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Streszczenie: W artykule omówiono zagrożenia bezpieczeństwa ru-
chu rowerzystów w odniesieniu do innych grup użytkowników dróg. 
Na podstawie studiów literatury zagranicznej zidentyfikowano pod-
stawowe czynniki wpływające na powstawanie wypadków rowerzy-
sta-pojazd, do których należą przede wszystkim: prędkość pojazdów, 
niedostrzeżenie drugiego uczestnika ruchu, nieprzestrzeganie znaków 
i sygnałów drogowych oraz nieprawidłowe wykonywanie manewru 
wyprzedzania. Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 
2007–2014, opisano stan bezpieczeństwa rowerzystów w wojewódz-
twie małopolskim. Ocenę tego stanu przeprowadzono w oparciu 
o bezwzględne miary brd, tj. liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych 
i rannych. Wykazano znaczny wzrost liczby rannych i ofiar śmier-
telnych rowerzystów oraz wypadków z ich udziałem w 2014 roku. 
Określono najczęstsze rodzaje i przyczyny wypadków z rowerzystami. 
Wykazano, że są to głównie zderzenia boczne powstałe na skutek nie-
udzielenia pierwszeństwa przejazdu. Ustalono, że do największej licz-
by wypadków z rowerzystami dochodzi na prostych odcinkach drogi 
na terenie zabudowanym. Artykuł zawiera dodatkowo informacje 
o wpływie wybranych rozwiązań infrastrukturalnych na bezpieczeń-
stwo ruchu rowerowego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo 
rowerzystów, wypadek.  

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
ruchu rowerowego1

Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy podró-
żowanie rowerem w porównaniu do innych środków trans-
portu jest niebezpieczne? Na podstawie studiów literatury 
zagranicznej zidentyfikowano i opisano podstawowe czyn-
niki wpływające na powstawanie wypadków z udziałem 
rowerzystów. Posługując się, jako miarą bezpieczeństwa, 
liczbą wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych scharaktery-
zowano stan bezpieczeństwa rowerzystów w województwie 
małopolskim. W artykule przedstawiono również często 
stosowane rozwiązania infrastrukturalne mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa rowerzystów wraz z ocenami ich 
efektywności. 

Bezpieczeństwa rowerzystów w odniesieniu  
do innych grup użytkowników dróg
Na rysunku 1 przedstawiono wartości relatywnego wskaź-
nika ofiary rannej w wypadkach dla poszczególnych grup 
użytkowników dróg [1]. Wskaźnik ten uwzględnia zarów-
no prawdopodobieństwo wzięcia udziału w zdarzeniu dro-
gowym, jak i prawdopodobieństwo, że w wyniku tego zda-
rzenia dany użytkownik zostanie ranny. Jest to ryzyko rela-
tywne, czyli odniesione do ryzyka, jakie przeciętnie ponosi 
kierowca samochodu osobowego. Z rysunku 1 wynika, że ro-
werzyści są trzecią w kolejności najbardziej zagrożoną grupą 
użytkowników dróg. Większe ryzyko charakteryzuje jedynie 
kierowców motorowerów oraz motocyklistów. Relatywne ry-
zyko bycia ofiarą ranną w grupie rowerzystów wynosi 9,4, co 
oznacza, że mają oni ponad 9 razy większe szanse niż kierow-
cy samochodów osobowych na to, że wezmą udział w zdarze-
niu drogowym, w wyniku którego zostaną ranni.

Bardzo wysoka wartość omawianego wskaźnika w gru-
pie kierowców motorowerów (wynosząca 65,4) może wyni-
kać z faktu, że są to zwykle ludzie młodzi, niedoświadczeni, 
których charakteryzuje nadmierna brawura i pewność sie-
bie na drodze. Motocykliści, w przypadku których relatyw-
ny wskaźnik ofiary rannej wynosi 12,0, są zwykle bardziej 
doświadczeni niż motorowerzyści, ale jak wiadomo, poru-
szają się z bardzo wysokimi prędkościami.

Prawdopodobieństwo wzięcia udziału w zdarzeniu drogo-
wym przez rowerzystów, pieszych oraz kierowców samocho-
dów osobowych jest niemal identyczne. Odmienne wartości 
relatywnego wskaźnika ofiary rannej w wypadkach dla tych 
grup użytkowników wynikają z innego stopnia ochrony 
przed skutkami wypadków. Kierowcy samochodów osobo-
wych są chronieni przez konstrukcję pojazdu, poduszki po-
wietrzne, pasy bezpieczeństwa itd., dlatego prawdopodo-
bieństwo zostania rannym w wyniku zdarzenia jest dla nich 
znacznie mniejsze niż dla pieszych i rowerzystów.

Wprowadzenie
W obliczu nieustannie rosnących natężeń ruchu pojazdów 
i zatłoczenia sieci ulicznej, a także z uwagi na obowiązujące 
przepisy prawne Unii Europejskiej coraz częściej podejmo-
wane są działania mające na celu zachęcenie uczestników 
ruchu do podróżowania innymi niż samochód osobowy 
środkami transportu. Jedną z alternatyw dla indywidualne-
go ruchu zmotoryzowanego jest ruch rowerowy. W wielu 
polskich miastach (np. Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, 
Poznaniu) promowanie jednośladów realizowane jest m.in. 
poprzez umożliwienie mieszkańcom korzystania z rowerów 
miejskich. Od kilku lat intensywnie rozwijana jest również 
infrastruktura rowerowa. Przykładem może być region ma-
łopolski, gdzie realizowany jest obecnie program budowy 
około 650 km tras rowerowych, w tym należących do euro-
pejskiej sieci szlaków rowerowych. 

Poza korzyściami związanymi z poprawą warunków środo-
wiskowych i zmniejszeniem zatłoczenia ulic podróżowanie ro-
werem przyczynia się do pobudzenia aktywności fizycznej 
mieszkańców oraz zmniejszenia kosztów transportu (zmniej-
szenie zużycia paliw). W tym miejscu pojawia się jednak pyta-
nie, czy istniejąca infrastruktura, obowiązujące przepisy praw-
ne i kultura jazdy w Polsce stwarzają warunki do bezpiecznego 
poruszania się rowerzystów po polskich drogach. 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
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Z rysunku 1 wynika, że relatywny wskaźnik ofiary ran-
nej w grupie rowerzystów jest również większy niż w gru-
pie pieszych. Autorzy badań zagranicznych wskazują dwie 
przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze środek ciężkości po-
ruszającego się rowerzysty jest położony wyżej niż środek 
ciężkości idącego pieszego, przez co upadek rowerzysty 
w wyniku zderzenia z pojazdem jest poważniejszy w skut-
kach. Po drugie prędkość jadącego rowerzysty jest większa 
niż idącego pieszego. W związku z powyższym energia zde-
rzenia z pojazdem jest większa w przypadkach wypadków 
rowerzysta-pojazd niż wypadków z pieszymi [2]  

Za granicą już wiele lat temu prowadzone były badania 
względnych wskaźników wypadkowych dla różnych grup 
użytkowników dróg, w tym rowerzystów. Przykładem mogą 
być analizy [3], których wyniki przedstawiono na rysunku 2. 
Badania polegały na oszacowaniu liczby ofiar śmiertelnych 
w poszczególnych grupach użytkowników w odniesieniu do 
pracy przewozowej i liczby wykonywanych podróży. Analizy 
wykazały, że wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych przypadają-
cych na każdy miliard przejechanych kilometrów jest około 
11 razy większy dla rowerzystów niż dla kierowców samo-
chodów osobowych i dostawczych a liczba ofiar śmiertelnych 
rowerzystów na każde 100 milionów wykonanych podróży 
jest niemal trzy razy większa niż kierowców samochodów 
osobowych i dostawczych. 

W badaniach [4] wyróżniono 5 grup czynników mają-
cych wpływ na powstawanie wypadków „rowerzysta-samo-
chód”. Są to:

•	 czynniki związane z rowerzystami, 
•	 czynniki związane z kierującymi pojazdami, 
•	 czynniki związane z drogą, 
•	 czynniki związane z pojazdem (np. niesprawność 

techniczna czy ograniczenia widoczności przez karo-
serię pojazdu), 

•	 inne (np. warunki atmosferyczne).

Do najczęstszych błędów popełnianych przez rowerzy-
stów należą:

•	 niedostrzeżenie pojazdu –  szacuje się, że wzajemne 
niedostrzeżenie się kierującego samochodem i rowe-
rzysty jest przyczyną co trzeciego wypadku z udzia-
łem rowerzystów w Australii [5]. W literaturze zagra-
nicznej zdecydowanie więcej badań ukierunkowanych 
jest na opis i analizę sytuacji, w których to kierujący 
samochodem nie dostrzega rowerzysty. Należy jed-
nak pamiętać, że błąd ten mogą popełniać także ro-
werzyści; 

•	 nieuwaga, błędna ocena sytuacji na drodze – analiza 
danych o wypadkach śmiertelnych z udziałem rowe-
rzystów w Australii pozwoliła stwierdzić, że rozprosze-
nie uwagi i brak koncentracji rowerzysty były przyczy-
ną zdarzenia w ponad 60% przypadkach [5]; 

•	 nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 
analizy raportów policyjnych dotyczących wypadków 
drogowych spowodowanych nieprzestrzeganiem sy-
gnału czerwonego wykazały, że 6% wy padków tego 
typu w Australii wynikało z błędu rowerzysty [6]. 
Według badań [7] 6,5% wypadków „rowerzysta-
-pojazd” w Queensland (Australia) spowodowanych 
było nieprzestrzeganiem sygnału czerwonego przez 
rowerzystów. Z badań [8] wynika z kolei, że 8,4% 
rowerzystów nie przestrzega sygnałów drogowych 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, a 25,3% 
nie zatrzymuje się przed znakiem B-20 („STOP”); 

•	 słaba widoczność rowerzystów w nocy – jest to pro-
blem głównie na drogach poza terenem zabudowa-
nym oraz na drogach słabo lub w ogóle nieoświetlo-
nych. Błąd rowerzystów w tym przypadku polega na 
niestosowaniu odzieży odblaskowej oraz świateł ro-
werowych. 

Nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami, któ-
re często prowadzą do wypadków z udziałem rowerzystów, 
to przede wszystkim:

•	 niezauważenie rowerzysty – w [9] ustalono, że 43% 
wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów 
w Kanadzie spowodowanych było niedostrzeżeniem 
rowerzysty przez kierującego samochodem. Badania 
doświadczalne przeprowadzone w Monachium w 2011 
roku wykazały, że w 83,3% przypadków sytuacji kon-
fliktowych (tzn. sytuacji bliskich zderzenia) pomię-
dzy pojazdem i rowerzystą kierowca samochodu nie 

Rys. 1. Relatywny wskaźnik wystąpienia ofiary rannej w wypadkach dla poszczególnych grup 
użytkowników dróg 
Źródło: [1]

Rys. 2. Względne wskaźniki wypadkowe dla poszczególnych grup użytkowników dróg 
Źródło: [3]

Opisane powyżej przykłady wyników badań prowadzo-
nych za granicą wskazują, że podróżowanie rowerem może 
być niebezpieczne i z pewnością jest bardziej niebezpieczne 
niż podróżowanie samochodem osobowym. 

czynniki wpływające na powstawanie wypadków  
„rowerzysta-samochód”
Podejmowanie skutecznych działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów nie jest możliwe bez dogłęb-
nego poznania okoliczności, w jakich wypadki z udziałem 
rowerzystów mają miejsce.
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wykazał żadnej reakcji (np. gwałtowne hamowanie, 
manewr skrętu) w celu uniknięcia zderzenia [4]. Co 
trzeci kierowca stwierdził, że nie zareagował, gdyż 
nie zauważył rowerzysty. Niedostrzeganie rowerzysty 
przez kierującego pojazdem jest problemem wystę-
pującym zwłaszcza w rejonie skrzyżowań. Podczas 
wykonywania manewrów na skrzyżowaniach kierow-
ca samochodu zwraca większą uwagę na inne samo-
chody, które stanowią dla niego większe zagrożenie 
niż rowerzysta. W dodatku rowerzyści nie wyróżniają 
się na tle otoczenia drogi i nie przyciągają wzroku 
kierujących pojazdami. W krajach, w których podró-
żowanie rowerem nie jest bardzo popularne, a także 
w miejscowościach bądź na odcinkach dróg poza te-
renem zabudowanym, gdzie natężenie ruchu rowero-
wego jest niewielkie, kierujący samochodami mogą 
nie być przygotowani do współdzielenia przestrzeni 
drogowej z rowerzystami. Ich obecność na drodze jest 
w tych przypadkach zaskakująca dla kierujących sa-
mochodami, co może prowadzić do błędów i w kon-
sekwencji zdarzeń drogowych; 

•	 niewłaściwe wykonywanie manewru wyprzedzania – 
częstym błędem popełnianym przez kierujących sa-
mochodami jest wyprzedzanie rowerzystów w zbyt 
bliskiej odległości. Potwierdzają to krajowe badania 
ankietowe, w których co czwarty kierowca jednośla-
du wskazywał, że zbyt bliską odległość pojazdów sta-
nowi jeden z głównych problemów na krakowskich 
ulicach [10]. Jak wynika z badań [11] odległość pod-
czas wyprzedzania jest mniejsza, gdy rowerzysta jest 
mężczyzną, nosi kask i porusza się daleko od krawęż-
nika. Badania doświadczalne przeprowadzone w Mo-
nachium w 2011 roku wykazały, że ponad połowa 
kierowców (55,5%) po wykonaniu manewru wyprze-
dzania powróciła na właściwy pas ruchu w zbyt bli-
skiej odległości od rowerzysty [4]. W takiej sytuacji, 
w celu uniknięcia zderzenia, rowerzysta zmuszony 
jest gwałtowanie hamować lub wykonać nagły ma-
newr skrętu, który może się zakończyć wywróceniem 
roweru i doznaniem urazu. Z kolei brak lub zbyt póź-
na reakcja rowerzysty może skutkować najechaniem 
na tył pojazdu. Takie zachowanie kierujących samo-
chodami możne wynikać z braku umiejętności po-
prawnego oszacowania prędkości poruszania się ro-
werzystów; 

•	 nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 
autorzy badań [7] wykazali, że 13% wypadków 
„rowerzysta-kierowca” to skutek nieprzestrzegania 
przez kierujących samochodami znaku A-7 („Ustąp 
pierwszeństwa przejazdu”), a 3,9% –  znaku B-20 
(„STOP”).

Czynnikiem związanym z drogą, który ma największy 
wpływ na powstawanie wypadków „rowerzysta-samo-
chód”, jest ograniczenie prędkości. Dane wypadkowe z lat 
1990–1999 z Wielkiej Brytanii wskazują, że 75% wypad-
ków „rowerzysta-samochód” miało miejsce na drogach 

o ograniczeniu prędkości do 30 mil/h (około 50 km/h) 
[12]. W Danii tylko 20% wypadków z udziałem rowerzy-
stów ma miejsce na odcinkach o dopuszczalnej prędkości 
powyżej 56 km/h [13]. Wysoki udział wypadków na dro-
gach o prędkości dopuszczalnej do 50 km/h wynika ze 
znacznie większego, niż na drogach o wyższych prędko-
ściach, natężenia ruchu rowerowego na tych odcinkach. 
Prędkość samochodów ma wpływ nie tylko na występo-
wania wypadków z rowerzystami, ale również na ich cięż-
kość. Do chwili obecnej prowadzone były liczne badania 
wpływu prędkości pojazdów w momencie zderzenia z ro-
werzystą na prawdopodobieństwo śmierci lub ciężkiego 
bądź lekkiego urazu. Na podstawie wyników badań prowa-
dzonych w Danii można stwierdzić, że gdy prędkość pojaz-
du podczas zderzenia z rowerzystą wynosi około 32 km/h, 
to prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty wynosi 5%. 
Przy prędkości uderzenia około 50 km/h, która jest pręd-
kością dopuszczalną na drogach na terenie zabudowanym 
w ciągu dnia w Polsce, prawdopodobieństwo zgonu rowe-
rzysty wynosi 45%, a wśród pozostałych ofiar większość 
stanowią ciężko ranni [13]. 

Rysunek 3 przedstawia zależność pomiędzy prędkością 
samochodu w momencie zderzenia a prawdopodobień-
stwem zgonu niechronionego uczestnika ruchu (tzn. za-
równo rowerzysty, jak i pieszego) [4]. Z rysunku 3 wynika-
ją dwa ważne wnioski. Po pierwsze przy prędkości samo-
chodu powyżej 40 km/h prawdopodobieństwo zgonu 
rowerzysty i pieszego gwałtownie rośnie. Oznacza to, że 
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechro-
nionych uczestników ruchu powinny być skupione na dro-
gach, na których prędkości pojazdów przekraczają 40 km/h, 
a natężenie ruchu rowerowego i/lub pieszego jest wysokie. 
Drugi ważny wniosek wynikający z rysunku 3 jest taki, że 
ustanawianie bardzo restrykcyjnych ograniczeń prędkości 
pojazdów jest wątpliwe, gdyż nie wpływają one znacząco 
na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu. Prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty i pieszego 
przy prędkości zderzenia równej 20 km/h lub 30 km/h jest 
wciąż relatywnie małe. Natomiast niskie limity prędkości 
wpływają jedynie na komfort jazdy i nastrój kierujących 
pojazdami;

Rys. 3. Zależność pomiędzy prędkością pojazdu w momencie zderzenia a prawdopodobień-
stwem zgonu niechronionych uczestników ruchu
Źródło: [4]
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Z krajowych badań ankietowych prowadzonych wśród 
rowerzystów wynika, że do czynników związanych z dro-
gą, mających duży wpływ na powstawanie wypadków z sa-
mochodami, należy zaliczyć również błędy infrastruktu-
ralne, a także zły stan nawierzchni. W Krakowie co 
czwarty rowerzysta wskazał nierówną nawierzchnię jako 
jedno z podstawowych utrudnień w ruchu [10]. Z kolei 
w Olsztynie zaledwie 6,5% respondentów stwierdziło, że 
ścieżki rowerowe są atrakcyjne i wystarczająco długie. 
Pojawiło się wiele głosów zarzucających brak ciągłości 
i spójności tras rowerowych w mieście. Ankietowani uzna-
li, że ścieżki rowerowe nie wszędzie są dobrze zaprojekto-
wane (58%) oraz oznakowane (45,5%) [14]. Brak do-
kładnych danych uniemożliwia jednak dokładną ocenę 
wpływu ww. czynników na liczbę wypadków z udziałem 
rowerzystów w Polsce. 

charakterystyka stanu bezpieczeństwa rowerzystów  
w województwie małopolskim
W tabeli 1 zestawiono informacje o liczbie rannych i ofiar 
śmiertelnych rowerzystów, liczbie wypadków z ich udziałem 
oraz liczbie wypadków spowodowanych przez rowerzystów 
w latach 2007–2014 osobno na drogach w Małopolsce 
oraz w całej Polsce. Dane zaczerpnięto z Systemu Ewidencji 
Wypadków i Kolizji (SEWiK) oraz raportów rocznych 
Komendy Głównej Policji [15]. Jak wynika z tabeli 1, 
sprawcą około 40–46% wypadków z udziałem rowerzy-
stów, które miały miejsce w latach 2007–2014, był sam 
rowerzysta. Procent wypadków powodowanych przez ro-
werzystów w całkowitej liczbie wypadków z ich udziałem 
z roku na rok maleje, jednak w 2014 roku było to wciąż 
45% i 37% odpowiednio na drogach w Małopolsce oraz 
w całym kraju. 

i łagodne zimy, stosunkowo niewiele opadów w okresie 
wiosennym i jesiennym, a także ciepłe, słoneczne lato rów-
nież sprzyjają podróżowaniu rowerem. 

Na drogach Małopolski najmniejszą liczbę ofiar śmier-
telnych wśród rowerzystów zanotowano w 2009 roku (ry-
sunek 5). Od tamtej pory liczba ofiar śmiertelnych rowe-
rzystów w Małopolsce stale rosła i osiągnęła niepokojąco 
wysoki poziom w 2014 roku.W Polsce po roku 2010 liczba 
ofiar śmiertelnych rowerzystów pozostała mniej więcej na 
ustalonym poziomie. Podobnie jak w przypadku liczby ran-
nych rowerzystów i wypadków z ich udziałem brak dokład-
nych danych o ruchu rowerowym uniemożliwia bardziej 
wnikliwe analizy zmian liczby ofiar śmiertelnych wypad-
ków wśród rowerzystów.

W przeciągu ostatnich 8 lat (2007–2014) na terenach 
zabudowanych województwa małopolskiego miało miejsce 
średnio około 90% wypadków z udziałem rowerzystów. 
Oczywiście nie oznacza to, że na drogach poza terenem za-
budowanym rowerzyści są bardziej bezpieczni. Są to prze-
cież drogi o zdecydowanie wyższych prędkościach pojaz-
dów, często nieoświetlone lub słabo oświetlone, w większo-
ści pozbawione specjalnej infrastruktury dla ruchu 
rowerowego. Tak wysoki udział wypadków na obszarze za-
budowanym w całkowitej liczbie wypadków z udziałem 
rowerzystów wynika ze znacznie wyższego natężenia ruchu 
rowerowego na tych terenach w porównaniu do obszarów 
niezabudowanych. 

Liczba rannych i zabitych rowerzystów oraz wypadków  
z ich udziałem w latach 2007–2014 na drogach wojewódzkich 

w Małopolsce oraz w kraju
Wypadki z udzia-
łem rowerzystów

Wypadki spowodowane 
przez rowerzystów

Ranni  
rowerzyści

Zabici 
rowerzyści

Małopolska 3632 1670 3248 140

Polska 37729 14932 33113 2785

Tabela 1

Analizując zmiany liczby rannych rowerzystów i wy-
padków z ich udziałem w latach 2007–2014 (rysunek 4), 
można stwierdzić, że najbezpieczniejszym rokiem dla rowe-
rzystów był rok 2010. Na drogach w Małopolsce i w kraju 
liczba rannych rowerzystów oraz wypadków, w których 
wzięli udział, była wtedy najmniejsza. Jak wynika z rysun-
ku 4, po roku 2010 nastąpił stopniowy wzrost liczby ran-
nych rowerzystów i wypadków z ich udziałem, które były 
niepokojąco wysokie w 2014 roku. Ze względu na brak 
dokładnych krajowych danych o ruchu rowerowym wyja-
śnienie tego zjawiska nie jest w pełni możliwe. Prawdo-
podobnie w ostatnich latach znacząco wzrosło natężenie 
ruchu rowerzystów, co przyczyniło się do zwiększenia liczby 
wypadków z ich udziałem. Innym możliwym wyjaśnieniem 
takiego stanu rzeczy są warunki atmosferyczne. Krótkie 

Rys. 4.  
Zmiany liczby rannych rowe-
rzystów oraz wypadków  
z ich działem na drogach  
w Małopolsce oraz w kraju  
w latach 2007–2014

Rys. 5.  
Zmienność liczby ofiar  
śmiertelnych rowerzystów 
w wypadkach w Małopolsce  
oraz w kraju w latach  
2007–2014
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Najczęstszym rodzajem wypadków z udziałem rowerzy-
stów w Małopolsce, zarówno na terenie zabudowanym, jak 
i poza nim, są zderzenia boczne pojazdów, stanowiące od-
powiednio 51% i 40% wszystkich zdarzeń (rysunek 6). Jak 
wynika z rysunku 6, poza obszarem zabudowanym często 
dochodzi również do zderzeń tylnych pojazdów (16% 
wszystkich wypadków z udziałem rowerzystów), co może 
być efektem nieprawidłowo wykonywanego przez kierow-
ców manewru wyprzedzania rowerzysty.

Na rysunku 7 przedstawiono podstawowe okoliczno-
ści wypadków z rowerzystami w województwie małopol-
skim w latach 2007–2014. Rozróżniono dwie grupy wy-
padków, tj. wypadki wynikające z błędu rowerzysty oraz 
wypadki spowodowane przez innych uczestników ruchu. 
Na podstawie rysunku 7 można stwierdzić, że podstawo-
wym błędem popełnianym przez rowerzystów i innych 
uczestników ruchu jest nieudzielenie pierwszeństwa prze-
jazdu. Jest to okoliczność w około 35% wszystkich wy-
padków w obu wyróżnionych grupach. Błąd ten może 
wynikać z niezauważenia innego uczestnika ruchu lub 
nieprzestrzegania znaków i sygnałów drogowych. Do naj-
częstszych błędów popełnianych przez rowerzystów zali-
czyć można również niedostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu oraz nieprawidłowe wykonywanie manew-
ru skrętu, co stanowi przyczynę odpowiednio 17% i 10% 
wypadku z ich udziałem.

Około 12 na 100 wypadków z udziałem rowerzystów, 
które miały miejsce w latach 2007–2014 w Małopolsce, 
a były spowodowane przez innych niż rowerzysta uczestni-
ków ruchu, wystąpiło na skutek niepoprawnie wykonanego 
manewru wyprzedzania. Jest to druga, obok nieudzielenia 
pierwszeństwa przejazdu, przyczyna wypadków z udziałem 
rowerzystów w tej grupie. Dane wypadkowe z Małopolski 
potwierdzają tym samym wyniki badań zagranicznych, 
w których niewłaściwe wykonywanie manewru wyprzedza-
nia wskazuje się jako jedną z podstawowych przyczyn wy-
padków z udziałem rowerzystów.

Do największej liczby wypadków z udziałem rowerzy-
stów w Małopolsce dochodzi na jezdni (75% i 90% odpo-
wiednio „na” i „poza” obszarem zabudowanym) oraz na pro-
stym odcinku drogi (49% i 58% odpowiednio „na” i „poza” 
obszarem zabudowanym, rysunek 8). Na terenie zabudowa-
nym co trzeci wypadek z rowerzystami ma miejsce na skrzy-
żowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

Rys. 7. Okoliczności wypadków z udziałem rowerzystów w Małopolsce (średnio w latach 
2007–2014)

Rys. 9. Struktura wiekowa rowerzystów będących sprawcami wypadków w Małopolsce „na” 
i „poza” terenem zabudowanym (średnio w latach 2007–2014)

Rys. 6. Rodzaj wypadków z udziałem rowerzystów w Małopolsce w i poza terenem zabudo-
wanym (średnio w latach 2007–2014)

Rys. 8.  
Lokalizacja wypadków  
z rowerzystami  
w Małopolsce (średnio  
w latach 2007–2014)

Analizując strukturę wiekową rowerzystów będących 
sprawcami wypadków w Małopolsce (rys. 9), można stwier-
dzić, że najniebezpieczniejszą grupę rowerzystów stanowią 
osoby starsze w wieku powyżej 70 lat oraz dzieci i młodzież 
od 10 do 17 roku życia. Na terenie zabudowanym stosun-
kowo dużo wypadków powodują również rowerzyści w wieku 



11

TransporT miejski i regionalny 12 2016

20–29 lat. Osoby powyżej 65. roku życia stanowią najlicz-
niejszą grupę wiekową wśród ofiar śmiertelnych wypadków 
rowerzystów w Polsce [16]. Przedsta wione dane mogą być 
pomocne przy tworzeniu kampanii społecznych i edukacyj-
nych. Tego typu działania skierowane do odpowiednich 
grup wiekowych mogą przynieść istotne korzyści w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego w woje-
wództwie małopolskim.

infrastrukturalne środki poprawy bezpieczeństwa rowerzystów
Z danych o zdarzeniach drogowych w województwie ma-
łopolskim wynika, że wypadki z udziałem rowerzystów 
to głównie zderzenia z samochodami. W związku z tym 
największe efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa ro-
werzystów można osiągnąć poprzez umiejętną segregację 
ruchu rowerowego i samochodowego oraz kształtowanie 
zachowań uczestników ruchu np. w zakresie wyboru pręd-
kości pojazdów. 

Krajowe badania wpływu poszczególnych rozwiązań 
infrastrukturalnych na bezpieczeństwo rowerzystów ogra-
niczone są jedynie do badań ankietowych prowadzonych 
w dużych miastach w Polsce, m.in. Krakowie, Warszawie, 
Bydgoszczy. Wynika z nich, że średnio co czwarty  rowe-
rzysta uważa kontrapasy za rozwiązanie niebezpieczne, co 
ma związek głownie z wymuszaniem pierwszeństwa przez 
kierujących samochodami oraz parkowaniem pojazdów 
na kontrapasach[17]. Na nadmorskiej drodze rowerowej 
w Gdańsku zastosowano multimuldę, czyli dwa płaskie 
garby mające na celu zmniejszenie prędkości rowerzystów 
w miejscu przecięcia z ruchem pieszym. W pierwszym 
roku funkcjonowania rozwiązanie było bardzo pozytyw-
nie oceniane przez pieszych oraz rowerzystów preferują-
cych rekreacyjny styl jazdy, negatywnie zaś przez rowe-
rzystów będących zwolennikami szybkiej jazdy, co świad-
czy jedynie o jego skuteczności [18].

Jakościowe miary wpływu infrastrukturalnych środków 
na poziom bezpieczeństwa rowerzystów, wynikające z ba-
dań ankietowych opisanych powyżej, nie są wystarczające 
i nie powinny stanowić podstawy rekomendowania rozwią-
zań w innych lokalizacjach. Ważne jest, aby oceny efektyw-
ności oparte były także na miarach ilościowych odnoszą-
cych się do danych wypadkowych.  

W tabeli 2 zestawiono wyniki analizy „przed” i „po” 
w ocenie wpływu poszczególnych rozwiązań infrastruktural-
nych na liczbę wypadków z udziałem rowerzystów [13]. Jak 
widać, wszystkie uwzględnione w tabeli 2 środki przyczyniły 
się do zmniejszenia liczby wypadków z rowerzystami. 
Największą redukcję zaobserwowano w przypadku ścieżek 
rowerowych (wyeliminowanie wypadków z rowerzystami), 
natomiast najmniejszą w przypadku ciągów pieszo-rowero-
wych (redukcja o 28%). Przedstawione badania prowadzone 
były na niewielkiej liczbie zdarzeń, dlatego do ich wyników 
należy podchodzić z rezerwą.

W literaturze zagranicznej wpływ poszczególnych roz-
wiązań infrastrukturalnych na bezpieczeństwo ruchu często 
ocenia się za pomocą współczynników CMF (Crash Modi-
fication Factor). Współczynnik CMF informuje, jak zmieniła 

się liczba wypadków „po” wprowadzenia danego środka 
w stosunku do okresu „przed” [19]. W tabeli 3 zestawiono 
wartości współczynników CMF dla wybranych rozwiązań in-
frastrukturalnych wypływających na bezpieczeństwo rowe-
rzystów [20]. 

W przypadku braku specjalnej infrastruktury dla ruchu 
rowerowego i dużego natężenia ruchu samochodów rowe-
rzyści często korzystają z chodników wspólnie z pieszymi. 
Zwiększenie szerokości chodnika o 0,5 m wpływa na zmniej-
szenie liczby wypadków z rowerzystami o ok. 59% [21]. 
W odniesieniu do pasów i ścieżek rowerowych współczyn-
niki CMF są niemal w każdym przypadku większe od 1, co 
oznacza, że przyczyniły się do zwiększenia liczby wypad-
ków z udziałem rowerzystów. Skala tego wpływu zależy od 
analizowanego elementu infrastruktury drogowej (skrzyżo-
wanie, odcinek drogowy). 

Rozbieżność wyników badań dotyczących wpływu ście-
żek i pasów rowerowych na bezpieczeństwo rowerzystów 
wskazuje, że tego typu rozwiązania należy dobierać z roz-
wagą. Duży wpływ ma w tym przypadku charakterystyka 
danego miejsca, np. liczba punktów dostępu do drogi. 

Infrastruktura rowerowa, poza zapewnieniem odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa, musi korespondować 
z oczekiwaniami i preferencjami rowerzystów. W [22] opi-
sano wyniki badań ankietowych prowadzonych na grupie 
ok. 400 rowerzystów w Australii. Podczas ankiet rowerzy-
ści proszeni byli o określenie, jaki ich zdaniem jest komfort 
korzystania z ciągów pieszo-rowerowych i z jezdni wspólnie 
z samochodami w różnych wymienionych w ankiecie wa-
runkach. Z badań wynika, że najmniej komfortowe dla 

Wpływ wybranych środków infrastrukturalnych na redukcję 
 liczby wypadków z udziałem rowerzystów [13]

Środek
Liczba wypadków  

[wyp/rok] Redukcja liczby 
wypadków [%]

„przed” „po”

Pasy rowerowe 12 5,2 57%

Ciągi pieszo-rowerowe 3,6 2,6 28%

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 2,9 0,5 83%

Ścieżki rowerowe 4,9 0 100%

Tabela 2

Wartości współczynnika CMF dla wybranych rozwiązań infrastruktu-
ralnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów

Środek CMF Rodzaj terenu

zwiększenie szerokości chodnika z X [m] 
na Y [m] exp[-1,76*(Y - X)]

pasy rowerowe

1,44 miejski (odcinki drogowe)

1,57 miejski (skrzyżowania)

1,05 miejski

ścieżki rowerowe

0,87 miejski (odcinki drogowe)

1,24 miejski (skrzyżowania)

1,09 miejski

progi zwalniające lub inne środki redukcji 
prędkości pojazdów na drogach głównych 1,28 miejski i podmiejski

wyniesiony przejazd dla rowerzystów lub 
inne środki redukcji prędkości pojazdów 
przy wjeździe lub zjeździe z drogi podrzędnej

0,49 miejski i podmiejski

Źródło: [20]

Tabela 3
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rowerzystów jest podróżowanie po jezdni przy dużym 
udziale pojazdów ciężkich w ruchu oraz, gdy ograniczenie 
prędkości na danej drodze jest większe bądź równe 80km/h. 
Rowerzyści czują się najpewniej, gdy na jezdni występują 
pasy rowerowe (najlepiej z kolorową nawierzchnią), które 
są fizycznie odseparowane od pasów ruchu. Współdzielenie 
przestrzeni wspólnie z pieszymi jest dla rowerzystów naj-
bardziej niekomfortowe, gdy wśród pieszych jest duża licz-
ba dzieci i osób spacerujących z psami oraz duża liczba 
przecięć z potokami ruchu pieszego. 

Znacznie mniej szczegółowe badania ankietowe wśród 
rowerzystów prowadzone są również w kraju ([10], [17]). 
Polscy rowerzyści, jako najbardziej problematyczne, wska-
zują głównie duże i ruchliwe skrzyżowania, a także pojazdy 
parkujące wzdłuż ciągów rowerowych.

Podsumowanie i wnioski
Celem artykułu było przybliżenie czytelnikowi zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem ruchu rowerowego. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że do podstawowych 
czynników mających wpływ na powstawanie wypadków 
„rowerzysta-samochód” należą limity prędkości, niedo-
strzeżenie drugiego uczestnika ruchu oraz nieprawidło-
we wykonywanie manewru wyprzedzania. Do głównych 
przyczyn wypadków z rowerzystami, należy również 
nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych zarów-
no przez kierujących samochodami, jak i rowerzystów. 
Rodzi to pytanie o czytelność i zrozumiałość stosowane-
go obecnie oznakowania dróg. Analiza danych wypadko-
wych wskazuje, że poziom bezpieczeństwa rowerzystów 
na drogach w Małopolsce nie jest zadowalający. Działania 
mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa powinny być 
prowadzone głównie w odniesieniu do prostych odcin-
ków dróg na terenach zabudowanych, gdzie dochodzi do 
największej liczby wypadków z udziałem rowerzystów. 
Studia literatury wskazują, że rozwiązania często stoso-
wane w takich przypadkach (tj. pasy rowerowe i ścieżki 
rowerowe) nie zawsze prowadzą do zmniejszenia liczby 
wypadków z rowerzystami, dlatego ich wprowadzenie po-
winni być poprzedzone analizą uwarunkowań lokalnych. 
Infrastruktura ruchu rowerowego musi być kształtowana 
z uwzględnieniem preferencji rowerzystów i ich komfortu 
podróżowania. Jest to warunek konieczny, aby przestrze-
nie drogowe były przyjazne dla rowerzystów i chętnie 
przez nich wykorzystywane. 

Analiza stanu bezpieczeństwa rowerzystów w Mało pol-
sce opisana w artykule oparta była jedynie na miarach bez-
względnych brd (tj. liczbie wypadków, zabitych i rannych). 
Miary te nie są wystarczające do pełnego opisu stanu bez-
pieczeństwa ruchu rowerowego. Prowadzenie dalszych 
i bardziej wnikliwych analiz z wykorzystaniem względnych 
miarach brd nie jest jednak możliwe bez dokładnych da-
nych o natężeniu ruchu rowerowego, których na chwilę 
obecną niestety nie ma.
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