
31

TransporT miejski i regionalny 03 2012

We wrześniu 2011 roku stowarzyszenie Zielone 
Mazowsze przeprowadziło w 17 punktach w cen-
trum Warszawy pomiar ruchu rowerowego, które-
go celem była weryfikacja funkcjonowania różnych 
rozwiązań dla ruchu rowerowego. Okazało się, że 
właściwa organizacja ruchu rowerowego sprzyja po-
prawnym zachowaniom rowerzystów. Wśród prze-
analizowanych odcinków i skrzyżowań znalazły się 
takie, na których 97–99% rowerzystów jeździ zgod-
nie z przepisami. Równocześnie tam, gdzie organi-
zacja ruchu zawiera istotne błędy, nawet 99% rowe-
rzystów ją ignoruje. 

cel pomiaru ruchu rowerowego1

Głównym celem pomiaru były badania jakościowe wery
fikujące funkcjonowanie wybranych rozwiązań rowero
wych i zmian w organizacji ruchu w centrum Warszawy, 
a w szczególności uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

•	 czy po ich wprowadzeniu zwiększył się ruch rowerowy? 
•	 czy rowerzyści korzystają z poszczególnych rozwiązań 

w sposób zgodny z założeniami projektu?
•	 jakie rozwiązania preferują użytkownicy w sytu

acjach, kiedy organizacja ruchu dopuszcza różne za
chowania? 

Nie było celem pomiaru zbadanie udziału roweru w ogó
le w podróży, czy w strumieniu pojazdów przekraczających 
dany ekran lub kordon. Tym niemniej do dodatkowych wy
ników pomiaru, które można wykorzystać do dalszych ana
liz, należy zbadanie:

•	 natężeń ruchu rowerowego na wybranych trasach ro
werowych,

•	 proporcji płci wśród rowerzystów ogółem i wśród wy
bierających konkretne zachowania,

•	 popularności kasków i poszczególnych typów rowerów.

1 Mgr, Zielone Mazowsze, olek@zm.org.pl
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ZgoDNość ZAchoWAń roWerZySTóW  
Z orgANiZAcJą ruchu W śWieTle  

WArSZAWSKich BADAń ruchu roWeroWego

Podczas badania położono nacisk na ruch rowerowy 
o charakterze gospodarczym (komunikacyjnym), jako 
szczególnie istotny dla realizacji polityki transportowej 
zrównoważonego rozwoju. Przekłada się to na omówiony 
niżej dobór zarówno punktów pomiarowych, jak i termi
nów pomiarów.

Metoda pomiaru ruchu rowerowego
Punkty pomiarowe zostały tak dobrane, by obejmować 
różne rozwiązania rowerowe (wydzielone ścieżki, pasy ru
chu dla rowerów na jezdni, kontrapasy, ulice rowerowoau
tobusowe, włączenie ścieżki w jezdnię), potencjalne miej
sca problematyczne (np. ślepe zakończenie ścieżki, zmiana 
strony ulicy, pas autobusowy z zakazem ruchu rowerów) 
oraz rozwiązania typowe, mogące stanowić punkt odniesie
nia (rys. 1). Preferowano lokalizacje w centrum, gdyż wła
śnie tutaj mieści się najwięcej celów podróży, a jednocześnie 
panują najmniej sprzyjające warunki dla ruchu rowerowe
go. Wprowadzanie rozwiązań rowerowych – niekoniecznie 
ścieżek – rowerowych w Śródmieściu jest najcenniejsze, 
a jednocześnie najtrudniejsze. 

Większość punktów została zlokalizowana na skrzyżo
waniach. W odniesieniu do każdego rowerzysty przejeż
dżającego przez skrzyżowanie notowano jego płeć i trasę 
przejazdu (relacja z – do), a w wybranych punktach także 
dodatkowe informacje – np. wykorzystywana część drogi 
na wybranym wlocie czy rodzaj roweru. Ponieważ natęże
nia ruchu rowerowego w Polsce są wciąż stosunkowo nie
wielkie, jeden obserwator jest w stanie równocześnie no
tować zachowania na wszystkich wlotach skrzyżowania. 
W efekcie dla każdego z punktów pomiarowych uzyskano 
dane o ruchu na wszystkich odcinkach ulic lub tras rowe
rowych zbiegających się na skrzyżowaniu objętym pomia
rem – od 4 do nawet 6. Łącznie pomiar objął zatem aż 77 
odcinków. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu 
na założone cele pomiaru nie objął on wielu tras, na któ
rych w innych badaniach odnotowano wysokie natężenia 
ruchu rowerowego – trasy te, to z reguły wydzielone 
ścieżki rowerowe, nie różniące się jakościowo od innych 
objętych pomiarem. 
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Pomiar prowadzono od 19 do 22 oraz od 26 do 29 wrze
śnia 2011 roku, w czasie „typowych” dni powszednich – od 
poniedziałku do czwartku. Zrezygnowano z prowadzenia 
pomiarów w weekend oraz w piątek, jako dzień poprzedza
jący weekend, w którym zachowania komunikacyjne mogą 
być nietypowe. 

Za szczyt poranny ruchu rowerowego przyjęto godziny 
od 7:00 do 9:00, za popołudniowy od 15:30 do 19:00. 
Godziny zostały dobrane na podstawie wyników wcześniej
szych pomiarów ruchu rowerowego prowadzonych 
w Warszawie przez Zielone Mazowsze oraz Zarząd Dróg 
Miejskich. Należy zastrzec, że są to godziny charaktery
styczne dla Warszawy (być może także innych dużych 
miast), w mniejszych miejscowościach godziny szczytu są 
prawdopodobnie wcześniejsze [8].

Odczuwalny zaczyna być także problem braku miejsca 
na akumulację rowerzystów przed przejazdami dla rowe
rów (fot. 1). Długie cykle sygnalizacji świetlnej – 90–100 
sekund i dłuższe – powodują, że przed przejazdem w nie
których cyklach gromadzi się nawet kilkunastu rowerzy
stów. Oczekujący na zielone światło rowerzyści utrudniają 
ruch pieszych i rowerzystów w relacjach poprzecznych, 
a także ewakuację z przejazdu jadących z naprzeciwka.

Rys.1. Lokalizacja punktów pomiarowych ruchu rowerowego wraz z hasłowym wskazaniem 
przyczyny wyboru danej lokalizacji. 
Źródło: Opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.org (licencja Creative Commons).

Natężenia ruchu rowerowego
Na niektórych odcinkach objętych pomiarem natężenie ru
chu rowerowego w godzinach szczytu przekracza lub zbliża 
się do 150 rowerów na godzinę. Jest to umowna granica, 
przy której przestaje wystarczać jedna 2,5metrowa dwu
kierunkowa droga dla rowerów [6]. Na większości ścieżek 
rowerowych objętych pomiarem natężenia przekraczają 50 
rowerów/godzinę, co stanowi granicę dla 2metrowych dwu
kierunkowych dróg dla rowerów [6], a w takim minimal
nym standardzie wykonanych jest wiele istniejących ścieżek. 

Fot. 1. Długi cykl sygnalizacji świetlnej i brak miejsca na akumulację przed przejazdem po-
wodują, że rosnąca liczba rowerzystów nie mieści się na przeznaczonej dla nich części drogi.

Planując i projektując infrastrukturę rowerową w mia
stach, warto zatem myśleć o rozwoju ruchu rowerowego. 
Jednostronna dwukierunkowa droga dla rowerów o szero
kości 2–2,5 metra może być dobrym rozwiązaniem tym
czasowym i przynieść szybki efekt w postaci np. likwidacji 
wąskiego gardła lub bariery dla ruchu rowerowego, jednak 
na głównych trasach należy przewidzieć możliwość dalsze
go rozwoju infrastruktury, tak by mogła bezpiecznie pro
wadzić większe natężenia ruchu rowerowego. W niektó
rych przypadkach można to realizować przez poszerzanie 
dróg dla rowerów, ale przede wszystkim należy wykorzy
stać możliwości uzupełniania jednostronnych dróg dla ro
werów o drogi dla rowerów po przeciwnej stronie ulicy (być 
może z przekształceniem istniejącej w jednokierunkową) 
lub pasy ruchu dla rowerów na jezdni. Pozwoli to nie tylko 
na zwiększenie przepustowości systemu rowerowego, ale 
także na ograniczenie liczby punktów kolizji z ruchem sa
mochodowym poprzez likwidację konieczności zmiany 
strony jezdni.

Porównanie z wcześniejszymi pomiarami
Część punktów objętych pomiarem pokrywała się z punk
tami pomiaru przeprowadzonego przez Zielone Mazowsze 
wiosną 2002 roku lub odcinkami z pomiarów prowadzo
nych przez Zarząd Dróg Miejskich w latach 2005 i 2009. 
Istnieje zatem możliwość wyrywkowego porównania, jak 
ruch rowerowy zmienił się w ciągu 9 lat. 

Przykładowo na placu Na Rozdrożu (rys. 2) ruch rowero
wy wzrósł niemal dwukrotnie, ale wzrost nie był równomierny 
– niektóre kierunki zyskały na popularności bardziej, inne 
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nieco mniej, a jeszcze inne ją straciły. Czterokrotnie wzrosła 
liczba korzystających ze ścieżki wzdłuż alei Armii Ludowej. 
Nie ma raczej wątpliwości, że jest to efekt wyznaczenia prze
jazdu przez aleję Szucha – ścieżka kończąca się schodami była 
w zasadzie bezużyteczna, a nielegalny przejazd górą – ryzy
kowny. Wyznaczony w 2009 roku przejazd odblokował po
łączenie z południowym Śródmieściem. Dwuipółkrotnie 
wzrosło natężenie ruchu rowerowego w Alejach Ujazdowskich 
na północ od placu na Rozdrożu, dwukrotnie – na południe 
od niego. To konsekwencja przedłużenia drogi dla rowerów 
na północ do placu Trzech Krzyży, a pośrednio przyczyniło 
się do tego prawdopodobnie także ograniczenie ruchu samo
chodowego na Krakowskim Przedmieściu. 

Podobną prawidłowość zaobserwowano na skrzyżowa
niu ulic Żwirki i Wigury z Banacha. Ruch rowerowy wzrósł 
w ciągu Banacha–Pole Mokotowskie, pozostał natomiast 
na niezmienionym, niskim poziomie w ciągu ulicy Żwirki 
i Wigury. W ramach pierwszego ciągu nastąpiły pozytywne 
zmiany – kładka nad aleją Niepodległości przebudowana 
została na przejezdną dla ruchu rowerowego, powstała też 
nowa alejka umożliwiająca bezpośredni przejazd od ulicy 
Banacha do ulic Boboli, Wołoskiej i Rakowieckiej. Zgodnie 
z najlepszą praktyką, przejazd rowerem przez Pole 
Mokotowskie oferuje istotny skrót niedostępny dla ruchu 
samochodowego. Tymczasem w ulicy Żwirki i Wigury nie 
zmieniło się nic.

Krzyży, natężenie ruchu rowerowego zwiększyło się nie tyl
ko na Krakowskim Przedmieściu i w Alejach Ujazdowskich, 
ale także na Nowym Świecie – i to czterokrotnie. Gdyby 
udrożnione zostało „wąskie gardło” rowerowe między pla
cem Trzech Krzyży a rondem de Gaulle’a, zapewne na ro
wer przesiedliby się kolejni chętni. 

Wykorzystanie ścieżek rowerowych
Od czasu do czasu można spotkać się z poglądem, że nie 
ma sensu budować ścieżek rowerowych, bo cykliści i tak 
z nich nie korzystają. W trakcie pomiaru okazało się, że 
odsetek rowerzystów korzystających ze ścieżki silnie zależy 
od jej jakości, a przede wszystkim przebiegu w pasie dro
gowym (tab. 1). Tam, gdzie lokalizacja i wykonanie ścieżki 
są choć w przybliżeniu poprawne, odsetek korzystających 
z niej jest bliski 100%.

Taka bliska idealnej sytuacja występuje na ul Broniew
skiego. Na całej długości ulicy droga dla rowerów prowadzi 
konsekwentnie po tej samej stronie ulicy, co więcej po tej 
stronie znajduje się więcej celów i źródeł podróży. Można na 
nią wjechać zarówno z jezdni alei Wojska Polskiego, jak i ze 
ścieżki w alei Jana Pawła II. W efekcie, mimo pewnych 
niedoróbek (np. nawierzchnia z kostki), prawie wszyscy ro
werzyści (97%) jadą zgodnie z przepisami ścieżką. Podczas 
pomiaru odnotowano tylko jeden przypadek rowerzysty na 
jezdni i jeden – na chodniku. 

Jeszcze wyższy jest odsetek wykorzystania ścieżek na 
moście Świętokrzyskim, z których korzysta 99% rowerzy
stów. Tutaj ścieżki są obustronne, ale wjazd na nie jest 
utrudniony. Mimo to na 287 rowerzystów pokonujących 
most jedynie trzech wybrało jezdnię. Na tak wysoki odse
tek wpływ ma m.in. duża odległość między skrzyżowania
mi, co eliminuje jedną z podstawowych wad ścieżek – 
zwiększone ryzyko zderzeń bocznych.

Wysoki jest też odsetek korzystających ze ścieżki rowe
rowej na ulicy Puławskiej – 92% na zakończeniu przy ulicy 
Dolnej. Tutaj stosunkowo wysoka jest jakość ścieżki, ale jej 
lokalizacja tylko po jednej stronie ulicy utrudnia dostęp do 
celów po stronie zachodniej, w związku z czym krótsze od
cinki część rowerzystów przemierza chodnikiem.

Kolejny przeanalizowanym przypadkiem jest ulica 
Banacha. Tu również, podobnie jak na Broniewskiego, ciąg 
pieszorowerowy prowadzi konsekwentnie po tej samej 
stronie ulicy (od Prymasa Tysiąclecia do Pola Mokotowskie
go) i również jest to strona, po której znajduje się więcej 
celów podróży (w szczególności kampus UW), ale jedno
cześnie skandaliczna jest jakość rozwiązań szczegółowych 
(brak ciągłości na skrzyżowaniach, niewystarczająca szero
kość ścieżki, zniszczona nawierzchnia). Wspólny ciąg pie
szo–rowerowy jest też niedostosowany do występujących 
tam dużych natężeń ruchu pieszego. W efekcie odsetek ko
rzystających z wyznaczonej ścieżki jest niższy i wynosi 73%. 
Część rowerzystów decyduje się jechać jezdnią (12%), a część 
chodnikiem po stronie południowej (15%), który de facto 
oferuje bardzo podobne parametry użytkowe.

Jeszcze niższe wykorzystanie ścieżki rowerowej odnoto
wano w alei Jana Pawła II, która zmienia stronę ulicy pra

Rys. 2. 
Porównanie liczby rowerów  
na godzinę szczytu popołudniowego 
na placu Na Rozdrożu zmierzonej  
w maju 2002 i we wrześniu 2011 
roku. 

Na Krakowskim Przedmieściu ruch rowerowy w maju 
2002 roku nie był mierzony, dostępne są jednak dane z No
we go Światu na skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską, które 
powinny być porównywalne. W godzinie szczytu popołud
niowego naliczono wtedy 63 rowerzystów. Obecnie między 
Królewską a Uniwersytetem średnia wynosi 169 rowerów 
na godzinę szczytu popołudniowego – prawie trzy razy 
więcej, i to przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Warto podkreślić, że efekt w postaci znaczącego wzro
stu ruchu rowerowego wystąpił po utworzeniu dłuższego 
ciągu trasy rowerowej. Gdy Nowy Świat był wyizolowa
nym 600metrowym odcinkiem drogi o ograniczonym ru
chu samochodowym, nie korzystało z niego wielu rowerzy
stów – około 20 w godzinie szczytu porannego. Gdy ogra
niczono ruch także na Krakowskim Przedmieściu, a ścieżkę 
w Alejach Ujazdowskich przedłużono do placu Trzech 



TransporT miejski i regionalny 03 2012

34

wie na każdym skrzyżowaniu. W zależności od odcinka 
odsetek jadących ścieżką wynosi 50–70%. Większość ro
werzystów poruszających się wzdłuż alei Jana Pawła II trzy
ma się po prostu konsekwentnie jednej strony ulicy 
i w miejscu gdzie ścieżka przechodzi na drugą stronę, kon
tynuuje podróż chodnikiem po tej samej stronie. Pojedyncze 
osoby zjeżdżają ze ścieżki na jezdnię lub cały czas jadą jezd
nią. Jedni i drudzy unikają w ten sposób wielu punktów 
kolizji, wygenerowanych przez błędy w projekcie.

Obraz uzupełnia ulica Nowowiejska, na której nową 
ścieżkę rowerową wybiera 62% użytkowników jadących 
od ulicy Waryńskiego do placu Politechniki. Natężenie 
i prędkości ruchu samochodowego są tu na tyle nieduże, 
że w kierunku „z prądem” rowerzyści mogą spokojnie jeź
dzić jezdnią, co w wielu relacjach jest bezpieczniejsze, 
gdyż pozwala uniknąć dwukrotnego przecinania torów 
tramwajowych.

Gorzej wygląda sytuacja na ulicy Emilii Plater (fot. 2). 
Tutaj odsetek korzystających zależy od kierunku jazdy, 
w obu kierunkach jednak jest niższy niż na Między par
kowej czy w przypadku większości wydzielonych ścieżek 
rowerowych. Wśród jadących na południe (w stronę Alei 
Jerozolimskich) większość (ale nieznaczna – 57%) rowe
rzystów korzysta z pasa dla rowerów na jezdni. W kie
runku północnym odsetek ten spada jednak do zaledwie 
18%. Większość rowerzystów jadących w stronę ulicy 
Świętokrzyskiej korzysta z chodników, niektórzy z dróg 
wewnętrznych Pałacu Kultury i Nauki po stronie wschod
niej. Składają się na to prawdopodobnie następujące 
czynniki:

•	 bardzo szeroki przekrój ulicy – 2x3 (!) pasy ruchu, 
z czym wiążą się duże prędkości ruchu samochodo
wego i utrudnienia w pokonywaniu ulicy w poprzek,

•	 brak jakichkolwiek rozwiązań dla skrętu ruchu rowe
rowego w lewo i/lub zawracania,

•	 lokalizacja najważniejszych celów podróży (Dworzec 
Centralny, Złote Tarasy, biurowce) po zachodniej 
stronie ulicy,

•	 liczne wady wykonania (np. rowek odpływowy sta
nowiący podłużny uskok na pasie ruchu).

ruch rowerzystów po chodnikach
Kolejną grupą rozwiązań zbadanych podczas pomiaru były 
ulice bez wydzielonych dróg i pasów dla rowerów, po któ
rych rowerzyści powinni poruszać się na zasadach ogól
nych. Sprawdzono, na których ulicach rowerzyści wybie
rają chodniki i spróbowano zidentyfikować przyczyny tego 
problemu.

Od czasu przebudowy w latach 2006–2008 Krakowskie 
Przedmieście (fot. 3) w teorii stanowi strefę ruchu uspoko
jonego – ruch prywatnych samochodów jest tu ograniczo
ny, dopuszczalna prędkość wynosi 30 km/h. W praktyce 
jednak pod zakazem ruchu wisi długa lista wyłączeń, wiele 
pojazdów porusza się szybciej, a przy wyprzedzaniu rowe
rzystów nie zachowuje bezpiecznego odstępu. Tym nie

 Odsetek rowerzystów korzystających ze ścieżek rowerowych  
na wybranych odcinkach ulic

Ulica Odcinek

Liczba  
pasów  
ruchu  

na jezdni

Infrastruktura  
rowerowa

Udział rowerzy-
stów korzystają-
cych ze ścieżki 

rowerowej

Most 
Świętokrzyski 

Wybrzeże 
Kościuszkowskie 
– Wybrzeże 
Szczecińskie 

2x2 obustronna droga dla 
rowerów (ddr)

99

Broniewskiego pl. Grunwaldzki  
– Krasińskiego

1x2 jednostronna ddr 97

Puławska Odyńca – Dolna 2x3 jednostronna ddr – kie-
runek do centrum, dla 
którego ddr jest po prawej 
stronie

92

Banacha Żwirki i Wigury  
– Pasteura

2x2 jednostronny ciąg pieszo-
-rowerowy, brak przejaz-
dów na skrzyżowaniach, 
zniszczona nawierzchnia

73

al. Jana Pawła II Anielewicza  
– Stawki

2x3 jednostronna ddr zmienia-
jąca stronę ulicy

71

al. Jana Pawła II Stawki  
– Babka

2x3 jednostronna ddr zmienia-
jąca stronę ulicy

51

Nowowiejska Waryńskiego  
– pl. Politechniki

1x2 jednostronna ddr – kieru-
nek na zachód, dla którego 
ddr jest po lewej stronie 

62

Tabela 1

Wykorzystanie pasów ruchu dla rowerów
Niestety, w Warszawie pasy dla rowerów w jezdni są wciąż 
niezwykłą rzadkością. Pomiarem objęto obie ulice wypo
sażone w tego rodzaju udogodnienie, tj. Międzyparkową 
i Emilii Plater.

Na ulicy Międzyparkowej pasy ruchu dla rowerów się 
przyjęły. Zdecydowana większość rowerzystów (86%) korzy
sta z pasów na jezdni, a kierowcy je respektują. Odnotowano 
jeden przypadek motocykla korzystającego z pasa rowerowe
go. Wykorzystanie prawdopodobnie mogłoby być wyższe, 
gdyby rozwiązano problem wjazdu na pas od strony mostu 
Gdańskiego (obecnie wjazd na pas od wschodu wymaga 
skrętu w lewo na ruchliwej jezdni klasy GP lub wspinania się 
przedtem po skarpie, a następnie pokonania dwóch przejść 
dla pieszych bez sygnalizacji).

Fot. 2. Pas ruchu dla rowerów na ul. Emilii Plater obok trzech pasów ruchu dla samochodów 
nie budzi zaufania rowerzystów – dodatkowo jazdę utrudnia rynna odpływowa i wpusty ka-
nalizacji zlokalizowane na pasie ruchu dla rowerów.
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mniej niemal dwie trzecie rowerzystów (64%) konsekwent
nie porusza się jezdnią. Odsetek zachowań poprawnych 
wśród rowerzystów prawdopodobnie byłby wyższy, gdyby 
wymuszono respektowanie obowiązującego na Krakowskim 
Przedmieściu ograniczenia prędkości do 30 km/h. Należy 
jednak podkreślić, że i tak osiągnięto znaczący postęp 
w porównaniu z sytuacją sprzed modernizacji, gdy propor
cje były odwrotne – dwie trzecie rowerzystów poruszało się 
chodnikami, mimo że były one węższe i w znacznie gor
szym stanie. Ograniczenie ruchu samochodowego i zwęże
nie jezdni nie tylko dwuipółkrotnie zwiększyło ruch rowe
rowy, ale także znacząco ułatwiło rowerzystom jazdę zgod
nie z przepisami.

Na przeciwległym biegunie znajduje się most Ponia tow
skiego, na którym mimo kilku remontów w żaden sposób 
nie poprawiono warunków dla ruchu rowerowego, a wręcz 
pogorszono je, wyznaczając pas autobusowy bez dopuszczo
nego ruchu rowerów. Zaobserwowane zachowania zależały 
od kierunku jazdy, ale w obu kierunkach obowiązująca orga
nizacja ruchu okazała się fikcją. W kierunku ronda de 
Gaulle’a zdecydowana większość rowerzystów – 87% – po
rusza się chodnikiem. 12% równie nielegalnie jedzie pasem 
autobusowym. Odnotowano także przypadki jazdy na sa
mym moście jezdnią, a następnie uciekania na chodnik 
w miejscu rozpoczęcia pasa autobusowego. Podczas obu po
miarów na 145 rowerzystów zaledwie jeden odważył się po
jechać zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu – lewym 
pasem wiaduktu Poniatowskiego. Nie powinno to dziwić, 
gdyż w literaturze przedmiotu podkreśla się konieczność 
unikania sytuacji, w której ruch rowerowy sytuowany jest na 
jezdni pomiędzy ruchem autobusowym a samochodów oso
bowych [1].

W kierunku ronda Waszyngtona brak wydzielonego 
pasa autobusowego. Dodatkowo, podobnie jak w przypad
ku mostu ŚląskoDąbrowskiego, spadek w stronę Pragi 
sprzyja rozwijaniu prędkości bardziej zbliżonych do pręd
kości ruchu samochodowego. Mimo to różnice prędkości są 
duże. Przekłada się to na nieco niższy udział ruchu „chod

nikowego”, ale wciąż większość rowerzystów – 71% – nie 
ma odwagi korzystać z jezdni.

Za przypadek pośredni można uznać most Śląsko
Dąbrowski. Tutaj rozwijane prędkości nie były duże (m.in. 
ze względu na zlokalizowany na jezdni przystanek tramwa
jowy), ale natężenie ruchu spore. W kierunku centrum 
62% rowerzystów jeździło chodnikiem, w kierunku Pragi 
– 50%. Różnica, podobnie jak w przypadku mostu 
Poniatowskiego, wynika prawdopodobnie z pochylenia po
dłużnego trasy w stronę Pragi – jazda pod górę wymaga 
więcej wysiłku i jest wolniejsza, w dół rowerzyście łatwiej 
osiągnąć prędkości porównywalne z prędkościami ruchu 
samochodowego.

Różnicę w wyborze jezdnia czy chodnik, w zależności od 
parametrów drogi, łatwo zaobserwować na rondzie de 
Gaulle’a. W ciągu Nowego Światu, podobnie jak na 
Krakowskim Przedmieściu, średnio 75% rowerzystów je
dzie poprawnie jezdnią, z chodnika korzysta zaledwie co 
czwarty. W ciągu Alei Jerozolimskich odsetek „chodnikow
ców” jest dwukrotnie wyższy – zaledwie 49% decyduje się 
jechać jezdnią.

Ostatni przykład to odcinek ulicy Puławskiej na północ 
od ulicy Dolnej. Tutaj tylko 38% jadących w kierunku pół
nocnym korzysta z chodnika. Większość (62%) rowerzy
stów zjeżdża na jezdnię – biorąc pod uwagę przekrój ulicy 
Puławskiej (2x3 pasy ruchu), należy to uznać za duży suk
ces wykonanego wzorcowego włączenia drogi dla rowerów 
w jezdnię. Potwierdza to tezę, że prawidłowe rozwiązania 
kształtują prawidłowe zachowania.

Wyniki pomiaru potwierdzają też prawidłowość wska
zaną już w komentarzu do warunków technicznych dróg 
publicznych [3], a rzadko stosowaną w polskiej praktyce 
projektowej. Na odcinkach nachylonych segregacja ruchu 
rowerowego od samochodowego jest bardziej potrzebna 
dla kierunku „pod górę”. Jazda na rowerze pod górę wy
maga większego wysiłku, więcej przestrzeni (wężykowa
nie związane z mniejszą prędkością) i jest wolniejsza. 
W efekcie rowerzysta mniej uwagi może poświęcić sytu
acji na drodze, a jednocześnie większa jest różnica prędko
ści między rowerem a samochodami.

Fot.3. Ograniczenie ruchu samochodowego na Krakowskim Przedmieściu zwiększyło ruch 
rowerowy i sprowadziło większość rowerzystów z chodników na jezdnię.

Odsetek rowerzystów korzystających z chodników  
na wybranych ulicach w centrum Warszawy

Ulica
Liczba 

pasów ruchu 
na jezdni

Uwagi
Udział rowerzy-
stów wybierają-

cych chodnik [%]

Most Poniatowskiego 2x2 Kierunek do centrum, buspas 87

Most Poniatowskiego 2x2 Kierunek na Pragę (w dół) 71

Most Śląsko-Dąbrowski 2x1/1x4 Kierunek do centrum (pod górę) 62

Most Śląsko-Dąbrowski 2x1/1x4 Kierunek na Pragę (w dół) 50

al. Jerozolimskie 2x3 Rondo de Gaulle’a 51

Puławska 2x3 Kierunek północny za włączeniem 
ścieżki w jezdnię 

38

Krakowskie 
Przedmieście

1x2 Ograniczony ruch samochodów 
osobowych

36

Nowy Świat 1x2 Ograniczony ruch samochodów 
osobowych

25

Tabela 2
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Przejścia naziemne i podziemne
Na placu na Rozdrożu przez pół godziny rano i pół go
dziny po południu rejestrowano także sposób pokonywania 
alei Szucha, w związku z wyznaczonymi tutaj w 2009 roku 
obok przejścia podziemnego: naziemnym przejściem dla 
pieszych i przejazdem dla rowerów. Nowe przejście okazało 
się bardzo popularne zarówno wśród pieszych, jak i rowe
rzystów (fot. 4). Mimo że sygnalizacja na przejściu i prze
jeździe nie jest rozwiązana optymalnie i czasy oczekiwania 
na zielone światło są długie, aż 98% pieszych i 100% rowe
rzystów wybiera przejście (przejazd) naziemne, jednoznacz
nie „głosując nogami” za lepszym rozwiązaniem. 

Około 10% pieszych i 5% rowerzystów decyduje się 
przekroczyć jezdnię na czerwonym świetle. Jest to jednak 
i tak znaczący postęp w zgodności zachowań z organizacją 
ruchu w porównaniu z sytuacją sprzed przebudowy, gdy 
prawie 3/4 rowerzystów korzystało z przejazdu górą „na 
dziko”.

Okazało się, że wybór zależy od kierunku podróży oraz 
płci. Jadąc w dół, większość rowerzystów (51%) korzysta 
z tunelu, jadąc razem z samochodami, ale dla kierunku pod 
górę tunel jest najmniej popularnym wyborem (27%). 
Kobiety dużo chętniej korzystają z windy (51%), mężczyź
ni decydują się na tunel albo schody (po ok. 40%).

Płeć rowerzystów
Niektóre charakterystyki ruchu rowerowego określono z po
działem na płeć (tabela 3). 28% policzonych rowerzystów 
stanowiły rowerzystki. Jest to odsetek podobny do zmierzo
nego w 2009 r. (27% [7]), nieco jednak wyższy od pomiarów 
wcześniejszych (21% – Warszawa 2002, 20% – Warszawa 
Ursus 2005 [4]) oraz prowadzonych w innych miastach 
(22% – Toruń 2009 [2], 23% – Olsztyn 2009 [5]). 

Fot. 4. 98% pieszych i 100% rowerzystów woli pokonywać al. Szucha w poziomie jezdni niż 
przejściem podziemnym.

Pokonywanie różnicy wysokości
Warszawa jest miastem w zdecydowanej większości pła
skim, co sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego. Wyjątek 
stanowi stroma skarpa warszawska na lewym brzegu Wisły, 
osiągająca w rejonie centrum miasta wysokość 20–25 me
trów. W ramach pomiaru w ciągu ulicy Solidarności obser
wowano popularność różnych sposobów pokonywania tej 
różnicy wysokości:

•	 przejazd prosto razem z samochodami przez tunel 
trasy W–Z,

•	 wniesienie/zniesienie roweru po schodach na plac 
Zamkowy,

•	 skorzystanie z windy łączącej zespół przystankowy 
Stare Miasto z placem Zamkowym (obok schodów 
ruchomych).

Rowerzyści stawiani są przed trudnym wyborem. Każdy 
z tych sposobów ma swoje wady. Tunel jest mało atrakcyjny 
ze względu na hałas i spaliny, winda jest mała i powolna, 
a noszenie roweru po schodach wymaga dodatkowego wy
siłku fizycznego. 

 Średni odsetek rowerzystów korzystających  
z różnych części drogi w zależności od płci

Kobiety Mężczyźni

Odsetek korzystających z wydzielonych dróg dla rowerów 86% 75%

Odsetek korzystających z pasów ruchu dla rowerów na jezdni 55% 59%

Odsetek korzystających z chodników na wybranych ulicach bez 
infrastruktury rowerowej

59% 41%

W niemal wszystkich obserwowanych lokalizacjach od
setek kobiet korzystających ze ścieżek rowerowych był wy
raźnie wyższy niż mężczyzn. Średnio z objętych pomiarem 
ścieżek korzystało 86% kobiet i 75% mężczyzn. Na uli
cach, na których brak jest infrastruktury rowerowej, pro
porcjonalnie więcej kobiet niż mężczyzn ucieka na chodnik 
– średnie odsetki wyniosły 59% dla rowerzystek i 41% dla 
rowerzystów. Porównując uzyskane wartości, można zary
zykować stwierdzenie, że rowerzystki mniej pewnie czują 
się na jezdni wśród samochodów i bardziej potrzebują wy
dzielonej infrastruktury rowerowej niż rowerzyści.

Podsumowanie
Poprawna organizacja ruchu rowerowego sprzyja popraw
nym zachowaniom rowerzystów. Wśród przeanalizowa
nych w ramach pomiarów warszawskich odcinków i skrzy
żowań znalazły się takie, na których 97%, a nawet 99% 
rowerzystów jeździ zgodnie z przepisami. Z drugiej strony 
tam, gdzie organizacja ruchu jest błędna i niebezpieczna, 
nawet 99% rowerzystów ją ignoruje. 

Przeprowadzone badania są oczywiście wyrywkowe i nie 
obejmują wszystkich możliwych przypadków. Widać jed
nak pewne prawidłowości – natężenie ruchu rowerowego 
kilkukrotnie wzrosło na ciągach, w których pojawiła się 
nowa infrastruktura rowerowa lub ograniczono ruch samo
chodowy; nie zmieniło się istotnie na trasach, na których 
rozwiązania rowerowe pozostały przez ostatnie lata bez 
zmian. Efekt wzrostu dotyczy całych tras rowerowych (np. 
Trakt Królewski), nie izolowanych odcinków. 

Rowerzyści chętniej korzystają z infrastruktury rowero
wej, gdy jest ona poprawnie zlokalizowana, a w szczególno
ści nie zwiększa liczby punktów kolizji poprzez konieczność 

Tabela 3
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wielokrotnego przekraczania jezdni, wzdłuż której prowa
dzi. Na popularność ścieżek wpływają także jakość rozwią
zań szczegółowych i warunki ruchu na jezdni – im szersza 
i bardziej ruchliwa, tym większa potrzeba segregacji ruchu 
rowerowego. 

Gdy nie ma ścieżek rowerowych, warszawscy cykliści czę
sto jeżdżą po chodnikach. Lęk przed jezdnią nie jest jednak 
nie do pokonania. Tam, gdzie choć częściowo uspokojono 
ruch (Krakowskie Przedmieście) lub poprawnie włączono 
drogę dla rowerów w jezdnię (Puławska), większość rowerzy
stów daje się przekonać do tego, że kieruje pojazdem. 
Prawidłowe rozwiązania komunikacyjne kształtują prawi
dłowe zachowania użytkowników. Sednem problemu zatem 
nie są przyzwyczajenia rowerzystów, ale nadmierny ruch sa
mochodowy w centrum, brak faktycznego uspokojenia ru
chu lub błędy w organizacji ruchu (np. buspas przy prawej 
krawędzi jezdni bez dopuszczonego ruchu rowerów).

Inaczej rzecz ujmując – są jednostkowe przypadki, które 
łamią przepisy z niewiedzy czy przekory. W większości jed
nak rowerzyści wykazują się po prostu większym rozsąd
kiem niż zarządca ruchu i unikają stosowania się do rozwią
zań niebezpiecznych – np. mnożenia punktów kolizji przez 

częste zmiany strony ulicy wraz ze ścieżką rowerową albo 
wymaganej znakami jazdy lewym pasem ruchliwego wia
duktu. Większość mandatów, które otrzymali rowerzyści za 
różnego rodzaju wykroczenia, powinna zostać wystawiona 
projektantom i urzędnikom odpowiedzialnym za daną or
ganizację ruchu.
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Fot. 5. Prawidłowe rozwiązania kształtują prawidłowe zachowania użytkowników. Dzięki 
wzorcowemu włączeniu drogi dla rowerów w jezdnię większość rowerzystów kontynuuje po-
dróż ul. Puławską przepisowo. Fot. Tomasz Opach, www.zm.org.pl.

Fot. 6. Odkąd na wiadukcie Poniatowskiego wprowadzono pas dla autobusów, rowerzyści 
powinni teoretycznie jeździć lewym pasem jezdni.  Na szczęście w tym miejscu zaledwie 1% 
rowerzystów stosuje się do obowiązującej organizacji ruchu.
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