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Wstęp 

Podstawowym celem niniejszego raportu jest ulepszenie polityki rowerowej m.st. 

Warszawy – czyli spowodowanie pozytywnej zmiany w postaci poprawy 

efektywności działań miasta na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. W raporcie 

postawiona została diagnoza, w jakim stadium zaawansowania jest aktualnie polityka 

rowerowa oraz określone zostały jej mocne i słabe strony. Na podstawie stworzonej diagnozy 

zaproponowano receptę wskazującą, jakie elementy polityki wymagają poprawy. 

W opracowaniu zebrano wszystkie istotne dane opisujące złożony proces 

polityki rowerowej w Warszawie. Analiza zebranych informacji stanowiła podstawę do 

sformułowania konkretnych wniosków w poszczególnych jej obszarach. Dzięki nadaniu 

materiałowi uporządkowanej struktury, możliwe jest spojrzenie na proces jako złożoną 

całość. Stworzona struktura raportu stanowi bowiem odbicie proponowanego 

optymalnego modelu polityki rowerowej, w którym znajdują się wszystkie 

istotne składowe i obszary. 

Struktura raportu inspirowana jest zintegrowanym sposobem opisywania polityki 

rowerowej  BYPAD. Przewidziana jest w nim  analiza trzech etapów realizacji polityki 

rowerowej: planowanie, wdrażanie i ewaluacja. Przy czym sam raport wpisuje się w 

etap ewaluacji, który, jak pokazuje praktyka, jest zwykle piętą achillesową polityk 

realizowanych w polskich miastach. 

 

 

 

Mamy nadzieję, że raport stanie się użytecznym materiałem dla urzędu 

realizującego politykę rowerową, gdyż jest on przejawem głosu najważniejszej grupy 

docelowej, do której adresuje on swoje działania, czyli  rowerzystów (zwłaszcza w zakresie 

badania jakości infrastruktury rowerowej oraz inwentaryzacji barier). Zgodnie z założeniami 

badanie ma również być użyteczne dla strony społecznej, gdyż pomoże jej uporządkować 

sposób myślenia o polityce rowerowej i formułować dzięki temu bardziej trafne, 

ugruntowane i przemyślane postulaty wobec władz miasta. 
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Kolejną istotną funkcją raportu jest kreowanie dialogu. Upublicznienie raportu 

stanowi doskonały pretekst do otwarcia dyskusji publicznej na temat polityki 

rowerowej w mieście. Mamy nadzieję, że raport stanowić będzie czynnik pozytywnie 

wpływający na dialog pomiędzy stroną społeczną a urzędem miasta. Pożądaną 

byłaby sytuacja, w której raport społeczny, wzorem BYPAD-u  rozpocząłby proces wspólnego 

opracowania planu optymalizacji aktualnej polityki rowerowej. 

Ostatnim celem raportu jest dostarczenie danych do porównania polityk 

rowerowych w różnych miastach. Dzięki temu będzie możliwe utworzenie 

miarodajnego rankingu rowerowego miast, opartego na rzetelnych wskaźnikach, 

wskazującego, które miasta są dziś bardziej, a które mniej przyjazne dla rowerzysty (gdzie jest 

bardziej kompletny, spójny i lepszej jakości system tras rowerowych) i które prowadzą 

bardziej zaawansowaną i kompletną politykę rowerową. Materiał z wielu miast pozwoli też na 

sformułowanie wniosków dotyczących optymalizacji polityki rowerowej na 

szczeblu krajowym. 

1. Parametry opisujące ruch rowerowy w mieście 

1.1 Ilość infrastruktury 

Łączna długość infrastruktury rowerowej (uwzględniając drogi rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, pasy rowerowe) w Warszawie wynosi 413,9 km. Rowerzyści mogą korzystać  

również z nieoznakowanych dróg rowerowych oraz dróg serwisowych znajdujących się w 

ciągach dróg dla rowerów (łącznie: 49,4 km). W warszawie zidentyfikowano również 329,91 

km ulic o ruchu uspokojonym. 

 

Infrastruktura rowerowa w Warszawie 

 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

 

1 Drogi rowerowe km 345,6 
2 Ciągi pieszo-rowerowe km 52,1 
3 Pasy rowerowe km 14,8 
4 Kontrapasy rowerowe km 1,4 
5 Łącznie (1+2+3+4) km 413,9 
6 Drogi rowerowe nieoznakowane (szlaki 

rowerowe, drogi serwisowe w ciągach 
dróg rowerowych) 

km 49,4 

7 Długość infrastruktury 
rowerowej/długość dróg publicznych 

km/km 0,17 

8 Ulice o ruchu uspokojonym km 329,9 
9 Ulice o ruchu uspokojonym/długość dróg 

publicznych 
km/km 0,13 

10 Razem (5+6+8)  793,2 

                                                           
1
 Dane dot. ulic z ruchem uspokojonym na podstawie Warszawskiego Raportu Rowerowego 2014. Wszystkie 

pozostałe dane dotyczące infrastruktury rowerowej zostały udostępnione przez zespół Pełnomocnika 

Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej (stan na marzec 2015 r.) 
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Drogi rowerowe w Warszawie na koniec 2014 r. Kolorem czerwonym oznaczono odcinki oznakowane 

znakami drogowymi, kolorem pomarańczowym – odcinki nieoznakowane znakami drogowymi.  

Źródło ilustracji: Warszawski Raport Rowerowy 2014 

Pomimo relatywnie wysokich wskaźników ilościowych infrastruktury rowerowej w 

Warszawie, poszczególne odcinki nie stanowią spójnej sieci tras. W szczególności brakuje 

ciągów przebiegających przez centrum miasta, gdzie koncentruje się wiele źródeł i celów 

podróży.  

 

Pozostała infrastruktura rowerowa 

 

W warszawie zidentyfikowano 1163 parkingi rowerowe (zarówno miejskie jak i 

wszystkie pozostałe) oferujące w sumie 12138 miejsc do pozostawienia roweru2, co daje około 

7 miejsc na 1000 mieszkańców.  

 

Wyszczególnienie Parkingi rowerowe Liczba miejsc parkingowych 
Razem 1163 12138 
W tym parkingi B+R (bike 
and ride) 

68 1464 

Samoobsługowe stacje 
naprawcze dla rowerów 
(miejskie)3 

31 n.d. 

                                                           
2
 W zestawieniu uwzględniane są wyłącznie stojaki zgodne ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 

systemu rowerowego w m.st. Warszawie) 

3
 Zestawienie nie uwzględnia stacji komercyjnych 
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W Warszawie funkcjonuje również system roweru publicznego Veturilo. Od 1 marca 

2015 r. system składa się ze 195 stacji (w tym 9 podwójnych i jedna potrójna), w których do 

dyspozycji użytkowników znajduje się ok.  29oo rowerów. Na zakończenie listopada 2014 r. 

(koniec sezonu Veturilo 2013/14) w systemie zarejestrowanych było 292 tys. użytkowników, z 

czego 224 tys. dokonało przynajmniej jednego wypożyczenia. Liczba wypożyczeń w 2014 r. 

wyniosła 1 mln 904 tys. Średnia miesięczna suma wypożyczeń to 195 tys. (największe liczby 

wypożyczeń odnotowywane są w maju-lipcu: 260-270 tys., a najmniejsze w listopadzie -  70-

80 tys.) System Veturilo działa od początku marca do końca listopada. 

 

W Warszawie funkcjonują również 4 bezpłatne wypożyczalnie rowerów towarowych, 

wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnych oraz rowerów dziecięcych. 

 

Dane na temat infrastruktury rowerowej gromadzone są na bieżąco i raz do roku 

publikowane w broszurze Warszawski raport rowerowy wydawanej drukiem oraz 

zamieszczanej na oficjalnej stronie urzędu miasta. Dodatkowo mapa infrastruktury 

rowerowej stanowi jedną z warstw serwisu mapowego udostępnianego w Internecie przez 

urząd miasta (mapa.um.warszawa.pl). Na podstawie mapy użytkownicy mogą ustalić, które 

ulice wyposażone są w infrastrukturę rowerową i w jaki jej typ (drogi rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe), ale też jaka została zastosowana nawierzchnia 

(bitumiczna, gruntowa, kostka, płyty). Z mapy wyczytać można również, którą stroną ulicy 

prowadzona jest droga dla rowerów oraz gdzie należy spodziewać się  luk w infrastrukturze 

rowerowej. Na mapie zaznaczono również lokalizację stacji rowerów miejskich, stojaki 

rowerowe, serwisy rowerowe oraz samoobsługowe stacje naprawcze. Rowerowa warstwa 

mapy nie uwzględnia natomiast ulic z ruchem uspokojonym. Mapa aktualizowana jest na 

bieżąco. 

 

Dodatkowo funkcjonuje również tworzona społecznie mapa parkingów rowerowych 

(stojaki.waw.pl), która ma wersję na urządzenia mobilne (zarówno mapa miejska, jak i mapa 

społeczna mają ten sam plik źródłowy).Użytkownicy dysponujący odpowiednim 

oprogramowaniem w telefonie komórkowym mogą również korzystać ze specjalnej aplikacji 

obsługującej mapę. 

 

W 2013 roku stowarzyszenie Zielone Mazowsze na zamówienie urzędu miasta wykonało 

opracowanie „Audyt istniejących dróg rowerowych na terenie m. st. Warszawy” 

ewidencjonujące infrastrukturę rowerową w mieście (wydzielone drogi dla rowerów, ciągi 

pieszo-rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe) ze wskazaniem m.in. typu odcinka, rodzaju 

nawierzchni, stanu technicznego, sposobu rozpoczęcia oraz zakończenia. W opracowaniu 

ujęto także wybrane szlaki rowerowe, nieoznakowane rezerwy i trwające inwestycje. Każdy 

odcinek został dwukrotnie sfilmowany. Opracowanie ani nagrania nie są jednak dostępne 

publicznie.4 

 

Dane na temat infrastruktury rowerowej należy ocenić jako aktualne i dobrej jakości, 

wyróżniające różne typy infrastruktury, udostępniane w sposób przyjazny dla użytkowników. 

                                                           
4
 Zgodnie z interpretacją Urzędu Miasta nagrania zawierają dane osobowe, w związku z czym nie mogą być 

udostępniane publicznie. 
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W mapach infrastruktury rowerowej doszukać się można jednak pewnych nieścisłości 

względem stanu faktycznego. 

1.2. Pomiary ruchu 

W okresie od maja do czerwca 2014 r. na zamówienie urzędu miasta stowarzyszenie 

Zielone Mazowsze zrealizowało pomiary ruchu rowerowego w kilkudziesięciu 

najważniejszych punktach miasta. Rowerzyści byli liczeni w dni powszednie5 w trakcie 

porannego (7-9) i popołudniowego (15-19) szczytu w 38 punktach pomiarowych oraz w 

soboty w godzinach 12-17 w 10 punktach pomiarowych. Pomiary wykonywano w trakcie dni 

ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi (temp. powyżej 10 stopni C, brak opadów). 

Podczas pomiarów uzyskano informację na temat płci rowerzystów, sposobu jazdy 

(drogą rowerową lub pasem rowerowym, jezdnią, chodnikiem6), rodzaju roweru (sportowy, 

miejski, Veturilo7), stroju (sportowy lub codzienny8) oraz informację czy rowerzyści jechali w 

kasku czy bez. 

Łącznie w trakcie pomiarów naliczono ok 55 tys. rowerzystów w dni robocze i 14,4 tys. 

w soboty. W formularzach notowano pojawiających się na skrzyżowaniach rowerzystów w 

okresach półgodzinnych. Wyniki pomiarów pokazują liczbę rowerzystów na godzinę dla 

godzinowego okresu maksymalnego natężenia ruchu rowerowego. Dla każdego badanego 

odcinka okres maksymalny ustalany był indywidualnie. 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że: 

- Na najpopularniejszej wśród rowerzystów trasie (ciąg ulic: al. Prymasa Tysiąclecia – 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha) zanotowano natężenie ruchu rowerowego 

dochodzące w szczycie porannym do 400 r/h w bardziej popularnym kierunku i 

przekraczające 500 osób dla sumy obu kierunków. 

- Stosunkowo wysokie natężenia ruchu rowerowego odnotowano również na moście 

Poniatowskiego (258 r/h dla sumy obu kierunków, w szczycie porannym),  moście Gdańskim 

(249 r/h), w al. Jana Pawła II (269 r/h),  w rejonie Ronda Żaba (218 r/h) czy na ul. 

Krakowskie Przedmieście (268 r/h). 
                                                           
5
 Z wyłączeniem poniedziałków i piątków 

6
 Podczas pomiarów notowano również rowerzystów jadących pasami rowerowymi pod prąd oraz pasami dla 

autobusów 

7 Za rower sportowy uznawano rower górski lub szosowy (kolarzówka), Za miejski – miejski, trekkingowy, 

składak, rowerek dziecięcy. Ze względu na dużą różnorodność rodzajów kół i osprzętu, uznano, że najbardziej 

istotną cechą odróżniającą rower miejski od sportowego (górskiego) nie jest szerokość opon, ale wyposażenie 

roweru w błotniki. Jednak i ta cecha nie zawsze jest miarodajna, gdyż niektóre rowery górskie wyposażone są w 

jedne lub dwa błotniki plastikowe, często krótkie i zamontowane wysoko nad kołem. Na potrzeby badania 

przyjęto, że jeśli rower ma dwa błotniki (niezależnie od rodzaju), albo jeden błotnik oraz bagażnik lub koszyk na 

bagaż, to jest uznawany za miejski. W pozostałych przypadkach za sportowy. 

8
Za strój sportowy uznawano strój kolarski sportowy lub dres (również częściowy, choć uznawano, że sama 

bluza bawełniana to nie dres). Za strój sportowy nie uznawano natomiast stroju „w stylu sportowym” do 
chodzenia na co dzień do pracy/szkoły.   
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- Szczyt popołudniowy jest wyższy od porannego, co jest zjawiskiem typowym dla miast, 

w których rower pełni w dużej mierze funkcję  rekreacyjną. Jednocześnie różnica między 

szczytem porannym a wieczornym jest znacząco mniejsza niż w porównywalnych wynikach 

pomiarów sprzed kilku lat. 

- W dni robocze udział kobiet w ruchu rowerowym wynosił średnio 33,17%, a w soboty 

36,28%.  Na podstawie porównania tych wyników z danymi z pomiarów z lat poprzednich 

(prowadzonych na mniejszą skalę) można stwierdzić, że udział kobiet w ruchu rowerowym 

ma w ostatnich latach tendencję wzrostową. Warto odnotować, że zgodnie z literaturą 

przedmiotu przyjmuje się, że im wyższy udział kobiet w ruchu rowerowym, tym większe jest 

subiektywne poczucie bezpieczeństwa i wygody użytkowników systemu rowerowego. 

Potwierdza to również zestawienie wyników w punktach, w których nie ma warunków do 

ruchu rowerowego, z takimi, w których istnieje infrastruktura rowerowa. 

- Na ulicach bez infrastruktury rowerowej w dni robocze  jezdnią poruszało się 35,5% 

osób a chodnikiem 64,5%. Dla sobót liczby te wynoszą odpowiednio: 32,4% i 67,6%. Na 

odcinkach wyposażonych w infrastrukturę rowerową (drogi dla rowerów lub pasy) w dni 

robocze korzystało z niej 84,6% osób, 3,2% poruszało się jezdnią, a 12,2% - chodnikiem. W 

soboty drogą/pasem dla rowerów poruszało się 89% osób, jezdnią – 2%, a chodnikiem 9%.9 

- W dni powszednie 55,4% osób korzystało z rowerów miejskich, 39% z rowerów 

sportowych a 5,7% z rowerów Veturilo. W soboty miejskimi rowerami poruszało się 54,1%, 

sportowymi 40,5% a Veturilo – 5,4%. 

- W dni robocze 89,3% rowerzystów ma na sobie strój zwykły, a 10,7% sportowy. 14,5% 

osób używa kasków. W soboty 89,1% rowerzystów nosi strój zwykły, a 10,9% sportowy. 3,5% 

rowerzystów jeździ w kaskach. 

Porównanie z pomiarami z lat poprzednich  

Wyniki pomiaru ruchu rowerowego z roku 2014 można zestawić z wynikami pomiarów 

z lat 2009 i 2012. W latach ubiegłych wykonywano jednorazowe pomiary w godz. 7.30-8.30 

oraz 15.00-16.00 w kilku punktach. Pomiarów dokonywano zawsze na przełomie maja i 

czerwca przy dobrych warunkach pogodowych. Wszystkie trzy pomiary miały sześć 

wspólnych punktów pomiaru (ul. Andersa, Wybrzeże Szczecińskie. al. Jana Pawła II, al. 

Prymasa Tysiąclecia, Marszałkowska, Odrowąża). 

 

 

 

 

                                                           
9
 Na potrzeby tej struktury brano pod uwagę tylko te  odcinki, na których jazda po chodniku nie jest dozwolona. 

Należy też pamiętać, że nie we wszystkich przypadkach rowerzysta jest zobligowany do korzystania z drogi 

rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy. Rowerzysta ma prawo jechać jezdnią, jeśli droga rowerowa znajduje się po 

jej przeciwnej stronie. W tej kategorii pominięto również dane z takich odcinków, z których dane mogłyby być 

mylące (np. ruch po ścieżce polnej w Lesie Kabackim, którą trudno zakwalifikować jako ulicę lub chodnik) 
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Porównanie natężeń ruchu rowerowego z pomiarów wykonanych w latach 2009, 

2012 i 2014. (szczyt poranny 7:30-8:30, szczyt popołudniowy 16,00-17,00) Źródło: 

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2014, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. 

Natężenie ruchu rowerowego w szczycie porannym (7.30-8.30) [r/h] 

 

 

Natężenie ruchu rowerowego w szczycie popołudniowym (16.00-17.00) [r/h] 

 

Porównanie wyników pomiarów z kolejnych lat pozwala stwierdzić, że w Warszawie 

mamy do czynienia ze stałym i systematycznym wzrostem natężeń ruchu rowerowego. 

Wyjątkiem jest al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie w szczycie popołudniowym zanotowano 
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nieznaczny spadek (z 328 do 289), przy jednoczesnym dużym wzroście w szczycie porannym 

(z 356 do 482). 

Pozostałe pomiary 

W 2014 zainstalowano automatyczne liczniki rowerów w ośmiu punktach 

pomiarowych: Cztery na Nadwiślańskim Szlaku Rowerowym (dwa pod mostem Gdańskim, 

dwa na ul. Solec), na rekreacyjnej ścieżce rowerowe wzdłuż prawego brzegu Wisły, na ul. 

Starzyńskiego, Wysockiego i Bazyliańskiej. Dzięki stałemu zliczaniu rowerzystów przez 

liczniki automatyczne możliwe jest dokładne określenie wpływu takich czynników jak pora 

dnia, pogoda czy pora roku na natężenie ruchu rowerowego. 

W maju 2014 roku Warszawa uczestniczyła w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej. W 

trakcie jej trwania 1,5 tys. rowerzystów zarejestrowało 26 tys. przejazdów o łącznej długości 

prawie 300 tys. km. Dzięki temu przedsięwzięciu powstała mapa pokazująca najważniejsze 

korytarze ruchu rowerowego w mieście. Ze względu na sposób dobrania próby dane 

pozyskane w wyniku konkursu należy jednak traktować jako pomocnicze.  

Udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych 

Przy okazji pomiarów ruchu wykonanych w 2014 r. dokonano orientacyjnego 

wyliczenia udziału ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych na wybranych ulicach. 

Wyliczenia mają jednak charakter orientacyjny, gdyż dane o potokach ruchu samochodowego 

i komunikacji publicznej przyjęto z raportu dla pomiarów z roku 2012. Dane te uzyskano na 

podstawie pomiarów ruchu drogowego z 2011 r. oraz danych z Warszawskiego Badania 

Ruchu 2005. Dodatkowo porównanie dotyczy zaledwie czterech lokalizacji. 

Z zestawienia wynika, że udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych jest 

na poziomie 2%.10  

Ostatnie kompleksowe badania mające na celu określenie udziału poszczególnych 

środków transportu (w tym roweru) w podziale zadań przewozowych wykonane były w 2005 

roku w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2005 r. (W trakcie prac nad niniejszym 

raportem trwało Warszawskie Badanie Ruchu 2015). 

1.3 Badania wyrywkowe efektywności działań 

Urząd miasta nie prowadzi ewaluacji inwestycji rowerowych przez badanie i analizę 

ruchu rowerowego przed i po inwestycji. Jedyną analizą tego typu realizowaną w ciągu 

ostatnich kilku lat były pomiary ruchu rowerowego przygotowane społecznie przez 

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w 2011 r. Pomiarów dokonano we wrześniu 2011 r. w 17 

punktach pomiarowych w centralnym obszarze Warszawy. Głównym celem przedsięwzięcia 

było zweryfikowanie skutków wybranych rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej. W 

wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że odsetek rowerzystów korzystających ze 

ścieżek rowerowych w zależności od ulicy waha się od 51% (ścieżka zmieniająca stronę ulicy) 

do 97-99% (ścieżki poprawnie zaprojektowane). 

                                                           
10

 W zestawieniu uwzględniono samochody, transport publiczny i rowery (bez transportu pieszego). 
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1.4 Dane o bezpieczeństwie 

Zarząd Dróg Miejskich corocznie przygotowuje „Syntezę raportu o stanie 

bezpieczeństwa drogowego w m.st. Warszawie”, który opracowywany jest na podstawie 

danych o zdarzeniach drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W 

raporcie brakuje jednak – poza wyrywkowymi danymi – informacji na temat bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w aspekcie ruchu rowerowego. 

 

Pewnych danych na ten temat dostarcza natomiast Warszawski Raport Rowerowy. Z 

WRR 2014 (przygotowanego na podstawie danych za 2013 r.) wynika, że: 

 

- W 2013 r. wzrosła liczba wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów oraz liczba ofiar 

tych zdarzeń (wcześniej przez kilka lat liczby te spadały). Odnotowano 165 wypadków i 491 

kolizji. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać we wzroście ruchu rowerowego. 

 

Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów 

 

 wypadki kolizje 

2013 165 491 

2012 104 318 

2011 90 309 

2010 85 219 

2009 69 47 

2008 99 35 

2007 109 63 

 

- W 2013 r w wypadkach śmierć poniosło aż 6 rowerzystów, 27 było ciężko rannych a 

132 lekko rannych. 

 

Liczba ofiar w wypadkach z udziałem rowerzystów 
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- Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów wzrasta w sezonie letnim 

- 82% zdarzeń odbywa się w ciągu dnia, przy dobrej widoczności, 12% w nocy, na 

drodze oświetlonej, 0,2% w nocy na drodze nieoświetlonej, 5,3% w czasie świtu lub 

zmierzchu. 

 

 

Zdarzenia z udziałem rowerzystów wg. warunków oświetlenia 

 

 
 

 

- Przyczyną prawie połowy zdarzeń (46,6%) jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 

(trzykrotnie częściej przez kierowcę samochodu niż przez rowerzystę). Kolejnymi 

przyczynami zdarzeń są: nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych (8,4%) i 

nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (6,7%) 

 

 

Rodzaje zdarzeń z udziałem rowerzystów 

 

 
 

 

 

- 79,2% zdarzeń z udziałem rowerzystów ma charakter zderzenia bocznego, 6,7% 

zderzenia tylnego, 6,4% to najechania na pieszego. 

 

- Najwięcej zdarzeń ma miejsce w czerwcu (119), lipcu (112) i maju (100). 
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- Najwięcej zdarzeń z udziałem rowerzystów odnotowano na ulicach: Górczewska (24), 

Puławska (24), Al. Jerozolimskie (24), Sobieskiego (16), Radzymińska (14), al. KEN (13), al. 

Prymasa Tysiąclecia (12), al. Jana Pawła II (11), Wołoska (11) Modlińska (10), Marszałkowska 

(10), Wał Miedzeszyński (10). 

 

Dostępne dane dotyczące rowerzystów z lat 2011-2013 zostały również przeanalizowane 

przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Z analizy tej wyciągnięte zostały następujące 

wnioski: 

 

- W latach 2011-2013 liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów systematycznie 

rosła. Niestety nie ma możliwości opisania dłuższego trendu, gdyż dane za lata poprzednie są 

niepełne. 

 

- Większość zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów ma miejsce w sezonie 

wiosenno-letnim, od maja do września, najmniej zimą – od grudnia do lutego. Rozkład ten 

wskazuje na wyraźną sezonowość ruchu rowerowego w Warszawie. Częstość zdarzeń w 

szczycie sezonu jest około dwudziestokrotnie większa niż w miesiącach zimowych. 

 

- Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów mają miejsce około dwa razy 

częściej w dni powszednie niż w soboty i niedziele. Największy wpływ na liczbę zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów należy przypisać natężeniu ruchu 

samochodowego. 

 

- Do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów dochodzi 

w godzinach od 7 do 21, do najmniejszej od północy do godziny 6. Najbardziej 

niebezpiecznymi godzinami zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów są od 16 do 19, kiedy 

dochodzi do ponad ¼ zdarzeń drogowych z ich udziałem. Warto zauważyć, że zmienność 

zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów jest nieznacznie większa niż z udziałem pieszych. 

 

- W warunkach światła dziennego doszło do 61,2% zdarzeń drogowych z udziałem 

pieszych i 83,5% z udziałem rowerzystów. Kolejnych 7,0% zdarzeń z udziałem pieszych i 5,0% 

zdarzeń z udziałem rowerzystów doszło w okresie wschodu lub zachodu słońca, który trwa 

około jednej godziny rano i jednej godziny wieczorem, czyli w sumie przez 8,3% czasu doby. 

Zdarzenia drogowe w nocy stanowiły niespełna 32% zdarzeń z udziałem pieszych i zaledwie 

11,5% zdarzeń z udziałem rowerzystów. Warto zauważyć, że większość dróg w Warszawie 

posiada oświetlenie uliczne. Udział zdarzeń drogowych na drogach nieoświetlonych jest 

znikomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Miejsca zdarzenia: 

 
 

Jak wynika z danych, dla rowerzystów najbardziej niebezpiecznym miejscem jest 

jezdnia. Miało tam miejsce 2/3 zdarzeń z ich udziałem. Ponad 15% zdarzeń miało miejsce na 

drogach dla rowerów, przy czym zapewne część z nich na przejazdach rowerowych. Aż 224 

zdarzenia z udziałem rowerzystów miały miejsce na chodnikach oraz przejściach dla pieszych, 

gdzie rowerzyści mogą się poruszać jedynie w ograniczonych prawem przypadkach. 

- Nieprawidłowe zachowanie kierowców innych pojazdów niż rowery było 

powodem ponad połowy zdarzeń z udziałem rowerzystów. Zdecydowanie 

najczęściej dochodziło do nieudzielenia rowerzystom pierwszeństwa przejazdu 

(483 zdarzenia). Za to na drugim miejscu znajduje się nieprawidłowe 

przejeżdżanie przejazdu dla rowerów (78 zdarzeń).  

- Zachowanie rowerzystów było przyczyną 645 zdarzeń (42,9%). Najczęstszymi błędami 

rowerzystów były nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (207 zdarzeń) oraz nieprawidłowe 

przejeżdżanie przejść dla pieszych (127 zdarzeń). W tych ostatnich w prawie 90% zdarzeń 

drugim pojazdem był samochód osobowy, co oznacza, że rowerzysta jechał niezgodnie z 

przepisami w poprzek pasów. 

- Dla żadnego z odnotowanych w latach 2011-2013 zdarzeń z udziałem rowerzystów nie 

wskazano jako przyczyny jazdy bez wymaganego oświetlenia, pomimo występowania jej w 

klasyfikacji zachowań. 

Dane przeanalizowane przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze uwzględniają również 

takie czynniki jak: wiek rowerzystów będących uczestnikami zdarzeń, przekraczanie 

dopuszczalnych norm przez rowerzystów będących uczestnikami zdarzeń, czy podział zdarzeń 

z udziałem rowerzystów na dzielnice. 

Warto odnotować, że miały miejsce takie zdarzenia drogowe, na temat których pojawiły 

się informacje prasowe, ale nie zostały one odnotowane w statystykach lub informacja o nich 

zawiera poważne błędy. 
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1.5 Podsumowanie i wnioski 

Urząd m.st. Warszawy posiada szczegółowe, wiarygodne i aktualne dane na 

temat infrastruktury rowerowej, a dane te są udostępniane w sposób dogodny 

dla użytkowników. Dane dotyczące natężeń ruchu rowerowego należy uznać za 

dostateczne. Pozytywnie należy ocenić przeprowadzone na bardzo wysokiej próbie pomiary 

ruchu rowerowego w 2014 r. Podobne pomiary zrealizowane zostaną w 2015 r., a zgodnie z 

deklaracjami pracowników Urzędu Miasta plany zakładają wykonywanie takich pomiarów 

corocznie.. Stanowić to będzie pozytywną odmianę względem wcześniejszych działań w tym 

zakresie. Przed 2014 r. pomiary ruchu rowerowego charakteryzowały się ograniczonym 

zasięgiem (niewielka liczba punktów pomiarowych, niewielka liczba dni, w których 

wykonywany był pomiar).  

Warto także rozszerzyć liczbę automatycznych punktów pomiarowych, które 

dostarczają szczegółowych danych na temat ruchu rowerowego w okresie całego roku. Dla 

realizacji świadomej polityki rowerowej barierę stanowi natomiast brak aktualnych, 

kompleksowych badań, które dostarczałyby informacji na temat podziału zadań 

przewozowych z uwzględnieniem ruchu rowerowego. W trakcie prac nad niniejszym 

raportem trwało Warszawskie Badanie Ruchu 2015, które ma stanowić uzupełnienie tej luki, 

niemniej badania takie powinny być wykonywane częściej niż raz na dziesięć lat. 

Rekomenduje się również prowadzenie ewaluacji podejmowanych inwestycji i rozwiązań 

rowerowych poprzez wykonywanie pomiarów i analiz ruchu rowerowego w wybranych 

lokalizacjach, Podjęcie takich działań umożliwiłoby przygotowanie lepszych projektów oraz 

pozwoliło lepiej ocenić efektywność rozwiązań po ich wdrożeniu. 

Bardzo przydatne byłoby również analizowanie przyczyn zdarzeń z 

udziałem rowerzystów w miejscach, gdzie dochodzi do nich często i wyciąganie 

odpowiednich wniosków, które stanowiłyby podstawę do działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. 

2. Dokumenty warunkujące politykę rowerową w mieście 

2.1 Strategia rowerowa 

Urząd m.st. Warszawy nie dysponuje osobnym dokumentem strategicznym 

określającym politykę rowerową miasta. 

2.2 Rower w strategii transportowej miasta 

W 2009 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła „Strategię zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”. Celem generalnym dokumentu jest 

stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, 

minimalizując jednocześnie szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i warunki życia jego 

mieszkańców. Sposobem na realizację tego celu ma być „zapewnienie równowagi pomiędzy 

odbywaniem podróży samochodami i transportem zbiorowym, z uwzględnieniem ważnej roli 

ruchu pieszego i rowerowego”. 
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Zgodnie ze strategią system transportu rowerowego powinien umożliwiać sprawny i 

bezpieczny przejazd rowerem przez całe miasto pomiędzy źródłami i celami podróży. System 

powinien pełnić zarówno funkcję transportową, jak i rekreacyjno-sportową. W strategii 

wymieniono również zasady rozwoju systemu rowerowego: spójności, bezpośredniości, 

wygody, bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjności.  

 

Dokument określa cztery zadania strategii rozwoju systemu rowerowego: 

 

- Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego; 

- Rozwój infrastruktury systemu rowerowego, w tym systemu roweru publicznego;  

- Integrację systemu rowerowego, w tym Warszawskiego Roweru Miejskiego, z innymi 

podsystemami transportowymi miasta; 

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z roweru; 

 

We wskaźnikach realizacji strategii transportowej uwzględniony został 1 wskaźnik 

produktu w odniesieniu do ruchu rowerowego (długość nowych ścieżek rowerowych w km) 

oraz 1 wskaźnik rezultatu (długość ścieżek rowerowych w km). 

 

Pomimo sześciu lat obowiązywania strategii transportowej należy 

stwierdzić, że w zakresie transportu rowerowego wyznaczony cel główny - czyli 

umożliwienie sprawnego i bezpiecznego przejazdu rowerem przez całe miasto 

między źródłami a celami podróży -  nie został osiągnięty. System nie jest spójny, a 

wiele do życzenia pozostawia również  stopień spełniania wymogów: bezpośredniości, 

wygody, bezpieczeństwa ruchu i atrakcyjności. Jednocześnie warte odnotowania jest, że od 

czasu powołania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej 

(listopad 2012) przy podejmowaniu decyzji dotyczących nowej infrastruktury rowerowej w 

większej mierze pod uwagę brane jest znaczenie nowych odcinków dla spójności całego 

systemu rowerowego. Tempo uspójniania systemu  jest jednak w dalszym ciągu 

niesatysfakcjonujące. W szczególności brakuje infrastruktury rowerowej w centrum 

miasta, gdzie zlokalizowanych jest wiele źródeł i celów podróży. W 

niewystarczającym stopniu stosowane są również rozwiązania polegające na 

wspólnym wykorzystywaniu przekroju jezdni przez ruch samochodowy i 

rowerowy, takie jak pasy i kontrapasy rowerowe czy ulice o ruchu uspokojonym 

(choć również w tym względzie od czasu powołania pełnomocnika widać zmianę w 

pożądanym kierunku). 

 

Jako sukces należy natomiast uznać rozwój systemu roweru publicznego Veturilo. W 

pewnym stopniu zrealizowane zostało również zadanie integracji systemu transportu 

rowerowego z innymi podsystemami transportowymi miasta: W Warszawie jest względnie 

dużo parkingów rowerowych (w tym przy stacjach metrach, stacjach kolejowych uczelniach, 

innych ważnych źródłach i celach podróży) a ich liczba systematycznie rośnie. Nie zawsze 

jednak sposób organizacji węzłów przesiadkowych pozwala na wygodną i sprawną przesiadkę 

z roweru na inny środek transportu.  

 

Wiele do życzenia pozostawia również kwestia zapewnieniu bezpiecznego korzystania z 

roweru. W szczególności brakuje systematycznego monitorowania dróg rowerowych w 
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zakresie ich stanu technicznego, poprawy wymaga również stopień dotrzymywania 

parametrów technicznych dróg rowerowych podczas ich budowy. 

 

Dzięki powołaniu Pełnomocnika prezydenta ds. komunikacji rowerowej oraz 

utworzenia podległego mu zespołu względnie pozytywnie należy ocenić realizację zadania 

„Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego”. 

2.3 Definicja systemu tras 

M. st. Warszawa dysponuje przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” określającym 

politykę zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium obejmuje również plan 

docelowego systemu tras rowerowych (Rysunek 18, Komunikacja zbiorowa). Studium określa 

istniejące oraz planowane „ścieżki rowerowe” z podziałem na „ścieżki główne” i „ścieżki 

lokalne”. Choć tekstowa część studium uwzględnia również inne niż wydzielona droga 

rowerowa elementy infrastruktury rowerowej, to na rysunku ograniczono się jedynie do 

oznaczenia „ścieżek rowerowych”. 

 

Należy odnotować, że w wielu przypadkach „lokalne ścieżki rowerowe” zaplanowano na 

ulicach, których parametry wskazywałyby na to, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby 

zastosowanie na nich rozwiązań polegających na wspólnym wykorzystywaniu przekroju 

jezdni przez ruch samochodowy i rowerowy (np. pasy i kontrapasy rowerowe). Z sytuacje taką 

mamy do czynienia np. na ul. Mokotowskiej, w al. Wyzwolenia czy na ul. Chocimskiej. W 

efekcie mamy do czynienia z wadliwymi zapisami planów miejscowych, i w konsekwencji 

budową wydzielonych dróg rowerowych nawet przy ulicach lokalnych, co jest niezgodne z 

dobrą praktyką tworzenia infrastruktury rowerowej.  

Zaproponowany w niniejszym raporcie szkielet tras głównych w większości zawiera się 

w planie zawartym w studium (przy czym część tras została określona jako „główne”, a część 

jako „lokalne”). 

2.4 Definicja standardów 

W warszawie od 2009 roku obowiązują „Standardy projektowe i wykonawcze dla 

systemu rowerowego w m.st. Warszawie” przyjęte zarządzeniem prezydenta11. Standardy 

odwołują się do pięciu zasad tworzenia infrastruktury rowerowej opisanych w strategii: 

spójności, bezpośredniości, wygody, bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjności.  

Dokument określa m.in. warunki techniczne, zasady usytuowania w pasie drogowym, 

zasady rozwiązywania skrzyżowań dla różnych elementów infrastruktury rowerowej (drogi 

dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe).  Są w nim również określone kwestie 

związane z łączeniem ruchu rowerowego i transportu zbiorowego, oznakowania dróg dla 

                                                           
11

 W 2010 r. zarządzenie zostało zmienione nowym zarządzeniem (Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 

systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy, zmieniające zarządzenie Nr 

3618/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie 

tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej 
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rowerów, kwestie estetyki, nawierzchni dróg dla rowerów. Standardy precyzują również 

zasady tworzenia parkingów i przechowalni dla rowerów, prowadnic i pochylni na schodach 

oraz oświetlenie dróg dla rowerów. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta, wymaga się, aby 

zobowiązanie do stosowania Standardów było zapisywane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

Zaletą „Standardów” jest prawne usankcjonowanie, (a w niektórych przypadkach 

doprecyzowanie) zasad tworzenia infrastruktury rowerowej, które korzystnie wpływają na 

warunki ruchu rowerowego, w szczególności:  

- Określenie prędkości projektowych dróg dla rowerów, współczynnika wydłużenia oraz 

parametru czasu traconego w trakcie przejazdu.  

- Określenie minimalnych parametrów łuków poziomych, maksymalnych zalecanych i 

dopuszczalnych pochyleń podłużnych.  

- Określenie minimalnych szerokości dróg rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów 

rowerowych.  

-Ustalenie wymogu zapewnienia skrajni. 

- Wprowadzenie zaleceń dotyczących stosowania infrastruktury rowerowej w zależności 

od klasy drogi. 

- Wprowadzenie wymogów stosowania do budowy dróg rowerowych nawierzchni 

bitumicznej. 

- Wprowadzenie maksymalnych wysokości progów i uskoków 

- Wprowadzenie wymogu nakazującego, by stojaki rowerowe umożliwiały oparcie 

roweru oraz przypięcie do stojaka ramy i jednego koła roweru przy pomocy jednego zapięcia 

typu U-lock. 

Jednocześnie w „Standardach” znaleźć można wiele wad polegających na niezgodności 

z dobrą praktyką tworzenia infrastruktury rowerowej, takich jak: 

- Wyłącznie ze współczynnika wydłużenia czasu traconego na skrzyżowaniach z 

sygnalizacją świetlną. 

- Określenie zasady spójności jako wymogu połączenia większości (a nie wszystkich) 

źródeł i celów podróży. 

- Wprowadzenie zbyt wysokich limitów dla progów i uskoków (jest: 1 cm, powinno być:  

0 cm). 

- Brak dostosowania wymogów szerokości ciągu pieszo-rowerowego do natężeń ruchu 

pieszego i rowerowego. 

- Niepotrzebnie wprowadzenie minimalnej szerokość jezdni dwukierunkowej, na której 

możliwe jest wyznaczenie jednokierunkowego pasa rowerowego (powinna ona wynikać 

z minimalnej szerokości pasów ruchu dla danej klasy drogi i pasów rowerowych). 
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- Zalecenie wyprowadzenie ruchu rowerowego z ruchu ogólnego w jezdni na wlotach 

skrzyżowań (zwiększana jest w ten sposób liczba punktów kolizji z ruchem samochodowym 

oraz pieszym, co stoi w sprzeczności z ogólną zasadą bezpieczeństwa). 

- Zalecanie prowadzenia pasa dla rowerów na rondach jednopasmowych, małych 

rondach i mini rondach po obwiedni ronda (w tych przypadkach bezpieczniejsze jest 

poruszanie się rowerzysty po jezdni w ruchu ogólnym. Rozwiązaniem zgodnym z dobrą 

praktyką jest zakończenie pasa rowerowego kilkadziesiąt metrów przed rondem). 

Stopień zgodności nowych inwestycji rowerowych ze „Standardami” nie zawsze jest 

satysfakcjonujący, jednakże widać w tym zakresie pewną poprawę od czasu ich wejścia w 

życie.  

2.5 Plany operacyjne i inne 

Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020 

Urząd m.st. Warszawy tworzy krótko- i średnioterminowe dokumenty związane z 

realizacją polityki rowerowej. Najważniejszym z nich jest przygotowany w 2013 r. przez firmę 

TransEko na zamówienie Zarządu Transportu Miejskiego „Program rozwoju tras rowerowych 

warszawy do roku 2020”. Celem programu jest poprawa spójności sieci tras rowerowych 

poprzez uzupełnienie braków  w podstawowych korytarzach infrastruktury rowerowej.  

Program wpisuje się w Strategię „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+”, dzięki czemu na jego realizację mają 

być pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego” 

 
Zgodnie z założeniami Program powinien: 

- Uwzględniać istniejące odcinki tras rowerowych. 

- Dotyczyć ważnych (ze względu na umiejscowienie źródeł i celów podróży) korytarzy 

transportowych. 

- Uwzględniać kryterium technicznej i finansowej wykonalności proponowanych 

rozwiązań w okresie do roku 2020 (z ograniczeniem rozwiązań szczególnie kontrowersyjnych, 

jeśli chodzi o koszty realizacji i „potencjalne konflikty z innymi użytkownikami systemu 

transportowego”) 

- Zakres ilościowy ma być możliwy do zrealizowania do 2020 r. (program stanowi etap 

realizacji systemu docelowego). 

W ramach przeprowadzonej na potrzeby programu analizy wzięto pod uwagę układ 

głównych korytarzy transportowych miasta (klasa funkcjonalna powyżej Z) oraz zamierzenia 

inwestycyjne jednostek miejskich. Wybrane korytarze sprawdzono również pod względem 

zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i własności terenu. 

W ramach programu zaproponowano 42 korytarze tras rowerowych o łącznej długości 

ok. 350 km, o ogólnym stopniu pokrycia infrastrukturą rowerową na poziomie ok. 40%. 
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Program określa łącznie 145 zadań inwestycyjnych o łącznej długości ok. 209 km nowej 

i modernizowanej infrastruktury rowerowej (198 km nowej i 11 km modernizowanej). Łączny 

szacunkowy koszt realizacji programu określono na ok 121 mln zł. 

Program podzielony został na trzy etapy: etap I (lata 2015 – 2016), etap II (lata 2017-

2018), etap III (lata 2019-2020). 

Należy odnotować, że istotnymi wadami opracowania jest brak zastosowania na szerszą 

skalę rozwiązania, jakim są pasy rowerowe oraz niepotrzebne uwzględnienie w projekcie 

ciągów komunikacyjnych o ograniczonym znaczeniu dla ruchu rowerowego (np. ul. 

Samochodowa). 

Ze względu na początkowy etap realizacji przedsięwzięcia jest obecnie zbyt wcześnie na 

dokonywanie oceny jego efektów. Niemniej warto odnotować, że dla szeregu inwestycji 

ujętych w programie toczy się już proces inwestycyjny (np. Wybrzeże Helskie, Górczewska-

Leszno, Wybrzeże Szczecińskie), a niektóre zostały już nawet wybudowane (np. fragment ul. 

Bonifraterskiej). 

 

Program rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie 

W 2009 r. urząd miasta przygotował „Program rozwoju ruchu rowerowego w 

Warszawie”. W dokumencie dokonano oceny stanu istniejącego w obszarach: infrastruktura 

rowerowa, ruch rowerowy, bezpieczeństwo ruchu, uwarunkowania instytucjonalne, 

umocowanie transportu rowerowego w dokumentach strategicznych. Autorzy programu 

zaproponowali również plan działań w zakresie transportu rowerowego. Do jego 

najistotniejszych elementów należą: 

- Wzmocnienie kadrowe organizatorów systemu transportu rowerowego oraz wyraźne 

określenie kompetencji poszczególnych jednostek i instytucji odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie i rozwój systemu transportu rowerowego. Efekt ten miałby być uzyskany 

poprzez stworzenie Wydziału ds. Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej (liczącego co 

najmniej 6 os.) w ramach Biura Drogownictwa i komunikacji z Koordynatorem ds. 

Transportu Rowerowego na czele. Jednocześnie w każdej dzielnicy powinien działać 

Koordynator ds. Transportu Rowerowego, którego zadania byłyby ograniczone wyłącznie do 

ruchu rowerowego (ew. także pieszego). Analogiczni koordynatorzy powinni funkcjonować 

również w innych jednostkach miejskich (ZDM, ZMiD, ZTM) 

- Uruchomienie systemu roweru publicznego (oraz niezbędne do tego uzupełnienie 

infrastruktury rowerowej w centralnym obszarze Warszawy) 

- Budowę nowych dróg rowerowych i parkingów rowerowych 

- Działania promujące ruch rowerowy 

- Badanie zachowań komunikacyjnych, natężeń ruchu, prace studialne (w tym 

dzielnicowe plany rozwoju transportu rowerowego) 

Poziom realizacji opracowanego sześć lat temu Programu należy ocenić 

jako niski. W dalszym ciągu mamy do czynienia z problemami w zakresie 
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koordynacji działań podejmowanych przez różne jednostki miejskie, brakuje 

kompleksowych programów promocji ruchu rowerowego. Miasto nie dysponuje 

też szczegółowymi analizami w zakresie zachowań komunikacyjnych 

rowerzystów, a większość dzielnic nie dysponuje programami rozwoju 

transportu rowerowego. Wiele z zaplanowanych na lata 2010-2011 inwestycji 

rowerowych do tej pory nie zostało zrealizowanych, a dużą część wykonano ze znacznym 

opóźnieniem. Pozytywnie należy natomiast ocenić uruchomienie systemu roweru 

publicznego (choć wciąż infrastruktura w śródmieściu nie została dostosowana do ruchu 

rowerowego) oraz rozwój parkingów rowerowych.   

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego w centralnym obszarze 

Warszawy 

Urząd m.st. Warszawy przygotowuje również koncepcje i programy o mniejszym 

zasięgu. Jednym z ważniejszych jest przygotowana w 2013 r. na zlecenie m.st. Warszawy 

„Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego w centralnym obszarze Warszawy w związku 

z uruchomieniem Systemu Roweru Publicznego wraz z wytycznymi do projektów organizacji 

ruchu”. Celem opracowania było dostosowanie organizacji ruchu do potrzeb ruchu 

rowerowego na drogach publicznych znajdujących się w strefie objętej systemem roweru 

publicznego, z wyłączeniem głównych korytarzy transportu rowerowego. Opracowanie 

obejmowało śródmiejską strefę funkcjonalną systemu roweru publicznego. Koncepcja 

przewiduje zastosowanie rozwiązań mających poprawić warunki ruchu rowerowego w 

centralnym obszarze miasta, takich jak: wyznaczenie pasów i kontrapasów  rowerowych, 

wprowadzenie kontraruchu rowerowego, ruchu rowerowego poza jezdnią, ograniczenie 

prędkości pojazdów, zmiana parkowania z prostopadłego i skośnego na równoległe czy 

odsunięcie parkowania od skrzyżowań,  

Po dwóch latach, które minęły od czasu przygotowania koncepcji należy 

ocenić, że generalnie nie jest ona realizowana. Pozytywne przykłady dostosowania 

infrastruktury do potrzeb ruchu rowerowego (np. ul. Spacerowa12, Markowska) stanowią 

wyjątek, a nie regułę. Można zetknąć się nawet z przypadkami nie tylko nie realizowania 

koncepcji, ale również podejmowanie działań, mających poprawić warunki ruchu 

rowerowego, które są z nią niezgodne (np. budowa drogi dla rowerów w al. Szucha, zamiast 

obustronnych pasów rowerowych w jezdni).  

Pozostałe koncepcje 

Oprócz wymienionych powyżej powstają również koncepcje o mniejszym znaczeniu lub 

skali. Na przykład wykonany przez firmę Ko projekty Katarzyna Chojnacka na zamówienie 

Zarządu Transportu Miejskiego „Projekt organizacji ruchu- strefa Tempo 30 na 

Muranowie”(2013) czy przygotowana przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze na zamówienie 

Urzędu Dzielnicy Wesoła „Analiza stanu i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej 

w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” (2012). Z koncepcji uspokojenia ruchu na Muranowie 

ostatecznie zrezygnowano ze względu na opór ze strony Rady Osiedla Muranów oraz Zarządu 

                                                           
12

 Ul. Spacerowa, najprawdopodobniej w wyniku błędu, znalazła się w opracowaniu zarówno wśród ulic, w 

których „niewskazane jest mieszanie się ruchu samochodowego z rowerowym, bądź też projektowane są 

wydzielone drogi rowerowe” oraz wśród ulic, dla których zaplanowano wyznaczenie  pasów rowerowych. 
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Terenów Publicznych. Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego dla Wesołej jest stopniowo 

realizowana. 

2.6. Podsumowanie i wnioski  

M.st. Warszawa nie dysponuje dokumentem strategicznym określającym 

politykę rowerową miasta. Transport rowerowy ma swoje umocowanie w 

strategii transportowej, jednakże został on w niej uwzględniony w 

niewystarczający sposób. Spośród łącznie 61 wskaźników (produktu i rezultatu) 

umożliwiających ocenę sposobu realizacji strategii i uzyskiwanych rezultatów zaledwie dwa 

dotyczą transportu rowerowego. Na dodatek odnoszą się wyłącznie do długości ścieżek 

rowerowych, co nie jest miarą pozwalającą na rzetelną ocenę realizacji strategii, w 

szczególności oceny wymogów, jakie – zgodnie ze strategią - powinien spełniać system tras 

rowerowych. Urząd miasta ma  zdefiniowany docelowy system tras rowerowych,  choć nie 

należy go traktować jako systemu kompletnego i występują w nim błędy polegające na 

planowaniu wydzielonych dróg rowerowych w miejscach, w których lepiej sprawdziłyby się 

inne rozwiązania. 

M.st. Warszawa dysponuje dokumentem określającym zasady tworzenia 

infrastruktury rowerowej, co w pewnej mierze porządkuje kwestię jakości i 

jednolitego standardu  infrastruktury rowerowej. Jednakże standardy nie są w 

pełni zgodne z dobrą praktyką, a w przypadku wielu inwestycji nie są one w 

sposób należyty respektowane. 

Stopień realizacji dokumentów strategicznych i planów operacyjnych 

należy ocenić jako dalece niesatysfakcjonujący. Dotyczy to zarówno najważniejszego 

dokumentu, jakim jest „Strategia transportowa”, jak też szczegółowych koncepcji, których 

celem jest poprawienie warunków ruchu rowerowego w mieście. Pewną nadzieję na zmianę 

tego trendu daje przygotowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do 2020 r., 

ze względu na pozyskanie na ten cel zewnętrznego finansowania oraz faktu, że jest to 

pierwszy dokument strategiczny, za którego przygotowanie oraz wdrożenie pełną 

odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej.  

W celu poprawy jakości dokumentów określających politykę rowerową zaleca się: 

- Nadanie wyższej rangi tematowi transportu rowerowego w nowej Strategii 

transportowej miasta, w szczególności wyznaczenie większej liczby wskaźników, które 

umożliwiłyby rzetelną ocenę stopnia realizacji celów i zadań wyznaczonych w strategii. 

- Opcjonalnie: Opracowanie Strategii transportu rowerowego definiującego wszystkie 

etapy polityki rowerowej; warunkującą dobre planowanie, realizację i ewaluację 

podejmowanych działań. Cele polityki rowerowej w strategii powinny być zgodne z zasadą 

SMART, tj. powinny być: konkretne, mierzalne, akceptowalne, realne oraz określone w 

czasie. Dokument powinien zostać przyjęty uchwałą Rady Warszawy. Przy czym warto 

pamiętać, że tworzenie wydzielonej strategii transportowej dla ruchu rowerowego 

nie jest konieczne jeżeli transport rowerowy zostanie właściwie uwzględniony w 

Strategii transportowej miasta. Zaletą takiego rozwiązania byłby również brak 

niepotrzebnego mnożenia dokumentów strategicznych.  
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- Dopracowanie mapy przedstawiającej docelowy system tras rowerowych. Mapa taka 

powinna  opierać się na analizie źródeł i celów podróży,  i zawierać przynajmniej system tras 

głównych i zbiorczych, a najlepiej docelowy układ wszystkich tras rowerowych w mieście. 

- Wprowadzenie zmian w „Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu 

rowerowego w m.st. Warszawie”, dzięki którym w większym stopniu będą one odpowiadać 

wymogom dobrej praktyki.  

- Wprowadzenie mechanizmów skutecznej weryfikacji i egzekucji zgodności nowych 

inwestycji i rozwiązań rowerowych ze Standardami. 

3. Instrumenty realizacji polityki rowerowej  

Polityka rowerowa w Warszawie była przez długi czas traktowana po macoszemu, a 

infrastruktura rowerowa realizowana przede wszystkim przy okazji inwestycji drogowych. 

Kwoty przeznaczane na samodzielne inwestycje rowerowe w budżecie były znikome, a 

stopień ich wykorzystania niski. (w latach 2006-2013 poniżej 50%). Podejście to 

ewoluowało, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym. 

3.1 Struktury urzędowe 

Umocowanie działań rowerowych w strukturze urzędu miasta zmieniało się z 

czasem. Jesienią 2006 r., przed wyborami samorządowymi, powołany został 

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwoju transportu rowerowego.13 Choć 

miał on podlegać bezpośrednio Prezydentowi, jego rola ograniczała się do 

„koordynowania działalności związanej z tworzeniem warunków do rozwoju transportu 

rowerowego” realizowanej przez inne jednostki miejskie. Obsługę biurową pełnomocnika 

zapewniało Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta. Choć w zarządzeniu 

zobowiązano kierowników jednostek Urzędu Miasta i burmistrzów dzielnic do 

współpracy z Pełnomocnikiem, w praktyce wola kooperacji była umiarkowana. Niemniej, 

rozpoczęty został proces powstawania polityki rowerowej jako samodzielnego celu, a nie 

jedynie efektu ubocznego innych przedsięwzięć transportowych. Dowodem zmiany 

podejścia było rozporządzenie z kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych 

warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, zobowiązujące jednostki miejskie do 

tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej przy wszystkich 

inwestycjach drogowych w sposób adekwatny do klasy drogi, do stosowania asfaltowej 

nawierzchni dróg dla rowerów  i do konsultacji ze środowiskiem rowerowym.  

                                                           
13

 Zarządzenie Nr 3954/2006 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 października 2006 r. Podczas 

przedwyborczej jesieni przyjęto również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, przewidujące 1,1 tys. km tras rowerowych, oraz wytyczono pas autobusowo-rowerowy i 

kontrapas rowerowy – pierwsze rozwiązanie doczekało się kontynuacji dopiero w 2011 r., a drugie w 2013 r. 
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W grudniu 2007 r. (rok po wyborach) funkcja pełnomocnika została 

zlikwidowana14, pomimo że utworzenie takiego stanowiska było elementem programu 

wyborczego zwycięskiej partii. Jego rolę miał przejąć Wydział Ruchu Rowerowego w 

Biurze Drogownictwa i Komunikacji. W praktyce jednak oznaczało to degradację polityki 

rowerowej i ponowne podporządkowanie jej inwestycjom ukierunkowanym na ruch 

samochodowy. Przedstawiciel rowerzystów znalazł się zdecydowanie niżej w hierarchii 

urzędowej od jednostek i osób przywiązujących wagę przede wszystkim do tworzenia 

infrastruktury ułatwiającej jazdę samochodem, często kosztem jakości infrastruktury 

rowerowej. Niemniej, w strukturze urzędu pozostała jednostka opiniująca projekty pod 

kątem ruchu rowerowego i prowadząca pewne działania organizacyjne na rzecz rozwoju 

infrastruktury rowerowej. Ich głównym efektem było przyjęcie we wrześniu 2009 r. 

standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej, normujących 

parametry infrastruktury rowerowej.  

Faktyczne rozpoczęcie systematycznego wdrażania polityki rowerowej nastąpiło 

jednak po sukcesie roweru miejskiego Veturilo, wdrożonego latem 2012 r. przez Zarząd 

Transportu Miejskiego. System okazał się trafiać dokładnie w oczekiwania społeczne i od 

początku cieszył się ogromną popularnością. Sukces roweru publicznego 

spowodował wzrost zainteresowania ratusza kwestią infrastruktury 

rowerowej, co przejawiło się przywróceniem stanowiska pełnomocnika 

prezydenta ds. komunikacji rowerowej. W listopadzie 2012 r. nowym 

pełnomocnikiem został Łukasz Puchalski, odpowiedzialny za wdrożenie Veturilo. Jego 

poprzednik przetarł w pewnym stopniu szlak edukowania innych instytucji miejskich w 

zakresie komunikacji rowerowej, jak też współpracy różnych jednostek w tym zakresie, 

lecz nie zdążył wprowadzić istotnych zmian. Choć formalnie zadania pełnomocnika 

pozostały te same, co w 2006 r.,15 Puchalski dysponował własnym budżetem 

(finansowanym początkowo przede wszystkim z wpływów z Veturilo), dzięki czemu mógł 

w pewnym stopniu wyręczyć inne jednostki miejskie w realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury rowerowej. Rozwiązanie to okazało się skuteczniejsze (i z pewnością 

znacznie łatwiejsze) niż próby zapanowania nad rozrośniętym systemem ponad 20 

wzajemnie konfliktowych instytucji odpowiedzialnych za transport w stolicy. Udało się 

zakończyć impas w zakresie wdrażania tanich i efektywnych rozwiązań, jakimi są pasy dla 

rowerów w jezdni, jak też – jeszcze przed powołaniem pełnomocnika, w 2011 r. - w 

zakresie stawiania stojaków rowerowych przy ulicach miejskich. Należy przy tym 

zauważyć, że budżet Pełnomocnika na rozwój infrastruktury nie jest wysoki (początkowo 

rzędu 1-2 mln zł rocznie), a przygotowywane projekty często grzęzną na etapie uzgodnień 

z innymi jednostkami. Tym samym, pomimo wyraźnej poprawy, nadal wiele brakuje do 

utworzenia spójnego systemu infrastruktury rowerowej. 

                                                           
14

 Oficjalną przyczyną było porządkowanie struktur urzędowych i ograniczanie liczby pełnomocników. W 

praktyce jednak liczba ta rosła, a jedynym zlikwidowanym stanowiskiem był właśnie pełnomocnik rowerowy. 

15
 Por. Zarządzenie Nr 3528/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2012 roku w 

sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. 
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Biuro pełnomocnika w Dziale Zarządzania Węzłami Komunikacyjnymi Zarządu 

Transportu Miejskiego stopniowo się powiększało, przyjmując kolejnych pracowników i 

funkcjonując równolegle do dwuosobowej sekcji rowerowej w Biurze Drogownictwa i 

Komunikacji. W 2012 r. w skład biura pełnomocnika wchodziło 5 pracowników, w 2014 r. 

– 8, aktualnie – 12 (część osób zatrudniona w niepełnym wymiarze). Przejęło ono w 

pewnym stopniu zadania dotyczące projektowania i wdrażania infrastruktury rowerowej, 

choć działania w tym zakresie nadal realizuje również Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd 

Miejskich Inwestycji Drogowych i urzędy dzielnic (przykładowo, w projekcie budżetu na 

2015 rok przewidziano 1,2 mln zł na „rozwój infrastruktury rowerowej” przez ZTM i 5 

mln zł na infrastrukturę rowerową przy ul. Anielewicza oraz ul. Leszno przez ZMID, przy 

czym są to głównie koszty wymiany sygnalizacji).  

Pełnomocnik znacząco przyczynił się do przyspieszenia rozwoju 

infrastruktury rowerowej, zarówno pod względem ilości jak i jakości. 

Jednak nadal widoczny jest brak spójnej wizji polityki rowerowej w całym 

Urzędzie Miasta. Przejawia się to w wielu obszarach – od ustawień świateł i sposobów 

ich wzbudzania, przez wykluczanie niektórych projektów zgłaszanych do budżetu 

partycypacyjnego (pomimo braku podstaw prawnych), po infrastrukturę rowerową (w 

inwestycjach nie realizowanych przez pełnomocnika). Do najbardziej jaskrawych 

przykładów w tej ostatniej kategorii należą – spośród ukończonych niedawno lub jeszcze 

trwających inwestycji - droga rowerowa prowadząca w ścianę przy ul. Prostej i schody dla 

rowerów w ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej (inwestycje ZMID), a do mniej 

spektakularnych, ale również uciążliwych, ciągle nagminne uskoki na nowych 

przejazdach rowerowych. Wskazuje to na niski poziom kompetencji jednostek 

zajmujących się infrastrukturą drogową a nie wyspecjalizowanych w infrastrukturze 

rowerowej. Równocześnie widoczny jest niedostateczny nadzór pełnomocnika 

nad inwestycjami realizowanymi przez inne jednostki i/lub niedostateczne 

umocowanie jego opinii do takich projektów (doradczy, a nie decyzyjny 

charakter funkcji pełnomocnika prezydenta względem innych jednostek), ze 

wskazaniem raczej na to drugie.  

Biorąc pod uwagę oba uwarunkowania,  uprawnienia pełnomocnika powinny zostać 

uzupełnione o możliwość – jeżeli nie nakazywania modyfikacji – to wstrzymania 

realizacji (zawetowania) projektu, który nie spełnia standardów jakości i/lub jest 

niezgodny z polityką transportową miasta w zakresie ruchu rowerowego. Obecnie, przy 

braku takich uprawnień, część jednostek Urzędu Miasta pracuje na rzecz poprawy 

warunków ruchu rowerowego, a część te prace utrudnia, lub wręcz realizuje działania 

odwrotne – pogarszające warunki ruchu rowerowego.  
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3.2 Budżet przeznaczony na rozwój infrastruktury 

 W 2003 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze apelowało o przeznaczenie na 

budowę infrastruktury rowerowej 1% środków przeznaczonych w budżecie miasta na 

transport i komunikację, zwracając uwagę, iż i tak jest to odsetek mniejszy niż udział 

podróży rowerowych w ogóle podróży. Taka kwota miała pozwolić na budowę 100 km 

wysokiej jakości tras rowerowych rocznie, co pozwoliłoby zrealizować układ 

podstawowych tras rowerowych w ciągu ok. 5 lat.  

Wydatki majątkowe na transport w projektach budżetów Warszawy 

2006-2015 

 

Do 2015 roku postulat ten nie został zrealizowany, mimo że widoczny jest wzrost 

natężenia ruchu rowerowego. Średnia wartość planowanych samodzielnych 

inwestycji w infrastrukturę rowerową w latach 2006-2015 wynosiła 0,5% 

środków przeznaczonych na inwestycje w transport i komunikację, czyli ok. 

9,5 mln zł rocznie. Jest to jednak wartość myląca – znacząco zawyżona przez 

przeciągającą się przez kolejne lata budowę „Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego”, na 

który co roku w latach 2011-2013 przeznaczano te same 15 mln złotych, a w 2014 r. – 10 

mln zł. Gdyby inwestycja ta została uwzględniona jedno-, a nie czterokrotnie, średnia 

wartość rocznych inwestycji w infrastrukturę rowerową spadłaby do poziomu 5,6 mln zł. 

Na niedostateczną wysokość takiego budżetu wskazuje fakt, że w głosowaniu nad 

projektami do budżetu obywatelskiego w 2014 r. mieszkańcy wybrali projekty rowerowe o 

wartości niemal 3 mln zł (z puli 25,9 mln zł). 
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Wydatki na inwestycje w infrastrukturę rowerową w projektach budżetów 

Warszawy 

 

 Dysproporcja ta wskazuje na drugi podstawowy problem inwestycji rowerowych w 

Warszawie – niską skuteczność ich realizacji. Podczas gdy w latach 2006-2013 

planowane inwestycje w zakresie całej infrastruktury drogowej realizowano 

w średnio 75%, a w zakresie transportu zbiorowego w 61%, końcowe wydatki 

na infrastrukturę rowerową wynosiły poniżej 50% planowanych: 47%. Dane 

za cały rok 2014 nie były jeszcze dostępne w chwili przygotowywania raportu, lecz 

informacje z pierwszego półrocza (wykonanie na poziomie 42%) sugerują znacznie lepszy 

wynik niż w poprzednich trzech latach. 

Wykonanie budżetu w poszczególnych latach i obszarach względem projektów 
budżetu

 

 W ostatnich latach widoczny jest przy tym postęp w efektywności wydatkowania 

środków przeznaczonych na infrastrukturę rowerową (stosunku kosztów do rezultatów). 
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Poza inwestycjami w poszczególne drogi dla rowerów realizowane są łączniki – zarówno 

w postaci krótkich brakujących odcinków dróg rowerowych jak i zmian organizacji ruchu 

na jezdni. Ta druga kategoria działań może być realizowana znikomym kosztem, np. przy 

okazji wymiany nawierzchni na jezdni, w związku z czym nie jest widoczna w statystyce.  

 Na koniec należy zauważyć, że duża część infrastruktury rowerowej powstaje w 

ramach innych inwestycji transportowych (w tym również np. Tramwajów Warszawskich, 

dysponujących – jako spółka miejska – osobnym budżetem). Choć w takich przypadkach 

rośnie ryzyko niższej jakości projektu i wykonania względem inwestycji stricte 

rowerowych, jak też braku powiązania z istniejącą siecią, pod względem ilościowym 

zwiększają one sumę wydatków na infrastrukturę rowerową.  

3.3 Udział społeczny w polityce rowerowej (procedury współpracy) 

 Początki systematyzowania udziału społecznego w polityce rowerowej w 

Warszawie sięgają lat dziewięćdziesiątych. Uchwała Zarządu Miasta Stołecznego 

Warszawy z 25 czerwca 1996 roku w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji 

rowerowej przewidywała konsultacje ze środowiskami rowerowymi. Zapis ten nie był 

jednak systematycznie respektowany (podobnie jak punkt wprowadzający obowiązek 

uwzględniania potrzeb ruchu rowerowego we wszystkich inwestycjach drogowych). 

Regularne konsultacje miały miejsce w latach 1999-2001, gdy funkcjonował Społeczny 

Zespół Rowerowy przy Zarządzie Dróg Miejskich.  

Zanik tego systemu spowodował obniżenie jakości realizowanych inwestycji, czego 

przykładem było otwarcie Ronda Zesłańców Syberyjskich w 2003 roku, podczas którego 

rowerzyści zorganizowali demonstrację. W budowanym od podstaw wielopoziomowym 

skrzyżowaniu w przebiegu drogi dla rowerów umieszczono wysokie schody, stanowiące 

jedyny sposób legalnego przedostania się na drugą stronę skrzyżowania – co środowisko 

rowerowe doceniło dyplomem uznania „Nie oglądajmy się na Europę”. Uniknięciu 

podobnych kompromitacji miały służyć konsultacje inwestycji transportowych z 

rowerzystami. Już w 2004 r. w ramach opiniowania projektów Trasy Siekierkowskiej i 

Węzła Marsa przedstawiciele Zielonego Mazowsza oponowali przeciw kolejnym 

planowanym schodom dla rowerów – których tym razem ostatecznie udało się uniknąć.  

Regularne spotkania konsultacyjne odbywały się w latach 2006-2008, umożliwiając 

wyłapywanie większej ilości błędów przed wdrożeniem ich w życie. Procedura została 

ponownie zapisana w prawie lokalnym we wspomnianym już nowym zarządzeniu ws. 

tworzenia korzystnych warunków dla komunikacji rowerowej z 2007 roku. Obowiązek 

uzyskiwania opinii od „grup użytkowników rowerów zorganizowanych w stowarzyszenia” 

dotyczył „planowania systemu dróg dla rowerów jak również przygotowywania 

konkretnych rozwiązań” i został powtórzony w najnowszej wersji zarządzenia z 2011 roku. 

W praktyce jednak procedura ta stawała się coraz bardziej zbiurokratyzowana 

(utrudniając opiniowanie projektów) i coraz mniej systematyczna. 

Głównym mankamentem procedury konsultacji był (i jest nadal) brak 

przejrzystości procesu. Objawia się on brakiem informacji o trwających 

procedurach inwestycyjnych i decyzyjnych, w ramach których odbywać się 
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będą konsultacje, brakiem informacji o tym, że dokumenty są dostępne do 

konsultacji, brakiem informacji zwrotnych na temat sposobu rozpatrzenia 

zgłoszonych wniosków, brakiem informacji o kolejnych wersjach 

opiniowanych dokumentów, wyrywkowym udostępnianiem elektronicznych 

wersji dokumentacji. Bardziej przejrzystą procedurę wdraża obecnie 

pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej, lecz dotyczy ona jedynie projektów 

realizowanych przez jego biuro16. 

Przez pewien czas przedstawiciele rowerzystów zapraszani byli na narady 

projektantów z inżynierem ruchu, gdzie mogli opiniować dokument na żywo przed 

przedstawieniem uwag pisemnych, lecz procedura ta została porzucona. Obecnie 

przesyłane są informacje o niektórych projektach dostępnych do zaopiniowania, 

zazwyczaj z bardzo krótkim terminem do złożenia uwag (korzystniejszym wariantem jest 

sytuacja, w której przesyłana jest również elektroniczna kopia dokumentu do 

zaopiniowania). Tym samym zapisy ww. rozporządzeń nie są w pełni respektowane.  

Niektóre inwestycje są konsultowane również przez ciało zrzeszające różne 

organizacje pozarządowe, w tym rowerowe, jakim jest Komisja Dialogu Społecznego 

(KDS) ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zazwyczaj jednak to Komisja musi wystąpić o 

udostępnienie takiego projektu (korzystnym wyjątkiem w tym wypadku są Tramwaje 

Warszawskie, które jako pierwszy podmiot przekazują do zaopiniowania już specyfikację 

istotnych warunków zamówienia projektu).  

Chcąc usprawnić proces konsultacji i zapewnić jego przejrzystość, KDS przyjął we 

wrześniu 2014 r. uchwałę postulatywną w sprawie zasad partycypacji społecznej przy 

projektowaniu inwestycji transportowych. Wnosi w niej o wdrożenie jawnego trybu prac 

nad projektami transportowymi, w tym zwłaszcza dotyczącymi inwestycji drogowych, 

obejmującego obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych: na etapie 

przyjmowania założeń oraz opiniowania projektu. Konsultacje polegałyby m.in. na 

udostępnianiu w internecie projektów z określonym terminem zbierania uwag, a 

następnie publikowanie sposobu ich rozpatrzenia i kolejnych wersji projektu. Niestety, 

pomimo deklaracji w tym względzie, w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia uchwały, 

miasto nie wdrożyło takiego systemowego rozwiązania. (Wyjątkiem są, jak wspomniano, 

projekty przygotowywane przez pełnomocnika). Wdrożenie rozwiązania postulowanego 

przez KDS znacząco usprawniłoby udział społeczny w bieżącej polityce rowerowej. 

Wobec wspomnianych niedoskonałości polityki (i praktyki) rowerowej miasta, 

istotnym narzędziem jej wdrażania okazał się budżet obywatelski (partycypacyjny), czyli 

narzędzie umożliwiające oddolne zgłaszanie projektów do realizacji przez miasto, 

wybieranych następnie w drodze plebiscytu. W pierwszej edycji budżetu w 2014 r. 

projekty rowerowe cieszyły się dużą popularnością, a ich realizacja w 2015 r. powinna 

                                                           
16

 Wbrew deklaracji na stronie, że można na niej znaleźć „wszystkie koncepcje i projekty rowerowych 

inwestycji, które będą realizowane w Warszawie w najbliższych latach” 

(http://rowery.um.warszawa.pl/projekty - dostęp 29 III 2015 r.). 

http://rowery.um.warszawa.pl/projekty
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przynieść wyraźną poprawę warunków ruchu rowerowego – przede wszystkim poprzez 

wdrażanie tanich korekt organizacji ruchu (dopuszczanie ruchu rowerowego pod prąd, 

wyznaczanie pasów rowerowych). Obawy budzi jednak powolny proces realizacji 

wybranych projektów oraz negatywne nastawienie niektórych urzędników, którzy 

powinni uczestniczyć w ich wdrażaniu. Jak wspomniano, negatywne nastawienie 

widoczne było również na etapie weryfikacji projektów. (Również w tym wypadku 

korzystnym wyjątkiem było biuro pełnomocnika.) 

Udział społeczny zdaje się być nadal w większości przypadków traktowany jako 

ewentualny dodatek do procesu planowania i wdrażania inwestycji, a nie jego integralny 

element. Ma on miejsce przede wszystkim wtedy, gdy wymaga tego prawo (choć prawo 

lokalne nie jest regularnie respektowane w tym względzie) lub domagają się tego 

bezpośrednio rowerzyści. Cierpi na tym jakość wdrażanych projektów.  

W przypadku dokumentów strategicznych, konsultacje mają charakter bardziej 

systematyczny. Same te dokumenty mają jednak umiarkowane przełożenie późniejsze 

konkretne działania. 

3.4 Podsumowanie i wnioski 

Podsumowanie i wnioski zostały przedstawione w formie tabeli, wskazującej na 

mocne i słabe strony obecnego systemu wdrażania polityki rowerowej. Opisano również 

szanse, które powinny zostać wykorzystane i zagrożenia, których należy uniknąć. 

Silne strony Słabe strony 

1. Funkcjonowanie Pełnomocnika 

Prezydenta m.st. Warszawy ds. 

komunikacji rowerowej wraz z biurem 

1. Niedostateczna moc decyzyjna 

pełnomocnika w zakresie działań innych 

jednostek 

2. Prawo lokalne nakazujące rozwój 

infrastruktury rowerowej i stosowanie 

określonych standardów 

2. Brak lub słaba egzekucja zapisów 

dokumentów strategicznych 

3. Rosnące nakłady na infrastrukturę 

rowerową 

3. Nadal niedostateczna wysokość 

nakładów na infrastrukturę rowerową, 

niski poziom ich wykorzystania  

4. Obowiązkowe konsultacje projektów 

mających wpływ na warunki ruchu 

rowerowego 

4. Nieprzestrzeganie obowiązku 

konsultacji,  

5. Silna potrzeba poprawy warunków 

ruchu rowerowego wśród mieszkańców, 

widoczna m.in. w budżecie 

partycypacyjnym 

5. Nacisk kładziony na poprawę warunków 

ruchu samochodowego przez znaczną część 

urzędników i decydentów 
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Szanse Zagrożenia 

1. Dążenie do stworzenia spójnej sieci 

infrastruktury rowerowej odpowiedniej 

jakości ze strony pełnomocnika, 

koordynowanie działania innych jednostek 

1. Dążenie do zapewnienia dogodnych 

warunków ruchu samochodowego kosztem 

rowerowego ze strony innych jednostek 

miejskich 

2. Realizacja polityki transportowej 

służącej rozwojowi systemu 

transportowego zgodnego z zasadami 

trwałego i zrównoważonego rozwoju 

2. Wdrażanie nieskoordynowanych i 

wzajemnie sprzecznych inwestycji; 

tworzenie prosamochodowego systemu 

transportowego 

3. Ustalenie stałego – min. 

jednoprocentowego udziału inwestycji 

rowerowych w budżecie transportowym 

3. Utrzymanie niskiego poziomu nakładów 

i ich wykorzystania 

4. Wdrożenie ogólnomiejskiego 

systemu/platformy konsultacji projektów 

transportowych 

4. Pozostanie przy obecnym, 

nieprzejrzystym systemie skutkującym 

konfliktami i niższą jakością wdrażanych 

projektów 

5. Oddolne rozwiązywanie problemów 

trwających na skutek braku woli ich 

zlikwidowania przez 

decydentów/urzędników poprzez projekty 

BP; docelowo: zmiana nastawienia 

decydentów/urzędników 

5. Modyfikowanie i wykorzystanie zasad 

budżetu partycypacyjnego do wykluczenia 

projektów, które nie są zgodne z 

osobistymi poglądami 

decydentów/urzędników (niezależnie od 

zapisów dokumentów strategicznych) 

 

 

4. Wdrażanie polityki rowerowej 

Poniżej przedstawiono przykłady wybranych odcinków tras rowerowych wykonanych w 

ciągu ostatnich kilku lat. Zestawienie zawiera: ocenę wybranych inwestycji  (ocena ważnych 

inwestycji, które uzupełniają podstawowy szkielet systemu tras rowerowych lub 

usytuowanych w centrum), przykłady dobrej praktyki oraz przykłady rozwiązań złych i 

niefunkcjonalnych, które powinny stanowić przestrogę dla innych. 
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4.1. Ocena wybranych inwestycji 

Droga dla rowerów na ul. Banacha 

 

Droga dla rowerów na ul. Banacha,. Kolorem niebieskim oznaczono drogę dla rowerów wzdłuż ul. 

Banacha, kolorem zielonym – infrastrukturę rowerową znajdującą się w jej sąsiedztwie. 

Droga dla rowerów, ul. Banacha, fot. Paweł Ziniewicz 
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Wybudowana w 2013 r. droga dla rowerów na ul. Banacha zastąpiła przebiegający w 

tym miejscu wcześniej ciąg pieszo-rowerowy wymalowany na starych płytach chodnikowych. 

Inwestycja obejmowała odcinek od skrzyżowania z ul. Grójecką do skrzyżowania z ul. Żwirki i 

Wigury. 

Spójność: Nowa droga rowerowa stanowi ważne ogniwo w ciągu tras al. Prymasa 

Tysiąclecia-Bitwy Warszawskiej 1920 r. –Banacha -  Pola Mokotowskie. Połączenie to ma 

charakter międzydzielnicowy, w sąsiedztwie zlokalizowane są budynki wyższych uczelni i 

obiekty rekreacyjne. Na tej trasie zanotowano najwyższe natężenia ruchu rowerowego 

podczas pomiarów wykonywanych w 2014 r. Droga rowerowa na Banacha znacząco poprawia 

spójność tego ciągu: przy okazji budowy wykonano brakujący przejazd przez ul. Żwirki i 

Wigury oraz mniejsze ulice poprzeczne (Pasteura, Wolnej Wszechnicy). Poważnym 

mankamentem jest natomiast brak wykonanego przejazdu przez ul. Grójecką, która 

dowiązałyby ten odcinek do pozostałych fragmentów ciągu. Spójność tego odcinka z 

pozostałymi fragmentami tras rowerowych uległaby znacznej poprawie, gdyby utworzono 

legalne i bezpośrednie połączenie rowerowe z drogą rowerową biegnącą na południe wzdłuż 

ul. Św. Boboli, przebiegające przez teren Pola Mokotowskiego. Docelowo droga dla rowerów 

na ul. Banacha powinna się również łączyć z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i Wigury 

oraz Grójeckiej  

Bezpośredniość: Odcinek biegnie wzdłuż ulicy w bezpośredni sposób łącząc oba jego 

końce. Istniejące odgięcia od przebiegu trasy są (z reguły) nieznaczne. Trasa zachowuje 

parametr prędkości projektowej. Przejazd wiąże się z dłuższym oczekiwaniem na sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury oraz Grójecką. 

Atrakcyjność: Duża ilość zieleni i gęsta zabudowa miejska po północnej stronie ulicy 

sprawiają, że odcinek ten jest względnie atrakcyjny.  

Bezpieczeństwo: Odcinek jest względnie bezpieczny. Negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo jego użytkowników mają zbyt wąskie chodniki oraz brak odseparowania ich o 

drogi rowerowej, a co za tym idzie – większe prawdopodobieństwo wchodzenia pieszych na 

drogę rowerową. W niektórych miejscach wyjścia z lokali usługowych znajdują się zbyt blisko 

ścieżki rowerowej, co może powodować niebezpieczne sytuacje. Bezpieczeństwo w znaczący 

sposób poprawiłoby wyniesienie przejazdów rowerowych przecinających poprzeczne wloty 

ulic. Zagrożenie stanowi również brak przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ul. 

Grójecką, w rezultacie którego część rowerzystów przejeżdża skrzyżowanie po przejściu dla 

pieszych.  

Wygoda: nawierzchnia drogi dla rowerów została wykonana  z asfaltu. Na odcinku nie 

ma podjazdów ani zjazdów, łuków o zbyt małych promieniach. Ulice poprzeczne są drogami 

podrzędnymi, niewymagającymi ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Niekorzystny jest 

natomiast brak przejazdu rowerowego przez ul. Grójecką, gdzie rowerzysta – zgodnie z 

prawem – zobowiązany jest do zejścia z roweru. 

Projekt drogi dla rowerowej był konsultowany z lokalną organizacją rowerową. 

Ogólnie należy uznać, że warunki ruchu na omawianym odcinku drogi rowerowej są 

dobre. Inwestycja jest zgodna ze Strategią transportową miasta. 
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Droga dla rowerów i pasy rowerowe na ul. Świętokrzyskiej, Prostej, 

Kasprzaka 

 

Pasy rowerowe na ul. Świętokrzyskiej, fot. Radosław Wałkuski 

 

Trasa rowerowa Świętokrzyska-Prosta-Kasprzaka. Kolorem niebieskim oznaczono nową infrastrukturę 

rowerową, kolorem zielonym – infrastrukturę rowerową znajdującą się na sąsiednich ulicach . 
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W 2014 r. zakończono przebudowę ul. Świętokrzyskiej i Prostej (inwestycja została 

zrealizowana przy okazji budowy biegnącej pod spodem drugiej linii metra). Nowa droga 

została wyposażona w infrastrukturę rowerową: drogę dla rowerów, a na niektórych 

odcinkach również pasy rowerowe. Jest to bardzo ważna trasa w systemie rowerowym - 

pierwsza, która przecina centrum miasta łącząc Rondo Tybetu z ul. Kopernika. Na większości 

tego odcinka infrastruktura rowerowa (droga dla rowerów, pas rowerowy, ciąg pieszo-

rowerowy) znajduje się po obu stronach jezdni. 

Spójność: Rowerzysta jadący w kierunku wschodnim może płynnie kontynuować 

swoją podróż dzięki pasom rowerowym na ul. Tamka, następnie musi przejechać fragment tej 

ulicy bez infrastruktury dedykowanej rowerzystom, by wjechać na drogę dla rowerów na 

moście Świętokrzyskim. W kierunku zachodnim trasa wiedzie aż do Ronda Tybetu, gdzie 

łączy się ze ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia. Poważnym 

problemem w zakresie spójności jest brak infrastruktury rowerowej na fragmencie ul. Tamka 

oraz brak przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka z ul. Krzyżanowskiego. 

Infrastruktura rowerowa na tym odcinku łączy się z infrastrukturą rowerową w al. Prymasa 

Tysiąclecia, ul. Emilii Plater i względnie przyjaznymi rowerzystom ulicami Nowy Świat i 

Krakowskie Przedmieście. Brakuje jednak warunków do ruchu rowerowego na ul. 

Marszałkowskiej, al. Jana Pawła II i ul. Towarowej.  

Bezpośredniość: Trasa wiedzie wzdłuż ulicy, bez niepotrzebnych wydłużeń w skali 

całej trasy. Na poziomie detalu mamy jednak do czynienia z niepotrzebnymi odgięciami 

przebiegu trasy i przeplataniem drogi rowerowej z chodnikiem. Rowerzysta zmuszony jest 

również na dłuższe oczekiwanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (Marszałkowska. 

Jana Pawła, Towarowa). Bezpośredniości nie służy łączenie ruchu pieszych i rowerzystów, 

które zmusza do niepotrzebnego zwalniania na trasie. Dla jadących po stronie północnej 

bardzo uciążliwa jest również konieczność zmiany strony jezdni przy ul. Karolkowej (przez 

jadących na zachód) oraz przy ul. Czackiego (przez jadących na wschód).  

Atrakcyjność: Na odcinku między ul. Kopernika a ul. Marszałkowską trasę należy 

uznać za atrakcyjną ze względu na gęstą, śródmiejską zabudowę (częściowo zabytkową) i duże 

zagęszczenie lokali usługowych. Im dalej na zachód, tym atrakcyjność jest mniejsza: na 

przyjemność przemieszczania się rowerem negatywny wpływ ma zwiększona szerokość jezdni 

(spaliny, hałas) oraz mniej zwarta i atrakcyjna wizualnie zabudowa. 

Bezpieczeństwo: Trasę należy uznać za względnie bezpieczną. Na niekorzyść działają 

jednak rozwiązania zachęcające pieszych do wchodzenia na drogę dla rowerów (przeplatanie 

drogi dla rowerów z chodnikiem, wyznaczanie ciągów pieszych trasą okrężną (piesi wybierają 

trasę najkrótszą i wchodzą na drogę dla rowerów), stosowanie zbyt wąskich chodników itp. 

oraz łączenie ruchu rowerowego z pieszym (ciągi pieszo-rowerowe). Jako wadę obniżającą 

bezpieczeństwo rowerzystów należy również uznać brak wyniesionych przejazdów 

rowerowych przebiegających przez poprzeczne wloty ulic. Poważnym mankamentem jest 

zakończenie drogi rowerowej na ścianie budynku przy ul. Żelaznej (rowerzyści od tego 

miejsca kontynuują trasę ciągiem pieszo-rowerowym). Widoczność jest w tym miejscu bardzo 

ograniczona, a wspólna przestrzeń dla rowerzystów i pieszych – bardzo wąska). 

Wygoda: Trasa na większości odcinków jest względnie wygodna i ma dobrą 

nawierzchnię. Wygodę znacząco obniżają jednak zbyt wysokie krawężniki. Jako poważne 

uchybienie wobec  wymogu wygody należy  uznać prowadzenie ruchu rowerowego wspólnie z 
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ruchem pieszym na niektórych fragmentach trasy oraz wspomniane wyżej rozwiązanie przy 

skrzyżowaniu z ul. Żelazną. W  niektórych miejscach wspólna przestrzeń pozostawiona dla 

pieszych i rowerzystów jest tak wąska, że w praktyce niemożliwe jest kontynuowanie jazdy. 

 

 

Droga dla rowerów na ul. Czerniakowskiej 

 

 

 

Droga dla rowerów na ul. Czerniakowskiej, fot. Aleksander Buczyński 
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Droga dla rowerów na ul. Czerniakowskiej. Kolorem niebieskim oznaczono drogę dla rowerów wzdłuż 

ul. Czerniakowskiej, kolorem zielonym – infrastrukturę rowerową znajdującą się przy pozostałych ulicach.  

Nowy odcinek drogi rowerowej stanowi istotny element Nadwiślańskiego Szlaku 

Rowerowego przebiegającego na linii Północ-Południe, na zachodnim brzegu Wisły. 

Spójność: Odcinek drogi rowerowej na południu łączy się z drogami rowerowymi 

biegnącymi wzdłuż ul. Witosa oraz al. Becka (Trasa Siekierkowska), a na północy – z 

istniejącymi wcześniej fragmentami Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, a te z kolei z 

kolejnymi nowymi odcinkami NSR. Dzięki inwestycji powstała zatem ważna trasa 

międzydzielnicowa, spójny szlak ciągnący się od Trasy Siekierkowskiej aż na Bielany, pełniący 

zarówno funkcje transportowe, jak i rekreacyjne. Z punktu widzenia spójności trasy 
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problemem jest brak możliwości kontynuowania drogi z wykorzystaniem infrastruktury 

rowerowej na południe wzdłuż ul. Czerniakowskiej. Pożądane byłoby również wyposażenie w 

infrastrukturę rowerową ulic poprzecznych. W szczególności: Chełmskiej, Gagarina al. Armii 

Ludowej. Problematyczna jest również ograniczona dostępność do źródeł i celów podróży 

znajdujących się po drugiej stronie jezdni (duża szerokość jezdni, mała liczba przejść dla 

pieszych, konieczność korzystania z kładek bez pochylni, niekorzystne ustawienie świateł dla 

osób przekraczających jezdnię). 

Bezpośredniość: W przebiegu trasy występują liczne odgięcia od linii prostej oraz 

przeplatanie drogi rowerowej z chodnikiem, które niepotrzebnie wydłużają drogę rowerzysty. 

Atrakcyjność: Atrakcyjność przejazdu w znacznej mierze ogranicza bardzo duży hałas 

panujący na ulicy Czerniakowskiej (sześć pasów ruchu oraz dodatkowe pasy do skrętów), 

którą aktualnie przemieszczają się również liczne samochody ciężarowe. Pozytywny wpływ 

ma natomiast duża liczba drzew znajdujących się wzdłuż trasy. 

Bezpieczeństwo: Na trasie występuje duża liczba rozwiązań, które negatywnie 

wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowników: odginanie przebiegu drogi dla rowerów od 

linii prostej w obrębie skrzyżowań (w połączeniu z dużymi promieniami łuku trasy 

skręcających w prawo samochodów oraz warunkowym światłem zielonym dla samochodów), 

liczne przeplatanie tras rowerzystów i pieszych, pozostawienie zbyt małej przestrzeni dla 

pieszych, co zachęca do wchodzenia na drogę rowerową. 

Wygoda: Komfort korzystania z trasy jest umiarkowany. Korzystnie wpływa na niego 

rodzaj zastosowanej nawierzchni. Uciążliwe są natomiast wspomniane wyżej odgięcia od linii 

prostej i przeplatanie z trasami pieszych.  

Droga dla rowerów na ul. Waryńskiego 

 

Droga dla rowerów na ul. Waryńskiego, fot. Robert Buciak 
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Droga dla rowerów na ul. Waryńskiego. Kolorem niebieskim oznaczono trasę biegnącą wzdłuż ul. 

Waryńskiego, kolorem zielonym – istniejącą infrastrukturę rowerową przy innych ulicach 
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W 2014 r. wybudowany został fragment trasy rowerowej na ul. Waryńskiego pomiędzy 

pl. Konstytucji a centrum handlowym u zbiegu ul. Waryńskiego i Puławskiej. Nowy odcinek 

składa się głownie z wydzielonej drogi dla rowerów, choć w sąsiedztwie pl. Konstytucji ruch 

rowerowy prowadzony jest z ruchem pieszym po ciągu pieszo-rowerowym. Ważnym 

elementem inwestycji była budowa kompletu przejazdów rowerowych na rondzie Jazdy 

Polskiej 

Spójność: Nowy odcinek infrastruktury rowerowej na południu łączy się z pasem 

rowerowym na ul. Goworka a na północy – z drogą rowerową przy ul. Marszałkowskiej (tylko 

do ul. Nowogrodzkiej). Łączy się również z drogą dla rowerów w al. Armii Ludowej oraz 

ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym przez Pole Mokotowskie oraz z infrastrukturą 

rowerową na ul. Nowowiejskiej. W ramach inwestycji poprawiono również połączenie z 

kontrapasem rowerowym na ul. Mokotowskiej. Spójność nowej drogi rowerowej z resztą 

systemu bardzo poprawiłaby kontynuacja drogi rowerowej na południe wzdłuż ul. Puławskiej. 

Bezpośredniość: Istotną wadą nowej drogi rowerowej jest to, że wybudowany 

odcinek trasy znajduje się po innej stronie ulicy niż odcinek znajdujący się w okolicach 

skrzyżowania ul. Waryńskiego i ul. Puławskiej. Niekorzystne jest również niepotrzebne 

„esowanie” toru jazdy między rondem Jazdy Polskiej a skrzyżowaniem z ul. Batorego. Wadę 

nowej infrastruktury stanowi również brak połączenia najkrótszą możliwą drogą z ciągiem 

pieszo-rowerowym biegnącym przez Pole Mokotowskie. Bezpośredniości nie służy również 

łączenie ruchu rowerowego i ruchu pieszych, który na fragmentach trasy zmusza rowerzystę 

do jechania z mniejszą prędkością.  

Atrakcyjność: Na atrakcyjność korzystnie wpływa przebieg fragmentu trasy przez 

zabytkową, gęstą zabudowę śródmiejską (okolice pl. Konstytucji) oraz w sąsiedztwie terenów 

zielonych Pola Mokotowskiego. Niekorzystny wpływ ma  natomiast przebieg drogi dla 

rowerów w sąsiedztwie ulic charakteryzujących się intensywnym ruchem samochodowym.  

Bezpieczeństwo: Omawiany odcinek ma istotne wady pod względem bezpieczeństwa 

ruchu: przeplatanie ruchu rowerów z ruchem pieszych, zastosowanie wspólnego ciągu pieszo-

rowerowego nieadekwatnego do natężeń ruchu oraz pozostawienie zbyt wąskiego chodnika, 

przez co znaczna część pieszych przemieszcza się po drodze rowerowej. 

Wygoda: Brak dobrych rozwiązań godzących potrzeby rowerzystów i pieszych ma 

również wpływ na komfort korzystania z infrastruktury rowerowej, gdyż wymusza 

niepotrzebne zatrzymania i zwolnienia rowerzysty (np. w sytuacji pieszych 

przemieszczających się po drodze dla rowerów). Pozytywnie należy natomiast ocenić jakość 

nawierzchni, która na większości odcinków trasy wykonana jest z asfaltu. 
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Droga dla rowerów i kontrapas rowerowy na ul. Nowowiejskiej 

 

Kontrapas rowerowy na ul. Nowowiejskiej, fot. Aleksander Buczyński 

 

Fragment Śródmieścia. Kolorem niebieskim oznaczono infrastrukturę rowerową na ulicach: 

Nowowiejskiej, Mokotowskiej i w al. Szucha, kolorem zielonym – infrastrukturę rowerową na pozostałych 

ulicach 
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W 2011 r. na ul. Nowowiejskiej wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie tej 

ulicy do potrzeb rowerzystów. Na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Waryńskiego wyznaczono 

kontrapas rowerowy (na torowisku tramwajowym), natomiast na odcinku od ul. Waryńskiego 

do pl. Politechniki wybudowano wydzieloną drogę dla rowerów. 

Spójność: Po stronie wschodniej ul. Nowowiejska kończy się na pl. Zbawiciela. Jest 

jedną z sześciu ulic promieniście do niego dochodzących. Choć większość z nich (z wyjątkiem 

ul. Mokotowskiej z wyznaczonym w 2014 r. kontrapasem rowerowym) nie jest wyposażona w 

infrastrukturę rowerową, to ze względu na ograniczony ruch samochodów, panują na nich 

relatywne dobre warunki ruchu rowerowego. Lepsze połączenie pl. Zbawiciela z istniejącą 

infrastrukturą rowerową znacząco poprawiłoby wprowadzenie kontrapasa na ul. 

Marszałkowskiej oraz umożliwienie ruchu pod prąd na jednokierunkowym odcinku al. 

Wyzwolenia i dowiązanie tej trasy w przemyślany sposób z pl. Na Rozdrożu. Po stronie 

zachodniej droga rowerowa kończy się na pl. Politechniki. Stąd rowerzyści mogą 

kontynuować podróż droga rowerową na ul. Noakowskiego. Brakuje jednak infrastruktury 

rowerowej na pozostałych ulicach dochodzących do placu, tym bardziej, że aż trzy z nich 

(Lwowska, Śniadeckich, Polna) w całości lub w części są jednokierunkowe.  Od czasu 

wybudowania drogi rowerowej wzdłuż ul. Waryńskiego (2014 r.) łączy się ona prostopadle z 

infrastrukturą rowerową na ul. Nowowiejskiej i umożliwia podróż na południe i na północ (do 

ul. Nowogrodzkiej). 

Bezpośredniość: Odcinek ma poważne mankamenty w zakresie wymogu 

bezpośredniości. Rowerzysta jadący w kierunku zachodnim niepotrzebnie musi pokonać aż 

dwa ramiona skrzyżowania przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego i przejechać na drugą stronę 

jezdni, na wydzieloną drogę rowerową. Jadący w przeciwnym kierunku napotkają 

niepotrzebne odgięcie drogi przy przejeździe rowerowym na ul. Waryńskiego. 

Atrakcyjność: Trasa jest atrakcyjna ze względu na uspokojony ruch samochodów oraz 

gęstą i zabytkową zabudowę wzdłuż ulicy i przy placach kończących z obu stron omawiany 

odcinek. 

Bezpieczeństwo: Na omawianym odcinku można wskazać kilka rozwiązań, które 

wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pierwszym z nich jest 

poprowadzenie wjazdu na torowisko pod niepotrzebnym kątem, co w sytuacji gdy szyny są 

mokre, może poskutkować wywróceniem się rowerzysty. Problem stanowi również zbyt 

wysoki krawężnik umieszczony bezpośrednio przed wjazdem na kontrapas i na zjeździe z 

drogi dla rowerów na jezdnię w przeciwnym kierunku. Wspomniana już niepotrzebna zmiana 

strony ulicy, którą wykonują rowerzyści na skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego związana jest z 

niepotrzebnymi dodatkowymi punktami kolizji z pojazdami i pieszymi. Do niebezpiecznych  

sytuacji może dochodzić również w sąsiedztwie pl. Politechniki, gdzie chodnik jest bardzo 

wąski, przez co piesi wchodzą w przestrzeń przeznaczoną dla rowerów. 

Wygoda: Trasa jest umiarkowanie wygodna. Największa niedogodnością jest 

konieczność zmiany strony jezdni oraz zbyt wysokie krawężniki. 
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4.2. Przykłady dobrej praktyki 

Kontrapas rowerowy na ul. Mokotowskiej 

 

 

Kontrapas rowerowy na ul. Mokotowskiej, fot. Karol Mocniak 

 

W 2014 r. na ul. Mokotowskiej, na odcinku między rondem Jazdy Polskiej a placem 

Zbawiciela zmieniono organizację ruchu poprzez wyznaczenie kontrapasa rowerowego. 

Szczególne znaczenie tego fragmentu infrastruktury rowerowej polega na tym, że umożliwia 

dogodny dojazd rowerzystom jadącym wzdłuż ul. Banacha, a następnie ciągiem pieszo-

rowerowym przez Pola Mokotowskie bezpośredni dojazd do pl. Zbawiciela, a następnie 

kontynuowanie podróży ulicą Mokotowską lub Kruczą (na których panują względnie dobre 

warunki ruchu dla rowerów) w kierunku północnym. Zastosowanie kontrapasa umożliwiło 

dostosowanie ulicy niewielkim kosztem do potrzeb ruchu rowerowego. Projekt był 

konsultowany z organizacjami rowerowymi, nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione. 
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Kontrapas rowerowy na ul. Kapucyńskiej 

 

Kontrapas rowerowy na ul. Kapucyńskiej, fot. Grzegorz Romanik 

W 2012 r. na ul. Kapucyńskiej wyznaczono kontrapas rowerowy. Jego główną zaletą jest 

umożliwienie rowerzystom jadącym z Pragi-Północ mostem Śląsko-Dąbrowskim oraz od 

Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego ul. Grodzką wjazd na Starówkę bez konieczności 

korzystania z windy bądź schodów prowadzących na pl. Zamkowy. Po wjechaniu ulicą 

Kapucyńską na górę rowerzyści mogą również kontynuować podróż na południe ul. 

Krakowskie Przedmieście, która ze względu na ograniczony ruch samochodów i limit 

prędkości  jest względnie przyjazna dla ruchu rowerowego.  

 

Kontrapas rowerowy na ul. Kapucyńskiej. Kolorem niebieskim oznaczono infrastrukturę rowerową na 

ul. Kapucyńskiej, kolorem zielonym – na ul. Miodowej. 
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Pas rowerowy na ul. Goworka i Spacerowej 

 

Pas rowerowy na ul. Goworka, fot. Aleksander Buczyński 

 

Pasy rowerowe na ul. Goworka i Spacerowej. Kolorem niebieskim oznaczono infrastrukturę rowerową 

na ul. Spacerowej i Goworka, kolorem zielonym – infrastrukturę rowerową przy pozostałych ulicach. 
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W 2013 r. na ul. Goworka i Spacerowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów 

umożliwiający jazdę pod górę. Pas na Goworka łączy drogę dla rowerów biegnącą wzdłuż ul. 

Belwederskiej z drogą dla rowerów na Puławskiej (i dalej Waryńskiego). Powstał w ten sposób 

spójny ciąg na ważnej trasie wykorzystywanej przez rowerzystów. Pas na Spacerowej 

umożliwia dojazd do ulicy Klonowej i np. kontynuowanie trasy w kierunku pl. Unii Lubelskiej 

lub skręt w ul. Klonową w kierunku Belwederu, co pozwala ominąć stromy podjazd na ul. 

Belwederskiej . W dół na obu ulicach rowerzyści poruszają się na zasadach ogólnych. 

Dodatkowe zalety nowej organizacji ruchu: 

Goworka: 

- Wyznaczenie pasa rowerowego w pewnym oddaleniu od krawężnika zabezpiecza 

przed najechaniem na studzienki kanalizacyjne, stanowi również ochronę przed zderzeniem z 

otwieranymi drzwiami zaparkowanych wzdłuż pasa samochodów. 

- Dla jadących w dół, w stronę ul. Belwederskiej: Przed skrzyżowaniem z Belwederską 

fragment chodnika oznakowany został jako ciąg pieszo-rowerowy, dobudowano też zjazd na 

niego z jezdni. Ciąg ten pozwala ominąć przynajmniej część korka i skręcić w kierunku 

Stegien lub Ursynowa bez stania na światłach. 

Spacerowa: 

-  Zwężenie przekroju jezdni dostępnego dla samochodów, a tym samym fizyczne 

uspokojenie ruchu. 

Pomimo pozytywnego efektu, nowa organizacja ruchu ma jednak również istotne wady, 

m.in.: 

- Pas rowerowy na Goworka nie umożliwia wygodnego skrętu w lewo w ul. Puławską 

- Dla jadących w dół ul. Goworka: Brak możliwości jazdy rowerem na wprost z pasa do 

skrętu w prawo w ul. Chocimską (rowerzysta musi jechać środkiem jezdni). 

- Nie wykonano przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Chocimską 

wykorzystywaną przez rowerzystów jeżdżących z Górnego Mokotowa do Śródmieścia. 
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4.3 Przykłady złej praktyki 

Droga dla rowerów w al. Szucha 

 

 

Zdjęcie z budowy drogi dla rowerów w al. Szucha, fot. Radosław Wałkuski 

 

W 2013 roku wybudowana została droga dla rowerów w al. Szucha. Liczący ok. 600 m 

odcinek w założeniu miał połączyć plac Unii Lubelskiej oraz plac Na Rozdrożu. Powstała w 

ten sposób infrastruktura rowerowa jest jednak niefunkcjonalna i charakteryzuje się licznymi 

wadami. Główny zarzut polega na tym, że postanowiono w tym miejscu wybudować 

wydzieloną drogę rowerową, choć w tym przypadku znacznie lepszym rozwiązaniem byłyby 

obustronne pasy rowerowe w jezdni.  

W konsekwencji konieczne okazało się zwężenie chodnika, co pogorszyło warunki ruchu 

pieszych i przyczyniło się do częstych sytuacji wykorzystywania drogi rowerowej przez 

pieszych. Dodatkowo na jednym fragmencie odcinka nie dało się odseparować ruchu pieszych 

od ruchu rowerowego i odbywa się on po wąskim ciągu pieszo-rowerowym, choć jest to 

centrum miasta, gdzie, co do zasady,  łączenie ruchu rowerowego i pieszego jest niewskazane.  
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Ponadto: 

- Rowerzyści nie są dobrze widoczni przez kierowców skręcających do znajdujących się 

przy ulicy budynków, gdyż zasłaniają ich parkujące w tym miejscu samochody.  

- Ścieżka rowerowa nie ma żadnego połączenia z pl. Unii Lubelskiej – urywa się przed 

rondem. 

- Ze ścieżki rowerowej mogą korzystać w zasadzie jedynie rowerzyści jadący od strony 

pl. Unii Lubelskiej. Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musiałby, w miejscu, 

w którym urywa się ona przed placem Unii Lubelskiej, przejść na drugą stronę jezdni. 

W praktyce część rowerzystów w ogóle nie jeździ ścieżką rowerową (wybierając jezdnię), 

a inni kontynuują swoją podróż w okolicach pl. Unii jadąc po chodnikach i przejściach dla 

pieszych. 

- Przy wyjazdach z posesji ścieżka jest poprzecinana brukowanymi wyjazdami z posesji 

(brak zachowania ciągłości drogi dla rowerów). W rezultacie kierowcy notorycznie zatrzymują 

tam samochody traktując to miejsce nie jako drogę dla rowerów, lecz wyjazd z posesji. 

Dodatkowo: inwestycja jest niezgodna ze „Strategią transportową”, zgodnie z którą w 

tym obszarze miasta priorytetowo traktowany jest transport publiczny i pieszy, ruch 

samochodowy ma być natomiast ograniczany i uspokajany. Tymczasem zastosowane 

rozwiązanie zachowuje nadmierny ruch samochodów pogarszając jednocześnie warunki 

ruchu pieszych. Inwestycja jest również niezgodna z „Koncepcją rozwiązania ruchu 

rowerowego w centralnym obszarze Warszawy”, która przewiduje w al. Szucha obustronne 

pasy rowerowe. Inwestycja nie była również konsultowana z organizacjami rowerowymi. 

Wymienionych powyżej błędów dałoby się uniknąć, gdyby zdecydowano się na wariant 

opierający się na wspólnym wykorzystywaniu przekroju jezdni przez ruch samochodowy i 

rowerowy (pasy rowerowe). 

 

Droga dla rowerów na ul. Cybernetyki 

W 2011 r. w zakończono rozbudowę ul. Cybernetyki na odcinku od ul. Rzymowskiego 

do ul. Żwirki i Wigury, której elementem była budowa drogi rowerowej. Nowa infrastruktura 

rowerowa powstała w sposób niezgodny z obowiązującymi normami i dobrą praktyką. 

Główna wada polega na daleko idącym podporządkowaniu ruchu rowerowego transportowi 

samochodowemu, czego konsekwencją jest złamanie zasady bezpośredniości sformułowanej 

zarówno w „Strategii transportowej”, jak i „Standardach projektowych i wykonawczych”. 
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Fragment skrzyżowania ul. Cybernetyki i ul. Rzymowskiego z kładką pieszo-rowerową, fot. Radosław 

Wałkuski 

 

Schemat przebiegu trasy roweru i samochodu jadących ulicami Rzymowskiego i Cybernetyki. Kolorem 

czerwonym oznaczono trasę samochodu, niebieskim – roweru. 

Wady inwestycji: 

- Przejazd rowerowy wyznaczono tylko na jednym ramieniu skrzyżowania 

Cybernetyki/Rzymowskiego. Ruch rowerowy prowadzony jest po kładce pieszo-rowerowej, co 

związane jest ze znaczącym nadkładaniem drogi i pokonywaniem dużych różnic wysokości. 
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- Konieczność wykonania zwrotu o 180 stopni przed wjazdem na kładkę 

- Zaprojektowanie kładki w sposób, który zachęca pieszych do korzystania z pochylni 

dla rowerów,  

 - Zmiana przebiegu drogi dla rowerów z południowej strony ulicy na stronę północną 

przy skrzyżowaniu z ul. Obrzeźną. (znajdująca się na przedłużeniu ul. Cybernetyki ul. 17 

Stycznia wyposażona jest w ścieżkę rowerową biegnącą po stronie południowej. 

Konsekwentne poprowadzenie ścieżki rowerowej po stronie południowej uchroniłoby zatem 

rowerzystę przed koniecznością dwukrotnej zmianą strony ulicy i związanych z tym stratami 

czasu). 

- Zaprojektowanie chodnika w sposób nierespektujący zasady bezpośredniości ruchu 

pieszego, co skutkuje obecnością pieszych na drodze rowerowej, która stanowi dla pieszych 

najbardziej bezpośrednią trasę. 

Droga dla rowerów – KEN-Rolna-Bukowińska 

W 2012 r. oddano do użytku połączenie drogowe między Ursynowem a Mokotowem, na 

przedłużeniu al. Komisji Edukacji Narodowej. Rok później wybudowano również ulicę 

Bukowińską, dzięki której kierowcy uzyskali bezpośrednie połączenie między al. KEN a 

skrzyżowaniem Puławskiej i Domaniewskiej. Inwestycji towarzyszyła również budowa 

infrastruktury rowerowej. Jej projekt i realizacja odbiega jednak daleko od dobrej praktyki 

oraz zasad wyznaczonych w dokumentach strategicznych i technicznych. 

 

Fragment drogi dla rowerów biegnącej przez Park Kozłowskiego, fot. Radosław Wałkuski 
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Głównym mankamentem trasy rowerowej jest brak zachowania zasady 

bezpośredniości. Na części omawianej trasy (między ul. Bartoka a okolicami ul. Sonaty) w 

ogóle nie wybudowano drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy. Rowerzyści mogą jechać 

jezdnią na zasadach ogólnych (przy dużych prędkościach innych pojazdów) lub wybrać drogą 

wiodącą drogą okrężną biegnącą przez Park Romana Kozłowskiego znacznie nadkładając w 

ten sposób drogi. Dodatkowo odcinek ten wykonany jest z kostki betonowej, która na 

przestrzeni lat zdążyła się już poluzować i powykrzywiać. Na trasie napotkać można ostre 

zakręty, zjazdy i podjazdy, które sprawiają, że prędkość projektowa tej trasy jest daleka od 

wymaganej w standardach prędkości równej 30km/h. Innym poważnym mankamentem jest 

dwukrotna zmiana przebiegu drogi rowerowej z jednej strony ulicy na drugą na odcinku 

między al. Wilanowską a ul. Domaniewską, co związane jest z długimi czasem oczekiwania z 

sygnalizacją świetlną. Trasa ma również mankamenty mniejszej skali: niepotrzebne 

przeplatanie się drogi rowerowej z chodnikiem, ponadnormatywne uskoki, słupki i inne 

obiekty zlokalizowane w skrajni. 

 

Al. Komisji Edukacji Narodowej. Kolorem czerwonym oznaczono trasę wykorzystywaną przez 

samochody, kolorem niebiskim – przebieg drogi rowerowej. 
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5. Działania miękkie 

5.1. Działania informujące i promujące 

Urząd miasta prowadzi szereg działań, mających na celu ułatwienie korzystania z 

infrastruktury rowerowej oraz promujących działalność urzędu w ramach polityki rowerowej, 

takich jak: 

- prowadzenie podstrony urzędu miasta zawierającej bazę informacji na temat 

infrastruktury rowerowej, nowych inwestycji, systemu roweru miejskiego, materiały 

edukacyjne, dane statystyczne (rowery.um.warszawa.pl) 

- Wydawanie corocznie Warszawskiego Raportu Rowerowego zawierającego informacje 

na temat infrastruktury rowerowej w mieście, nowych inwestycji, pomiarów ruchu, 

bezpieczeństwa ruchu, działań promocyjnych urzędu. (nakład: 2012 r: 5 tys. egz., 2013 r.: 8 

tys. egz., 2014 r.: 8 tys. egz.) 

- Wydanie papierowej mapy tras rowerowych – W 2014 r. 28 tys. egzemplarzy. 

- Udostępnianie mapy infrastruktury rowerowej jako jednej z warstw miejskiego 

serwisu mapowego (mapa.um.warszawa.pl). 

- Prowadzenie profilu Pełnomocnika prezydenta ds. transportu rowerowego na 

facebooku (5,4 tys. „fanów”) z informacjami na temat nowych inwestycji i zmian organizacji 

ruchu, podejmowanych kampanii promocyjnych itp. 

- Bieżący kontakt z mediami w celu informowania o sprawach związanych z 

infrastrukturą rowerową i ruchem rowerowym. 

5.2. Działania zachęcające do jazdy rowerem 

Urząd miasta prowadzi działania, których celem jest zachęcenie do jazdy rowerem, 

poparcie dla ruchu rowerowego i zrównoważonej mobilności oraz akcje mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

- W 2014 r. Warszawa po raz pierwszy wzięła udział w Europejskiej Rywalizacji 

Rowerowej,  czyli rywalizacji między zespołami miast, której celem było zachęcenie 

mieszkańców do korzystania z roweru w celach transportowych. Kampania trwała ok 30 dni,  

komunikowana była z pośrednictwem lokalnych mediów, na facebooku, na stronach urzędu 

miasta. W akcji wzięło udział ponad 1,5 tys. rowerzystów. W ramach akcji rowerzystom 

rozdawano jabłka, pączki, kanapki oraz materiały edukacyjne. Kampania opierała się głównie 

na zasobach urzędu miasta. Dodatkowe koszty wyniosły 10 tys. zł, z czego większość stanowiły 

koszty zapisania się do rywalizacji. 

- Miasto uczestniczy w obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, głównie 

poprzez umożliwienie bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej tego dnia. Celem tego 

działania jest zachęcenie osób, które na co dzień jeżdżą samochodem do korzystania z 

komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie komunikowane było za pośrednictwem lokalnych 

mediów, na facebooku, na stronach internetowych urzędu miasta w ciągu kilku dni 

poprzedzających EDBS. 
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- w 2013 r. przeprowadzono kampanię informacyjną „1 metr. Proszę tylko o tyle” 

promującą zasady bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów. 

Kampania trwała około 30 dni, a jej głównym elementem były plakaty zamieszczone na 

tylnych szybach autobusów komunikacji miejskiej informujące o konieczności zachowania 

odpowiedniego odstępu podczas wyprzedzania rowerzystów. W ramach akcji oklejono w ten 

sposób 70 autobusów. Dodatkowo kampania była komunikowana za pośrednictwem 

lokalnych mediów i facebooka. Kampania kosztowała 43 tys. zł (główny koszt stanowiło 

wynajęcie nośników na autobusach niebędących w zasobach Zarządu Transportu Miejskiego). 

- Podejmowane są działania z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu (np. w 2014 r wyróżniono dzieci, które korzystają na co dzień z roweru w trzech 

szkołach podstawowych, rozdano również akcesoria rowerowe i materiały edukacyjne). 

- Realizowane są akcje uświadamiające konieczność posiadania oświetlenia po zmroku 

(np. w 2014 r. rozdano ok. 300 lampek rowerowych i ok. 200 dzwonków). 

- Miasto organizuje pikniki, imprezy rowerowe (np. Piknik Rowerowy w ramach Święta 

Cyklicznego, wyścigi rowerkowe dla dzieci (Tour Kocham Rowerek). Miasto współfinansuje 

również wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe (np. puchar Mazowsze 

MTB, „Czwartki Kolarskie”, „Rowerowe Wycieczki Warszawskiego Klubu Kolarskiego).  

- W 2012 r. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował kilka filmów edukacyjnych na 

temat przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem. 

W 2015 r. zespół Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej ma w budżecie 

zarezerwowane ok. 260 tys. zł na działania promocyjne. Średni roczny budżet Biura 

Drogownictwa i Komunikacji na ten cel wynosi ok. 60 tys. zł. Do budżetu działań mających na 

celu zachęcenie do jazdy rowerem, poparcie dla ruchu rowerowego i zrównoważonej 

mobilności oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego należy również doliczyć środki 

wydawane przez inne jednostki miejskie (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. 

Warszawy, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych). 

5.3. Podsumowanie i wnioski 

Działania promujące działalność urzędu w ramach polityki rowerowej oraz ułatwiania 

korzystania z infrastruktury rowerowej należy uznać za właściwe, adekwatne do potrzeb i 

trafiające do właściwych grup docelowych.  

Jako niewystarczające należy jednak uznać działania, których celem jest 

zachęcenie do jazdy rowerem, poparcie dla ruchu rowerowego i zrównoważonej 

mobilności oraz akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Działania realizowane są w ograniczonej skali przy niskich 

nakładach finansowych oraz w sposób doraźny. Dodatkowo różne jednostki 

miejskie prowadzą je w sposób niezależny od siebie, bez odpowiedniej 

koordynacji.  Brakuje kompleksowych i długofalowych projektów, z precyzyjnie 

zdefiniowanymi celami oraz poddawanych systematycznej ewaluacji.  

W szczególności brakuje systematycznych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży, 

które zachęcałyby do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Istnieje również 

deficyt działań, których celem byłoby promowanie zrównoważonej mobilności wśród samych 
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pracowników urzędu (jedną z korzyści byłoby lepsze zrozumienie przez urzędników 

odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej problemów wynikających z jej 

wadliwego zaprojektowania lub wykonania). Wydaje się również, że nie jest wystarczająco 

wykorzystany potencjał współpracy z biznesem, w zakresie promowanie roweru jako sposobu 

dojazdu do miejsca pracy.  

Konieczne wydaje się także położenie większego nacisku na umiejętne działania 

promocyjne, których celem byłoby wyjaśnianie, że skuteczna polityka rowerowa – czy szerzej: 

polityka zrównoważonego transportu – wymaga również działań wprowadzających 

ograniczenia ruchu samochodowego. 

6. Ocena systemu komunikacji rowerowej 

6.1. Metodyka badania 

Istotnym elementem społecznego audytu polityki rowerowej jest ocena systemu komunikacji 

rowerowej. W celu jej przeprowadzenia wyznaczono docelowy szkielet tras głównych systemu 

opierający się na następujących założeniach: 

- System tras wskazuje, którędy powinien przebiegać ruch rowerowy, tak aby 

umożliwiał sprawne przemieszczanie się między istniejącymi źródłami i celami 

podróży. Z tego względu podczas wyznaczania tras nie brano pod uwagę, którędy ruch 

rowerowy przebiega obecnie, gdyż obecna funkcja wielu ciągów komunikacyjnych w dużej 

mierze stanowi pochodną istniejących aktualnie mniejszych lub większych barier dla ruchu 

rowerowego. Mając na uwadze, że zaproponowany system ma stanowić najlepsze możliwe 

połączenie między źródłami a celami podróży przygotowano go bez uwzględnienia już 

istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planów urzędu miasta na najbliższe lata. 

- System ograniczony jest do szkieletu tras głównych, głównie „tranzytowych” ciągów 

o charakterze międzydzielnicowym, z naciskiem położonym na trasy radialne prowadzące do 

centrum oraz trasy doprowadzające do kanalizujących ruch mostów, wiaduktów itp. 

- W celu umożliwienia porównania wyników z audytami wykonywanymi w innych polskich 

miastach, jak również w celu wyeksponowania najistotniejszej części docelowego systemu 

zakres badania ograniczono do odległości 10 km liczonej od wyznaczonego 

centrum miasta (Ronda Dmowskiego). Przy czym odległość ta liczona jest nie w linii 

prostej lecz po trasach zaproponowanego systemu.  Z tego względu w badaniu nie 

uwzględniono Białołęki, Rembertowa, Wesołej,  znacznej części Wawra, czy Ursynowa.  

Celem badania była inwentaryzacja barier i utrudnień na trasach i ich hierarchizacja oraz 

stworzenie mapy „przyjazności” tras rowerowych. Istotą badania było sprawdzenie w jakim 

stadium realizacji znajduje się system tras rowerowych w Warszawie. Analiza została 

przeprowadzona w sposób umożliwiający porównanie z innymi miastami i stworzenie 

miarodajnego rankingu miast. Badanie nawiązuje do metodologii CROW (Centre for 

Research and Contract Standardization in Civil and Trafiic Engineering), ale nie stosuje 

wprost jej kryteriów. Podjęto taką decyzję, gdyż wynik badania przy zastosowaniu 

parametrów CROW jest łatwy do przewidzenia – z dotychczasowych  doświadczeń oceny 
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infrastruktury rowerowej w oparciu o CROW wynika, że większość infrastruktury rowerowej 

w polskich miastach – nawet tej uważanej za wzorcową – nie spełnia minimalnych wymogów. 

Przeprowadzone badanie nie ma charakteru obiektywnej pracy naukowej. 

Dopuszczony został element subiektywnej oceny badacza (użytkownika, dla 

którego budowana jest infrastruktura rowerowa i którego opinia jest 

najistotniejsza).  

Badanie poszczególnych tras zostało wykonane przez audytorów-wolontariuszy, w większości 

przypadków osoby, które danymi odcinkami poruszają się często i dobrze znają lokalne 

uwarunkowania. Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2015 r. 

Poszczególne trasy zostały podzielone na odcinki i węzły. Podział wynika z niejednorodności 

tras oraz występujących na nich barier punktowych i liniowych. Odcinki charakteryzują się 

względną jednorodnością warunków ruchu rowerowego. Węzły zlokalizowane są między 

poszczególnymi odcinkami17 oraz dodatkowo w miejscach, w których trasa krzyżuje się z 

innym ważnym ciągiem . Węzłami nie są skrzyżowania z bocznymi, mniej ruchliwymi, 

podporządkowanymi ulicami. 

Podczas badania audytorzy pokonywali trasy i odnotowywali wszystkie istniejące bariery, a 

następnie określali stopień przyjazności dla ruchu rowerowego poszczególnych odcinków i 

węzłów. 

Bariery zostały zaklasyfikowane poprzez przypisanie ich do kategorii zaczerpniętych z CROW 

(spójność, bezpieczeństwo, bezpośredniość, wygoda, atrakcyjność) z wykorzystaniem 

poniższych kodów: 

Bariery w 

odniesieniu do 

wymogów CROW Katalog barier  

1. Brak spójności 

1A brak możliwości kontynuowania legalnej jazdy rowerem na danej trasie 

1B  odcięte relacje do innych tras zbiorczych i głównych  

1C  ważne źródła i cele podróży odcięte od trasy 

1D  poważne braki w oznakowaniu. 

1E inne istotne bariery (wskazane w uwagach) 

Na potrzeby badania „spójność” oznacza możliwość przejechania rowerem danej trasy/ odcinka 

rowerem, a także dotarcia nim do wszystkich ważnych celów podróży i ważnych relacji 

poprzecznych do trasy (tras głównych i zbiorczych). Powyższe kategorie barier dotyczą 

poszczególnych badanych odcinków i węzłów.   

                                                           
17

 Nie zawsze istniała konieczność wyznaczania węzła między poszczególnymi odcinkami (np. w przypadku, gdy 

różnica między dwoma odcinkami wynikała głównie z  jakości nawierzchni, a jeden odcinek płynnie przechodził 

w drugi). 
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2. Brak 

bezpieczeństwa  

2A prawdopodobieństwo kolizji z pojazdami (również ze względu na brak 

infrastruktury rowerowej) 

2B możliwość kolizji na skutek kolizyjnego ustawienia świateł przez zieloną 

strzałkę 

2C skrzyżowania o znacznym natężeniu ruchu bez uspokojenia ruchu lub 

sygnalizacji świetlnej 

2D skrzyżowania z drogami podporządkowanymi bez wyraźnego priorytetu 

dla DDR (np.. brak oznakowania) 

2E miejsce o ograniczonej widoczności 

2F inne istotne zagrożenia (wskazane w uwagach) 

3. Brak 

bezpośredniości 

3A sygnalizacja świetlna lub konieczność ustępowania pierwszeństwa 

3B przeplatanie tras, odginanie toru jazdy 

3C duży ruch pieszych (utrudniający przemieszczanie się drogą dla rowerów 

lub ciągiem pieszo-rowerowym)  

3D zwężenie drogi rowerowej, niezachowana skrajnia, ostre łuki  

3F korki samochodowe, w których musi stać rowerzysta 

3G inne  (wskazane w uwagach) 

W badaniu założono, że wyznaczone trasy są bezpośrednie w znaczeniu dosłownym, gdyż jako takie 

zostały uznane na etapie projektowania docelowej sieci tras. Wymóg bezpośredniości zawiera w 

sobie jednak również parametr opóźnienia (wynikający głownie z oczekiwania na sygnalizacjach 

świetlnych) oraz parametr prędkości projektowej (różnice wysokości, łuki itp.). Na potrzeby 

badania przyjęto, że o barierach w zakresie parametru opóźnienia możemy mówić w sytuacjach, 

gdy organizacja ruchu sprawia, że rowerzysta w miejscach z sygnalizacją świetlną oczekuje dłużej 

niż kierowca poruszający się trasą równoległą (wyjątkiem są sytuacje, gdzie można ruch 

zorganizować inaczej, tj. nie ma powodu do zatrzymywania rowerzysty i są możliwości, żeby 

rowerzysta mógł jechać, gdy samochody na danej relacji stoją).  

4. Brak wygody 

4A konieczność częstego zatrzymywania się i ruszania  

4B  nawierzchnia odczuwalnie obniżająca komfort jazdy, zwiększająca opory 

toczenia (fazowana, pofałdowana kostka, nawierzchnia gruntowa w dobrym 

stanie, droga brukowana), 

4C punktowe przeszkody wymagające usunięcia (dziury, studzienki, garby), 

4D nawierzchnia bardzo utrudniająca jazdę tj. zmuszająca do ograniczenia 

tempa jazdy, problem ma charakter liniowy 

4F inne istotne niedogodności (wskazane w uwagach) 

Kwestia oceny wygody na danej trasie sprowadza się w istocie do dwóch czynników: problemu 

częstego zatrzymywania się i ruszania oraz problemów związanych z nawierzchnią. Konieczność 

częstego zatrzymywania się uznawana była za barierę, tylko wtedy, gdy możliwe jest na danym 

odcinku rozwiązanie tego problemu i nie wynika to z warunków obiektywnych, takich  jak np. 

przebieg drogi przez ścisłe centrum miasta, gdzie występuje duże zagęszczenie skrzyżowań.  
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W kwestii nawierzchni odnotowywano tylko sytuację, w których jakość nawierzchni stanowi barierę 

dla ruchu. W przypadku tras prowadzących przez zabytkowe fragmenty miasta przyjęto większą 

tolerancję dla braku komfortu jazdy. 

6.  Brak 

atrakcyjności 

5A Trasa na zatłoczonej ulicy o dużym hałasie, całkowicie niekomfortowa 

Ze względu na specyfikę badania wymóg atrakcyjności ma znaczenie uzupełniające, gdyż przy 

obecnej organizacji ruchu w polskich miastach w praktyce byłby on bardzo trudny do zapewnienia. 

Główne trasy systemu komunikacji rowerowej w przeważającej części przebiegać powinny w 

korytarzach komunikacyjnych intensywnie wykorzystywane przez innych użytkowników. Próby ich 

rozdzielnia (wyznaczenie trasom alternatywnych równoległych przebiegów)  niosłoby za sobą duże 

ryzyko utraty waloru bezpośredniości albo spójności – w postaci odcięcia dla ruchu rowerowego 

ważnych celów i źródeł celów podróży, które z reguły są sytuowane właśnie przy głównych ulicach. 

Aby uniknąć sytuacji, w której istnienie tej bariery musiałoby dotyczyć prawie wszystkich miejsc, 

na potrzeby badania oznaczenie tej bariery ograniczono do sytuacji, w których istnieje oczywisty 

sposób podniesienia atrakcyjności tych ciągów, możliwy politycznie do zastosowania. 

 

Wyszczególnione powyżej bariery były identyfikowane na odcinkach i węzłach, gdzie 

występowały (lepsze lub gorsze) warunki ruchu rowerowego. W takich przypadkach kody 

pozwalają wskazać z jakimi barierami mamy do czynienia. W sytuacjach, gdy dany odcinek 

lub w węzeł charakteryzował się zupełnym brakiem warunków dla ruchu rowerowego (ulice 

bez jakichkolwiek udogodnień dla rowerzystów lub uspokojenia ruchu, ulice z dopuszczalną 

prędkością równą lub większą 50 km/h) stosowano zbiorczy kod „BWR” (brak warunków dla 

ruchu rowerowego), bez wyszczególniania poszczególnych barier. Stosowanie w takich 

przypadkach kodów, które odnoszą się do konkretnych barier na odcinkach (mniej lub 

bardziej) przyjaznych dla ruchu rowerowego byłoby nieadekwatne i stwarzałoby ryzyko 

nieporównywalnych wyników. 

Na podstawie analizy barier, odcinki i węzły zostały przypisane do jednej z czterech kategorii 

przyjazności dla ruchu rowerowego. Jednakże nie istnieje żaden algorytm, który pozwalałby 

mechanicznie przypisać dany odcinek do jednej z kategorii na podstawie liczby i rodzaju 

barier, jakie na nim występują. Najważniejszym kryterium było zachowanie większości 

rowerzystów korzystających z tras (na nieprzyjaznych odcinkach ruch rowerowy jest mały w 

stosunku do potencjału danej trasy a rowerzyści poruszają się nielegalnie – najczęściej po 

chodnikach). Aby trasa mogła zostać uznana za przyjazną, wszystkie wymogi musiały być 

spełnione w stopniu zadowalającym (do tej kategorii kwalifikowały się odcinki, na których nie 

występują poważne bariery w żadnej kategorii). Istotnym elementem oceny była również 

subiektywna ocena badacza. 

Kategorie przyjazności dla ruchu rowerowego 

1. Warunki ruchu dobre lub bardzo dobre.  
W pierwszej kategorii znajdują się ciągi, na których jeździ się dobrze. Zachęcają one do jazdy 

na rowerze (większość rowerzystów w praktyce z nich korzysta), są tam udogodnienia dla 

ruchu rowerowego, a ewentualne bariery  mają charakter nieznaczny, albo są tylko punktowe 
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i łatwe do usunięcia (albo z przyczyn obiektywnych są praktycznie niemożliwe do usunięcia - 

np. lokalne zwężenie drogi w obszarze starej zabudowy, most itp.).  

2. Warunki ruchu dostateczne  
Druga kategoria to trasy, które posiadają odczuwalne bariery, ale żadna nie jest bardzo 

poważna i dalej można nimi w miarę sprawnie  i bezpiecznie jeździć.  Zaliczane były do nich 

trasy, na których znajdują się  jakieś udogodnienia dla rowerzystów (albo nie są one 

potrzebne), a większość ruchu rowerowego odbywa się legalnie (czyli ludzie korzystają z 

pasów, dróg rowerowych, uspokojonych ulic, a nie jadą masowo po chodniku). 

3. Mierne warunki ruchu  

Trasy które charakteryzuje brak udogodnień dla ruchu rowerowego (ewentualnie istnieją, ale 

tak złej jakości, że mało kto z nich nie korzysta, utrudniają jazdę lub potęgują 

niebezpieczeństwo). Trasami tej kategorii są najczęściej ulice na których jazda jest 

nieatrakcyjna, a bezpieczeństwo subiektywne nie jest wystarczające, itp., gdzie stosunkowo 

łatwo można sytuację poprawić.  

Kluczem do rozstrzygania, która trasa znajduje się w drugiej, a która w trzeciej kategorii, były 

realne zachowania rowerzystów. Jeśli większość z nich porusza się dziś chodnikiem, to trasa 

kwalifikuje się do kategorii trzeciej. 

4. Brak warunków dla ruchu rowerowego 
Czwarta  kategoria to odcinki, gdzie nie tylko nie ma żadnych udogodnień, ale istnieją 

również poważne bariery. Na tych odcinkach obiektywnie nie ma dziś warunków do jazdy 

rowerem. Odcinki wymagają konkretnej infrastrukturalnej zmiany w postaci stworzenia 

udogodnień (drogi dla rowerów, ciągu pieszo-rowerowego, pasów rowerowych, uspokojenia 

ruchu do 30 km/h). Bariery takie to przykładowo: realny brak bezpieczeństwa (najczęściej 

będzie to konieczność jazdy rowerem ulicą z samochodami jadącymi ponad 40 km/h, lub z 

dużym ruchem pojazdów ciężkich), brak możliwości legalnej jazdy (formalna konieczność 

zsiadania z roweru), wielkie opóźnienia, wydłużenia trasy, duży dyskomfort. 

W tej kategorii znalazły się trasy, których rowerzyści unikają (obecny ich kształt blokuje 

rozwój ruchu rowerowego), albo większość porusza chodnikiem i zmiana ich zachowań na 

legalne narażała by ich na niebezpieczeństwo, albo definitywnie zniechęcałaby do jazdy. 

Oprócz przypisania kodów do odcinków i węzłów często stosowano dodatkowo uwagi 

opisowe. Każda zbadana trasa zawiera również opisową ocenę zbiorczą. 

Każdy odcinek/węzeł objęty badaniem analizowany był dla obu kierunków ruchu18. W 

Warszawie jak dotąd najbardziej powszechnym udogodnieniem dla ruchu rowerowego są 

dwukierunkowe drogi dla rowerów, dlatego w większości przypadków warunki ruchu dla obu 

kierunków na badanych odcinkach/węzłach były zbliżone. Znaczące różnice występowały 

sporadycznie (np. na ul. Spacerowej, gdzie rowerzyści w jednym kierunku jadą pasem 

rowerowym, a w drugim – jezdnią na zasadach ogólnych). 

                                                           
18

 W przypadku węzłów znajdujących się na przecięciu tras, na podstawie ocen dla poszczególnych tras 

powstawała ocena zbiorcza, która została naniesiona na mapę. 
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Szczególny przypadek stanowiły dwukierunkowe drogi dla rowerów lub ciągi pieszo-

rowerowe znajdujące się po obu stronach drogi. Każdy taki przypadek traktowany był 

indywidualnie. Najczęściej zakładano, że jedna z dróg rowerowych jest ważniejsza ze względu 

na rozmieszczenie źródeł i celów podróży i/lub możliwości kontynuowania jazdy bez 

konieczności zmiany strony ulicy i koncentrowano się na jej ocenie (np. Bitwy Warszawskiej 

1920 r.), w innych, zakładano że rowerzyści jadący w jednym kierunku korzystają z jednej 

trasy, a jadący w kierunku przeciwnym z drugiej (np. na Świętokrzyskiej, gdzie fragmentami 

trasy ruch prowadzony jest na jednokierunkowych pasach rowerowych). 

6.2 . Wyniki oceny systemu komunikacji rowerowej 

Efekty oceny systemu komunikacji rowerowej przedstawiono za pomocą: 

-  Zestawu tabel zawierających bariery znajdujące się na danych odcinkach, przypisanie ich do 

odpowiednich kategorii (od 1 do 4), statystyki dla danej trasy, charakterystyki 

podsumowującej trasy i rekomendacji (załącznik nr 1). 

-Mapy przyjazności rowerowej przedstawiającej system tras głównych z podziałem na cztery 

kategorie przyjazności (załącznik nr 2). 

Zasady oznaczenia tras na mapie:  

- Każdej kategorii przyjazności dla ruchu rowerowego odpowiada jeden kolor: (1 – zielony, 2- 

żółty, 3 – pomarańczowy, 4 – czerwony).  

- Każda trasa oznaczana jest dwoma nitkami, jedna dotyczy ruchu w jedną stronę, druga w 

drugą, gdyż warunki jazdy w obu kierunkach mogą się różnić. Układ nitek odpowiada 

ruchowi prawostronnemu.  

- Układ nitek ma charakter ideowy (tworzą ideowy schemat połączeń, podobny do 

schematów rysowanych często dla komunikacji zbiorowej) i nie jest odzwierciedleniem 

realnego usytuowania udogodnień rowerowych w przestrzeni. Np. nitka po prawej w danym 

kolorze oznacza symbolicznie warunki panujące na tym kierunku, a nie to, że akurat po tej 

stronie są usytuowane jakieś udogodnienia dla ruchu w postaci pasa czy drogi rowerowej 

(ruch w tym kierunku realnie może się odbywać np. po drugiej stronie jezdni).  

 

Podsumowanie wyników oceny systemu komunikacji rowerowej 

W ramach oceny systemu komunikacji rowerowej przebadano łącznie  477 km tras (238,5 km 

tras  w każdym kierunku). W wyniku badania 36 km tras (7%) przypisano do pierwszej 

kategorii (warunki ruchu dobre lub bardzo dobre), 142 km (30%) do kategorii drugiej 

(warunki ruchu dostatecznie), 113 km (24%) do kategorii trzeciej (mierne warunki ruchu), a 

186 km (39%) do kategorii czwartej (brak warunków dla ruchu rowerowego).  
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Udział długości poszczególnych kategorii tras rowerowych w docelowym szkielecie 
systemu tras 

 

W ramach audytu przebadano łącznie 153 węzły, w tym 10 (7%) przypisano do pierwszej 

kategorii, 37 (24%) do kategorii drugiej, 48 (31%) do kategorii trzeciej  oraz 58 (38%) do 

kategorii czwartej. 

Udział liczby węzłów poszczególnych kategorii w docelowym szkielecie systemu tras 
rowerowych 
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Warunki dla ruchu rowerowego kolor 

Dobre lub bardzo dobre  

Dostateczne  

Mierne  

Brak warunków  

 

 

Mapa systemu tras głównych z podziałem na cztery kategorie przyjazności dla ruchu 
rowerowego 
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Najważniejsze wnioski 

- System tras charakteryzuje się dużą niespójnością – istnieje bardzo mało tras, które na całej 

długości (lub na większości odcinków) oferowałyby rowerzystom warunki bardzo dobre, 

dobre lub choćby dostateczne. Zazwyczaj nawet te trasy, na których występują warunki 

względnie przyjazne dla ruchu rowerowego poprzerywane są  fragmentami, na których nie 

ma warunków do poruszania się rowerem lub są one bardzo złe (np. w ciągu ulic Prosta-

Świętokrzyska-Tamka-most Świętokrzyski-Sokola znajduje się fragment ulicy Tamka, na 

którym nie ma żadnych udogodnień dla rowerzystów.  Z kolei ciąg ulic KEN-Puławska-

Marszałkowska, który na części odcinków zapewnia warunki dostateczne lub mierne, zawiera 

również odcinki, na których nie ma warunków do bezpiecznej i wygodnej jazdy rowerem: 

fragment KEN między Bartoka a Sonaty, fragment Puławskiej między Dolną a Waryńskiego.  

- Analizowany szkielet tras charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem 

warunków ruchu rowerowego, zarówno w skali całego układu, jak też poszczególnych tras. W 

wielu przypadkach poszczególne trasy składają się z krótkich odcinków o bardzo 

zróżnicowanych warunkach ruchu rowerowego: od braku warunków ruchu do warunków 

dobrych lub bardzo dobrych (np. ciąg Sobieskiego-Belwederska-al. Ujazdowskie- Nowy 

Świat-Krakowskie Przedmieście, Ostrobramska-al. Stanów Zjednoczonych) 

- Większość  odcinków (299 km, 63%!) stanowią takie, którym nadano kategorię 

3. lub 4. (warunki mierne lub brak warunków ruchu rowerowego). 

- Bardzo mało jest odcinków , którym nadano kategorię 1. (warunki ruchu dobre lub bardzo 

dobre) – 36 km, 7%. 

- Wiele ciągów o kluczowym znaczeniu dla systemu ruchu rowerowego (trasy radialne, trasy 

przebiegające przez centrum miasta) nie jest dostosowanych do ruchu rowerowego (np. al. 

Jerozolimskie, Marszałkowska-Mickiewicza, al. Solidarności). 

- Wiele węzłów o kluczowym znaczeniu dla ruchu rowerowego nie jest dostosowana do 

potrzeb ruchu rowerowego (np. rondo Dmowskiego, pl. Bankowy, rondo Żaba, rondo 

Wiatraczna). 

- Na wielu badanych odcinkach wyposażonych w infrastrukturę rowerową istotnym 

problemem jest nawierzchnia obniżająca komfort jazdy, zwiększająca opory toczenia (kostka 

betonowa). 

- Na wielu badanych odcinkach wyposażonych w infrastrukturę rowerową istotnym 

problemem jest stosowanie rozwiązań, których efektem są konflikty między rowerzystami a 

pieszymi (przeplatanie dróg rowerowych z chodnikami, stosowanie ciągów pieszo-

rowerowych w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszych i rowerzystów). 

- Na znacznej części badanych odcinków wyposażonych w infrastrukturę rowerową dużym 

problemem jest prowadzenie trasy rowerowej raz po jednej, raz po drugiej stronie ulicy, 

znacząco wydłużając w ten sposób trasę rowerzysty. 

- Na wielu badanych węzłach odnotowano niebezpieczeństwo wynikające z nierespektowania 

przez kierowców nakazu zatrzymania się przed wykonaniem warunkowego skrętu na 

czerwonym świetle (tzw. zielona strzałka). 
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- Na znacznej części skrzyżowań odnotowano ustawienia sygnalizacji dyskryminujące 

rowerzystów względem kierowców samochodów. 

7. Ocena podsumowująca polityki rowerowej 

Urząd m.st. Warszawy dysponuje dobrymi jakościowo i aktualnymi danymi na temat 

infrastruktury rowerowej i udostępnia je w sposób przyjazny dla użytkowników. Dane na 

temat ruchu rowerowego należy ocenić dostatecznie: Przez ostatnich kilka lat pomiary ruchu 

rowerowego wykonywane były w bardzo ograniczonym zakresie. Sytuacja zmieniła się w 2014 

r. - pomiary wykonano wtedy w wielu punktach, na wysokiej próbie statystycznej. Zgodnie z 

zapowiedziami urzędników od teraz takie szerokie badania ruchu rowerowego w Warszawie 

będą wykonywane corocznie.  

Istotny problem stanowi natomiast zbyt rzadkie wykonywanie kompleksowych badań na 

temat podziału zadań przerwowych z uwzględnieniem ruchu rowerowego (ostatnie takie 

badanie – Warszawskie Badanie Ruchu odbyło się w 2005 r, w trakcie prac nad niniejszym 

raportem trwało kolejne badanie z tego cyklu – Warszawskie Badanie Ruchu 2015). Brakuje 

również ewaluacji  podejmowanych inwestycji poprzez wykonywanie pomiarów ruchu 

rowerowego w wybranych lokalizacjach przed i po realizacji inwestycji, stanowiących 

podstawę do oceny ich użyteczności i wyciągania wniosków na przyszłość. Brakuje również 

szczegółowej analizy przyczyn zdarzeń z udziałem rowerzystów w lokalizacjach, w których 

dochodzi do nich często, dzięki którym możliwe byłoby poprawienie bezpieczeństwa 

rowerzystów w tych miejscach. 

Warszawa nie dysponuje dokumentem strategicznym określającym politykę rowerową. 

Transport rowerowy jest uwzględniony w strategii transportowej miasta, ale w 

niewystarczającym stopniu (m.in. brakuje adekwatnych wskaźników oceny realizacji 

strategii). Urząd m.st. Warszawy ma zaplanowany docelowy system tras rowerowych, choć 

nie jest on kompletny (nie obejmuje całej docelowej infrastruktury rowerowej w mieście), 

zawiera także niezgodności z wymogami dobrej praktyki tworzenia infrastruktury rowerowej. 

W Warszawie obowiązują „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w 

m.st. Warszawie” usankcjonowane zarządzeniem prezydenta, co w pewnej mierze porządkuje 

kwestię standardów infrastruktury rowerowej w mieście. Istotny problem stanowi jednak 

niezadowalający poziom respektowania tych standardów. Pożądane byłoby również 

wprowadzenie pewnych modyfikacji do tego dokumentu, tak aby jego zapisy w większej 

mierze odpowiadały zasadom dobrej praktyki tworzenia infrastruktury rowerowej.  

Poziom realizacji zarówno dokumentów strategicznych, jak i  planów operacyjnych 

określających cele w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej jest niski. W szczególności 

negatywnie należy ocenić stopień realizacji strategii transportowej miasta w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających ruchowi rowerowemu. 

W Warszawie od 2012 roku funkcjonuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. 

komunikacji rowerowej oraz podlegający mu zespół. Dzięki Pełnomocnikowi nastąpiło 

przyspieszenie rozwoju infrastruktury rowerowej, zarówno pod względem ilościowym jak i 

jakościowym. Niemniej w dalszym ciągu widoczny jest brak spójności w działaniach 

podejmowanych przez urząd miasta, a tempo wprowadzania pozytywnych zmian jest 

niesatysfakcjonujące.    
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Poważną barierą w rozwoju infrastruktury rowerowej są bardzo niskie nakłady na 

infrastrukturę rowerową. W latach 2006-2015 średnia wartość planowanych samodzielnych 

inwestycji w infrastrukturę rowerową wynosiła zaledwie 0,5% środków przeznaczonych na 

inwestycje w transport i komunikację, czyli ok. 9,5 mln zł rocznie. Na dodatek ten niewielki 

budżet przeznaczany na cele rowerowe ma bardzo niski poziom wykonania. W latach 2006-

2013 końcowe wydatki na infrastrukturę rowerową stanowiły poniżej 50% planowanych. 

Jednocześnie na jakość nowych inwestycji i rozwiązań rowerowych negatywny wpływ mają 

mankamenty procesu konsultacji. Choć na mocy zarządzenia prezydenta wszystkie inwestycje 

rowerowe powinny być konsultowane ze środowiskiem rowerzystów, w praktyce proces ten 

ma liczne wady i przebiega w sposób chaotyczny. Objawia się to brakiem informacji o 

trwających procedurach inwestycyjnych i decyzyjnych, w ramach których odbywać się będą 

konsultacje, brakiem informacji o tym, że dokumenty są dostępne do konsultacji, brakiem 

informacji zwrotnych na temat sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, brakiem 

informacji o kolejnych wersjach opiniowanych dokumentów czy wyrywkowym 

udostępnianiem elektronicznych wersji dokumentacji. 

Miasto potrafi skutecznie promować podejmowane przez siebie działania mające na celu 

poprawę warunków ruchu rowerowego oraz w zadowalający sposób informuje o ułatwieniach 

korzystania z infrastruktury rowerowej. Wiele do życzenia pozostawiają jednak działania, 

które miałyby zachęcać do jazdy rowerem, budować poparcie dla ruchu rowerowego i 

zrównoważonej mobilności oraz poprawiać bezpieczeństwo rowerzystów na warszawskich 

ulicach. Działania mają ograniczony zasięg, niskie budżety oraz realizowane są w sposób 

doraźny. Brakuje kompleksowych i długofalowych projektów, z precyzyjnie zdefiniowanymi 

celami oraz poddawanych systematycznej ewaluacji.  

8. Rekomendowany plan działań w zakresie polityki rowerowej 

miasta 

Rekomendacje przedstawiono hierarchicznie: od działań najważniejszych do działań o 

mniejszym znaczeniu. 

- Wprowadzenie mechanizmów skutecznej weryfikacji i egzekucji zgodności nowych 

inwestycji i rozwiązań rowerowych z dokumentami strategicznymi i planami operacyjnymi. 

- Wprowadzenie mechanizmów skutecznej weryfikacji i egzekucji zgodności nowych 

inwestycji i rozwiązań rowerowych ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 

systemu rowerowego w m.st. Warszawie”. 

- Zwiększenie budżetu przeznaczanego na rozwój infrastruktury rowerowej, tak aby udział 

środków na infrastrukturę rowerową w całości wydatków na transport i komunikację 

odpowiadał co najmniej udziałowi podróży rowerowych w ogóle podróży (obecnie ok. 2%, 

czyli ok. 38 mln zł rocznie). 

-Trwałe zwiększenie skuteczności realizacji inwestycji rowerowych, co najmniej do poziomu 

realizacji w zakresie całej infrastruktury drogowej (czyli z obecnych 47% do 75%). 
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-Wzmocnienie nadzoru Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej nad inwestycjami 

realizowanymi przez inne jednostki, np. poprzez wprowadzenie wymogu zatwierdzania 

projektów inwestycji oraz stałych zmian organizacji ruchu przez Pełnomocnika. 

- Usprawnienie procesu konsultacji inwestycji transportowych (zarówno na etapie 

przyjmowania założeń, jak i opiniowania projektów) poprzez wdrożenie jawnego trybu prac 

nad projektami transportowymi. Konsultacje polegałyby m.in. na udostępnianiu w internecie 

projektów z określonym terminem zbierania uwag, a następnie publikowanie sposobu ich 

rozpatrzenia i kolejnych wersji projektu. Termin zbierania uwag powinien być nie krótszy niż 

dwa tygodnie od udostępnienia projektu. Opinia Inżyniera Ruchu powinna zostać 

sformułowana po upływie okresu zbierania uwag, tak by mogły one zostać w niej 

uwzględnione. Opinia ta powinna zostać również udostępniona publicznie. Ewentualne 

kolejne wersje projektów powinny być procedowane w analogiczny sposób.  

- Wprowadzenie systemu szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie 

infrastruktury rowerowej. 

- Wzmocnienie roli osób odpowiedzialnych za rozwój ruchu rowerowego w dzielnicach i 

innych jednostkach miejskich:  

- Wprowadzenie zmian w zakresie obowiązków osób, które pełnią funkcje dzielnicowych 

koordynatorów ds. transportu rowerowego, tak aby w szerszym zakresie mogli wykonywać 

obowiązki wynikające z tej funkcji. 

- Powołanie koordynatorów ds. transportu rowerowego w ZDM. 

- Nadanie wyższej rangi transportowi rowerowemu w nowej Strategii transportowej miasta, w 

szczególności wyznaczenie większej liczby wskaźników, które umożliwiłyby rzetelną ocenę 

stopnia realizacji celów i zadań wyznaczonych w Strategii. Strategia powinna definiować 

wszystkie etapy polityki rowerowej; warunkować dobre planowanie, realizację i ewaluację 

podejmowanych działań.  

- Wprowadzenie systematycznej analizy przyczyn zdarzeń z udziałem rowerzystów w 

miejscach, w których dochodzi do nich często. 

- Wprowadzenie systematycznego monitoringu stanu istniejącej infrastruktury rowerowej i 

mechanizmu szybkiego usuwania wykrytych nieprawidłowości. 

- Wprowadzenie ewaluacji podejmowanych inwestycji i rozwiązań rowerowych poprzez 

wykonywanie pomiarów i analiz ruchu rowerowego w wybranych lokalizacjach, dzięki którym 

możliwa stałaby się rzetelna ocena efektywności udogodnień dla rowerzystów po ich 

wdrożeniu. 

- Kontynuacja cyklicznego, corocznego pomiaru ruchu rowerowego, realizowanego w 

kilkudziesięciu wybranych punktach pomiarowych. 

- Zwiększenie częstotliwości wykonywania kompleksowych badań zachowań 

komunikacyjnych mieszkańców Warszawy (uwzględniających udział ruchu rowerowego w 

podziale zadań przewozowych), tak aby odbywały się one w cyklu co najmniej pięcioletnim. 
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- Wprowadzenie zmian w mapie przedstawiającej docelowy system tras rowerowych w 

SUiKZP, tak aby nie obligował do budowy wydzielonych dróg rowerowych w miejscach, w 

których dobra praktyka nakazuje skorzystanie z innych rozwiązań ułatwiających ruch 

rowerowy.  

- Wprowadzenie zmian w „Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu 

rowerowego w m.st. Warszawie”, dzięki którym w większym stopniu będą one odpowiadać 

wymogom dobrej praktyki.  

- Zwiększenie skuteczności i zasięgu działań mających na celu zachęcenie do jazdy rowerem, 

poparcie dla ruchu rowerowego i zrównoważonej mobilności poprzez realizację 

kompleksowych i długofalowych projektów, z precyzyjnie zdefiniowanymi celami oraz 

poddawanych systematycznej ewaluacji. Realizacja działań promocyjnych skierowanych do 

dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników urzędu miasta, lepsze wykorzystanie potencjału 

współpracy z biznesem w zakresie promocji ruchu rowerowego. 

Podziękowania 

Niniejszy raport nie mógłby powstać, gdyby nie zaangażowanie audytorów-wolontariuszy, 

którzy wykonali badanie poszczególnych tras.  W pracach nad oceną systemu komunikacji 

rowerowej udział wzięli: Robert Bielski, Patryk Ciszewski, Łukasz Gawryś, Tomasz Główka, 

Marcin Górecki, Joanna Kędziora, Wojciech Kędziora, Arkadiusz Matysiak, Dominika 

Mucha, Bartosz Owczarek, Monika Pawłowska, Jola Pisarek, Piotr Rosół, Krzysztof 

Skibniewski, Marek Słoń, Marek Smyk, Łukasz Stawicki, Marcin Szewczyk, Paweł Ziniewicz. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc. 
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