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PRĘDKOŚĆ ROWERZYSTÓW NA PRZEJAZDACH Z SYGNALIZACJĄ 

 

Na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną o bezpieczeństwie rowerzystów decydują czasy międzyzielone, które 

zależą od poprawnego przyjęcia prędkości ewakuacji i dojazdu rowerzystów i pojazdów. Nowa ustawa, wprowadzona w ze-

szłym roku, podniosła prędkość ewakuacji rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją aż o 50 % (z 2.8 m/s do 4.2 m/s). W celu 

sprawdzenia czy nowa wartość prędkości ewakuacji odpowiada tej osiąganej w warunkach rzeczywistych przeprowadzono 

pilotażowe badania empiryczne prędkości przejazdu rowerzystów przez przejazdy z sygnalizacją świetlną na kilku poligonach 

w Krakowie. W referacie zaprezentowano wyniki pomiarów empirycznych prędkości przejazdu rowerzystów z uwzględnieniem 

płci i wieku rowerzystów. Rozróżniono rowerzystów wjeżdżających na przejazd z biegu i z zatrzymania. Pokazano również 

wpływ długości przejazdu na prędkość przejazdu rowerzystów wjeżdżających na przejazd z zatrzymania. Wykonane badania 

pokazują, że prędkość ewakuacji rowerzystów powinna być przyjmowana na poziomie 3.1 m/s a długość sygnału zielonego dla 

rowerzystów powinna być obliczana przy przyjęciu prędkości rowerzystów na poziomie 2.2 m/s. 

 

WSTĘP 

Brak możliwości rozbudowy infrastruktury ulicznej w miastach 
przy wyczerpaniu jej przepustowości z jednej strony a chęć zaspo-
kojenia potrzeb transportowych mieszkańców wymusza na zarząd-
cach rozwój komunikacji zbiorowej oraz ruchu rowerowego i piesze-
go. Realizowane jest to przez zwiększenie oferty komunikacji zbio-
rowej powiązanej z wprowadzaniem priorytetowej obsługi pojazdów 
komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
zwiększającą prędkość komunikacyjną oraz zakupami nowocze-
snego taboru podnoszącego komfort podróżowania – ma to zachę-
cić mieszkańców do rezygnacji z podróżowania samochodami 
osobowymi i przesiadania się do komunikacji zbiorowej. Równolegle 
następuje szybki rozwój sieci ścieżek rowerowych umożliwiający 
odbywanie podróży rowerami. 

Cieszyć może fakt, że zarządcy zaczęli dostrzegać koniecz-
ność zaspokojenia potrzeb ruchu rowerowego w obszarach zurba-
nizowanych, gdzie rower powinien odgrywać rolę jednego ze skład-
ników systemu transportowego miasta. Również w Krakowie sieć 
rowerowa szybko się rozwija. Obecnie jest już około 50 kontrapa-
sów o łącznej długości 11 km oraz kilka śluz rowerowych a cała sieć 
rowerowa liczy ponad 150 km. Miasto ma ambitne plany jej rozbu-
dowy i planuje przeznaczyć na ten cel około 145 mln zł do roku 
2019 oraz dodatkowo liczy na fundusze unijne (10 mln zł). 

Rowerzyści, jako niechronieni użytkownicy, narażeni są na nie-
bezpieczeństwo poważnych urazów a nawet śmierci w przypadku 
kolizji z samochodami. Niepokoić może to, że przy niewielkim udzia-
le podróży rowerowych (1 ÷ 2 %) udział ofiar śmiertelnych i rannych 
rowerzystów jest kilkakrotnie większy (7 ÷ 8 %) [1]. Skłania to do 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkow-
ników ruchu: rowerzystów oraz pieszych. 

Szczególnie niebezpiecznymi miejscami są przejazdy dla rowe-
rów, na których często dochodzi do kolizji i wypadków. Jednym ze 
sposobów poprawy bezpieczeństwa jest stosowanie sygnalizacji 
świetlnej na tych przejazdach. Bezpieczeństwo na sygnalizacji 
zapewniają odpowiedniej długości czasy międzyzielone pod warun-
kiem, że przyjęte do obliczeń prędkości ewakuacji i dojazdu są 
poprawne. Dla rowerzystów stosowano prędkość ewakuacji równą 
2.8 m/s [2]. Jednak w 2015 r. nowa ustawa [3] podniosła jej wartość 
do 4.2 m/s. Badania prędkości przeprowadzone na kilkunastu za-

miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną pokazały, że 
prędkość ewakuacji rowerzystów korzystających z jezdni wynosiła 
około 3.5 m/s [1] a więc znacznie mniejsza niż wprowadzona nowa 
wartość. W przypadku przejazdów dla rowerzystów pojawia się 
problem wpływu na prędkość rowerzysty wysokości krawężników, 
nawierzchni przejazdu oraz ewentualnie występowania wysp środ-
kowych czy torowisk tramwajowych, które mogą wpływać na obni-
żenie prędkości przejazdu. Dla sprawdzenia rzeczywistych prędko-
ści przejazdu rowerzystów przez przejazdy z sygnalizacją świetlną 
na 5 poligonach w Krakowie wykonano pomiary empiryczne a wyni-
ki tych badań są zaprezentowane w referacie. 

1. RUCH ROWEROWY 

1.1. Zalety i wady ruchu rowerowego 

Zalety wykorzystania roweru, jako środka transportu, szczegól-
nie w zatłoczonych aglomeracjach, wydają się być oczywiste. Moc-
ne strony ruchu rowerowego to m.in. [4]: 
– szybkość przemieszczania się – w obszarach o dużym ruchu 

samochodowym rower jest najszybszą formą przemieszczania 
się przy długościach podróży do 5 km, przy czym posiada cechy 
indywidualnego środka transportu takie jak prywatność i możli-
wość podróżowania „od drzwi do drzwi”, pozwala całkowicie 
uniezależnić się od korków ulicznych. Wykres przedstawiający 
czas podróży „od drzwi do drzwi” różnymi środkami transportu 
przedstawiono na rysunku 1; 
 

 
Rys. 1. Czas podróży „od drzwi do drzwi” dla różnych środków 
transportu [5] 
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– ekonomika – czyli ogół kosztów takich jak budowa infrastruktury 
rowerowej, pojazdu czy bieżące koszty eksploatacji są wielo-
krotnie niższe niż w przypadku samochodów czy komunikacji 
zbiorowej; 

– efektywność energetyczna – dla utrzymania jednostajnej pręd-
kości rzędu 15 ÷ 20 km/h na płaskim, równym odcinku rowerzy-
sta potrzebuje około 100 ÷ 150 W energii. Tyle samo zużywa 
pieszy poruszający się z prędkością 4 ÷ 5 km/h, czyli kilkakrot-
nie mniejszą, co jest fundamentalną przewagą roweru; 

– walory zdrowotne – godzina spokojnej jazdy na rowerze pozwa-
la na spalenie około 500 kalorii, a systematyczna jazda popra-
wia kondycję organizmu; 

– minimalne obciążenie środowiska naturalnego – rower napę-
dzany jest siłą ludzkich mięśni więc nie generuje spalin, nie za-
nieczyszcza w żaden sposób środowiska. 
Rower posiada również następujące wady: 

– wrażliwość na warunki pogodowe – podmuchy wiatru, używanie 
roweru w sezonie jesienno-zimowym jest mało komfortowe; 

– narażenie na wypadki drogowe – rowery są niestabilne, wrażli-
we na stan nawierzchni, nie posiadają stref zgniotu, poza ka-
skiem brak fizycznej ochrony rowerzysty; 

– uzależnienie od stanu infrastruktury technicznej – pełne wyko-
rzystanie roweru uzależnione jest od gęstości sieci dróg i pasów 
dla rowerów oraz możliwości parkowania lub pozostawienia ro-
weru w bezpiecznym miejscu. 

1.2. Standardy tworzenia przyjaznej i bezpiecznej infrastruk-
tury rowerowej 

W skład infrastruktury rowerowej wchodzi wiele elementów, 
począwszy od elementów drogowych umożliwiających ruch na 
zasadach ogólnych, poprzez systemy mieszane po dedykowane 
wyłącznie dla rowerzystów. Żeby infrastruktura rowerowa była 
atrakcyjna i przyjazna użytkownikom powinna spełniać wymagania 
bezpieczeństwa, minimalizować straty energii oraz w sposób spójny 
i wygodny funkcjonować na danym obszarze. 

Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji 
ruchu rowerowego opiera się na metodologii tzw. „pięciu wymogów” 
holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW. Powyższe wy-
mogi to [6]: 
1. spójność – infrastruktura rowerowa powinna tworzyć spójną 

całość i łączyć większość źródeł i celów podróży rowerowych na 
rozważanym obszarze. Sieć połączeń rowerowych zapewnia 
czytelność i łatwość w znajdywaniu drogi przejazdu; 

2. bezpośredniość – infrastruktura rowerowa powinna zaoferować 
rowerzystom najbardziej bezpośrednie połączenie, minimalizu-
jąc objazdy oraz współczynnik wydłużenia (współczynnik wyra-
żany jest jako stosunek odległości pomiędzy źródłem i celem 
podróży oraz odległością tych punktów w linii prostej); 

3. atrakcyjność – system dróg rowerowych odpowiada potrzebom 
użytkowników. Jest dopasowany do otoczenia i powiązany 
z funkcjami miasta tak, że jazda na rowerze staje się atrakcyjna 
dla użytkownika; 

4. bezpieczeństwo – infrastruktura rowerowa gwarantuje bezpie-
czeństwo w zakresie ruchu drogowego rowerzystom jak również 
pozostałym użytkownikom drogi. Zasada oznacza, że na etapie 
projektowym należy dążyć do: 
– minimalizacji punktów kolizji z ruchem samochodowym, 
– ujednolicenia prędkości, 
– eliminacji przeplatania się torów ruchu (ruchu rowerowego 

z ruchem samochodowym i pieszym), 
– umożliwienia wzajemnego kontaktu wzrokowego pomiędzy 

poszczególnymi użytkownikami drogi; 

5. wygoda – infrastruktura umożliwia szybki i wygodny przepływ 
ruchu rowerowego. Zasada oznacza, że na etapie projektowym 
należy dążyć do: 
– minimalizacji współczynnika opóźnienia (jak najmniej wy-

muszonych zatrzymań rowerzysty), 
– minimalizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów na-

wierzchni (przeciwdziałanie nieregularnemu wysiłkowi ro-
werzysty), 

– zastosowanie rekomendowanej nawierzchni rowerowej za-
pewniającej jak najmniejsze zużycie energii przez rowerzy-
stę. 

1.3. Przejazdy rowerowe 

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 
z dnia 20 czerwca 1997 r. [7] przejazd rowerowy to: „powierzchnia 
jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzy-
stów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi”. Przejazd 
rowerowy tworzy skrzyżowanie trasy rowerowej z drogą ogólnodo-
stępną. Jest oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi (zna-
kiem poziomym P-11, oraz informacyjnymi, pionowymi znakami  
D-6a lub D-6b). Istnieje też możliwość dodatkowego wyróżnienia 
przejazdu kolorem czerwonym. Oznakowanie przedstawiono na 
rysunkach 2 i 3. 

 

 
Rys. 2. Znak poziomy P-11 wyznaczający przejazd rowerowy [8] 

 
  a.   b. 

  

Rys. 3. Znak pionowy D-6a (a) i D-6b (b) [5] 
 
Wymagane jest, aby przejazd dla użytkowników jednośladów 

stanowił geometryczną jedność z drogą rowerową. Niedopuszczal-
ne jest załamywanie pod kątem linii prowadzących, tworzących 
krawędzie przejazdu dla rowerzystów. Zmniejsza to użyteczny 
przekrój przejazdu, utrudnia ewakuację ze skrzyżowania, tym sa-
mym wpływając znacząco na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu. 
Przejazd dla rowerów musi zachować ciągłość poziomu niwelety 
ścieżki rowerowej. Wymaga się stosowania przejazdów o szeroko-
ści co najmniej 1.8 m – przejazd jednokierunkowy lub 3.0 m – prze-
jazd dwukierunkowy i nie węższych od ścieżki rowerowej przed i za 
skrzyżowaniem. Powierzchnia przejazdu oznaczona jest przez dwie 
linie przerywane, umiejscowione prostopadle do osi jezdni. Szero-
kość przejazdu dla rowerzystów mierzona jest między krawędziami 
zewnętrznymi linii. 

Przed przejazdami rowerowymi z sygnalizacją świetlną lub 
„podporządkowaniem” należy przewidzieć miejsce na obszary 
akumulacji rowerów o długości co najmniej 2.0 i szerokości 3.0 m. 
Rowerzyści oczekujący na przejazd nie mogą blokować ruchu ro-
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werzystom poruszającym się po wydzielonej drodze rowerowej na 
pozostałych relacjach, ani pieszym. Jeżeli przejazd dla rowerów 
w ciągu drogi rowerowej jest prowadzony przez skrzyżowanie bez 
sygnalizacji, wskazane jest, aby wyznaczyć go na grzbiecie progu 
zwalniającego lub podnieść tarczę skrzyżowania [6]. 

Dobrze zaprojektowany, bezpieczny przejazd rowerowy powi-
nien: 
– minimalizować punkty kolizji torów ruchu rowerów i samocho-

dów; 
– minimalizować możliwość kolizji użytkowników jednośladów 

z pieszymi; 
– minimalizować prawdopodobieństwo zatrzymania się rowerzy-

sty na przejazdach z sygnalizacją świetlną poprzez stosowanie 
sygnalizacji akomodacyjnej, wzbudzanej zdalnie czujnikami (de-
tektorami) reagującymi na obecność rowerzysty. Ponieważ co-
raz częściej spotyka się rowery wykonane z tworzyw sztucznych 
czy włókien węglowych, wskazane jest stosowanie rozwiązań 
innych niż pętle indukcyjne (np. za pomocą wideodetekcji); 

– minimalizować odległość, jaką musi pokonać rowerzysta na 
skrzyżowaniu bądź wokół niego; 

– być ukształtowany tak, aby kąt ruchu samochodów i rowerów 
przecinał się możliwie pod kątem zbliżonym do prostego i przy 
dobrym kontakcie wzrokowym uczestników ruchu, niezależnie 
od panujących warunków atmosferycznych; 

– być oświetlony światłem o lepszej jakości niż na pozostałych 
odcinkach dróg (światło polichromatyczne o pełnym zakresie 
widma); 

– zostać wyznaczony od strony skrzyżowania, jeżeli zlokalizowa-
ny jest przy przejściu dla pieszych. 
W przypadku skrzyżowania ścieżki rowerowej z drogą samo-

chodową [4] istotne jest ustalenie, czy skrzyżowanie może funkcjo-
nować bez zainstalowania sygnalizacji świetlnej. Orientacyjnie 
przyjmuje się, że sygnalizacja jest pożądana, jeżeli: 
– natężenie ruchu rowerowego wynosi powyżej 200 ÷ 250 R/h, 

również przy małym natężeniu ruchu samochodowego; 
– natężenie ruchu samochodowego wynosi powyżej 1 000 poj/h, 

przy natężeniu ruchu rowerowego powyżej 25 ÷ 50 R/h. 
– niezależnie od natężenia ruchu, w przypadku dużej wypadko-

wości na przejeździe z udziałem rowerzystów, bądź ograniczo-
nej widoczności na skrzyżowaniu. 
Więcej informacji dotyczących zasad zachowania się pojazdów 

i rowerzystów na przejazdach oraz stosowania sygnalizacji świetlnej 
można znaleźć w [1]. 

2. BADANIA EMPIRYCZNE CZASÓW PRZEJAZDU  
ROWERZYSTÓW 

W celu sprawdzenia, czy zaproponowana prędkość rowerzy-
stów jest zgodna z prędkościami rzeczywistymi wykonano pilotażo-
we pomiary empiryczne na przejazdach rowerowych zlokalizowa-
nych w Krakowie [9]. 

2.1. Kryteria dla poligonów badawczych 

Pomiary przeprowadzono na poligonach badawczych w obrę-
bie dzielnicy Nowa Huta. Skrzyżowania z przejazdami, na których 
prowadzone były badania zostały tak dobrane, aby różniły się od 
siebie ukształtowaniem geometrycznym, długością i szerokością 
przejazdów, a także występowaniem takiego elementu przekroju 
ulicznego jak torowisko tramwajowe. Nie bez znaczenia był też 
rodzaj zastosowanej nawierzchni ścieżki rowerowej. Wszystkie 
przejazdy wyposażone były w sprawną sygnalizację świetlną. 

Kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze poligonów badaw-
czych były następujące: 

– lokalizacja przejazdu na terenie miasta Krakowa, w obrębie 
dzielnicy Nowa Huta; 

– przejazd rowerowy wyposażony w sprawną sygnalizację świetl-
ną; 

– zróżnicowane długości i szerokości przejazdów rowerowych; 
– zróżnicowanie elementów przekroju ulicznego występujących 

na przejeździe (torowisko tramwajowe, pas dzielący, bądź wy-
spa azylu); 

– rodzaj zastosowanej nawierzchni ścieżki rowerowej za i przed 
przejazdem; 

– ogólny stan techniczny przejazdu; 
– wystarczające natężenie ruchu rowerzystów, gwarantujące 

sprawny pomiar; 
– wybór miejsca umożliwiającego na takie ustawienie urządzenie 

rejestrującego, aby zapewnić bezpieczny i miarodajny pomiar. 
Obserwacją objęto 7 poligonów badawczych – w przypadku 

dwóch przejazdów niemożliwe było poprawne ustawienie kamery, 
co zadecydowało o ich odrzuceniu. Ostatecznie zdecydowano się 
na wybór 5 przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną, których 
lokalizację pokazuje rysunek 4. 

 

 
Rys. 4. Lokalizacja poligonów badawczych w Krakowie wybranych 
do wykonania pomiarów empirycznych czasów przejazdu rowerzy-
stów przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną 

2.2. Charakterystyka poligonów badawczych 

Ogólną charakterystykę poligonów badawczych przedstawiono 
w tablicy 1 a zdjęcia poligonów na fot. 1. 

 
Tab. 1. Poligony badawcze w Krakowie, na których zrealizowano 

badania empiryczne prędkości przejazdu rowerzystów przez 
 przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną 

Lp. Skrzyżowanie 

Długość prze-
jazdu w środku 

szerokości  
l [m] 

Szerokość 
przejazdu  

s [m] 
Wyspa środkowa 

P1 
al. Jana Pawła II – ul. 
Ułanów 

7,92 3,00 nie 

P2 
al. Jana Pawła II – ul. Gen. 
M. Boruty - Spiechowicza 

9,42 3,50 nie 

P3 
ul. I. Stelli-Sawickiego – ul. 
Romana Florera 

21,10 2,30 tak 

P4 al. Pokoju – ul. Dąbska 21,70 2,50 tak 

P5 
al. Jana Pawła II (przy ul. 
M. Życzkowskiego) 

30,80 3,00 
tak z torowiskiem 

tramwajowym 
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P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
Fot. 1. Zdjęcia poligonów badawczych obrazujące przebieg prze-
jazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną 

 
Szczegółowa charakterystyka poligonów badawczych wraz z do-

datkową dokumentacją fotograficzną znajduje się w [9]. 

2.3. Technika pomiarów prędkości rowerzystów 

Do zarejestrowania prędkości wszystkich rowerzystów przejeż-
dżających przez wybrane przejazdy z sygnalizacją świetlną użyto 
kamery wideo firmy GoPro Hero 3 wyposażonej w obiektyw szero-
kokątny (fot. 2). 

 

 
Fot. 2. Urządzenie rejestrujące użyte w czasie badań 

 
Urządzenie rejestrujące ustawiano za pomocą statywu fotogra-

ficznego na wysokości 0.5 ÷ 1.2 m nad ziemią, zależnie od warun-
ków i ukształtowania poligonu badawczego. Kamera usytuowana 
była w taki sposób, aby pomiar był bezpieczny, czytelny oraz miaro-
dajny. Analiza prędkości przejazdu rowerzystów na przedstawio-
nych poligonach badawczych odbywała się dla obu kierunków 
ruchu, a obraz z kamery rejestrował w całości proces pokonywania 
przejazdu (od chwili wjazdu do momentu zjazdu cyklisty z oznako-
wanego przejazdu rowerowego). 

Nagrany materiał zapisywany był na karcie pamięci microSD, 
następnie przenoszony do komputera, odtwarzany i poddawany 
dalszej analizie. Do pomiaru czasu przejazdu rowerzystów posłużył 
stoper wielofunkcyjny umożliwiający pomiar z dokładnością do 0.01 s. 

Wpisując długość l [m] poszczególnych przejazdów rowero-
wych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz otrzymany 
czas, jaki zajmuje rowerzyście pokonanie danego przejazdu (od 
krawędzi do krawędzi jezdni) otrzymano prędkości rowerzystów, 
z jakimi poruszają się konkretni rowerzyści na wybranych przejaz-
dach rowerowych z sygnalizacją świetlną. 

Analizowani rowerzyści zostali podzieleni na grupy ze względu 
na płeć: 
– kobiety, 
– mężczyźni. 

Następnie dokonano podziału powyższych dwóch grup na 
podgrupy wiekowe: 
– dzieci (< 14 lat), 
– młodzież i osoby dorosłe w wieku produkcyjnym (15 ÷ 60 lat), 
– osoby starsze (> 60 lat). 

Kolejnym podziałem był sposób pokonania przejazdu rowero-
wego: 
– wjazd na przejazd rowerowy na sygnale zielonym bez wcze-

śniejszego zatrzymania się przed krawędzią jezdni (rowerzysta 
wjeżdżający na przejazd jest już w ruchu – przejazd „z biegu”), 

– wjazd na przejazd rowerowy po uprzednim zatrzymaniu się 
rowerzysty przed krawędzią jezdni, np. po czasie oczekiwania 
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na pojawienie się sygnału zielonego (wjazd na przejazd z zero-
wą prędkością początkową − przejazd „z zatrzymania”). 
Prędkości przejazdu nie obliczano dla rowerzystów, którzy: 

– przejechali przejazd rowerowy na sygnale czerwonym, 
– przeprowadzili rower przez przejazd rowerowy, 
– zatrzymali się na przejeździe, 
– pokonali przejazd po przekątnej, bądź najechali na przejście dla 

pieszych, 
– przejechali przejazd etapowo – zatrzymanie się na powierzchni 

wyłączonej z ruchu w przypadku przejazdu przez skrzyżowanie 
skanalizowane, 

– poruszali się rowerami wyposażonymi w dodatkowe źródło 
napędu, 

– dzieci, poruszających się na rowerach wyposażonych w kółka 
boczne, bądź utrzymujących równowagę z pomocą rodziców. 

2.4. Analizy statystyczne wyników badań 

W trakcie pomiarów zarejestrowano czasy przejazdu 1 500 ro-
werzystów (w tym 869 mężczyzn i 631 kobiet), które zostały stabe-
laryzowane dla poszczególnych poligonów. Dla wszystkich pomia-
rów sprawdzano wymagane liczebności prób oraz prowadzono 
analizy statystyczne obejmujące: miary położenia (średnia arytme-
tyczna, przedział ufności dla średniej, mediana, kwantyle 15 % 
i 85 %), miary zmienności (wariancja, odchylenie standardowe, 
współczynnik zmienności), miarę asymetrii i miarę koncentracji. 
Dodatkowo obliczano błędy względne pomiaru i szacunku oraz 
procentowe udziały rowerzystów przejeżdżających z prędkościami 
mniejszymi niż 4.2 i 2.8 m/s. Rozkład badanych parametrów przed-
stawiano w postaci histogramów i dystrybuant. 

Analizy statystyczne prowadzono również dla zagregowanych 
wyników z wszystkich poligonów uwzględniając zarówno płeć jak 
i grupy wiekowe. 

3. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Badania empiryczne zostały wykonane na w/w skrzyżowaniach 
w Krakowie w okresie września 2015 r. Pomiary prowadzone były 
na przejazdach rowerowych w sprzyjających podróżom rowerowym 
warunkach pogodowych (temperatura w granicach 10 ÷ 20°C, brak 
opadów, bezwietrznie). Aby zmaksymalizować liczbę badanych 
rowerzystów, badania empiryczne prowadzone były w godzinach 
porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego, tj. po-
między godz. 700 ÷ 1000 oraz 1500 ÷ 1800. 

Analizy statystyczne dla poszczególnych poligonów znajdują 
się w [9]. Poniżej zaprezentowano wyniki analiz dla wyników zagre-
gowanych obejmujących wszystkie poligony badawcze z uwzględ-
nieniem poligonów, płci, grup wiekowych dla przejazdów „z biegu” 
i „z zatrzymania”. 

3.1. Analizy dla rowerzystów wjeżdżających „z biegu” na 
przejazd 

W analizach uwzględniono 891 rowerzystów wjeżdżających na 
przejazd „z biegu”. W tabl. 2 przedstawiono wybrane statystyki 
dotyczące prędkości przejazdu rowerzystów na poszczególnych 
poligonach oraz statystyki zbiorcze dla wszystkich poligonów. Dys-
trybuanty prędkości przejazdu rowerzystów dla poszczególnych 
poligonów przedstawiono na rys. 5. Na rysunkach dystrybuant 
zaznaczono normową prędkość rowerzysty vr = 4.2 m/s przyjmowa-
ną przy projektowaniu sygnalizacji [3]. 

 

Tab. 2. Statystyki prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów przez 
przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla poszczególnych 
poligonów w Krakowie oraz zbiorcze dla wszystkich poligonów 

Statystyka P1 P2 P3 P4 P5 całość 

liczebność n [-] 192 186 190 212 111 891 

wartość min. vmin [m/s] 1.59 2.62 2.11 2.69 1.71 1.59 

wartość max. vmax [m/s] 8.61 6.98 6.57 8.31 5.80 8.61 

wartość średnia vśr [m/s] 4.35 4.66 3.75 4.99 3.22 4.30 

odchylenie stand. S [m/s] 1.18 1.02 0.77 1.18 0.68 1.17 

kwantyl 15 % v15 [m/s] 3.13 3.58 2.94 3.62 2.54 3.12 

kwantyl 85 % v85 [m/s] 5.53 5.83 4.50 6.01 3.85 5.62 

udział jadących < 4.2 m/s [%] 49.47 37.50 75.10 27.90 92.80 52.60 

udział jadących < 2.8 m/s [%] 4.53 0.30 9.30 1.20 29.00 7.00 

 

 
Rys. 5. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów 
przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla poszczegól-
nych poligonów w Krakowie 

 
Największe prędkości osiągane były przez rowerzystów na po-

ligonie P4 (vśr = 4,99 m/s; v15 = 3,62 m/s; v85 = 6,01 m/s), na którym 
rowerzyści przejeżdżali przez 2 jezdnie i wysepkę środkową. Z naj-
mniejszymi prędkościami rowerzyści poruszali się na poligonie P5 
(vśr = 3,22 m/s; v15 = 2,54 m/s; v85 = 3,85 m/s), którzy przejeżdżali 
przez 2 jezdnie oraz pas dzielący z torowiskiem tramwajowym. 

Dystrybuantę prędkości przejazdu rowerzystów „z biegu” dla 
zagregowanych wyników z wszystkich poligonów przedstawiono na 
rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Dystrybuanta prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów 
przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla wszystkich 
poligonów w Krakowie 
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Z wykresu widać, że ponad 50 % rowerzystów przejeżdżają-
cych przejazd „z biegu” nie przekracza prędkości 4.2 m/s. Prędkość 
ewakuacji przyjmowana jako kwantyl 15 % prędkości przejazdu 
wynosi 3.12 m/s a więc jest znacznie niższa od zalecanej w [3]. 

Wykonane badania pozwoliły zbadać wpływ płci rowerzystów 
oraz grup wiekowych. Statystyki przedstawiono w tab. 3 a dystrybu-
anty na rys. 7 (uwzględniające płeć i grupę wiekową) oraz rys. 8 
(uwzględniające płeć rowerzystów). 

 
Tab. 3. Statystyki prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów przez 

przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem  
płci i grup wiekowych dla wszystkich poligonów 

Statystyka 
Kobiety Mężczyźni 

< 14 15÷60 > 60 ∑ < 14 15÷60 > 60 ∑ 

liczebność n [-] 65 251 60 376 90 347 78 515 

wartość min. vmin [m/s] 1.59 2.21 2.23 1.59 1.71 2.19 2.11 1.71 

wartość max. vmax [m/s] 5.92 6.93 5.26 6.93 6.18 8,61 5.41 8.61 

wartość średnia vśr [m/s] 3.72 4.26 3.53 4.05 4.07 4,80 3.52 4.48 

odchylenie stand. S [m/s] 0.91 1.02 0.82 1.01 1.03 1.25 0.72 1.25 

kwantyl 15 % v15 [m/s] 2.70 3.24 2.59 2.96 3.03 3.44 2.88 3.22 

kwantyl 85 % v85 [m/s] 4.70 5.44 4.46 5.23 5.33 6.13 4.19 5.82 

udział jadących < 4.2 m/s [%] 70.83 53.60 72.70 59.46 61.10 35.80 85.80 47.80 

udział jadących < 2.8 m/s [%] 18.75 5.80 21.40 10.66 7.30 1.80 11.50 4.30 

 

 
Rys. 7. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów 
przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną w Krakowie z uw-
zględnieniem płci i grup wiekowych 

 

 
Rys. 8. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z biegu” rowerzystów 
przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną w Krakowie z uw-
zględnieniem płci 

 

Z grup wiekowych najszybciej poruszali się mężczyźni w grupie 
wiekowej 15 ÷ 60 lat (vśr = 4,80 m/s; v15 = 3,44 m/s; v85 = 6,13 m/s). 
Najwolniej natomiast poruszały się kobiety w wieku powyżej 60 lat 
(vśr = 3,53 m/s; v15 = 2,59 m/s; v85 = 4,46 m/s). Statystyki prędkości 
dla wszystkich kobiet (vśr = 4,05 m/s; v15 = 2,96 m/s; v85 = 5,23 m/s) 
są o około 10 % niższe niż dla wszystkich mężczyzn (vśr = 4,48 m/s; 
v15 = 3,22 m/s; v85 = 5,82 m/s). 

3.2. Analizy dla rowerzystów wjeżdżających „z zatrzymania” 
na przejazd 

W analizach uwzględniono 609 rowerzystów wjeżdżających na 
przejazd „z zatrzymania”. W tabl. 4 przedstawiono wybrane staty-
styki dotyczące prędkości przejazdu rowerzystów na poszczegól-
nych poligonach oraz statystyki zbiorcze dla wszystkich poligonów. 
Dystrybuanty prędkości przejazdu rowerzystów dla poszczególnych 
poligonów przedstawiono na rys. 9. Na rysunkach dystrybuant 
zaznaczono normową prędkość rowerzysty vr = 4.2 m/s przyjmowa-
ną przy projektowaniu sygnalizacji [3]. 

 
Tab. 4. Statystyki prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowerzystów 

przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla poszczegól-
nych poligonów w Krakowie oraz zbiorcze dla wszystkich poligonów 

Statystyka P1 P2 P3 P4 P5 całość 

liczebność n [-] 108 114 110 88 189 609 

wartość min. vmin [m/s] 1.26 1.85 1.84 1.95 1.39 1.26 

wartość max. vmax [m/s] 4.04 3.32 3.89 4.43 5.95 5.95 

wartość średnia vśr [m/s] 2.22 2.52 2.93 3.10 2.79 2.71 

odchylenie stand. S [m/s] 0.46 0.39 0.43 0.45 0.54 0.55 

kwantyl 15 % v15 [m/s] 1.76 2.09 2.48 2.71 2.33 2.16 

kwantyl 85 % v85 [m/s] 2.67 2.98 3.44 3.54 3.22 3.24 

udział jadących < 4.2 m/s [%] 100.0 100.0 100.0 98.20 98.40 99.10 

udział jadących < 2.8 m/s [%] 88.78 76.90 42.20 20.60 54.70 57.40 

 

 
Rys. 9. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowe-
rzystów przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla po-
szczególnych poligonów w Krakowie 

 
Podobnie jak dla przejazdów „z biegu” największe prędkości 

osiągane były przez rowerzystów na poligonie P4 (vśr = 3.10 m/s; 
v15 = 2.71 m/s; v85 = 3.54 m/s). Z najmniejszymi prędkościami, 
rowerzyści poruszali się natomiast na poligonie P1 (vśr = 2.22 m/s; 
v15 = 1.76 m/s; v85 = 2.67 m/s), dla którego droga przejazdu jest 
najkrótsza i rowerzysta nie możliwości rozpędzenia się do pożąda-
nej prędkości. 

Dystrybuantę prędkości przejazdu rowerzystów „z zatrzymania” 
dla zagregowanych wyników z wszystkich poligonów przedstawiono 
na rys. 10. 
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Rys. 10. Dystrybuanta prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowe-
rzystów przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną dla 
wszystkich poligonów w Krakowie 

 
Z wykresu widać, że prawie 100 % rowerzystów przejeżdżają-

cych przejazd „z zatrzymania” nie przekracza prędkości 4.2 m/s. 
Prędkość ewakuacji przyjmowana jako kwantyl 15 % prędkości 
przejazdu wynosi 2.16 m/s a więc jest prawie dwa razy niższa od 
zalecanej w [3]. 

Wykonane badania pozwoliły zbadać również wpływ płci rowe-
rzystów oraz grup wiekowych. Statystyki przedstawiono w tab. 5 
a dystrybuanty na rys. 11 (uwzględniające płeć i grupę wiekową) 
oraz rys. 12 (uwzględniające płeć rowerzystów). 

 
Tab. 5. Statystyki prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowerzystów 
przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem 

płci i grup wiekowych dla wszystkich poligonów 

Statystyka 
Kobiety Mężczyźni 

< 14 15÷60 > 60 ∑ < 14 15÷60 > 60 ∑ 

liczebność n [-] 53 151 51 255 71 221 62 354 

wartość min. vmin [m/s] 1.54 1.26 1.48 1.26 1.39 1.62 1.52 1.39 

wartość max. vmax [m/s] 3.75 4.04 3.14 4.04 3.78 5.95 3.50 5.95 

wartość średnia vśr [m/s] 2.61 2.70 2.37 2.61 2.68 2.89 2.50 2.78 

odchylenie stand. S [m/s] 0.45 0.48 0.45 0.48 0.51 0.61 0.44 0.58 

kwantyl 15 % v15 [m/s] 2.15 2.19 1.89 2.08 2.15 2.32 2.04 2.21 

kwantyl 85 % v85 [m/s] 3.06 3.22 2.95 3.13 3.22 3.44 2.94 3.33 

udział jadących < 4.2 m/s [%] 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.70 100.0 98.50 

udział jadących < 2.8 m/s [%] 69.65 58.22 77.66 64.37 60.00 45.90 68.85 52.40 

 
Z grup wiekowych najszybciej poruszali się mężczyźni w grupie 

wiekowej 15 ÷ 60 lat (vśr = 2.89 m/s; v15 = 2.32 m/s; v85 = 3.44 m/s). 
Najwolniej natomiast poruszały się kobiety w wieku powyżej 60 lat 
(vśr = 2.37 m/s; v15 = 1.89 m/s; v85 = 2.95 m/s). Statystyki prędkości 
dla wszystkich kobiet (vśr = 2.61 m/s; v15 = 2.08 m/s; v85 = 3.13 m/s) 
są o około 6% niższe niż dla wszystkich mężczyzn (vśr = 2.78 m/s; 
v15 = 2.21 m/s; v85 = 3.33 m/s). 

 

 
Rys. 11. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowe-
rzystów przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną w Krako-
wie z uwzględnieniem płci i grup wiekowych 

 

 
Rys. 12. Dystrybuanty prędkości przejazdu „z zatrzymania” rowe-
rzystów przez przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną w Krako-
wie z uwzględnieniem płci 

3.3. Wpływ długości przejazdu na prędkość rowerzystów 

Poligony zostały tak dobrane, aby były zróżnicowane długości 
przejazdu rowerzystów. Pozwoliło to zbadać wpływ długości prze-
jazdu na kwantyl 15 % prędkości przejazdu rowerzystów a uzyskane 
zależności przedstawiono na rys. 13 dla przypadku przejazdu 
„z biegu” oraz rys. 14 dla przypadku przejazdu „z zatrzymania”. 

 

 
Rys. 13. Zależność kwantyla 15 % prędkości przejazdu rowerzy-
stów od długości przejazdu dla przypadku przejazdu „z biegu” 
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Rys. 14. Zależność kwantyla 15 % prędkości przejazdu rowerzy-
stów od długości przejazdu dla przypadku przejazdu „z zatrzymania” 

 
Dla obu przypadków przejazdu uzyskane zależności zakłóca 

wynik uzyskany na poligonie P5 a więc z przejazdem przez torowi-
sko tramwajowe, które zdecydowanie wpływa na niższe prędkości 
przejazdu uzyskiwane przez rowerzystów. Dla pozostałych 4 poli-
gonów można stwierdzić, że długość przejazdu nie ma wpływu na 
prędkość dla przypadku przejazdu „z biegu” (v15 = -0.0025·l+3.356 
przy R2 = 0.003). Natomiast dla przypadku przejazdu „z zatrzyma-
nia” wpływ długości przejazdu ma bardzo duży wpływ na osiągniętą 
prędkość przez rowerzystę (v15 = 0.054·l+1.446 przy R2 = 0.904). 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone pilotażowe pomiary empiryczne prędkości 
przejazdu rowerzystów na przejazdach z sygnalizacja świetlną 
pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 
– odpowiedni dobór poligonów badawczych wykazał, że na pręd-

kości przejazdu rowerzystów mają znaczący wpływ takie para-
metry jak: długość przejazdu, występowanie pasa dzielące-
go/wyspy środkowej, występowanie torowiska tramwajowego, 
nawierzchnia przejazdu, wysokości krawężników czy przebieg 
ścieżki rowerowej przed i za przejazdem (np. załamanie ścieżki 
rowerowej dla poligonu P5), 

– jako prędkość ewakuacji przyjęto kwantyl 15 % prędkości prze-
jazdu rowerzysty dla przypadku przejazdu „z biegu” – dla po-
szczególnych poligonów uzyskano znaczny rozrzut wartości od 
2.54 m/s dla poligonu P5 do 3.62 m/s dla poligonu P4, 

– dla zagregowanych wyników z wszystkich poligonów prędkość 
ewakuacji wyniosła 3.12 m/s, a więc jest ponad 1 m/s niższa od 
prędkości zalecanej w przepisach do projektowania sygnalizacji 
świetlnej równej 4.2 m/s [3], 

– prawie 53 % rowerzystów nie przekracza prędkości 4.2 m/s, 
podczas gdy tylko 7 % nie przekracza prędkości 2.8 m/s, która 
była dotychczas stosowana przy projektowaniu sygnalizacji 
świetlnej [2], 

– badania potwierdzają wpływ na prędkość ewakuacji płci i grup 
wiekowych – dla mężczyzn w wieku 15 ÷ 60 lat, dla których uzy-
skano największą prędkość ewakuacji (v15 = 3.44 m/s) jest ona 
większa o prawie 33 % od najniższej prędkości uzyskanej dla 
kobiet powyżej 60 lat (v15 = 2.59 m/s), 

– prędkość ewakuacji dla mężczyzn (v15 = 3.22 m/s) jest większa 
o prawie 8 % od prędkości ewakuacji osiąganej przez kobiety 
(v15 = 2.96 m/s), 

– kwantyl 15 % prędkości przejazdu rowerzysty dla przypadku 
przejazdu „z zatrzymania” można traktować jako prędkość prze-
jazdu, którą należałoby stosować przy obliczaniu minimalnej 
długości sygnału zielonego dla rowerzystów – dla poszczegól-

nych poligonów również uzyskano znaczny rozrzut tej prędkości 
od 1.76 m/s dla poligonu P1 do 2.71 m/s dla poligonu P5, 

– dla zagregowanych wyników z wszystkich poligonów prędkość 
przejazdu wyniosła 2.16 m/s, a więc jest ponad 2 m/s niższa od 
prędkości zalecanej w przepisach do projektowania sygnalizacji 
świetlnej równej 4.2 m/s [3], 

– badania potwierdzają wpływ na prędkość przejazdu płci i grup 
wiekowych – dla mężczyzn w wieku 15 ÷ 60 lat, dla których uzy-
skano największą prędkość przejazdu (v15 = 2.32 m/s) jest ona 
większa o prawie 23 % od najniższej prędkości uzyskanej dla 
kobiet powyżej 60 lat (v15 = 1.89 m/s), 

– prędkość przejazdu dla mężczyzn (v15 = 2.21 m/s) jest większa 
ponad 6 % od prędkości przejazdu osiąganej przez kobiety 
(v15 = 2.08 m/s), 

– długość przejazdu ma duży wpływ na prędkość przejazdu, 
bowiem rowerzysta startując z prędkością równą 0 ma możli-
wość osiągnięcia wyższej prędkości przy dłuższym przejeździe, 

– uzyskane wyniki należy potraktować jako wyrywkowe i pilota-
żowe ale wykazały, że zmieniona prędkość ewakuacji rowerzy-
stów w nowych przepisach [3] wydaje się zawyżona ale bardziej 
wiarygodne wnioskowanie można podać po wykonaniu cyklu 
badań na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną na 
terenie całego kraju. 
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Cyclists speed on signalized bike crossing 

At signalized bike crossings, safety of cyclists is deter-

mined by intergreen times that depend on the correct estima-

tion of clearance times of bicycles and vehicles. The new law, 

introduced last year, increased cyclists’ clearance speed at 

signalized intersections by 50% (from 2.8 m/s to 4.2 m/s). In 

order to verify whether the new clearance speed corresponds 

to that achieved in “real world” conditions, the ones con-

ducted empiric studies of cyclists’ speed at signalized bike 

crossings on military grounds in Krakow. The results of the 

studies were presented in the paper taking into account fac-

tors like cyclists’ gender and age. Also, cyclists were divided 

into two groups based on whether they were entering the 

intersection from a moving or from a standing start. The tests 

show ride length impact on the clearance speed of the cyclists 

entering the bike crossings from a standing start. Conducted 

studies show that the cyclists’ clearance speed should be 

assumed to be 3.1 m/s and the green light interval should be 

computed based on 2.2 m/s cyclists’ speed. 
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