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WSTĒP, CZYLI O SIEDMIOMILOWYCH BUTACH,
KTÓRE KAĲDY MOĲE MIEă
Rower jest najbardziej przyjaznym dla ħrodowiska ħrodkiem transportu. Wynika to z jego
wyjĎtkowej efektywnoħci energetycznej. ZuĳywajĎc w jednostce czasu tyle samo energii
co pieszy, na równym i pãaskim odcinku drogi rowerzysta porusza siē od niego czterokrotnie
szybciej. Brzmi to niezbyt interesujĎco? Wyobraımy sobie wiēc pieszego i rowerzystē, wyruszajĎcych razem z tego samego miejsca. W ciĎgu kwadransa pieszy pokonujĎc okoão 1 kilometra dotrze do punktu leĳĎcego gdzieħ wewnĎtrz koãa o powierzchni okoão 3 kilometrów
kwadratowych. Rowerzysta w tym czasie pokona cztery kilometry. Obszar dostēpny dla niego
ma powierzchniē aĳ 50 kilometrów kwadratowych czyli szesnastokrotnie wiēcej! Ta róĳnica
nie pociĎga za sobĎ w ogóle emisji spalin, haãasu, zajēcia terenu i kosztownych inwestycji.
Tyle teoria. RzeczywistoħĄ jest znacznie mniej róĳowa. Polskie miasta sĎ trudno dostēpne
dla rowerzystów. Dziury w jezdniach wymuszajĎ na nich nieprzewidywalne dla innych uĳytkowników manewry. Wielki i ciēĳki ruch samochodowy spycha ich na pobocza i chodniki.
Rowerzyħci muszĎ stosowaĄ siē do ogólnej organizacji ruchu, co czēsto skazuje ich na wielokilometrowe objazdy kosztem wãasnych siã lub koniecznoħĄ zsiadania z roweru. Eliminuje to
wszystkie korzyħci i przewagi, jakie daje rower. Geometria skrzyĳowaĝ i organizacja ruchu
powodujĎ, ĳe dla wielu ludzi w Polsce rower nie jest ĳadnĎ alternatywĎ transportowĎ. Jazda
rowerem w mieħcie jest postrzegana czēsto jako niebezpieczna i uciĎĳliwa.
Przejazdy na rowerze w wiēkszych polskich miastach to dzisiaj najwyĳej 1–1,5 procent
wszystkich podróĳy. Dla porównania w Berlinie, mieħcie znacznie wiēkszym niĳ Warszawa
ruch rowerowy stanowi ponad 10 procent wszystkich podróĳy. Tymczasem rowerzyħci — niechronieni, sãabsi uczestnicy ruchu — w Polsce stanowiĎ aĳ 13 procent oﬁar ħmiertelnych
wypadków drogowych. O ile wiele wypadków z udziaãem rowerzystów zdarza siē na drogach
zamiejskich, to wbrew obiegowym opiniom problem ten dotyczy równieĳ duĳych miast. Na
przykãad w ostatnich latach w Krakowie i w Gdaĝsku rowerzyħci regularnie uczestniczĎ w
ponad 10 procentach wypadków drogowych.
Niestety, dotychczasowe dziaãania wãadz i instytucji publicznych na rzecz poprawy bezpieczeĝstwa rowerzystów i wykorzystania ogromnego potencjaãu roweru w systemach transportowych miast sĎ dalece niezadowalajĎce. Drogi rowerowe w Polsce powstajĎ bardzo rzadko i najczēħciej stanowiĎ dla rowerzystów utrudnienie a nawet bezpoħrednie zagroĳenie.
Wynika to z bãēdnych projektów technicznych, zãego wykonania i niebezpiecznej organizacji
ruchu.
Niniejsza publikacja stanowi raport z dziaãaĝ oddolnych organizacji spoãecznych, samorzĎdów i instytucji miēdzynarodowych na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Polsc w ramach
Gdaĝskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno–Promocyjnego, realizowanego przez Miasto
Gdaĝsk i stowarzyszenia Obywatelska Liga Ekologiczna oraz Polski Klub Ekologiczny w latach
2002–2006.
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ROZDZIAâ 1: TROCHĒ HISTORII
Historia Gdaĝskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno–Promocyjnego siēga poãowy lat dziewiēĄdziesiĎtych XX wieku. W Polsce istniaão wówczas kilkanaħcie lokalnych inicjatyw na rzecz promocji rowerów i praw rowerzystów. W wiēkszoħci byãy one powiĎzane z organizacjami pozarzĎdowymi dziaãajĎcymi na rzecz ochrony ħrodowiska: Polskim Klubem Ekologicznym czy FederacjĎ
Zielonych i tworzyãy luınĎ sieĄ — ogólnopolskie porozumienie pod nazwĎ Miasta dla rowerów.

W polskich miastach rowerzyħci sĎ spychani z ulic przez wielki i bardzo szybki ruch samochodowy.

O ile najczēstszĎ formĎ dziaãania byãy demonstracje rowerzystów, konferencje prasowe, czasem publikacje i szkolenia, o tyle dla uczestników tych inicjatyw byão oczywiste, ĳe skutecznĎ promocjē roweru i jego bardziej masowe wykorzystanie do codziennych dojazdów w polskich miastach umoĳliwiĎ przede wszystkm konkretne zmiany infrastrukturalne. Niestety,
takie zmiany byãy maão realne ze wzglēdu na zupeãnie inne priorytety polskich polityków. Co
gorsza, tãumaczeniu decydentów, ĳe na inwestycje rowerowe nie ma pieniēdzy towarzyszyãy
okazjonalne budowy dróg rowerowych o tak niskiej jakoħci, ĳe utrudniaãy one poruszanie siē
na rowerze a nierzadko wrēcz pogarszaãy bezpieczeĝstwo rowerzystów.
StĎd w wielu dyskusjach wewnĎtrz sieci „Miasta dla rowerów” utarã siē poglĎd, ĳe kluczowym
dla skutecznego „zroweryzowania” polskich miast bēdzie wywalczony przez oddolne organizacje maãoskalowy inwestycyjny projekt pilotaĳowy. Aby odnieħĄ sukces, projekt taki musiaãby
byĄ opracowany zgodnie z oczekiwaniami rowerzystów, nawet wbrew utartej praktyce projektowej i wdroĳony w taki sposób, ĳe przeniesione na polski grunt zostanĎ przykãady Najlepszej
Praktyki z innych krajów. W ten sposób moĳliwe stanie siē sprawdzenie, jaki wpãyw ma dobrej
jakoħci infrastruktura na zachowania transportowe i wybór roweru jako ħrodka transportu. Co
nie mniej waĳne, przeãamana w ten sposób zostaãaby bariera niemoĳnoħci.
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PIERWSZE KOTY ZA PâOTY...
PierwszĎ próbĎ stworzenia takiego projektu pilotaĳowego byã wniosek, zãoĳony w poãowie lat
90–tych przez Fundacjē Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie do Programu Maãych
Grantów Funduszu Ħrodowiska Globalnego (Global Environment Facility, GEF) prowadzonego
przez polskie biuro UNDP (United Nations Development Progam, Program Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Rozwoju) na inwestycjē obejmujĎcĎ budowē dróg rowerowych na krakowskim Rondzie Mogilskim (patrz ramka).
Celem byão wymuszenie na wãadzach samorzĎdowych Krakowa konkretnych dziaãaĝ na rzecz
rowerzystów. Z wielu powodów projekt — który dziħ moĳna oceniaĄ jako nieco naiwny — nie
uzyskaã doﬁnansowania. Miēdzy innymi okazaão siē, ĳe Rondo Mogilskie bēdzie wkrótce przebudowane tak, ĳe proponowana droga rowerowa musiaãaby zostaĄ caãkowicie rozebrana.
Rondo Mogilskie w Krakowie:
Ƚ jedno z najniebezpieczniejszych skrzyĳowaĝ w Krakowie
Ƚ kluczowe poãoĳenie miēdzy obszarem ħródmiejskim i osiedlami Nowej Huty, zarazem jedno z najwaĳniejszych skrzyĳowaĝ II obwodnicy wewnĎtrzmiejskiej Krakowa
Ƚ duĳa prēdkoħĄ projektowa ronda, przebieg torowisk tramwajowych po obwiedni i na wlotach, brak sygnalizacji powodujĎ utrudnienia dla sãabszych uczestników ruchu: pieszych
i rowerzystów
Ƚ brak tras alternatywnych dla podstawowych relacji obsãugiwanych przez Rondo: ominiēcie
tego wēzãa wiĎĳe siē z koniecznoħciĎ wielokilometrowych objazdów i to drogami o równie
wysokich natēĳeniach ruchu, w tym ruchu ciēĳkiego (rondo stanowi typowe „wĎskie gardão” dla ruchu rowerowego w mieħcie)
Ƚ poprawne rozwiĎzanie ruchu rowerowego na rondzie „uwolni” dla ruchu rowerowego duĳe
obszary miasta, poãoĳone niedaleko centrum i licznych celów podróĳy.
NiewĎtpliwym sukcesem tej inicjatywy byão uwzglēdnienie od samego poczĎtku w projekcie technicznym nowego Ronda Mogilskiego zasadniczych uãatwieĝ dla rowerzystów. W tej
chwili jest to jedno z najciekawszych rozwiĎzaĝ projektowych w zakresie organizacji ruchu rowerowego w Polsce. Niestety, wciĎĳ projekt wciĎĳ pozostaje na papierze: wskutek
nieudolnoħci wãadz przebudowa Ronda Mogilskiego do poãowy 2006 roku w ogóle siē nie
zaczēãa.
InnĎ strategiē przyjēão ħrodowisko rowerzystów w Gdaĝsku. Stowarzyszenie Obywatelska Liga
Ekologiczna, które co roku organizowaão wielkie demonstracje rowerzystów, przedstawião
wãadzom miasta postulaty natury organizacyjnej. Pierwszym postulatem byão powoãanie staãej platformy wspóãpracy wãadz samorzĎdowych i ħrodowiska rowerzystów. Drugim - stworzenie wewnĎtrzmiejskiej regulacji dotyczĎcej zasad projektowania i budowy dróg rowerowych
w Gdaĝsku. Za postulatami szedã wyraıny nacisk spoãeczny: demonstracje rowerowe w Gdaĝsku szybko staãy siē najliczniejsze w Polsce. Poparcie ponad tysiĎca osób domagajĎcych siē
od wãadz konkretnych (i nie pociĎgajĎcych za sobĎ skutków ﬁnansowych!) spraw zwãaszcza
w okresie wyborczym okazaão siē dla polityków argumentem bardzo przekonywujĎcym.
Celem powstania Spoãecznego Zespoãu Konsultacyjnego do spraw dróg rowerowych byão odejħcie
od tradycyjnej relacji petent–wãadza i stworzenie partnerskich relacji wãadza — zorganizowana
reprezentacja czēħci spoãeczeĝstwa. Takie rozwiĎzania instytucjonalne znane sĎ w niektórych
modelach biznesowych (np. rady klientów przedsiēbiorstw, w tym istniejĎce w Polsce rady klientów banków internetowych czy pãatne grupy focusowe oceniajĎce produkty ﬁrmy) i politycznych
(staãa platforma wspóãpracy rzĎdu, zwiĎzków zawodowych i organizacji biznesowych).
W przypadku samorzĎdów takie rozwiĎzania naleĳaãy w Polsce do rzadkoħci. TypowĎ sytuacjĎ jest komunikacja miēdzy urzēdem a organizacjami spoãecznymi za pomocĎ pism. Taka
procedura najczēħciej opóınia lub blokuje proces wymiany informacji: pisma traﬁajĎ do
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szuﬂad lub sĎ analizowane przez osobē nie posiadajacĎ faktycznych kompetencji do podejCoroczne wielkie przejazdy rowerowe w Gdaĝsku przyciĎgajĎ tysiĎce rowerzystów.

mowania decyzji. Tymczasem samo przyħpieszenie obiegu informacji, nawet z pominiēciem
trybu formalnego i bezpoħrednie wãĎczenie do niego osób na stanowiskach decyzyjnych bardzo czēsto okazuje siē przy minimalnych nakãadach organizacyjnych wystarczajĎcym katalizatorem zmian na lepsze.
Postulowane przez gdaĝskich rowerzystów Standardy wychodziãy z kolei naprzeciw innemu
problemowi: fatalnej jakoħci powstajĎcej w Polsce infrastruktury rowerowej. Projektanci
i urzēdnicy — absolwenci wyĳszych uczelni technicznych w Polsce — nie majĎ ĳadnej wiedzy
na temat potrzeb i zachowaĝ rowerzystów ani wspóãczesnych zasad projektowania infrastruktury rowerowej. Przepisy ogólne, regulujĎce zasady projektowania dróg rowerowych
sĎ niespójne i niewystarczajĎce. Czēsto skutkujĎ wdroĳeniem rozwiĎzaĝ niebezpiecznych
i utrudniajĎcych poruszanie siē na rowerze.

... I PIERWSZE REALNE SUKCESY
Gdaĝskie Standardy Projektowe miaãy za zadanie stworzyĄ wytyczne, doprecyzowujĎce przepisy ogólne i eliminujĎce najbardziej drastyczne, choĄ zgodne z przepisami ogólnymi, bãēdy projektowe. Zostaãy opracowane juĳ w 1999 roku przez zespóã pracowników Politechniki
Gdaĝskiej we wspóãpracy ze ħrodowiskiem Obywatelskiej Ligi Ekologicznej. Sukcesem okazaãa siē teĳ formuãa Spoãecznego Zespoãu Konsultacyjno–Doradczego do spraw dróg rowerowych. Byã to prawdopodobnie pierwszy w Polsce przypadek, kiedy oddolne inicjatywy ħrodowisk ekologicznych nie zostaãy zignorowane, ale zaakceptowane przez wãadze samorzĎdowe.
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Wynikiem prac zespoãu byã kilkuletni program inwestycji rowerowych. Ale rewolucyjnych
— jak siē miaão okazaĄ — zmian byão wiēcej.
W roku 1999 wãadze miasta Gdaĝska zdecydowaãy o podjēciu staraĝ o doﬁnansowanie programu budowy dróg rowerowych ze ħrodków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu ISPA (Instrument for Structural Policy Adjustment). Byãy to ħrodki przeznaczane na
inwestycje na dwóch polach: transportu i ochrony ħrodowiska. W Urzēdzie Miasta powstaã
specjalny zespóã. O ile moĳna wĎtpiĄ w realnoħĄ uzyskania ħrodków z tego programu (wedãug zaãoĳeĝ rzĎdowych, ﬁnansowane miaãy byĄ tylko duĳe projekty takie jak autostrady,
linie kolejowe a nie infrastruktura w miastach), o tyle byã to pierwszy w Polsce polityczny
sygnaã, ĳe jest zapotrzebowanie samorzĎdów na ħrodki ﬁnansowe wspomagajĎce budowē
dróg rowerowych. Decyzja polityczna zapadãa — i byão to speãnienie oczekiwaĝ ħrodowisk
rowerzystów.
Jednoczeħnie w Gdaĝsku
zrealizowano pierwszĎ inwestycjē, zgodnĎ z przyjētymi Standardami —
drogē rowerowĎ wzdãuĳ
al. Generaãa Hallera
w dzielnicy Wrzeszcz.
Mimo krytycznych uwag,
dotyczĎcych przede
wszystkim kontrowersyjnego rozwiĎzania na
skrzyĳowaniu na poãudniowym kraĝcu tej drogi, rozwiĎzanie to zyskaão
duĳĎ popularnoħĄ wħród
rowerzystów i jako pierwsza w Polsce droga rowerowa zaczēãa byĄ wymieniana jako rozwiĎzanie
wzorcowe. Projektantem
drogi rowerowej w al.
Gen. Hallera byã inĳynier
Michaã Niwiĝski.
Wzorcowa droga rowerowa w al. Gen. Hallera. Podniesiony przejazd rowerowy zmniejsza ryzyko
kolizji rowerzystów na drodze rowerowej z samochodami. Barierki w kluczowych miejscach minimalizujĎ ryzyko kolizji pieszych i rowerzystów.
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Droga rowerowa w al. Generaãa Hallera w Gdaĝsku — Wrzeszczu.
Droga ta stanowi jednĎ z gãównych tras rowerowych tzw. Dolnego Tarasu Gdaĝska: pãaskiego obszaru poãoĳonego miēdzy brzegiem Zatoki Gdaĝskiej a wzgórzami w zachodniej czēħci
miasta. âĎczy dzielnicē Wrzeszcz z osiedlami mieszkaniowymi oraz obszarami rekreacyjnymi
(ogródki dziaãkowe, plaĳe nadmorskie) dzielnicy Brzeıno oraz z drogĎ rowerowĎ wzdãuĳ plaĳy. Aleja generaãa Hallera jest dwujezdniowĎ, czteropasmowĎ jezdniĎ i torowiskiem tramwajowym, o wysokiej prēdkoħci miarodajnej samochodów, wynikajĎcej z geometrii jezdni
i rzadko rozmieszczonych, zwãaszcza na póãnocnym odcinku skrzyĳowaĝ.
Ze wzglēdu na szybkoħĄ i duĳe natēĳenie ruchu samochodowego w jezdni wskazana byãa
segregacja ﬁzyczna ruchu rowerowego i zmotoryzowanego. Dwukierunkowa droga rowerowa biegnie poza jezdniĎ, oddzielona od niej chodnikiem. Nawierzchnia drogi rowerowej
jest bitumiczna, o wysokim stopniu równoħci. Chodnik pieszy jest wykonany w technologii
tradycyjnej z pãyt betonowych. Takie rozwiĎzanie eliminuje kolizje pieszych i rowerzystów:
róĳnice w nawierzchni sĎ oczywiste i intuicyjne. Dodatkowo, projektant przewidziaã zróĳnicowanie wysokoħci niwelety chodnika i drogi rowerowej.
Bitumiczna nawierzchnia drogi rowerowej stawia rowerzystom minimalne opory toczenia.
Jednoczeħnie jest wystarczajĎco szorstka, aby umoĳliwiĄ bezpieczne hamowanie i skrēcanie. Warstwa ħcieralna zostaãa poãoĳona na podbudowie: dziesiēciocentymetrowej warstwie
kruszywa naturalnego ãamanego, dogēszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem. Podbudowa byãa umieszczona w obrzeĳach betonowych.
Na drodze rowerowej w al. Gen. Hallera zastosowano trzy bardzo innowacyjne jak na warunki polskie rozwiĎzania:
Ƚ podniesione przejħcia piesze i przejazdy rowerowe na skrzyĳowaniach al. Generaãa Hallera
z ulicami poprzecznymi bez sygnalizacji ħwietlnej (w tym z wyjazdami z osiedli)
Ƚ segregacjē ﬁzycznĎ ruchu pieszego i rowerowego w obszarach krytycznych przy pomocy
metalowych barierek (wyjħcia z posesji, rejon przystanków komunikacji zbiorowej, wyjħcia ze sklepów, rejony przejħĄ pieszych).
Ƚ brak zróĳnicowania poziomów niwelety jezdni (przejazdów rowerowych) oraz drogi rowerowej. Nie wystēpujĎ w ogóle charakterystyczne dla polskich dróg rowerowych uskoki,
tãumaczone rzekomĎ koniecznoħciĎ zapewnienia odpãywu wód deszczowych. Takie rozwiĎzanie znakomicie poprawia komfort jazdy i bezpieczeĝstwo rowerzystów, zwãaszcza
wjeĳdĳajĎcych na drogē rowerowĎ pod ostrym kĎtem (z jezdni ulic poprzecznych).

MANNA Z NIEBA
Tymczasem pod koniec 1999 roku Global Enviroment Facility (Fundusz Ħrodowiska Globalnego,
GEF, miēdzynarodowa instytucja zajmujĎca siē ﬁnansowaniem ochrony ħrodowiska w krajach rozwijajĎcych siē i „przejħciowych”, dawnych krajach bloku sowieckiego) ogãosiã nowy,
11 Program Operacyjny „Zrównowaĳony Transport” stanowiĎcy czēħĄ jego dziaãaĝ powstrzymujĎcych zmiany klimatu na Ziemi. W ramach tego programu moĳliwe staão siē ﬁnansowanie
projektów polegajĎcych na promocji rowerów, w tym budowie dróg rowerowych.
Informacjē o 11 Programie Operacyjnym bãyskawicznie przekazaã osobom zaangaĳowanym
w dziaãania sieci „Miasta dla rowerów” Przemek Czajkowski z reprezentujĎcego GEF w Polsce polskiego biura UNDP. Znaã on problematykē rowerowĎ w Polsce choĄby z wspomnianej
wczeħniej nieudanej próby krakowskiego projektu rowerowego. Poinformowani o bardzo
prawdopodobnej szansie uzyskania funduszy gdaĝscy rowerzyħci natychmiast zaczēli lobbying na rzecz zmiany kierunku dziaãania zespoãu zadaniowego ds. ISPA na pozyskanie ħrodków
z GEF. Bardzo szybko staão siē jasne, ĳe Gdaĝsk jest gotowy do przyjēcia ħrodków, które
zdaniem Przemka Czajkowskiego wrēcz proszĎ siē o wykorzystanie. Od tej chwili sprawy
nabierajĎ przyħpieszenia.
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W maju 2000 roku do Polski przyjeĳdĳa przedstawicielka UNDP, pani Susan Legro i organizuje seminarium na temat moĳliwoħci wykorzystania ħrodków GEF. W grē wchodzĎ tzw.
Ħrednie Granty o wartoħci do 1 miliona dolarów amerykaĝskich — przy czym beneﬁcjent musi
doﬁnansowaĄ przedsiēwziēcie dodatkowym wkãadem wãasnym. ZawiĎzuje siē nieformalna
grupa robocza miēdzy polskim biurem UNDP, Polskim Klubem Ekologicznym/Miastami dla
Rowerów i Urzēdem Miasta Gdaĝska. Zapada decyzja, ĳe wniosek o dotacjē zostanie zãoĳony
z pominiēciem normalnej procedury GEF, polegajĎcej na opracowaniu wniosku grantowego
w ramach mikrodotacji i zostanie opracowany nieodpãatnie w czynie spoãecznym przez zainteresowane osoby. Jak siē miaão okazaĄ, byãa to decyzja sãuszna, choĄ nieco ryzykowna.
Juĳ w czerwcu 2000 roku pojawia siē oﬁcjalny szkic projektu, który przygotowali Marcin
Hyãa z Miast dla rowerów/Polskiego Klubu Ekologicznego, Roger Jackowski z Obywatelskiej
Ligi Ekologicznej w Gdaĝsku, Przemek Czajkowski z UNDP oraz Susan Legro z biura UNDP
w Bratysãawie i Cynthia Page z biura UNDP w Nowym Jorku. Duchowy patronat nad projektem sprawowaã dr Tadeusz Kopta, projektant systemów transportowych i ekspert Polskiego
Klubu Ekologicznego. Ze strony Urzēdu Miejskiego w Gdaĝsku projekt rowerowy pilotowaã
pan Antoni Szczyt, dyrektor Wydziaãu Inĳynierii Miejskie j.

ROWERY Sč SZYBSZE NIĲ MYĦLISZ
We wrzeħniu 2000 roku wniosek jest gotowy i zostaje przesãany przez Polski Klub Ekologiczny
do Waszyngtonu. Nie jest to jednak formalne zãoĳenie wniosku — ale chodzi o nadanie sprawie biegu, czego roztropnie domaga siē Przemek Czajkowski. Do szczēħcia brakuje jeszcze
formalnego zaangaĳowania Gdaĝska (które musi wyãoĳyĄ swoje ħrodki na wspóãﬁnansowanie
projektu) oraz dopeãnienia prcedury w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które
jest „punktem kontrolnym” pomocy GEF w Polsce.
JesieniĎ 2000 roku zostaje podpisany list intencyjny miēdzy Polskim Klubem Ekologicznym,
ObywatelskĎ LigĎ EkologicznĎ, Urzēdem Miejskim w Gdaĝsku a Ministerstwem Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie realizacji Gdaĝskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjnego.
Ministerstwo deklaruje wsparcie oraz wykorzystanie doħwiadczeĝ zdobytych w trakcie realizacji projektu. W listopadzie wiceprezydent Gdaĝska Jerzy Gwizdaãa podpisuje projekt
w imieniu Miasta Gdaĝska. Na poczĎtku stycznia 2001 roku odbywa siē standardowa prezentacja projektu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wniosek zostaã wysãany do Waszyngtonu.
Nastēpnie zostaã poddany ocenie specjalistów — miēdzy innymi ekspertów United Nations
Environment Program (Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Ħrodowiska).
MijajĎ dãugie, peãne napiēcia miesiĎce i... pod koniec maja 2001 roku jest jasne: grant zostaje przyznany. W dodatku okazuje siē, ĳe gdaĝski projekt jest najszybciej przygotowanym
i przyznanym grantem ħredniej wielkoħci w historii Global Environment Facility.
Jest to jeden z powodów, dla których Polska jest miejscem lipcowej wizyty misji Banku
Ħwiatowego, wizytujĎcego projekty GEF na caãym ħwiecie. Wizyta jest bardzo udana, ale
podczas jej trwania Gdaĝsk przeĳywa katastrofalnĎ powódı, która powoduje, ĳe wszelkie wydatki na ħcieĳki rowerowe stajĎ pod znakiem zapytania. Jednoczeħnie trzeba byão przygotowaĄ tzw. Dokument Projektu, czyli oﬁcjalny harmonogram i zarazem umowē — i tu nastĎpião
pierwsze opóınienie: pracujĎcy spoãecznie nad projektem autor rozbiã laptopa z wszystkimi
plikami. Ze wzglēdu na brak ħrodków odzyskiwanie danych trwaão dãugo i zbiegão siē z wyborami parlamentarnymi, których wynik caãkowicie zmieniã ukãad siã w rzĎdzie i spowodowaã
niemoĳnoħĄ podjēcia decyzji przez Ministerstwo Ħrodowiska, bēdĎce zgodnie z procedurami
GEF stronĎ umowy projektu.
W ostatecznoħci Dokument Projektu zostaje podpisany przez Ambasadora ONZ w Polsce,
Prezydenta Gdaĝska Pawãa Adamowicza, przedstawiciela Ministerstwa Ħrodowiska i Prezesa
Polskiego Klubu Ekologicznego dopiero na wiosnē 2002 roku. A sam Gdaĝski Rowerowy Projekt
Inwestycyjno–Promocyjny tak naprawdē zaczĎã siē rozkrēcaĄ jesieniĎ 2002 roku.
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ROZDZIAâ 2: ZAâOĲENIA GDAĜSKIEGO ROWEROWEGO PROJEKTU
INWESTYCYJNO–PROMOCYJNEGO
Gãównym celem gdaĝskiego projektu jest ograniczenie wzrostu odmotoryzacyjnych emisji
gazów szklarniowych (gãównie dwutlenku wēgla) przez rozwój ruchu rowerowego i przejēcie
przez rowery znacznego udziaãu w pracy przewozowej na terenie Gdaĝska.
Projekt zakãada, ĳe w perspektywie dziesiēciu lat ruch rowerowy w Gdaĝsku ma osiĎgnĎĄ
w skali caãorocznej poziom 5 do 10 procent przejazdów, przejmujĎc czēħĄ podróĳy, które
w wariancie „nic nie robiĄ” realizowane byãyby w inny sposób — przede wszystkim samochodami osobowymi. Wedãug przyjētych zaãoĳeĝ, moĳna w ten sposób ograniczyĄ odmotoryzacyjne emisje CO2 nawet o 250 tysiēcy ton w ciĎgu 10 lat (25 tysiēcy ton rocznie) liczĎc od
piĎtego roku po zakoĝczeniu czēħci inwestycyjnej projektu. Jest to cel zbieĳny z podstawowymi zaãoĳeniami 11 Programu Operacyjnego GEF, ﬁnansujĎcego projekt.
Innymi celami projektu jest ograniczenie wzrostu odmotoryzacyjnych emisji substancji toksycznych, a takĳe poprawa bezpieczeĝstwa ruchu drogowego w Gdaĝsku ze szczególnym
uwzglēdnieniem rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu i poprawa jakoħci ĳycia mieszkaĝców przez poszerzenie swobody wyboru ħrodka transportu w mieħcie (oprócz
samochodów i transportu zbiorowego takĳe rower), poprawē dostēpnoħci wszystkich czēħci miasta a takĳe wyrównywanie szans osób wykluczonych, których nie staĄ na inne ħrodki
transportu niĳ rower.
Cele te miaãy zostaĄ osiĎgniēte przez:
– budowē 30,7 kilometrów wydzielonych dróg rowerowych zgodnych ze Standardami
Projektowymi o przebiegu z decyzjami Rady Miasta Gdaĝska
– uspokojenie ruchu na co najmniej 70 km sieci drogowej miasta i szersze otwarcie jej
dla ruchu rowerowego.
Projekt skãadaã siē z trzech czēħci:
– Inwestycyjnej, realizowanej przez UrzĎd Miasta Gdaĝska, obejmujĎcej caãoħĄ procedur projektowch i budowlanych zwiĎzanych z infrastrukturĎ rowerowĎ
– Kampanii promocyjnej, informacyjnej i zwiazanej z udziaãem spoãecznym w Gdaĝsku,
realizowanych przez ObywatelskĎ Ligē EkologicznĎ
– Programu rozpowszechniania informacji i przygotowania replikacji projektu w innych
miastach Polski, realizowanego przez ZarzĎd Gãówny Polskiego Klubu Ekologicznego
z siedzibĎ w Krakowie.
Caãkowity budĳet projektu wynosiã 2 591 587 dolarów amerykaĝskich, z czego 1 000 000
dolarów stanowiã grant GEF, 1 564 000 dolarów — wkãad wãasny gminy Gdaĝsk a 27 587 dolarów — wkãad ZarzĎdu Gãównego Polskiego Klubu Ekologicznego (w tym grant Narodowego
Funduszu Ochrony Ħrodowiska).
NietypowĎ formuãĎ przyjētĎ dla realizacji projektu byão wyznaczenie trzech oddzielnych
Agencji Wdroĳeniowych projektu (instytucji, realizujĎcych projekt i otrzymujĎcych ħrodki ﬁnansowe na swoje konto bezpoħrednio z UNDP). AgencjĎ WykonawczĎ projektu zostaão Ministerstwo Ħrodowiska, nadzorujĎce realizacjē projektu w imieniu rzĎdu polskiego.
Dokument projektu zostaã podpisany w marcu 2002, a realizacja zaczēãa siē w drugiej poãowie 2002.
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Cele projektu zgodnie z zapisami Dokumentu Projektu:
• Promocja roweru jako ħrodka transportu miejskiego w celu unikniēcia emisji motoryzacyjnych i wsparcia bardziej efektywnego uĳycia transportu publicznego. Projekt ma na
celu zwiēkszenie udziaãu podróĳy rowerowych do 5–10 procent wszystkich podróĳy miejskich w Gdaĝsku do roku 2005
• Dostarczenie praktycznego przykãadu jednorazowej inwestycji która pozwoli mieszkaĝcom uĳywaĄ mniej szkodliwy dla ħrodowiska, efektywny energetycznie i bezpieczny ħrodek transportu.. projekt zintegruje budowē nowych rozwiĎzaĝ infrastrukturalnych z innymi rozwiĎzaniami inĳynierii ruchu. Projekt zintegruje równieĳ podstawowy ukãad tras
rowerowych z gãównymi punktami sieci transportu publicznego.
• Rozpowszechnienie doħwiadczeĝ i danych zebranych w trakcie projektu gdaĝskiego w innych regionach polski, wħród samorzĎdów i funduszy ochrony ħrodowiska oraz innych instytucji ﬁnansujĎcych ochronē ħrodowiska i rozwój. Ten element ma na celu wzrost spoãecznej akceptacji roweru jako ħrodka transportu miejskiego.
Ƚ Monitorowanie i ocena zachowaĝ transportowych oraz kosztów poniesionych do ograniczenia emisji zanieczyszczeĝ i odniesienia innych mierzalnych korzyħci. Ten komponent
równieĳ poprawi zrozumienie potencjaãu rynkowego komunikacji rowerowej w miastach.
Ƚ Opracowanie zaleceĝ i rekomendacji dla promowania transportu niezmotoryzowanego
na poziomie ogólnokrajowym i rozpowszechnienie wiedzy i doħwiadczenia uzyskanego
w Gdaĝsku w caãej Polsce.

ZAâOĲENIA TECHNICZNE: JAK ZROWERYZOWAă DUĲE MIASTO?
Kluczowe zaãoĳenia techniczne gdaĝskiego projektu wynikaãy z badaĝ socjologicznych, zlecanych w latach poprzedzajĎcych przygotowanie projektu przez Polski Klub Ekologiczny.
Zarówno z badaĝ TNS OBOP (próbka ogólnopolska, 1999) jak i BBS Obserwator (mieszkaĝcy najwiēkszych polskich miast, 2000 i 2002) wynikaão, ĳe w polskich miastach wystēpuje
ogromny, zduszony potencjaã ruchu rowerowego. Co czwarty respondent deklarowaã chēĄ
korzystania z roweru do dojazdów po pracy, szkoãy na zakupy, jeħli poprawione zostanĎ warunki poruszania siē rowerem po mieħcie.
CiekawostkĎ jest fakt, ĳe rozkãad wyboru „idealnego” ħrodka transportu przez wielkomiejskich respondentów badania BBS Obserwator w duĳym stopniu pokrywa siē z faktycznym
podziaãem pracy przewozowej w najbardziej „rowerowych” miastach ħwiata, takich jak
Amsterdam czy Kopenhaga (ok. 44 proc. najchētniej dojeĳdĳaãoby do pracy samochodem,
ale drugie miejsce — ponad 24 procent wskazaĝ zajĎã rower;. 19 proc. najchētniej chodziãoby do pracy czy szkoãy pieszo. Transport publiczny znalazã siē na koĝcu, z ok. 10 proc.
udziaãem wskazaĝ).
Kolejnym zaãoĳeniem projektu byãa obserwacja, ĳe w miastach podobnej wielkoħci, w podobnej streﬁe klimatycznej ruch rowerowy ma znacznie wyĳszy udziaã w podróĳach miejskich
(np. na drugim brzegu Morza Baãtyckiego, w Szwecji — Malmoe, Sztokholm czy w miastach
Finlandii). StĎd zaãoĳenie, ĳe w Gdaĝsku moĳliwe jest osiĎgniēcie udziaãu ruchu rowerowego
w przejazdach wewnĎtrzmiejskich na poziomie 5–10 procent w ujēciu caãorocznym.
Nie mniej istotna byãa analiza „wĎskich gardeã”, czyli punktów znaczĎco pogarszajĎcych
warunki poruszania siē na rowerze na gãównych relacjach miēdzydzielnicowych. NaleĳĎ do
nich ulice, gdzie wystēpuje wielki i szybki ruch samochodowy bez moĳliwoħci sprawnego,
bezkolizyjnego i krótkiego objazdu ulicami o maãym natēĳeniu ruchu. WĎskie gardãa powstajĎ czēsto tam, gdzie nie ma moĳliwoħci pokonywania przeszkód urbanistycznych takich jak
linie kolejowe czy zamkniēte obszary przemysãowe o duĳej powierzchni. Wãaħnie w takich
„wĎskich gardãach” zdaniem autorow projektu w pierwszej kolejnoħci powinny powstaĄ uãatwienia dla rowerzystów.

10

Kolejna analiza dotyczyãa obecnych zachowaĝ transportowych mieszkaĝców. Najwiēksze potoki ruchu pasaĳerskiego pojawiaãy siē na tak zwanej Osi Gãównej (ciĎg ulic Grunwaldzkiej,
Zwyciēstwa) i na gãównych relacjach miēdzydzielnicowych. Poniewaĳ projekt miaã skutkowaĄ przejēciem czēħci ruchu odbywajĎcego siē obecnie innymi ħrodkami transportu, zespóã
przygotowujĎcy projekt zaãoĳyã, ĳe podstawowy ukãad tras rowerowych musi pokrywaĄ siē
z obecnymi potokami pasaĳerskimi.

Ocena ryzyka i warunki wstēpne Gdaĝskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno–Promocyjnego

Macierz podróĳy w Gdaĝsku (2000). Najwiēksze potoki pasaĳerskie wystēpujĎ na tzw. Osi Gãównej,
ãĎczĎcej Ħródmieħcie, Wrzeszcz i Oliwē. Na tych relacjach powstaãy w ramach projektu GEF uãatwienia dla rowerzystów (rys. UrzĎd Miejski w Gdaĝsku).
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(fragment Dokumentu Projektu, 2001):
Ƚ Ograniczenia kulturowe — realna zmiana odmotoryzacyjnych emisji CO2 zaleĳy od zachowania ludzi i dokonywanych przez nich wyborów. Zakãadamy, ĳe w momencie, kiedy
ﬁzyczne bariery dla rowerów w mieħcie zostanĎ zniesione, coraz wiēcej ludzi bēdzie przesiadaĄ siē na rowery — co wynika z wszystkich dostēpnych badaĝ socjologicznych, gdzie
respondenci masowo deklarujĎ gotowoħĄ korzystania z rowerów. Dla niniejszego projektu wszelkie stosowne dane dotyczĎce zjawisk ruchowych i ħrodowiska zostaãy zebrane
uprzednio i podobne badania zostanĎ wykonane po ukoĝczeniu dziaãaĝ inwestycyjnych
W trakcie projektu prowadzony bēdzie intensywny monitoring, pozwalajĎcy na lepsze
zrozumienie zachowaĝ spoãecznych, co poprawi wiedzē zebranĎ w trakcie projektu.
Ƚ Rynek rowerów — rynek ten rozwinie siē wraz z projektem. Prywatne przedsiēbiorstwa
zostanĎ wãĎczone w realizacjē przez spotkania „okrĎgãego stoãu” i bēdĎ uczestniczyĄ/korzystaĄ z kampanii na rzecz wzrostu ħwiadomoħci spoãecznej. Badania zlecone przez PKE
(OBOP, BBS) pokazujĎ silna gotowoħĄ do korzystania z roweru w mieħcie. Analiza rynku
i grupy fokusowe (np. wywiady twarzĎ w twarz z wãaħcicielami sklepów czy internetowe
for a uĳytkowników rowerów) pokazujĎ, ĳe wzrasta popyt na rowery miejskie i wyposaĳenie do nich. Podaĳ w tym segmencie rynku roħnie szybko.
Ƚ Ograniczenia polityczne — Poparcie dla wykorzystania rowerów w Polsce jest obecnie ograniczone z powodu sãabego zaangaĳowania politycznego, sãabego ﬁnansowania i zãej jakoħci zarzĎdzania w wiēkszoħci gmin i instytucji, które mogãyby wspieraĄ rowery. To potencjalne ograniczenie zostaão wziēte pod uwagē przy okazji ħcisãej wspóãpracy z Ministerstwem Transportu.
Po drugie, istnieje wspóãpraca z funduszami ochrony ħrodowiska. Gdaĝski Fundusz Ochrony
Ħrodowiska jest wãĎczony w projekt i w ten sposób daje przykãad pozostaãym 15 podobnym
instytucjom oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Ħrodowiska. Niektóre z tych instytucji juĳ
zostaãy poinformowane o moĳliwoħciach przyszãej wspóãpracy i zaangaĳowania ﬁnansowego.
Ƚ Bariery ﬁnansowe — WiēkszoħĄ samorzĎdów i funduszy ochrony ħrodowiska dysponuje ograniczonymi zasobami a ich priorytety nie obejmujĎ budowy dróg rowerowych. Gãównym
powodem jest brak informacji o projektach takich, jak proponowany model gdaĝski i wynikajĎcych z niego korzyħciach ħrodowiskowych i spoãecznych. Niniejszy projekt posãuĳy
jako udany przykãad pokonywania takich barier dla innych gmin i spoãecznoħci lokalnych.
Ƚ JakoħĄ produktu — istnieje wiele przykãadów rowerowej infrastruktury, która pozostaje bezuĳyteczna z powodu wadliwej koncepcji, projektu i realizacji. To ryzyko zostanie zminimalizowane przez silne zaangaĳowanie organizacji pozarzĎdowych i ħcisãe przestrzeganie standardów projektowych przyjētych przez gminē oraz ħledzenie wskazówek z caãego ħwiata (Sign Up
for The Bike, CROW 1993, polska wersja Postaw na rower, PKE 1999). Projekt zminimalizuje
ryzyko przez zapewnienie stosownej procedury projektowej, biorĎcej pod uwagē w pierwszej
kolejnoħci wymagania uĳytkowników. Gmina Gdaĝsk przyjēãa standardy projektowe a nieustanny monitoring i ocena ich wdraĳania bēdzie priorytetem dla projektu.
Ƚ Udziaã publiczny i zarzĎdzanie jakoħciĎ — wiēkszoħĄ gmin w Polsce ma bardzo sãabĎ wspóãpracē z organizacjami pozarzĎdowymi i zazwyczaj bardzo konserwatywnĎ politykē transportowĎ, która moĳe nie byĄ gotowa do integracji z spójnĎ strategiĎ rowerowĎ.. Znowu,
niniejszy projekt ma na celu pokazanie przykãadu efektywnej odpowiedzi wãadz miasta
i bēdzie sãuĳyĄ przykãadem nowej polityki transportowej a takĳe bēdzie ıródãem nowych,
weryﬁkowalnych danych. Wszystkie strony projektu bēdĎ braĄ peãen udziaã.
Ƚ Finansowa trwaãoħĄ projektu i replikacja projektu — Obecnie ﬁnansowanie infrastruktury
rowerowej jest bardzo ograniczone. Tym niemniej, istnieje duĳy potencjaã ﬁnansowej
stabilnoħci i trwaãoħci jeħli gdaĝski projekt przyniesie konkretne i pozytywne rezultaty.
Potencjalne ıródãa ﬁnansowania to samorzĎdy (jeħli inwestycja przyniesie oszczēdnoħci
w sensie ograniczania wydatków niezbēdnych do budowy kosztownej infrastruktury samochodowej, organiczna wypadkowoħĄ zwiĎzanĎ z ruchem samochodowym — oraz, ewentualnie, jeħli powstanĎ korzyħci spoãeczne w sensie poprawionych moĳliwoħci mobilnoħci
spoãecznej), fundusze ochrony ħrodowiska (jeħli koszty unikniēcia emisji bēdĎ konkurencyjne), regionalne agencje rozwoju oraz fundusze strukturalne, ħrodowiskowe oraz rozwojowe Unii Europejskiej.
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Ze wzglēdu na ograniczenia ﬁnansowe oraz biorĎc pod uwagē najwiēkszĎ efektywnoħĄ proponowanych inwestycji, zdecydowano o ograniczeniu terytorialnym inwestycji rowerowych do
tzw. Dolnego Tarasu miasta — pãaskiej i gēsto zaludnionej czēħci Gdaĝska poãoĳonej miēdzy
brzegiem morza i pasmem wzgórz po zachodniej stronie miasta. Ze wzglēdu na duĳĎ róĳnicē
poziomów, czēsto znaczĎce nachylenie podãuĳne i duĳe odlegãoħci miēdzy zidentyﬁkowanymi
ıródãami i celami podróĳy (osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, centrum miasta) autorzy
projektu uznali, ĳe przy poniesionych kosztach prawdopodobieĝstwo silnego wzrostu ruchu
rowerowego w obszarach Górnego Tarasu bēdzie wyraınie niĳsze, niĳ na Dolnym Tarasie,
gdzie odlegãoħci sĎ mniejsze, nie wystēpuje duĳe zróĳnicowanie wysokoħciowe ani nachylenia podãuĳne, gēstoħĄ zaludnienia, liczba celów i ıródeã podróĳy jest duĳa lub bardzo duĳa
a wiēıba ruchu znacznie silniejsza.
Strategicznym zaãoĳeniem, podnoszonym przez organizacje spoãeczne, wspóãtworzĎce projekt byão zapewnienie najwyĳszej jakoħci powstajĎcej w ramach projektu infrastruktury.
StawkĎ byão bowiem stworzenie krajowych przykãadów Najlepszej Praktyki, stanowiĎcej element zarzĎdzania jakoħciĎ i zarazem konkretny przykãad, ĳe w Polsce moĳna robiĄ porzĎdne
drogi rowerowe.
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ROZDZIAâ 3: REALIZACJA PROJEKTU
Projekt zaczĎã byĄ wdraĳany w drugiej poãowie 2002 roku. Niestety, okazaão siē, ĳe realizacja
przebiegaĄ bēdzie z duĳymi oporami. Wynikaão to po czēħci z podziaãu projektu na trzy niezaleĳne komponenty, realizowane przez trzy niezaleĳne Agencje Wdroĳeniowe: UrzĎd Miejski
w Gdaĝsku, stowarzyszenie Obywatelska Liga Ekologiczna i Polski Klub Ekologiczny. DrugĎ
przyczynĎ opóınieĝ okazaão siē przygotowanie projektu niemal caãkowicie poza strukturami
Urzēdu Miejskiego w Gdaĝsku. To, co umoĳliwião ogromny sukces — najszybsze uzyskanie decyzji o przyznaniu ħredniej wielkoħci grantu w historii Global Environment Facility — jednoczeħnie spowodowaão, ĳe szereg spraw, które wydawaãy siē oczywiste dla twórców projektu i byãy
dokãadnie zapisane w podpisanym przez miasto Gdaĝsk Dokumencie Projektu w rzeczywistoħci musiaãy byĄ ponownie negocjowane. Kolejnym, tym razem zewnētrznym problemem byãy
zmiany personalne w Ministerstwie Ħrodowiska, skutkujĎce zawieszaniem procesów decyzyjnych. Wszystko to jak siē okazaão dwukrotnie wydãuĳyão czas realizacji projektu.

KOMPONENT INWESTYCYJNY
Ta czēħĄ projektu byãa kluczowa dla powodzenia projektu. Wynikaão to z zaãoĳenia, ĳe udanĎ
promocjē ruchu rowerowego w mieħcie zapewni tylko najwyĳej jakoħci infrastruktura rzeczywiħcie uãatwiajĎca poruszanie siē na rowerze i konkretne, dobre przykãady, które w dãuĳszej
perspektywie speãniĎ funkcjē wzorca i katalizatora w skali caãego kraju.
Niestety, prace projektowe przy majĎcych powstaĄ drogach rowerowych byãy zlecane powoli
i toczyãy siē z wielkimi oporami. Okazaão siē, ĳe ustalenia Dokumentu Projektu dotyczĎce Standardów Projektowych nie sĎ respektowane przez sãuĳby miejskie odpowiedzialne za
organizacjē ruchu i zatwierdzanie projektów drogowych. Spotkania Spoãecznego Komitetu
Konsultacyjno–Doradczego nie przynosiãy satysfakcjonujĎcych rozwiĎzaĝ.
Do powaĳnych konﬂiktów doszão na tle ﬁnansowo–organizacyjnym. UczestniczĎce w projekcie organizacje spoãeczne bardzo ostro sprzeciwiaãy siē próbom uwzglēdnienia w kosztach
projektu remontu kapitalnego chodników wzdãuĳ budowanych dróg rowerowych. Zdaniem
organizacji spoãecznych nie miaãy one bowiem ĳadnego wpãywu na osiĎgniēcie celów projektu. Z drugiej strony okazaão siē, ĳe ﬁnansowanie chodników i ich remot w ramach budowy
dróg rowerowych jest problemem „politycznym”, najwyraıniej ıle przedyskutowanym i nie
wziētym pod uwagē przy tworzeniu projektu.

14

Mimo to, projekt odniósã pierwsze sukcesy. Do roku 2004 roku powstaãy pierwsze odcinki wydzielonych dróg rowerowych wzdãuĳ ul. Cienistej oraz wzdãuĳ al. Grunwaldzkiej w Gdaĝsku
Wrzeszczu i Gdaĝsku Oliwie. ChoĄ przy ich realizacji ujawniãy siē pewne problemy projektowe (ıle zorganizowane wjazdy i zjazdy na drogē rowerowĎ w ul. Cienistej, nieprawidãowy
przebieg drogi rowerowe w ul. Grunwaldzkiej wymuszajĎcy dwukrotne przekraczanie jezdni
a przez to powodujĎcy wzrost punktów kolizji rowerzysta — samochód i znaczĎco podnoszĎcy czas konieczny do pokonania trasy na rowerze), to moĳna uznaĄ, ĳe byãy one wielkim
sukcesem i przykãadem Dobrej Praktyki.
Geometria wybudowanych dróg rowerowych jest poprawna, zapewniono wzorcowĎ segregacjē ruchu pieszego i rowerowego, poprawnie rozwiĎzano obszary akumulacji przed przejazdami rowerowymi, zastowano bardzo dobre rozwiĎzanie sygnalizacji ħwietlnej na skrzyĳowaniu z przejazdami rowerowymi. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano do budowych dróg
rowerowych nawierzchniē bitumicznĎ w postaci barwionego mastyksu grysowego SMA (Stone
Mastic Asphalt), która zostaãa entuzjastycznie powitana przez uĳytkowników.

Gdaĝski Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny to przede wszystkim jakoħĄ. Równa bitumiczna
nawierzchnia stawia minimalne opory toczenia i wyraınie informuje uczestników ruchu, ĳe ta przestrzeĝ naleĳy do rowerzystów.

Niestety, opóınienia w pracach projektowych i budowlanych zbiegãy siē z niemoĳliwymi do
przewidzenia w momencie powstawania projektu wydarzeniami. Przede wszystkim znaczĎco
zmieniã siē kurs dolara amerykaĝskiego, w którym rozliczany byã projekt. StĎd budĳet projektu w zãotówkach zmniejszyã siē o okoão 25 procent. W trakcie trwania projektu zwiēkszyãa
siē znaczĎco stawka podatku VAT na usãugi budowlane, co podniosão koszty realizacji dróg
rowerowych. Wreszcie rosnĎcy rynek inwestycji budowlanych spowodowaã ogólny wzrost
kosztów robót budowlanych.
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Kolejnym problemem okazaã siē koszt nawierzchni dróg rowerowych. Do specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia w kolejnych przetargach wpisano bardzo dobrze przyjēty przez
rowerzystów mastyks grysowy, którego cena w przypadku wczeħniej zrealizowanych dróg
rowerowych w ul. Cienistej i Grunwaldzkiej byãa tylko nieznacznie wyĳsza od asfaltu lanego.
Jednak tym razem okazaão siē, ĳe oferenci proponujĎ ceny niemal czterokrotnie wyĳsze od
zamienników! Te perturbacje ﬁnansowe spowodowaão dalsze opóınienia.
Wszystko to spowodowaão koniecznoħĄ wydãuĳenia czasu trwania projektu i znaczĎcego ograniczenia zakresu inwestycji. Zamiast dwóch lat, projekt byã realizowany cztery lata (2002–
2006) a z planowanych 30,7 kilometrów wydzielonych dróg rowerowych udaão siē w ramach
budĳetu projektu zrealizowaĄ tylko 17 kilometrów. Opóınienia komponentu inwestycyjnego
pociĎgnēãy za sobĎ równieĳ opóınienia w pozostaãych elementach projektu.
Mimo tych kãopotów, miasto Gdaĝsk pozostaje zdecydowane kontynuowaĄ inwestycje rowerowe. DãugoħĄ sieci rowerowej, planowanej obecnie do budowy i sukcesywnie wdraĳanej
przekracza 100 kilometrów. A co najwaĳniejsze — liczba rowerzystów w Gdaĝsku wyraınie
roħnie. ChoĄ nie ma jeszcze oﬁcjalnych danych na ten temat, to wydaje siē, ĳe impuls, którym miaã byĄ Gdaĝski Rowerowy Projekt Inwestycyjno–Promocyjny juĳ przynosi rezultaty.

UDZIAâ SPOâECZNY I KAMPANIA INFORMACYJNA W GDAĜSKU.
Niesãychanie istotnym elementem projektu byão zapewnienie udziaã spoãecznego i kampania
informacyjna, realizowane przez stowarzyszenie Obywatelska Liga Ekologiczna. Do najbardziej widowiskowych elementów kampanii naleĳaãy Wielkie Przejazdy Rowerowe tradycyjnie
odbywajĎce siē w czerwcu na trasie z Wrzeszcza na Dãugi Targ w centrum Gdaĝska. Udziaã
w tych przejazdach z roku na rok braão coraz wiēcej mieszkaĝców miasta; w 2005 roku liczba uczestników przekroczyãa cztery tysiĎce a rowerzyħci stanowili peãny przekrój spoãeczny:
od uczniów i studentów po lokalnych polityków
i biznesmenów z pierwszych stron gazet.
Niezwykle interesujĎcĎ czēħciĎ przejazdów rowerowych stanowi debata publiczna z udziaãem wãadz
Gdaĝska, tradycyjnie odbywajĎca siē na schodach
Dworu Artusa, czyli historycznego ratusza gdaĝskiego. Dziēki nagãoħnieniu i bezprzewodowym mikrofonom kaĳdy chētny moĳe zadaĄ pytanie prezydentowi miasta i natychmiast uzyskaĄ odpowiedı,
a nawet obietnicē rozwiĎzania zgãaszanego problemu. Trzeba podkreħliĄ, ĳe takie bezpoħrednie publiczne spotkania wãadz z mieszkaĝcami stanowiĎ
w Polsce rzadkoħĄ i gdaĝskie doħwiadczenie mogão
by byĄ wykorzystane w innych miastach — nie tylko w przypadku dziaãaĝ na rzecz rowerów.
Jednak gdaĝska kampania nie ograniczaãa siē tylko
do takich demonstracji. InnĎ formĎ byã Rowerowy
Uniwersytet Gdaĝski — seria spotkaĝ publicznych,
prezentujĎcych projekt i umoĳliwiajĎcych publicznĎ o nim debatē. Spotkania takie miaãy miejsce miēdzy innymi na Uniwersytecie Gdaĝskim
oraz w wiēkszych kinach. W ich trakcie rozdawano
broszury informacyjne, mapy planowanych do realizacji dróg rowerowych, naklejki i sprzedawano
koszulki Gdaĝskiej Kampanii Rowerowej.
Prezydent Gdaĝska Paweã Adamowicz (z prawej) i dyrektor Antoni Szczyt (UrzĎd Miejski w Gdaĝsku)
na Wielkim Przejeıdzie Rowerowym w 2006 roku.
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W ramach projektu Obywatelska Liga Ekologiczna organizowaãa liczne spotkania publiczne
— na przykãad na Uniwersytecie Gdaĝskim.

Na zakoĝczenie czteroletniego projektu Obywatelska Liga Ekologiczna zorganizowaãa w czerwcu
2006 roku Festiwal Rowerowy, w trakcie którego odbywaãy siē koncerty, zabawy dla dzieci, wyħcigi uliczne i widowiskowe konkursy.
Nie mniej istotnym elementem kampanii byã udziaã spoãeczny i konsultacje spoãeczne przy
projektowaniu dróg rowerowych. Tu nieoceniona okazaãa siē wymiana informacji i doħwiaczeĝ
i dyskusja z projektantami na temat konkretnych rozwiĎzaĝ technicznych. Chociaĳ ujawniã
siē problem niedoskonaãego umocowania formalno–prawnego Standardów Projektowych i sãaboħci samego procesu konsultacyjnego, to podkreħliĄ trzeba, ĳe ostateczne rezultaty pracy
Zespoãu przyniosãy szereg rozwiĎzaĝ infrastrukturalnych bēdĎcych przykãadami Najlepszej
Praktyki: wzorcami, które moĳna bez zastrzeĳeĝ powielaĄ.
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KAMPANIA OGÓLNOPOLSKA I REPLIKACJA PROJEKTU.
Trzecim elementem Gdaĝskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno–Promocyjnego byãa ogólnopolska kampania informacyjna, sãuĳĎca wymianie informacji, doħwiadczeĝ i przygotowaniu
rozszerzenia projektu na inne miasta Polski z wykorzystaniem innych niĳ GEF ıródeã wspóãﬁnansowania. Za ten komponent odpowiadaã ZarzĎd Gãówny Polskiego Klubu Ekologicznego
z siedzibĎ w Krakowie.
W ramach tego komponentu prowadzony byã serwis internetowy, stanowiĎcy rodzaj clearinghouse, punktu zbierania i wymiany informacji oraz punkt doradczy dla samorzĎdów zainteresowanych tworzeniem programów rowerowych. Wydano piēĄ numerów ogólnopolskiego biuletynu
oraz ulotkē projektu. Jednak najwaĳniejszym elementem tego komponentu byã cykl szkoleĝ dla
samorzĎdów, instytucji odpowiedzialnych za organizacjē ruchu, projektantów i organizacji pozarzĎdowych. âĎcznie przeprowadzono 13 szkoleĝ w miastach caãej Polski. Tematem szkoleĝ byãy
zaãoĳenia projektu gdaĝskiego, doħwiadczenia zdobyte podczas jego realizacji oraz Najlepsza
Praktyka w zakresie rozwiĎzaĝ rowerowych, zarówno infrastrukturalnych jak i organizacyjnych,
która moĳe byĄ powielana lokalnie. Szkolenia prowadzili: dr Tadeusz Kopta i Marcin Hyãa z Polskiego Klubu Ekologicznego oraz zamiennie Przemek Miler lub Roger Jackowski z Obywatelskiej
Ligi Ekologicznej z Gdaĝska a takĳe zaproszony przedstawiciel lokalnej organizacji rowerowej.
Wspólnie z wybranymi samorzĎdami podjēto prace nad rozwiĎzaniami organizacyjnymi,
umoĳliwiajĎcymi replikacjē projektu gdaĝskiego. W Krakowie wspólnie z samorzĎdem wdroĳono pilotaĳowy „pakiet rowerowy” czyli proponowany przez oddolne organizacje zestaw
instrumentów polityki rowerowej. W Przemyħlu powstaãa strategia rozwoju ruchu rowerowego oraz zespóã zadaniowy do spraw ruchu rowerowego. Kielce zaangaĳowaãy siē w projekt
europejski UrBike. We Wrocãawiu powstaã bardzo aktywny zespóã zadaniowy.

KorzystajĎc z pracy zespoãu i wdroĳenia „pakietu rowerowego” Kraków juĳ w 2004 roku podjĎã energiczne dziaãania majĎce na celu pozyskanie zewnētrznych ħrodków ﬁnansowych na
wdroĳenie inwestycji rowerowych, w tym ħrodków Unii Europejskiej. Niestety, jak dotĎd
bez rezultatu — choĄ jednoczeħnie w tym mieħcie udaão siē wdroĳyĄ niezwykle innowacyjne mechanizmy pozwalajace na budowē uãatwieĝ dla rowerzystów bez dodatkowej pomocy
ﬁnansowej z zewnĎtrz. Szczegóãowo rozwiĎzania te zostaãy omówione w rozdziale „wnioski
pãynĎce z projektu”.
Jednym z najwiēszych osiĎgniēĄ projektu jest wykonanie w 2005 roku przez zespóã projektu
na zlecenie Ministerstwa Transportu opracowania pod nazwĎ „Program dziaãaĝ na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Polsce”, czyli zaãoĳeĝ krajowej polityki rowerowej, która — kiedy
zostanie wdroĳona — przyczyni siē do wdroĳenia doħwiadczeĝ projektu gdaĝskiego w caãej
Polsce.
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Ogólnokrajowy komponent projektu to miēdzy innymi szkolenia dla samorzĎdów, projektantów
i instytucji zarzĎdzajĎcych drogami. Szkolenia odbyãy siē w 13 miastach.
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ROZDZIAâ 4: WNIOSKI PâYNčCE Z PROJEKTU
Gdaĝski projekt oraz dziaãania na rzecz jego replikacji stanowiãy niepowtarzalnĎ okazjē zdobycia doħwiadczeĝ zwiĎzanych z promocjĎ rowerów w miastach. Z perspektywy czterech lat
moĳna te wnioski podzieliĄ na merytoryczne, dotyczĎce samej infrastruktury rowerowej, organizacji ruchu rowerowego i umocowania formalno–prawnego transportu rowerowego oraz
wnioski o charakterze organizacyjno–proceduralnym, dotyczĎcym formuãowania szeroko rozumianej polityki rowerowej.

ROWER A SPRAWA POLSKA — PRZEPISY
Pierwszym i zasadniczym wnioskiem pãynĎcym z projektu jest koniecznoħĄ zmian w przepisach ogólnych, dotyczĎcych ruchu rowerowego, tworzenia infrastruktury drogowej oraz
ﬁnansowania zrównowaĳonego transportu, szczególnie z wykorzystaniem ħrodków Unii
Europejskiej. Te trzy elementy okazaãy siē byĄ najtrudniejszĎ do pokonania przeszkodĎ w realizacji i replikacji projektu.
Ƚ Prawo o Ruchu Drogowym w Polsce jest niespójne z NajlepszĎ PraktykĎ w zakresie
rozwiĎzaĝ prawnych spotykanych na ħwiecie i jest sprzeczne z KonwencjĎ WiedeĝskĎ
o Ruchu Drogowym z 1968 roku, którĎ Polska ratyﬁkowaãa w 1986 roku. Ogranicza to
moĳliwoħci uãatwieĝ dla ruchu rowerowego i czēsto stawia pod znakiem zapytania sens
budowy dróg rowerowych. Ze zãymi przepisami wiĎĳe siē koniecznoħĄ zmian w systemie szkolenia kierowców a takĳe edukacji rowerzystów.

Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym w tej sytuacji pierwszeĝstwo ma skrēcajĎcy samochód,
a nie rowerzysta jadĎcy drogĎ dla rowerów i znajdujĎcy siē przed przejazdem. Konwencja
Wiedeĝska — która równieĳ obowiĎzuje w Polsce — daje w tej sytuacji pierwszeĝstwo rowerzyħcie
jadĎcemu po drodze rowerowej.
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Ƚ Szereg zapisów w rozporzĎdzeniach, dotyczĎcych projektowania infrastruktury drogowej w Polsce jest sprzeczne z DobrĎ PraktykĎ
i uniemoĳliwia lub utrudnia projektowanie
rozwiĎzaĝ uãatwiajĎcych ruch rowerowy
i poprawiajĎcych jego bezpieczeĝstwo.
Ƚ Praktyka planowania przestrzennego w Polsce i jej uwarunkowania prawne sĎ niewystarczajĎce w zakresie planowania systemów zrównowaĳonego transportu, w tym
promocji ruchu rowerowego.
Drugim wnioskiem jest koniecznoħĄ zwiēkszenia
uwagi wyĳszych uczelni technicznych na ksztaãcenie projektantów w zakresie infrastruktury rowerowej. Obecnie temat ten jest albo zupeãnie
pomijany w procesie studiów, albo realizowany
w sposób caãkowicie oderwany od osiĎgniēĄ wspóãczesnej inĳynierii drogowej na ħwiecie. Skutkuje to
projektami dróg rowerowych o fatalnej jakoħci.
Takie kuriozalne rozwiĎzania proponuje

Trzecim wnioskiem jest zwiēkszenie udziaãu spoRozporzĎdzenie Ministra Infrastruktury!
ãecznego w procesach dotyczĎcych ruchu rowerowego w samorzĎdach i innych instytucjach zajmujĎcych siē infrastrukturĎ transportowĎ.
Niemal w kaĳdym przypadku powoãanie „zespoãu zadaniowego” lub podobnej struktury poziomej w urzēdzie miasta skutkowaão skokowĎ poprawĎ wymiany informacji, która uãatwiaãa
„prostowanie” bãēdnych decyzji — tym bardziej, ĳe wymiana informacji byãa publiczna.
Przykãadem moĳe byĄ informacja o kosztach nawierzchni drogi rowerowej, podana podczas
szkolenia dla urzēdników samorzĎdu warszawskiego. Okazaão siē, ĳe ani ZarzĎd Dróg Miejskich
ani inne instytucje nie wiedzĎ, ĳe koszt nawierzchni bitumicznej jest o poãowē niĳszy, niĳ
nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Byão to spowodowane specyﬁkacjĎ przetargowĎ,
która uniemoĳliwiaãa oferentom proponowanie dwukrotnie taĝszej i zdecydowanie preferowanej przez rowerzystów nawierzchni asfaltowej. Warto zwróciĄ tutaj uwagē, ĳe w tej
sytuacji przepãyw informacji moĳe mieĄ dodatkowy wymiar zmniejszajĎcy ryzyko korupcji.

WNIOSKI NATURY ORGANIZACYJNEJ I POLITYCZNEJ
Najwaĳniejszym wnioskiem organizacyjnym pãynĎcym z Gdaĝskiego Rowerowego Projektu
Inwestycyjno–Promocyjnego jest koniecznoħĄ tworzenia skutecznej polityki rowerowej miast
i wdraĳanie poprawnego zarzĎdzania niĎ. Obejmuje to nastēpujĎce elementy:
Ƚ Dokumenty planistyczne (Studium Uwarunkowaĝ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, plany miejscowe a takĳe koncepcje tras rowerowych — szczegóãowe
dokumenty analizujĎce potrzeby rowerzystów, problemy ruchu rowerowego i przedstawiajace docelowy ukãad tras rowerowych w mieħcie). Studium Uwarunkowaĝ i Kierunków musi deﬁniowaĄ podstawowe problemy rozwoju transportu rowerowego, okreħlaĄ
gãówne trasy rowerowe, wyznaczaĄ docelowy udziaã ruchu rowerowego w podróĳach
miejskich oraz ustanawiaĄ jako cel strategiczny 100 procent ıródeã i celów podróĳy
w mieħcie dostēpnych na rowerze.
Ƚ Standardy Projektowe dla szeroko rozumianej infrastruktury rowerowej. MuszĎ byĄ
zgodne z przepisami ogólnymi, ale powinny opieraĄ siē na Najlepszej Praktyce. Powinny
byĄ elementem specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na projekty
i wykonawstwo infrastruktury drogowej stanowiĎcej elementy tras rowerowych zdeﬁniowanych w dokumentach planistycznych (czyli dróg rowerowych, ale nie tylko — istotna
jest takĳe „niewidzialna infrastruktura rowerowa”, opisana w Rozdziale 5 poniĳej).
ciĎg dalszy na stronie 26
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Promocja rowerów w Polsce a obowiĎzujĎce przepisy
Organizacje rowerzystów w Polsce sĎ zgodne: polskie Prawo o Ruchu Drogowym dyskryminuje
rowerzystów i utrudnia dziaãania, sãuĳĎce do wykorzystania potencjaãu rowerów w miastach.
Kluczowym problemem jest niezgodnoħĄ ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z KonwencjĎ WiedeĝskĎ
o Ruchu Drogowym, (Dz. U. numer 88.5.40 z 24 lutego 1988 roku)
Artykuã 16 ustēp 2 Konwencji Wiedeĝskiej o ruchu drogowym stwierdza co nastēpuje: „Podczas
wykonywania manewru zmiany kierunku ruchu kierujĎcy — nie naruszajĎc postanowieĝ artykuãu 21 niniejszej konwencji dotyczĎcych pieszych — jest obowiĎzany przepuħciĄ pojazdy jadĎce
z przeciwnego kierunku na jezdni, którĎ zamierza opuħciĄ, oraz rowery i motorowery jadĎce po
drogach dla rowerów, przecinajĎcych jezdniē, na którĎ zamierza wjechaĄ.”
Tymczasem nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w 2000 roku przyniosãa usuniēcie art.
27 ust. 2, w brzmieniu nastēpujĎcym: „KierujĎcy pojazdem, który skrēca w drogē poprzecznĎ,
jest obowiĎzany ustĎpiĄ pierwszeĝstwa rowerowi jadĎcemu po drodze (ħcieĳce) dla rowerów,
przebiegajĎcej przez jezdniē drogi, na którĎ wjeĳdĳa”.
Usuniēcie tego przepisu zgodnie z publicznymi wyjaħnieniami przedstawicieli Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej miaão na celu odebranie rowerzystom pierwszeĝstwa na przejeıdzie rowerowym i podyktowane byão „troskĎ o bezpieczeĝstwo sãabszych uczestników ruchu”. Byão to celowe dziaãanie, skutkujĎce z jednej strony sprzecznoħciĎ z zapisem Konwencji
a z drugiej — podwaĳeniem sensu budowy dróg rowerowych, które w ħwietle przepisów znaczĎco
utrudniajĎ ruch rowerowy, zmuszajĎc rowerzystē do ustĎpienia pierwszeĝstwa i zatrzymania siē
na kaĳdym skrzyĳowaniu nawet jeħli ulica wzdãuĳ której biegnie droga rowerowa po której jadĎ,
ma pierwszeĝstwo.
Naleĳy w tym miejscu zwróciĄ uwagē, ĳe zgodnie z artykuãem 87 ust. 1 Konstytucji, „İródãami
powszechnie obowiĎzujĎcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sĎ: Konstytucja, ustawy, ratyﬁkowane umowy miēdzynarodowe oraz rozporzĎdzenia.” Z kolei ustēp 1 art. 91 Konstytucji mówi, ĳe
„Ratyﬁkowana umowa miēdzynarodowa, po jej ogãoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowi czēħĄ krajowego porzĎdku prawnego i jest bezpoħrednio stosowana, chyba ĳe
jej stosowanie jest uzaleĳnione od wydania ustawy” a ustēp tego samego artykuãu — ĳe „Umowa
miēdzynarodowa ratyﬁkowana za uprzedniĎ zgodĎ wyraĳonĎ w ustawie ma pierwszeĝstwo przed
ustawĎ, jeĳeli ustawy tej nie da siē pogodziĄ z umowĎ.”
Jednoczeħnie art. 241 ust. 1 Konstytucji mwi: „Umowy miēdzynarodowe ratyﬁkowane dotychczas przez RzeczpospolitĎ PolskĎ na podstawie obowiĎzujĎcych w czasie ich ratyﬁkacji przepisów
konstytucyjnych i ogãoszone w Dzienniku Ustaw, uznaje siē za umowy ratyﬁkowane za uprzedniĎ zgodĎ wyraĳonĎ w ustawie i stosuje siē do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeĳeli z treħci
umowy miēdzynarodowej wynika, ĳe dotyczĎ one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust.
1 Konstytucji.” Przywoãany tutaj Artykuã 89 ust 1. stwierdza zaħ, co nastēpuje: „Ratyﬁkacja
przez RzeczpospolitĎ PolskĎ umowy miēdzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej
zgody wyraĳonej w ustawie, jeĳeli umowa dotyczy: [...] 5) spraw uregulowanych w ustawie lub
w których Konstytucja wymaga ustawy.” Konwencja Wiedeĝska dotyczy spraw uregulowanych
w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Najwyraıniej obowiĎzujĎce w Polsce prawo dotyczĎce
pierwszeĝstwa na przejazdach rowerowych to nie artykuã ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
tylko stosowana bezpoħrednio Konwencja Wiedeĝska. Sprawa powinna zostaĄ wyjaħniona jak
najszybciej, bo w miarē powstawania w Polsce dróg rowerowych problem narasta!
Oprócz licznych przykãadów zwykãego niechlujstwa jēzykowego (art 33 ust. 4: „Na przejeıdzie
dla rowerzystów, kierujĎcemu rowerem zabrania siē wjeĳdĳania bezpoħrednio przed jadĎcy pojazd”) zdarzajĎ siē teĳ wpadki powaĳniejsze - np. art. 33 ust. 3 pkt 1: „KierujĎcemu rowerem
lub motorowerem zabrania siē jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu”. Ĳadnemu innemu
uczestnikowi ruchu ustawa nie zabrania jazdy obok rowerzysty! Przepis ten traktowany literalnie
w ruchu miejskim po jezdni na zasadach ogólnych wymuszaãby nieustanne hamowanie rowerzysty a w praktyce jest ãamany co chwila. Tymczasem ustawodawcy chodzião po prostu o to, ĳeby
rowerzyħci nie jeıdzili parami obok siebie, choĄ akurat takĎ jazdē rowerzystów dopuszczajĎ
kodeksy drogowe wielu paĝstw, m.in. Niemiec, Francji czy Holandii.
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ZdarzajĎ siē teĳ przepisy potencjalnie bardzo niebezpieczne, na przykãad art. 26 ust. 6:
„KierujĎcemu pojazdem wyprzedzanym zabrania siē w czasie wyprzedzania i bezpoħrednio po
nim zwiēkszania prēdkoħci. KierujĎcy pojazdem wolnobieĳnym, ciĎgnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiĎzany zjechaĄ jak najbardziej na prawo i — w razie potrzeby — zatrzymaĄ siē w celu uãatwienia wyprzedzania”). Konsekwencje tego zapisu idĎ bardzo daleko.
Rowerzysta (czyli kierujĎcy pojazdem bez silnika) ma obowiĎzek zatrzymaĄ siē w celu uãatwienia
wyprzedzania. Tymczasem w niektórych sytuacjach, na przykãad na stromym podjeıdzie przy
znacznym obciĎĳeniu bagaĳami wymuszone zatrzymanie siē rowerzysty moĳe prowadziĄ do utraty równowagi i wypadku.
OdrēbnĎ kwestiĎ sĎ przepisy rozporzĎdzeĝ regulujĎcych projektowanie i budowē dróg rowerowych i innych rozwiĎzaĝ, poprawiajĎcych bezpieczeĝstwo i wygodē ruchu rowerowego.
O ile na przykãad rozporzĎdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim muszĎ odpowiadaĄ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaĄ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r, poz. 430) bardzo precyzyjnie i szczegóãowo podaje parametry, jakim
muszĎ odpowiadaĄ odcinki i skrzyĳowania dróg samochodowych, o tyle drogi rowerowe traktuje zdawkowo, zostawiajĎc osobom odpowiedzialnym za zatwierdzanie projektów technicznych
i organizacjē ruchu pole do rozwiĎzaĝ czēsto kuriozalnych i utrudniajĎcych poruszanie siē na
rowerze.
Z kolei rozporzĎdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnaãów drogowych
z 31.07.2002 (Dz. Ust. nr 170 z 2002 r poz. 1933) oraz rozporzĎdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnaãów drogowych oraz
urzĎdzeĝ bezpieczeĝstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) nie przewidujĎ szeregu rozwiĎzaĝ znanych z innych krajów takich jak np.
wspólne przejħcia i przejazdy rowerowe przez jezdnie, znane choĄby z brytyjskiego rozwiĎzania
„Toucan Crossing” w osi ciĎgów pieszo–rowerowych. Z drugiej strony - uniemoĳliwiajĎ stosowanie rozwiĎzaĝ znanych jako Dobra Praktyka i wrēcz postulujĎ rozwiĎzania uznane na ħwiecie za
niebezpieczne i anachroniczne.
Do najbardziej kuriozalnych propozycji rozporzĎdzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnaãów drogowych oraz urzĎdzeĝ bezpieczeĝstwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” naleĳĎ dwukierunkowe (!) pasy rowerowe
w jezdniach jednokierunkowych. W dodatku dla tych jezdni nie ma wymogu ograniczenia prēdkoħci, za to podana jest minimalna, bardzo duĳa szerokoħĄ tej jezdni (art. 7.11). Kuriozum jest
proponowane rozwiĎzanie typowe w postaci pasa rowerowego w jezdni, urywajĎcego siē przed
skrzyĳowaniem i umoĳliwiajĎcego wyãĎcznie skrēt w prawo, przy zablokowanych relacjach na
wprost i w lewo (rysunek 7.11.3 w treħci rozporzĎdzenia). RozporzĎdzenie milczy natomiast na
temat stosowanych powszechnie na ħwiecie i doskonale znanych w literaturze fachowej tzw.
kontrapasów rowerowych, czyli pasów dla ruchu rowerów pod prĎd ulic jednokierunkowych.
Natomiast w artykule 5.2.6.4 — „zasady lokalizacji przejazdów dla rowerzystów” rozporzĎdzenie proponuje: Przejazdy dla rowerzystów naleĳy wyznaczaĄ na skrzyĳowaniach dróg [ ...]
w przypadku gdy wzajemna widocznoħĄ nie jest zapewniona, naleĳy zastosowaĄ ħrodki spowalniajĎce ruch rowerowy tak, aby wjazd na przejazd nastēpowaã ze niewielkĎ prēdkoħciĎ”
(o moĳliwoħci szybkiej ewakuacji z przejazdu rowerowego autorzy rozporzĎdzenia nie pomyħleli, podobnie o tym, ĳe nie istniejĎ ħrodki spowalniajĎce ruch rowerowy, tylko przeszkody,
które mogĎ byĄ przyczynĎ bardzo niebezpiecznych wypadków z udziaãem rowerzystów). Dalej
artykuã rozporzĎdzenia jest równie kuriozalny i oddalone od wspóãczesnej praktyki inĳynierii ruchu drogowego na ħwiecie: Poza skrzyĳowaniami przejazdy rowerowe wyznacza siē wyjĎtkowo na obszarze zabudowanym w przypadkach, gdy ze wzglēdu na warunki terenowe zachodzi
potrzeba przeprowadzenia ciĎgu rowerowego na drugĎ stronē drogi. Zaleca siē w takich przypadkach przed wjazdem na jezdnie umieszczenie znaku C13a „koniec drogi dla rowerów” a na
jezdni wyznaczenie przejħĄ dla pieszych tak, aby rowery byãy przeprowadzane przez jezdniē.
Ilustruje to w rozporzĎdzeniu rysunek 5.2.6.11.
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Ƚ Udziaã spoãeczny: zespoãy zadaniowe, powoãywane przez Prezydenta miasta i grupujĎce przedstawicieli kluczowych dla powodzenia polityki rowerowej wydziaãów i agend
samorzĎdu, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji spoãecznych dziaãajĎcych na
rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Zespoãy zadaniowe sĎ strukturĎ poziomĎ, nie posiadajĎcĎ uprawnieĝ decyzyjnych, sãuĳĎ natomiast do uãatwiania przepãywu informacji
i katalizowania procesów decyzyjnych. Tworzone pod auspicjami prezydenta miast stanowiĎ wyraz woli politycznej i mogĎ — nie dysponujĎc ĳadnym budĳetem — znakomicie
poprawiĄ jakoħĄ polityki rowerowej danego miasta.
Ƚ Audyt Rowerowy: procedura analizy wszystkich projektów inwestycji i remontów
infrastruktury w mieħcie pod kĎtem zgodnoħci z dokumentami planistycznymi (patrz
wyĳej) Standardami Projektowymi oraz wpãywem na ruch rowerowy. Audyt pozwala
oceniĄ, czy dana inwestycja nie bēdzie stanowiãa zagroĳenia dla ruchu rowerowego,
czy w ramach tej inwestycji moĳna bez dodatkowych ħrodków uãatwiĄ ruch rowerowy
(na przykãad modyﬁkujĎc projekt, zmieniajĎc nawierzchniē i wprowadzajĎc drogē rowerowĎ czy ciĎg pieszo–rowerowy w miejsce ciĎgu pieszego) i czy proponowane przez
projektanta rozwiĎzania rowerowe sĎ odpowiedniej jakoħci.
Te cztery punkty, okreħlane jako „pakiet rowerowy” dla gminy pozwalajĎ przy minimalnych nakãadach ﬁnansowych znaczĎco poprawiĄ efektywnoħĄ pracy samorzĎdu, otwierajĎ go na wspóãpracē z róĳnymi ħrodowiskami, znaczĎco podnoszĎ jakoħĄ powstajĎcej infrastruktury rowerowej i czēsto pozwalajĎ na prowadzenie inwestycje rowerowych bez przewidzianych na nie
w budĳecie samorzĎdu ħrodków. W wielu przypadkach pozwalajĎ takĳe na pozyskiwanie dodatkowych ħrodków spoza budĳetu (na przykãad wojewódzkich funduszy ochrony ħrodowiska).
„Pakiet rowerowy”, a w szczególnoħci Audyt Rowerowy zwiēksza efektywnoħĄ pracy samorzĎdu. W ramach planowanych budĳetów inwestycji „nierowerowych” ponad zaãoĳony efekt
(budowa mostu, ulicy, skrzyĳowania) uzyskuje siē wartoħĄ dodanĎ w postaci uãatwieĝ dla
rowerzystów - dróg rowerowych lub „niewidzialnej infrastruktury” rowerowej. SkutecznoħĄ
Audytu Rowerowego jest tym wiēksza, na im wczeħniejszym etapie przygotowania projektu
(a nawet koncepcji) zostaã przeprowadzony.
Niestety, w wielu przypadkach wprowadzenie uãatwieĝ dla rowerzystów staje siē niemoĳliwe, jeħli projektant lub inwestor przyjĎã bãēdne zaãoĳenia. Naleĳy do nich projektowanie
zajmujĎcych wielkĎ powierzchniē skrzyĳowaĝ z wyspĎ centralnĎ (czēsto na poprawnie rozwiĎzane drogi rowerowe nie ma juĳ miejsca bez wykupu przylegajĎcych terenów, wystēpuje
kolizja faz sygnalizacji ħwietlnej a geometria jezdni na prawoskrētach sprzyja rozwijaniu
przez kierowców nadmiernych prēdkoħci i wypadkom na przejazdach rowerowych w tym
miejscu) czy projekt drogi wysokiej klasy przecinanej bezpoħrednimi wyjazdami z posesji,
bez równolegãych dróg serwisowych, którymi moĳna w optymalny sposób prowadziĄ takĳe
ruch rowerowy na zasadach ogólnych.
Kolejnym wnioskiem jest koniecznoħĄ uwzglēdnienia problematyki rowerowej w Narodowym
Planie Rozwoju, Polityce Transportowej Paĝstwa oraz innych programach wãadz centralnych.
Obecnie kwestia rowerowa jest praktycznie nieobecna w dokumentach politycznych instytucji poziomu ponadlokalnego. JednĎ z konsekwencji tego stanu rzeczy jest utrudnienie
w wykorzystaniu ħrodków unijnych. Przykãadem moĳe byĄ Kraków, który — posiadajĎc bardzo
wysokie kwaliﬁkacje merytoryczne, dobrze przygotowany projekt budowy dróg rowerowych
i szeroko rozumiane otoczenie tego projektu, obejmujĎce elementy zarzĎdzania jakoħciĎ
— nie otrzymaã w ciĎgu kilku lat ani jednego Euro.
Z drugiej strony znane sĎ przykãady wykorzystania ħrodków unijnych na infrastrukturē rowerowĎ ĳenujĎcej jakoħci, utrudniajĎcĎ wrēcz poruszanie siē na rowerze. Nie ma w Polsce systemu monitoringu, który by ujawniã na przykãad, ile pieniēdzy ze ħrodków Unii Europejskiej
byão i jest przeznaczane na doﬁnansowanie budowy infrastruktury rowerowej. Nie ma teĳ jakichkolwiek wymagaĝ jakoħciowych dla infrastruktury rowerowej, poza przepisami ogólnymi
które — jak to zostaão wykazane w tej publikacji — nie sĎ wystarczajĎce a czēsto sprzeczne
z NajlepszĎ PraktykĎ.
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ROZDZIAâ 5: PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA PLANISTY I PROJEKTANTA
Infrastruktura rowerowa powinna powstawaĄ po to, aby uãatwiaĄ ruch rowerowy i poprawiĄ
bezpieczeĝstwo rowerzystów jako sãabszych (niechronionych) uczestników ruchu. SĎ to dwa
cele pozostajĎce ze sobĎ czēsto w sprzecznoħci i projektant musi podejmowaĄ bardzo przemyħlane decyzje, aby nie spowodowaĄ, ĳe publiczne ħrodki przeznaczone na budowē infrastruktury rowerowej zostanĎ przeznaczone w rzeczywistoħci na utrudnienie ruchu rowerowego i pogorszenie jego bezpieczeĝstwa.
Uãatwienie ruchu rowerowego to zwiēkszenie jego prēdkoħci komunikacyjnej (a zatem atrakcyjnoħci i konkurencyjnoħci wobec innych ħrodków transportu) oraz minimalizacja wysiãku
ﬁzycznego rowerzysty koniecznego do poruszania siē i stresu psychicznego wynikajĎcego
z uczestnictwa w ruchu drogowym. Obejmuje to takĳe dekryminalizacjē tych zachowaĝ rowerzystów, które przy normalnej organizacji ruchu sĎ sprzeczne z przepisami, ale jednoczeħnie — zgodnie z doħwiadczeniem i NajlepszĎ PraktykĎ — nie stanowiĎ zagroĳenia ani dla
rowerzystów, ani dla innych uczestników ruchu.
Poprawa bezpieczeĝstwa to minimalizacja punków kolizji rowerzysta — samochód, poprawa
wzajemnej widocznoħci oraz minimalizacja róĳnic prēdkoħci miēdzy pojazdami.
Wielu projektantów milczĎco zakãada, ĳe podstawowym problemem, który majĎ rozwiĎzaĄ jest
bezpieczeĝstwo rowerzysty, które moĳna zapewniĄ tylko oddzielajĎc rowerzystów od ruchu samochodowego. W rezultacie projektuje siē drogi rowerowe, które tak dalece utrudniajĎ rowerzystom jazdē, ĳe albo wybierajĎ oni — niezgodnie z przepisami — jezdniē, albo nagminnie ãamiĎ
przepisy, na przykãad przekraczajĎc przejazdy rowerowe na czerwonym ħwietle. Rezultaty sĎ
najczēħciej dokãadnie odwrotne do zaãoĳeĝ projektowych. MogĎ o tym ħwiadczyĄ dostēpne statystyki wzrostu liczby wypadków z udziaãem rowerzystów w pobliĳu dróg rowerowych i zwykãe
obserwacje (na przykãad rowerzyħci nie zatrzymujĎ siē, aby uruchomiĄ sygnalizacjē przyciskiem,
tylko przejeĳdĳajĎ na czerwonym ħwietle lub w ogóle omijajĎ drogi rowerowe, które wymuszajĎ
skomplikowane manewry i spowalniajĎ ruch rowerów).
Dla poprawnego procesu projektowego kluczowa jest wiēc analiza i zrozumienie typowych
zachowaĝ rowerzystów.

ZROZUMIEă ROWERZYSTĒ.
Rower jest najbardziej efektywnym ħrodkiem transportu, znakomicie wykorzystujĎcych pracē miēħni czãowieka. Dziēki minimalnym oporom toczenia przy ruchu jednostajnym po równej powierzchni rowerzysta — zuĳywajĎc tyle samo energii, co pieszy — porusza siē od niego
co najmniej czterokrotnie szybciej. Wãaħnie ten fakt stanowi o przewadze roweru i jego
ogromnym potencjale w ruchu miejskim. Bez ĳadnych zanieczyszczeĝ, haãasu i przy blisko
dwudziestokrotnie mniejszym niĳ w przypadku samochodu zajēciu terenu rowerzyħci przemieszczajĎ siē szybciej niĳ piesi (a czēsto równieĳ szybciej niĳ podróĳujĎcy samochodami czy
transportem zbiorowym) i mogĎ w tym samym czasie dotrzeĄ do celów podróĳy znajdujĎcych
siē na okoão szesnastokronie wiēkszej powierzchni, niĳ w przypadku pieszych.
Jednak wystarczy zmusiĄ rowerzystē do czēstego hamowania (czyli bezpowrotnej utraty energii kinetycznej) a nastēpnie wydatku energetycznego na ponowne rozpēdzanie siē
— i juĳ efektywnoħĄ roweru zmniejsza siē znacznie. Hamowanie moĳe byĄ wymuszone nieodpowiedniĎ geometriĎ drogi rowerowej na ãukach, koniecznoħciĎ ustēpowania pierwszeĝstwa innym pojazdom, niemoĳnoħciĎ wyprzedzenia innych uczestników ruchu czy wreszcie
sygnalizacjĎ ħwietlnĎ, którĎ aby wzbudziĄ, rowerzysta musi siē zatrzymaĄ i nacisnĎĄ przycisk. Czēsto zdarza siē teĳ sygnalizacja, która dla rowerzystów przewiduje tylko niewielkie
„okienko” zielonego ħwiatãa a przez ogromnĎ wiēkszoħĄ czasu ħwieci na czerwono. Zãa jakoħĄ
nawierzchni (na przykãad kostka betonowa zamiast równego asfaltu) takĳe zwiēksza opory
toczenia i zmniejszajĎ efektywnoħĄ roweru.
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EfektywnoħĄ energetycznĎ roweru ograniczajĎ dãugie odcinki o nachyleniu podãuĳnym, szczególnie te bardziej strome, które rowerzysta musi pokonaĄ podjeĳdĳajĎc oraz odcinki tras
naraĳone na silny wiatr. (Jeħli projektujac odcinek pokonujĎcy znaczne zróĳnicowanie wysokoħci projektant ma wybór, lepszym rozwiĎzaniem jest prowadzenie trasy najpierw w dóã,
kiedy rowerzysta moĳe nabraĄ prēdkoħci i uzyskaĄ energiē kinetycznĎ, która pozwoli mu
z mniejszym wysiãkiem podjechaĄ pod górē. Na projektowanym odcinku w takiej sytuacji nie
moĳe byĄ ĳadnych przeszkód ani ãuków, wymuszajĎcych hamowanie).

Niektóre rozwiĎzania projektowe dróg samochodowych dyskryminujĎ rowerzystów. Tutaj rowerzyħci
muszĎ dwukrotnie zatrzymywaĄ siē na sygnalizacji ħwietlnej, zanim pokonajĎ pierwszĎ Ąwiartkē
skrzyĳowania.

Typowym problemem jest stosowanie skanalizowanego prawoskrētu samochodów z odrēbnĎ
sygnalizacjĎ ħwietlnĎ na trasie drogi rowerowej. Oznacza to dla rowerzysty kolejny punkt,
gdzie musi siē zatrzymaĄ i ponownie rozpēdzaĄ. Rowerzysta pokonujĎc to skrzyĳowanie nie
tylko musi siē zatrzymywaĄ czēħciej, niĳ samochód, ale teĳ pokonuje skrzyĳowanie wielokrotnie od niego wolniej, zwãaszcza gdy za kaĳdym razem musi wzbudzaĄ sygnalizacjē przyciskiem. W ten sposób infrastruktura rowerowa dyskryminuje rowerzystów i zniechēca ludzi
do korzystania z roweru.
Wraz ze zmniejszeniem efektywnoħci energetycznej nastēpuje zmniejszenie prēdkoħci ħredniej rowerzysty i zmniejszenie konkurencyjnoħci roweru wzglēdem innych, mniej przyjaznych ħrodowisku ħrodków transportu.
Projektant musi zrozumieĄ, ĳe rowerzysta to nie pieszy, który moĳe zmieniĄ kierunek ruchu
nieomal w miejscu. Rowerzysta to takĳe nie kierowca samochodu! W odróĳnieniu od kierowcy rowerzysta nie tylko kieruje ale sam jest silnikiem napēdzajĎcym pojazd, jest bezpo-
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ħrednio naraĳony na warunki atmosferyczne (deszcz, ħnieg, wiatr), nie posiada strefy zgniotu chroniĎcej przed zderzeniami i wreszcie nieustannie balansuje, zachowujĎc dynamicznĎ
równowagē na dwóch koãach roweru, zwracajĎc uwagē nie tylko na pojazdy wokóã niego,
ale i na nawierzchniē drogi bezpoħrednio przed sobĎ (typowe pole widzenia rowerzysty jest
inne, niĳ kierowcy samochodu czy pieszego, szczególnie jeħli nawierzchnia drogi jest zniszczona i wymaga skupienia na niej uwagi).
Brak zrozumienia powyĳszych zasad skutkuje infrastrukturĎ rowerowĎ niedostatecznej jakoħci a czēsto wrēcz rozwiĎzaniami bardzo niebezpiecznymi dla uĳytkowników.

KRÓTKA LISTA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
Najczēħciej cytowany podrēcznik projektowania przyjaznej dla rowerzystów infrastruktury „Sign
up for the Bike” (CROW, Ede, Holandia 1993; wydanie polskie „Postaw na rower”, PKE, Kraków
1999) proponuje tak zwany program piēciu wymogów dla infrastruktury rowerowej. SĎ to:
Ƚ spójnoħĄ: 100 procent ıródeã i celów podróĳy dostēpnych na rowerze
Ƚ bezpoħrednioħĄ: minimalizacja wspóãczynnika wydãuĳenia, czyli stosunku odlegãoħci
miēdzy ıródãem i celem podróĳy w linii prostej do dãugoħci drogi, którĎ faktycznie
trzeba miēdzy nimi pokonaĄ; dla gãównych tras rowerowych CROW postuluje wspóãczynnik nie wiēkszy, niĳ 1,3; wyĳsze wspóãczynniki sĎ dopuszczalne w terenie o zróĳnicowanej wysokoħci)
Ƚ wygoda: minimalizacja wspóãczynnika opóınienia, czyli czasu który rowerzysta musi
straciĄ na zatrzymanie na kaĳdy kilometr trasy; dla tras gãównych CROW postuluje
wspóãczynnik opóınienia niĳszy niĳ 15 sekund na kilometr; w praktyce oznacza to minimalizacjē koniecznoħci hamowania, zatrzymywania siē i ponownego rozpēdzania
i poprawē efektywnoħĄi energetycznej roweru.
Ƚ bezpieczeĝstwo: minimalizacja punktów kolizji rowerzysta — samochód oraz/lub mimalizacja róĳnic prēdkoħci miēdzy samochodami i rowerami).
Ƚ atrakcyjnoħĄ: infrastruktura rowerowa oferuje nie tylko moĳliwoħĄ szybkiego i wygodnego przejazdu, ale takĳe odczuwane bezpieczeĝstwo spoãeczne i wartoħĄ dodanĎ:
usãugi, wraĳenia estetyczne itp.
Wymogi CROW sĎ istotne zarówno na poziomie caãej sieci tras rowerowych (w skali miasta),
ale takĳe na poziomie danej trasy oraz na poziomie danego rozwiĎzania technicznego (na
przykãad, czy wjazd na drogē rowerowĎ jest moĳliwy, szybki, bezpieczny i wygodny z wszystkich przylegajĎcych ulic, gdzie ruch rowerowy jest dopuszczony w jezdniach na zasadach
ogólnych i czy moĳliwe jest opuszczenie drogi rowerowej na relacjach przeciwnych).
Z praktycznego punktu widzenia, oceniajĎc projekt danego rozwiĎzania technicznego naleĳy
sprawdziĄ, czy:
Ƚ rowerzysta poruszajĎcy siē po danej drodze rowerowej pokona obsãugiwanĎ przez
niĎ relacjē co najmniej równie szybko, niĳ gdyby poruszaã siē po jezdni na zasadach
ogólnych.
Ƚ rowerzysta poruszajĎcy siē po tej drodze rowerowej musi siē zatrzymaĄ w mniejszej
lub co najwyĳej tej samej co jadĎc ulicĎ liczbie miejsc, czekajĎc na zielone ħwiatão lub
ustēpujĎc pierwszeĝstwa
Ƚ liczba punktów kolizji samochód — rowerzysta jest mniejsza w stosunku do ruchu rowerzysty po jezdni na zasadach ogólnych
Ƚ róĳnica wysokoħci, którĎ musi pokonaĄ rowerzysta jest mniejsza lub taka sama, niĳ
gdyby rowerzysta poruszaã siē na zasadach ogólnych na jezdni
Ƚ nawierzchnia drogi rowerowej stawia mniejsze lub równe opory toczenia, niĳ w przypadku ruchu w jezdni na zasadach ogólnych.
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Jeħli na któryħ z tych punktów odpowiedı jest negatywna, to projekt jest niedostateczny i powinien byĄ poprawiony. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, ĳe ħrodki ﬁnansowe przeznaczone na budowē uãatwieĝ dla rowerzystów w istocie przyczyniãy siē do pogorszenia bezpieczeĝstwa sãabszych uczestników ruchu i zmniejszenia efektywnoħci systemu transportowego.

PROGRAM MINIMUM, CZYLI STANDARDY PROJEKTOWE DLA INFRASTRUKTURY
ROWEROWEJ
Projektanta dróg rowerowych obowiĎzuje szereg rozporzĎdzeĝ (rozporzĎdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim muszĎ odpowiadaĄ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999, rozporzĎdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie znaków i sygnaãów drogowych z 31 lipca 2002, rozporzĎdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie warunków technicznych dla znaków
i sygnaãów drogowych oraz urzĎdzeĝ bezpieczeĝstwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach), które — jak wynika z dotychczasowej praktyki — sĎ niewystarczajĎce a niekiedy wrēcz bãēdne i sprzeczne z DobrĎ PraktykĎ.
O ile wãadze samorzĎdowe nie mogĎ wydawaĄ wewnētrznych przepisów sprzecznych z przepisami ogólnie obowiĎzujĎcymi, to mogĎ je doprecyzowywaĄ, tworzĎc wewnētrzne regulaminy i regulacje, wydawane zarzĎdzeniem Prezydenta miasta lub decyzjĎ Rady Miasta.
Przykãadem takiej wewnētrzej regulacji sĎ Standardy Projektowe dla infrastruktury rowerowej. Pierwsze w Polsce standardy powstaãy w Gdaĝsku i staãy siē elementem Gdaĝskiego
Rowerowego Projektu Inwestycyjno–Promocyjnego jako zarzĎdzenie dyrektora Wydziaãu
Inĳynierii Miejskiej. Analiza ich wdroĳenia umoĳliwiãa powstanie kolejnych — opracowanych
w 2003 roku na zlecenie Urzēdu Miasta Krakowa. Standardy techniczne obowiĎzujĎ dziħ m.in.
we Wrocãawiu (opracowane w ramach prac tamtejszego zespoãu zadaniowego do spraw polityki rowerowej), w Przemyħlu, Toruniu i szeregi innych miast. Poniĳej przedstawiamy najwaĳniejsze zapisy tych standardów projektowych.
Kluczowe dla jakoħci infrastruktury rowerowej sĎ parametry wynikajĎce z wspomnianego
Programu Piēciu Wymogów holenderskiej organizacji CROW (str. 30). NaleĳĎ do nich:
Ƚ Nawierzchnia — bitumiczna, o wysokim standardzie równoħci i gruboħci 3 centymetry na podbudowie z kruszywa naturalnego o gruboħci co najmniej 10 centymetrów,
dogēszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem w obrzeĳach lub
krawēĳnikach betonowych. W wyjĎtkowych sytuacjach (mosty, tunele) moĳna stosowaĄ nawierzchniē z asfaltu betonowego a w obszarach ochrony konserwatorskiej
— nawierzchniē z pãyt betonowych o wymiarach 50 cm na 50 cm, o niefazowanych
krawēdziach, równieĳ ukãadanych na podbudowie z kruszywa. Nawierzchnia dróg rowerowych powinna mieĄ kolor naturalny lub czerwony. Niedopuszczalne jest stosowanie nawierzchni z kostki betonowej, stawiajĎcej wysokie opory toczenia i nieczytelnej
dla uĳytkowników, a w kaĳdym przypadku — nawierchni stawiajĎcej wyĳsze opory
toczenia, niĳ nawierzchnia ulicy, dla której dane uãatwienie rowerowe ma stanowiĄ
alternatywē.
Ƚ PrēdkoħĄ projektowa, a co za tym idzie, w przypadku wydzielonych dróg rowerowych poza jezdniĎ promienie ãuków i szerokoħĄ. Infrastruktura rowerowa powinna byĄ
projektowana dla prēdkoħci co najmniej 20 kilometrów na godzinē, a trasy gãówne
— dla prēdkoħci co najmniej 30 kilometrów na godzinē. Na dwukierunkowych drogach
rowerowych rowerzyħci muszĎ siē bezpiecznie mijaĄ z sumarycznĎ prēdkoħciĎ ponad
60 kilometrów na godzinē. W praktyce oznacza to koniecznoħĄ stosowania na odcinkach dróg rowerowych poza jezdniĎ ãuków poziomych o promieniu co najmniej 20 metrów do wewnētrznej krawēdzi drogi rowerowej i odpowiednich trójkĎtów widocznoħci
w rejonie skrzyĳowaĝ i przejazdów rowerowych. Ze wzglēdu na to, ĳe rowerzyħci na
ãukach pochylajĎ siē na bok, wskazane jest poszerzanie skrajni wydzielonych dróg rowerowych rowerowej po wewnētrznej stronie ãuku do co najmniej 0,5 m i poszerzanie
drogi rowerowej nawet o 30 procent w stosunku do przekroju na odcinku prostym.
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Ƚ W rejonie skrzyĳowaĝ z sygnalizacjĎ dopuszcza siē stosowanie na wydzielonych drogach rowerowych ãuków o mniejszych promieniach (do 4 metrów) a przed przejazdami
rowerowymi z sygnalizacjĎ lub bez pierwszeĝstwa dla rowerzysty — do 2 metrów, przy
jednoczesnym poszerzeniu drogi rowerowej i skrajni (niedopuszczalne jest umieszczanie sãupów sygnalizacji i znaków drogowych bliĳej, niĳ 0,5 m do krawēdzi drogi
rowerowej. Stosowanie ãuków o promieniu mniejszym niĳ 10 metrów jest w zasadzie
niedopuszczalne na gãównych relacjach obsãugiwanych przez danĎ drogē rowerowĎ.
Ƚ Szczególnie istotna dla bezpieczeĝstwa i wygody rowerzystów jest wysoka prēdkoħĄ
projektowa na punktach styku dróg rowerowych i jezdni, na których ruch rowerowy
odbywa siē na zasadach ogólnych. Rowerzysta poruszajĎcy siē po jezdni nie moĳe
byĄ zmuszany wadliwĎ geometriĎ wlotu drogi rowerowej do hamowania czy wrēcz
zatrzymywania siē przed wjazdm na drogē rowerowĎ, gdyĳ bēdzie to manewr nie tylko
zmniejszajĎcy wygodē rowerzysty, ale przede wszystkim nieczytelny dla innych uczestników ruchu i moĳe byĄ potencjalnie niebezpieczny. Drogi rowerowe biegnĎce równolegle do jezdni powinny umoĳliwiaĄ wjazd z prēdkoħciĎ rzēdu 40 kilometrów na godzinē, drogi rowerowe poprzeczne w stosunku do jezdni — co najmniej 12 kilometrów
na godzinē. PociĎga to za sobĎ stosowanie odpowiednich ãuków poziomych i caãkowitĎ
niwelacjē róĳnic poziomu nawierzchni jezdni i drogi rowerowej aby zminimalizowaĄ
ryzyko uħlizgu koãa roweru na takiej krawēdzi.

skala

Ƚ W przypadku wydzielonych dróg rowerowych biegnĎcych poza jezdniĎ naleĳy zakãadaĄ, ĳe bēdĎ dwukierunkowe. Dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe znaczĎco
poprawiajĎ parametry sieci rowerowej na wielu relacjach, szczególnie jeħli znajdujĎ
siē po obu stronach ulicy. Dziēki nim rowerzyħci czēsto mogĎ ograniczyĄ przekraczanie skrzyĳowaĝ, a przez to skracaĄ drogē, omijaĄ punkty kolizji z ruchem samochodowym i ograniczyĄ hamowanie i czas konieczny na zatrzymanie na czerwonym ħwietle
i ustēpowanie pierwszeĝstwa. Stosowanie jednokierunkowych wydzielonych dróg rowerowych jest mocno ograniczone i sprowadza siē do sytuacji, gdy z róĳnych powodów wskazane jest zebranie ruchu rowerowego odbywajĎcego siē na wczeħniejszym
odcinku na jezdni i wprowadzenie go na ukãad wydzielonych dróg rowerowych poza
jezdniĎ lub ominiēcie kolizyjnego punktu na jezdni (na przykãad ruchliwego przystanku
autobusowego).
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Nawierzchnia dróg rowerowych w Gdaĝsku
Gdaĝski rowerowy projekt inwestycyjno–promocyjny okazaã siē byĄ ħwietnym polem doħwiadczalnym dla testowania róĳnego rodzaju nawierzchni dróg rowerowych i sprawdzania
ich kosztów. Drogi rowerowe realizowane w ramach projektu majĎ w ogromnej wiēkszoħci
barwionĎ na czerwono nawierzchniē bitumicznĎ z tak zwanego mastyksu grysowego SMA
(Stone Mastic Asphalt), rozħcielanĎ mechanicznie na dziesiēciocentymetrowej podbudowie
z kruszywa naturalnego, dogēszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym betonem.
Podbudowa byãa pierwotnie ukãadana miēdzy obrzeĳami betonowymi, ale ze wzglēdu na
zastosowanie doħĄ ciēĳkiego rozħcieãacza mechanicznego okazaão siē, ĳe lepszym rozwiĎzaniem jest stosowanie krawēĳników betonowych.
Zrealizowane w ramach Gdaĝskiego projektu drogi rowerowe sĎ pod wzglēdem konstrukcji (w tym zwãaszcza konstrukcji podbudowy) doskonaãym wzorcem, choĄ ze wzglēdu na
czterokrotnie (!) wyĳsze koszty wskazane jest aby warstwē ħcieralnĎ z mastyksu grysowego
zastēpowaĄ zwykãym asfaltem lanym. Bitumiczna nawierzchnia drogi rowerowej w poãĎczeniu z tradycyjnĎ konstrukcjĎ chodnika z pãyt betonowych znakomicie poprawia orientacjē
pieszych i przyciĎga rowerzystów, bo jest równa i stawia najmniejsze moĳliwe opory toczenia. Dodatkowo, w Gdaĝsku w wielu miejscach nawierzchnia drogi rowerowej jest obniĳona
w stosunku do chodnika. To powoduje intuicyjne opuszczanie drogi rowerowej przez pieszych
(zróĳnicowanie wysokoħci jest analogiczne jak w przypadku jezdnia — chodnik).
Zwraca uwagē niwelowanie róĳnic poziomów miēdzy nawierzchniĎ jezdni a drogĎ rowerowĎ. ChoĄ nie zawsze projektant przewidziaã a wykonawca zrealizowaã na wjazdach na drogi
rowerowe zerowĎ róĳnicē poziomów, to w Gdaĝsku zastosowano w takich sytuacjach znane
z innych krajów banalnie proste i skuteczne rozwiĎzanie: uskoki zostaãy zalane rēcznie rozħcielonĎ masĎ bitumicznĎ.
W kilku miejscach na gdaĝskich drogach rowerowych zastosowano z niejasnych powodów
na wjazdach na drogi rowerowe wzdãuĳ ul. Grunwaldzkiej kostkē brukowĎ. Niefazowana
kostka brukowa zostaãa równieĳ zastosowana na odcinku drogi rowerowej w miejscu, gdzie
sãuĳby ochrony ħrodowiska wystĎpiãy z ĳĎdaniem zastosowania nawierzchni przepuszczalnej
ze wzglēdu na nawodnienie systemów korzeniowych. Z tego samego powodu w kilku miejscach na drogach rowerowych zamiast nawierzchni tradycyjnych zastosowano kraty metalowe o gēstym zaplocie.
Zdaniem autorów projektu stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na wydzielonych drogach rowerowych poza jezdniami nie ma uzasadnienia i jedynie podnosi koszty inwestycji,
obniĳa wygodē jazdy i trwaãoħĄ drogi rowerowej. Drogi rowerowe w ogromnej wiēkszoħci nie
posiadajĎ kanalizacji opadowej i w przypadku nawierzchni nieprzepuszczalnych caãoħĄ wody
deszczowej, która na nie spada i tak spãywa dziēki przepisowemu nachyleniu poprzecznemu
drogi rowerowej do gruntu, nawadniajĎc systemy korzeniowe drzew.
Z nawierzchniĎ dróg rowerowych wiĎĳe siē jeszcze jeden problem. Wiele instytucji uwaĳa,
ĳe powinna ona byĄ rozbieralna aby uãatwiĄ dostēp do instalacji podziemnych. Zdaniem
autorów projektu nie ma podstaw prawnych, aby inwestor (gmina) podejmowaãa decyzje
sprzeczne z interesem uĳytkowników i podatnika w interesie podmiotów trzecich, wãaħcicieli infrastruktury podziemnej. Nawierzchnia rozbieralna (kostka betonowa) jest bowiem
mniej trwaãa, stawia znaczĎco wyĳsze opory toczenia i przede wszystkim jest znacznie droĳsza od nawierzchni bitumicznych. NagminnĎ praktykĎ jest niedopeãnianie przez jednostki
samorzĎdowe obowiĎzku egzekwowaniu od wãaħcicieli i uĳytkowników infrastruktury podziemnej przywrócenia nawierzchni do stanu przed rozbiórkĎ i pracami podziemnymi. Gdyby
urzēdnicy wãaħciwie wykonywali swoje obowiĎzki i ﬁrmy kãadĎce np. kable byãy zmuszane do
poãoĳenia nawierzchni o pierwotnej jakoħci, to prawdopodobnie problem nawierzchni „rozbieralnej” by nie istniaã, bo jest ona po prostu droĳsza.
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Orientacyjne koszty nawierzchni drogi rowerowej na podstawie dokumentacji gdaĝskiego
projektu rowerowego:
• metr kwadratowy nawierzchni bitumicznej z asfaltu lanego — ok. 30 PLN
• metr kwadratowy nawierzchni bitumicznej z mastyksu grysowego — ok. 120 PLN
• metr kwadratowy nawierzchni z kostki betonowej — powyĳej 70 PLN
âĎcznie caãkowity koszt metra kwadratowego drogi rowerowej o nawierzchni z mastyksu grysowego oscylowaã okoão 150 PLN. Koszt metra kwadratowego drogi rowerowej o nawierzchni
z asfaltu lanego nie przekraczaã 65 PLN za metr.
Koszty te obejmujĎ materiaãy, przywóz i robociznē (korytowanie, ukãadanie obrzeĳy, podbudowē i stabilizowanie jej oraz mechaniczne rozħcieãanie warstwy ħcieralnej). Nie obejmujĎ robót przygotowawczych, przekãadek infrastruktury podziemnej, przenoszenia miejsc
parkingowych, budowy lub przystosowania sygnalizacji ħwietlnej, oznakowania oraz innych
robót dodatkowych. Podano wartoħci brutto przy zastosowaniu obowiĎzujĎcej wówczas 7%
stawce podatku VAT.
Z kolei wczeħniejszy (rok 2000) kosztorys drogi rowerowej w al. Gen. Hallera, który byã podstawĎ przygotowania zaãoĳeĝ ﬁnansowych projektu wyglĎdaã nastēpujĎco:
Ƚ koryto o gãēbokoħci 10 cm wykonywane spycharka oraz walcem: 1,44 zl/m2
Ƚ podbudowa 10 cm z kruszywa ãamanego stabilizowanego cementem, zagēszczanego mechanicznie (po zagēszczeniu gruboħĄ 8 cm) — 10,49 zl/m2
Ƚ 3 cm masy mineralno — asfaltowej z przywozem rozħcieleniem mechanicznym i waãowaniem — 19,99 zl/m2
âĎcznie koszt nawierzchni drogi rowerowej z asfaltu: 31,92 zl/m2

WYĲSZA SZKOâA JAZDY, CZYLI WYDZIELONE DROGI ROWEROWE NIE ZAWSZE
ROZWIčZUJč PROBLEM!
Nawet, kiedy drogi rowerowe bēdĎ speãniaĄ minimalne wymogi techniczne — czyli promienie
ãuków i przekroje poprzeczne zagwarantujĎ odpowiednio wysokĎ prēdkoħĄ projektowĎ, odpowiednia geometria umoĳliwi ãatwy wjazd z jezdni a przebieg zminimalizuje ryzyko kolizji
z pieszymi, to wciĎĳ na rowerzystē (i projektanta) mogĎ czyhaĄ przykre niespodzianki.
Poniĳej lista spraw, o których kaĳdy projektant musi pamiētaĄ.

Obszar akumulacji przed przejazdem rowerowym
W rejonie skrzyĳowania z sygnalizacjĎ ħwietlnĎ lub bez pierwszeĝstwa przejazdu rowerzyħci poruszajĎcy siē po drodze rowerowej muszĎ zatrzymywaĄ siē na czerwonym ħwietle lub
w celu przepuszczenia innych pojazdów. Niestety, wielu projektantów nie wysnuwa z tego
ĳadnych wniosków, milczĎco zakãadajĎc, ĳe nikt z drogi rowerowej nie bēdzie korzystaã. Jest
to bãĎd, prowadzĎcy do czēstych kolizji i konﬂiktów miēdzy róĳnymi uĳytkownikami, gãównie
rowerzystami i pieszymi.
Projektant musi tak zagospodarowaĄ przestrzeĝ, aby w obszarze akumulacji, stanowiĎcym
czēħĄ drogi rowerowej byão wystarczajĎco duĳo miejsca dla co najmniej trzech rowerzystów.
Przy duĳych potokach ruchu rowerowego na danej relacji oraz/lub dãugim czasie czerwonego
ħwiatãa w sygnalizatorach S–6 konieczne moĳe byĄ miejsce nawet dla kilkunastu uĳytkowników. W przypadku niektórych ciĎgów rowerowych naleĳy braĄ pod uwagē moĳliwoħĄ nadreprezentacji rowerzystów z sakwami czy z przyczepkami. ZajmujĎ oni wiēcej miejsca i majĎ
ograniczonĎ zdolnoħĄ manewrowania w porównaniu ze “zwykãymi” rowerzystami (przepisy
dopuszczajĎ dãugoħĄ zestawu rower–przyczepka 4,0 m).
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Rowerzyħci w obszarze akumulacji nie mogĎ blokowaĄ ruchu innym uczestnikom ruchu.
Rowerzyħci stojĎcy na tym skrzyĳowaniu na czerwonym ħwietle nie blokujĎ ruchu rowerowego
na kierunku, dla którego jest zielone ħwiatão. Nie ma teĳ kolizji z ruchem pieszym. (Amsterdam,
Holandia).

Uĳytkownicy jadĎcy drogĎ rowerowĎ na wprost nie mogĎ byĄ zatrzymywani przez rowery,
oczekujĎce przed przejazdem rowerowym poprzecznym do tej drogi rowerowej. Obszary
akumulacji nie mogĎ byĄ kolizyjne z ruchem pieszym. Do fundamentalnych bãēdów naleĳy
taka lokalizacja przejazdów rowerowych, obszarów akumulacji i dróg rowerowych w rejonie
skrzyĳowaĝ, ĳe najkrótsze drogi pieszych miēdzy gãównymi lokalnymi ıródãami i celami podróĳy (przejħciami dla pieszych, przystankami komunikacji zbiorowej itp.) przebiegajĎ wãaħnie przez przejazdy, drogi rowerowe i obszary akumulacji.
W przypadku sygnalizacji ħwietlnej najbardziej poĳĎdanym rozwiĎzaniem jest automatyczne
uruchamianie zielonego ħwiatãa na przejeıdzie rowerowym wraz z zielonym ħwiatãem na niekolizyjnym kierunku ruchu samochodowego oraz zdalna detekcja rowerzystów zbliĳajĎcych
siē do obszaru akumulacji w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej. (Wskazana jest detekcja
elektrooptyczna, a nie przy pomocy bardzo awaryjnych pētli indukcyjnych, które mogĎ nie
wykrywaĄ niektórych rodzajów rowerów). Wzbudzanie sygnalizacji przyciskami moĳe byĄ
stosowane tylko jako rozwiĎzanie wspomagajĎce i na relacjach maão istotnych z punktu widzenia ruchu rowerowego. Sygnalizacja wzbudzana rēcznie zmusza rowerzystów do zatrzymywania siē, co zwiēksza wspóãczynnik opóınienia, wymaga od rowerzysty dodatkowego
wysiãku i powoduje czēste ignorowanie sygnalizacji ħwietlnej przez rowerzystów.
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UWAGA, KOLIZYJNA SYGNALIZACJA ĦWIETLNA!
Budowa wydzielonych dróg rowerowych i przejazdów rowerowych przez skrzyĳowanie nie zawsze poprawia bezpieczeĝstwo i wygodē rowerzystów. Najczēħciej jest dokãadnie na odwrót:
liczba punktów kolizji samochodów i rowerzystów zwiēksza siē, obniĳajĎc bezpieczeĝstwo
ruchu. Co wiēcej, bezmyħlnie zaprojektowana sygnalizacja ħwietlna zazwyczaj pogarsza tē
niebezpiecznĎ i niepoĳĎdanĎ sytuacjē.
Rowerzysta jadĎcy na wprost na zielonym ħwietle w sygnalizatorze S–6 jest naraĳony na
potrĎcenie przez samochód skrēcajĎcy w prawo z jezdni równolegãej do toru ruchu rowerzysty oraz przez samochód wyjeĳdĳajĎcy z ulicy poprzecznej na “zielonej strzaãce”, czēsto
z duĳĎ prēdkoħciĎ i zza innego pojazdu uniemoĳliwiajĎcego kontakt wzrokowy kierujĎcemu
i rowerzyħcie.
Analiza zachowaĝ kierujĎcych pojazdami wskazuje, ĳe na skrzyĳowaniach z przejazdami
dla rowerzystów niedopuszczalne jest stosowanie warunkowego zielonego ħwiatãa dla skrētu w prawo (“zielona strzaãka”) na wlotach z przejazdami rowerowymi. Niedopuszczalna
jest teĳ jednoczesna faza zielonego ħwiatãa w sygnalizatorze S–1 obejmujĎcym prawoskrēt
i w sygnalizatorze S–6 dla tego samego kierunku. Problem jest szczególnie istotny w przypadku skrzyĳowaĝ z wyspĎ centralnĎ o duĳej ħrednicy, których geometria zachēca do skrētu w
prawo z wielkĎ prēdkoħciĎ.
Próby rozwiĎzania tego problemu przez dawanie zielonego ħwiatãa dla rowerzystów na
wprost zanim zapali siē zielone ħwiatão dla samochodów rozwiĎzuje problem tylko w przypadku rowerzystów, którzy zatrzymali siē na czerwonym ħwietle. Jest nieskuteczne w najbardziej niebezpiecznej sytuacji, kiedy rowerzyħci i samochody wjeĳdĳajĎ na zielonym
ħwietle na puste skrzyĳowanie. Inne rozwiĎzania skutkujĎ dyskryminowaniem rowerzystów
przez zmuszanie ich do zatrzymania oraz bardzo dãugie czasy czerwonego ħwiatãa w sygnalizatorach S-6.
Praktyka pokazuje, ĳe wynikajĎce z obecnego systemu szkolenia nawyki kierujĎcych wsparte
typowĎ geometriĎ skrzyĳowaĝ skutkujĎ w takich sytuacjach wypadkami o bardzo powaĳnych
konsekwencjach. Rowerzysta czēsto porusza siē z prēdkoħciĎ 30 km/godz. a zgodnie z przepisami moĳe wjechaĄ na przejazd z prēdkoħciĎ nawet 60 km/godz.
Ruch rowerowy na przejazdach rowerowych obok skrzyĳowaĝ musi byĄ dopuszczany zielonym
ħwiatãem w sygnalizatorze S–6 wyãĎcznie przy jednoczesnym czerwonym ħwietle w sygnalizatorze S–2 dla relacji skrētnej w prawo. Jeħli na wlocie skrzyĳowania nie ma moĳliwoħci wyodrēbnienia fazy sygnalizacji dla prawoskrētu ruchu ogólnego, to czēsto lepszym sposobem
organizacji ruchu jest prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych w jezdni lub
wyznaczenie w jezdniach pasów ﬁltrujĎcych dla rowerzystów, ħluz rowerowych na wlotach
skrzyĳowania oraz zaprogramowanie sygnalizacji ħwietlnej w sposób uwzglēdniajĎcy prēdkoħĄ ewakuacji rowerzystów ze skrzyĳowania (ok. 16–20 km/godz.).

ĦLUZY ROWEROWE NA SKRZYĲOWANIACH, PASY FILTRUJčCE PRZED
SKRZYĲOWANIAMI
Jednym z najprostszych, a zarazem niezwykle efektywnych rozwiĎzaĝ ruchu rowerowego na
skrzyĳowaniach sĎ tak zwane ħluzy rowerowe. Ħluza rowerowa jest rodzajem (lub czēħciĎ)
obszaru akumulacji w jezdni, umoĳliwiajĎcym rowerzystom oczekiwanie miēdzy liniĎ zatrzymaĝ dla samochodów i skrzyĳowaniem. Zajmuje caãĎ szerokoħĄ pasa ruchu, a rowerzyħci
w ħluzie stojĎ obok siebie i dopiero ruszajĎc rozplatajĎ siē w peleton. Jest to bezpieczne,
gdyĳ sĎ doskonale widoczni przez kierowców samochodów.
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Ħluzy rowerowe wraz z pasami ﬁltrujĎcymi sĎ znacznym uãatwieniem dla ruchu rowerowego, przyħpieszajĎc ruch rowerowy i zwiēkszajĎc przez to jego konkurencyjnoħĄ wobec samochodu. (Dublin, Irlandia)

IstniejĎ dwa podstawowe rodzaje ħluz rowerowych:
Ƚ ħluzy do jazdy na wprost i lewoskrētu z wlotu skrzyĳowania, gdzie ruch rowerowy odbywa
siē na zasadach ogólnych lub na pasie rowerowym (pasie ﬁltrujĎcym) w jezdni
Ƚ ħluzy obsãugujĎce relacje skrētne z przecinajĎcego wlot skrzyĳowania przejazdu rowerowego w osi wydzielonej drogi rowerowej poza jezdniĎ.
Dojazd do ħluzy obsãugujĎcej relacjē na wprost odbywa siē albo jezdniĎ na zasadach ogólnych
albo po pasie rowerowym w jezdni, tzw. pasie ﬁltrujĎcym, umoĳliwiajĎcym rowerzystom ominiēcie stojĎcych na czerwonym ħwietle lub wyprzedzenie wolno jadĎcych w kierunku skrzyĳowania
samochodów. Pas ﬁltrujĎcy miusi byĄ wyznaczany przed skrzyĳowaniem w taki sposób, ĳe zaczyna
siē przy prawej krawēdzi jezdni i prowadzi bezpoħrednio do ħluzy rowerowej miēdzy pasem ruchu
ogólnego na wprost i ewentualnym pasem ruchu ogólnego do skrētu w prawo. Jest bardzo waĳne,
aby organizacja ruchu nie zmuszaãa rowerzysty jadĎcego na wprost lub zamierzajĎcego skrēciĄ
w lewo do przeplatania toru ruchu z szybciej od niego jadĎcymi samochodami. To kierujĎcy samochodami muszĎ ustĎpiĄ pierwszeĝstwa rowerzyħcie, przecinajĎc pas rowerowy w jezdni.
Lewoskrēt odbywa siē zaleĳnie od wyboru rowerzysty albo zgodnie z ogólnĎ organizacjĎ ruchu
po torze ruchu samochodów, albo — w przypadku
duĳych natēĳeĝ ruchu samochodowego na wprost
i duĳej róĳnicy prēdkoħci samochodów i rowerzystów — w dwóch etapach. Najpierw rowerzysta
przekracza skrzyĳowanie i nie opuszcza go, tylko zatrzymuje siē w kolejnej ħluzie rowerowej
umieszczonej na sĎsiednim wlocie skrzyĳowania
po prawej stronie. Tam zatrzymuje siē i przepuszcza pojazdy poruszajĎce siē na wprost. Nastēpnie
po zmianie ħwiateã lub ustĎpieniu pierwszeĝstwa
rowerzysta przekracza skrzyĳowanie w docelowym kierunku.
W przypadku wlotu skrzyĳowania z przejazdem
rowerowym, ħluza umoĳliwia obsãugē przecinajĎcych skrzyĳowanie relacji skrētnych ruchu
rowerowego odbywajĎcego siē po wydzielonej
Schemat skrzyĳowania ze ħluzami rowerowymi, pasami ﬁltrujĎcymi dla rowerzystów oraz przejazdem rowerowym w osi wydzielonej drogi rowerowej. Wszystkie moĳliwe relacje sĎ dostēpne dla
rowerzystów a kolizje z ruchem samochodowym sĎ zminimalizowane lub nie istniejĎ.
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drogi rowerowej. Rowerzysta poruszajĎcy siē po wydzielonej drodze rowerowej wjeĳdĳa na
przejazd rowerowy a nastēpnie opuszcza go, zatrzymujĎc siē w ħluzie miēdzy przejazdem
a skrzyĳowaniem. W ten sposób nie blokuje ruchu na przejeıdzie rowerzystom, jadĎcym na
wprost po wydzielonej drodze rowerowej. Nastēpnie przekracza skrzyĳowanie na zasadach
ogólnych (np. po zmianie fazy sygnalizacji w przypadku skrzyĳowania osygnalizowanego).
W przypadku lewoskrētu na relacji odwrotnej, rowerzysta w zaleĳnoħci od natēĳenia ruchu na
wprost porusza siē albo zgodnie z torem ruchu samochodów skrēcajĎcych w lewo i wjeĳdĳa na
wydzielonĎ drogē rowerowĎ przcinajĎc przejazd rowerowy, albo wjeĳdĳa na wylot drogi rowerowej przy prawej krawēdzi jezdni i tam zatrzymuje siē. Nastēpnie przepuszcza samochody
opuszczajĎce wraz z nim skrzyĳowanie na wprost i dopiero wtedy przekracza przejazd rowerowy. ProjektujĎc drogē rowerowĎ naleĳy odpowiednio zaprojektowaĄ obszar akumulacji przed
przejazdem rowerowym, m.in. unikajĎc kolizji rowerzystów ze sãupami sygnalizatorów.
Naleĳy zwróciĄ uwagē, ĳe m.in. dziēki sygnalizacji ħwietlnej korzystanie ze ħluzy jest zawsze
niekolizyjne. Stosowanie ħluz rowerowych eliminuje punkty kolizji, które muszĎ siē pojawiĄ
przy stosowaniu przejazdów rowerowych ãĎczĎcych wydzielone drogi rowerowe obok skrzyĳowania przy przejħciach dla pieszych bez rozdzielonch faz sygnalizacji i w wielu przypadkach jest bezpieczniejsze i gwarantuje znacznie lepsze parametry uĳytkowe, niĳ budowa
przejazdów rowerowych przez wloty skrzyĳowaĝ.
UWAGA: ProjektujĎc ħluzy rowerowe, naleĳy zapewniĄ widocznoħĄ sygnalizatorów S–1 z obszaru ħluzy oraz — w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej — detekcjē rowerzystów znajdujĎcych siē w ħluzie. Obecne przepisy nie przewidujĎ istnienia ħluz rowerowych, jednak
w praktyce moĳna je wyznaczaĄ bez specjalnego oznakowania poziomego, tylko przy pomocy pasa rowerowego w jezdni i umieszczajĎc w odpowiednich miejscach sygnalizatory S–1.
Do poãowy roku 2006 w Polsce nie wdroĳono ani jednego przykãadu ħluzy rowerowej.

KONTRAPASY ROWEROWE
Jednym z najefektywniejszych rozwiĎzaĝ uãatwiajĎcych poruszanie siē rowerzystów w miastach sĎ tzw. kontrapasy rowerowe: pasy rowerowe w jezdni ulic jednokierunkowych, umoĳliwiajĎce poruszanie siē rowerzystów w kierunku przeciwnym do obowiĎzujĎcego wszystkie
inne pojazdy. W kierunku obowiĎzujĎcym wszystkie pojazdy rowerzyħci poruszajĎ siē na zasadach ogólnych lub na pasie rowerowym przy prawej krawēdzi jezdni.
Kontrapasy rowerowe znaczĎco zmniejszajĎ wspóãczynnik wydãuĳenia dla wielu relacji, bo rowerzyħci nie muszĎ dokonywaĄ dãugich objazdów, poruszajĎc siē ulicami na zasadach ogólnych.
Kontrapasy zmniejszajĎ wspóãczynnik opóınienia, jeħli na trasie alternatywnej znajdujĎ siē skrzyĳowania z sygnalizacjĎ ħwietlnĎ lub podporzĎdkowaniem, których nie ma
w ulicy z kontrapasem. Kontrapasy
poprawiajĎ bezpieczeĝstwo rowerzystów na dwa sposoby: rowerzysta na kontrapasie i kierujĎcy pojazdem poruszajĎcym siē na zasadach
ogólnych w jezdni majĎ doskonaãy
kontakt wzrokowy, a wyznaczenie
trasy rowerowej przy pomocy kontrapasa minimalizuje koniecznoħĄ
korzystania z tras niebezpiecznych
dla rowerzystów, gdzie muszĎ oni
poruszaĄ siē w duĳym i ciēĳkim ruchu samochodowym i pokonywaĄ
uciĎĳliwe, kolizyjne lewoskrēty.
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Kontrapas rowerowy (ul. Kopernika, Kraków).

Potencjalne zagroĳenia, jakie niesie kontrapas, to “ħcinanie” go przez samochody na ãukach
w lewo i kolizje na skrzyĳowaniach. Oba zagroĳenia moĳna ãatwo zminimalizowaĄ: przed
ãukami na linii wydzielajĎcej kontrapas w jezdni naleĳy umieszczaĄ wyspy dzielĎce z odblaskowymi pylonami; oddzielajĎ one kontrapas od pasa ruchu ogólnego i uniemoĳliwiajĎ
wtargniēcie naĝ rozpēdzonych samochodów.
Kontrapasy sĎ powszechnie stosowanym uãatwieniem dla rowerzystów w niemal wszystkich
krajach Europy. UchodzĎ za rozwiĎzanie bardzo bezpieczne, bo kierowcy samochodów i jadĎcy pod prĎd rowerzyħci majĎ doskonaãy kontakt wzrokowy. Z badaĝ niemieckich wynika
wrēcz, ĳe na kontrapasach ryzyko kolizji czy wypadku jest wrēcz niĳsze, niĳ podczas jazdy
w kierunku zgodnym z ogólnĎ organizacjĎ ruchu. Wynika to stĎd, ĳe do najczēstszych zdarzeĝ w ruchu miejskim naleĳy zderzenie z nagle otwierajĎcymi siē drzwiami samochodu.
Tymczasem na kontrapasie otwierajĎce siē drzwi samochodu nie sĎ tak niebezpieczne dla
jadĎcego z naprzeciwka rowerzysty jak drzwi, które otwierajĎ siē przed rowerzystĎ, który
siē w nich wrēcz klinuje.
Niestety, w Polsce kontrapasy sĎ doħĄ kontrowersyjnym rozwiĎzaniem i wielu zarzĎdców dróg
odrzuca ich stosowanie. Czēstym argumentem jest niedostateczny przekrój ulicy. Tymczasem
nie ma ĳadnych dowodów, aby ciasny przekrój byã przyczynĎ wypadków. Wrēcz przeciwnie
— to zbyt szeroki przekrój zachēca kierowców do rozwijania nadmiernych prēdkoħci, a to
rzeczywiħcie prowadzi do wypadków.
Co ciekawe, mimo niechēci do kontrapasów rowerowych w Polsce istnieje doħĄ rozpowszechniona praktyka otwierania ulic jednokierunkowych dla niektórych pojazdów w obie strony
i to czēsto mimo doħĄ skĎpego przekroju jezdni. Na zdjēciach poniĳej przykãady takiej organizacji ruchu z Torunia i Krakowa.
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Powaĳnym problemem jest skomunikowanie ruchu rowerowego, odbywajĎcego siē po wydzielonych drogach rowerowych z ruchem rowerowym na zasadach ogólnych w jezdni.
RozwiĎzania w przypadku skrzyĳowaĝ klasycznych mogĎ obejmowaĄ wjazdy z pasami wyãĎczania i wyjazdy z pasami wyãĎczania. Na niektórych skrzyĳowaniach doskonaãym rozwiĎzaniem sĎ ħluzy rowerowe. Ale w dwóch sytuacjach najprostszym, najmniej kolizyjnym
i najbardziej efektywnym rozwiĎzaniem jest potraktowanie drogi rowerowej po prostu jako
kolejnego wlotu skrzyĳowania:
Ƚ Skrzyĳowanie trójramienne (typu “T” lub “Y”): jeħli przebieg drogi rowerowej umoĳliwia doprowadzenie jej jako czwarty wlot skrzyĳowania dajĎcy w rezultacie ukãad
skrzyĳowania typu “X”, a rowerzyħci jadĎcy po jezdni nie muszĎ kolizyjnie przeplataĄ
torów ruchu pojazdów skrēcajĎcych w prawo lub jadĎcych na wprost aby dostaĄ siē na
drogē rowerowĎ, to wãaħnie taka organizacja ruchu jest optymalna.

B-43
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skala

C-13

Ƚ Wloty skrzyĳowania gdzie ruch rowerowy odbywa siē na zasadach ogólnych w jezdni mogĎ
i powinny byĄ wyposaĳone w ħluzy rowerowe. Rowerzyħci opuszczajĎcy drogē rowerowĎ
poruszajĎ siē na zasadach ogólnych, ustēpujĎc pierwszeĝstwa innym pojazdom.
Ƚ Maãe rondo. Maãe ronda sĎ
idealnym rozwiĎzaniem umoĳliwiajĎcym rozplecenie ruchu rowerowego odbywajĎcego siē na wydzielonej dwukierunowej drodze rowerowej
w jezdnie, gdzie odbywa siē na zasadach ogólnych oraz zebranie ruchu rowerowego
z tych jezdni i wprowadzenie go na wydzielonĎ drogē rowerowĎ. Maãe ronda eliminujĎ
niebezpieczeĝstwa zwiĎzane z lewoskrētem: rowerzysta nawet na potencjalnie najbardziej kolizyjnej relacji na drogē rowerowĎ wjeĳdĳa skrēcajĎc w prawo i nie zmieniajĎc pasa ruchu. W Polsce jak dotĎd nie ma zrealizowanych przykãadów takich rond,
istnieje projekt takiego rozwiĎzania w Krakowie.

NIEWIDZIALNA INFRASTRUKTURA ROWEROWA
W bardzo wielu przypadkach ruch rowerowy moĳe odbywaĄ siē na zasadach ogólnych w jezdni. Dotyczy to gãównie lokalnych ulic o niewielkich natēĳeniach ruchu i niewielkiej prēdkoħci
miarodajnej. Z wielu powodów istniejĎce ulice, gdzie ruch samochodowy staje siē coraz
bardziej uciĎĳliwy i niebezpieczny, przebudowuje siē na ulice uspokojonego ruchu (strefy
„tempo 30”, „strefy zamieszkania”).
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Ulice z uspokojonym ruchem samochodowym sĎ bardzo przyjazne dla rowerzystów
(Amsterdam, Kraków).

Moĳliwe sĎ nastēpujĎce rozwiĎzania techniczne:
Ƚ budowa progów zwalniajĎcych
Ƚ budowa szykan i wysp dzielĎcych, zmuszajĎcych kierowców do znacznego zmniejszenia prēdkoħci
Ƚ optyczne i faktyczne zwēĳanie jezdni
Ƚ podnoszenie tarcz skrzyĳowaĝ i przejħĄ pieszych
Ƚ przebudowa skrzyĳowaĝ na maãe ronda o jednym pasie ruchu i moĳliwie ciasnej
geometrii
Moĳliwe jest teĳ znaczĎce ograniczenie wjazdu pojazdów samochodowych przez odpowiednie oznakowanie (np. zakaz wjazdu samochodów ciēĳarowych, zakaz wjazdu samochodów innych niĳ pojazdy mieszkaĝców) lub wprowadzenie opãat za wjazd pojazdów samochodowych (rozwiĎzanie znane na przykãad z centrum Londynu oraz Trondheim i Bergen
w Norwegii).
Tak przebudowane ulice, gdzie samochodów jest mniej i poruszajĎ siē z prēdkoħciĎ rowerzysty
stanowiĎ dla ruchu rowerowego ogromne uãatwienie i stĎd okreħla siē je jako „Niewidzialna
infrastruktura rowerowa”. Szczególnym przykãadem „niewidzialnej infrastruktury” sĎ maãe
ronda, które majĎ bardzo wysokĎ przepustowoħĄ (z reguãy znacznie wyĳszĎ, niĳ skrzyĳowania z sygnalizacjĎ) a dla rowerzystów sĎ bardzo przyjazne, poniewaĳ zmniejszajĎ prēdkoħĄ
samochodów i umoĳliwiajĎ caãkowicie bezkolizyjny lewoskrēt, który na zwykãych skrzyĳowaniach bywa ryzykowny.
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ANALIZY PRZYPADKÓW:
SKRZYĲOWANIE UL. GRUNWALDZKIEJ I BRACI LEWONIEWSKICH (GDAĜSK).
Droga rowerowa powstaãa w 2003 roku w ramach Gdaĝskiego Rowerowego Projektu
Inwestycyjno–Promocyjnego. Jest czēħciĎ gãównej osi, ãĎczĎcej niemal wszystkie dzielnice
Dolnego Tarasu Gdaĝska oraz Sopot i Gdyniē. RozwiĎzanie zastosowane na tym skrzyĳowaniu
jest wzorcowe ze wzglēdu na bezkolizyjne rozszczepienie faz sygnalizacji ħwietlnej. Rowerzyħci
poruszajĎ siē na wprost jednoczeħnie z jadĎcymi na wprost samochodami (zielone ħwiatão pali
siē w sygnalizatorach S–1 i S–6), samochody skrēcajĎce w prawo na kolizyjnym w stosunku do
ruchu rowerów kierunku majĎ w sygnalizatorze S–2 ħwiatão czerwone. Ħwiatãa w S–2 zmieniajĎ
siē jednoczeħnie ze zmianĎ ħwiateã w sygnalizatorze S–6: kierowcy majĎ w S–2 zielone dopiero
wtedy, kiedy rowerzyħci opuszczĎ przejazd i w sygnalizatorze S–6 pali siē czerwone ħwiatão.
Warto podkreħliĄ, ĳe rowerzyħci nie muszĎ siē zatrzymywaĄ przed przejazdem rowerowym
aby wzbudziĄ sygnalizacjē.
WadĎ rozwiĎzania tego skrzyĳowania jest brak przejazdu rowerowego przez ul. GrunwaldzkĎ
na poãudniowym wlocie skrzyĳowania, co zmusza rowerzystów do trzykrotnego przekroczenia jezdni na przejazdach rowerowych. Jednak ze wzglēdu
na znikomy ruch na tej akurat relacji jest to akceptowalne.
DrugĎ, znacznie powaĳniejszĎ wadĎ jest brak drogi rowerowej
po wschodniej stronie ulicy Grunwaldzkiej na póãnoc od skrzyĳowania. Docelowo musi ona powstaĄ, aby zminimalizowaĄ
wspóãczynnik opóınienia na gãównej relacji miēdzydzielnicowej
obsãugiwanej przez tē trasē (zdecydowane zmniejszenie czasu
oczekiwania na sygnalizacji ħwietlnej na przejazdach w poprzek
ulicy Grunwaldzkiej).

ANALIZA PRZYPADKU: KONTRAPAS W UL. KOPERNIKA (KRAKÓW):
ChoĄ to rozwiĎzanie nie jest bezpoħrednio zwiĎzane z Gdaĝskim Rowerowym Projektem
Inwestycyjno–Promocyjnym, to znajduje siē w bazie przykãadów Najlepszej Praktyki infrastruktury rowerowej w Polsce i warto je tu przytoczyĄ.
Ulica Kopernika jest jedynĎ dostēpnĎ dla rowerzystów ulicĎ ãĎczĎcĎ ħcisãe centrum Krakowa
z Rondem Mogilskim oraz potencjalnymi i istniejĎcymi trasami rowerowymi w kierunku
Nowej Huty. PrzecinajĎca centrum Krakowa linia kolejowa moĳe byĄ przekroczona tylko okoão kilometr dalej na poãudnie albo kilkaset metrów na póãnoc. W obu przypadkach rowerzysta
musi poruszaĄ siē w ruchu ogólnym po jezdni z torowiskami tramwajowymi i bardzo duĳym,
czēsto szybkim ruchem samochodowym. Ze wzglēdu na przekrój jezdni tych tras omijanie
stojĎcych w korku samochodów jest niemoĳliwe i stanowiĎ one „wĎskie gardãa” dla ruchu
rowerowego.
Ulica Kopernika jest najkrótszĎ trasĎ na tej relacji i jedynĎ, gdzie nie ma torowisk tramwajowych. Jest jednokierunkowa i ma szczególny charakter ze wzglēdu na poãoĳenie na
dãugim odcinku w obrēbie zabudowaĝ Szpitala Uniwersyteckiego. Parkowanie jest dozwolone
tylko po jednej stronie jezdni a pod prĎd regularnie odbywa siē ruch karetek na sygnale.

41

Rowerzyħci zawsze poruszali siē ulicĎ Kopernika w obu
kierunkach. Oczywiscie, do wyznaczenia kontrapasa —
ãamiĎc przepisy gdy jechali pod prĎd.
Budowa kontrapasa rowerowego, choĄ budziãa ogromne kontrowersje, to okazaãa siē sukcesem. LiczĎca ponad 1200 metrów trasa ãĎczĎca Rondo Mogilskie z ulicĎ
MikoãajskĎ i Ħw. Jana w obrēbie Starego Miasta kosztowaãa 32 tysiĎce zãotych. Kontrapas rowerowego w jezdni
jest uzupeãniony prefabrykowanymi wyspami dzielĎcymi
z odblaskowymi pylonami, umieszczonymi w krytycznych
punktach ulicy tak, aby oddzieliĄ ruch rowerowy „pod
prĎd” i ruch ogólny zgodny z normalnĎ organizacjĎ uniemoĳliwiajĎc samochodom ħcinanie zakrētów i zajeĳdĳanie drogi rowerzystom. Docelowo, kontrapas rowerowy
w ul. Kopernika bēdzie wyprowadzaã ruch rowerowy od
strony Nowej Huty prowadzony bezkolizyjnie w dolnym poziomie Ronda Mogilskiego, obecnie
stanowiĎcego kolejne „wĎskie gardão” systemu rowerowego w Krakowie.
OpierajĎc siē na programie piēciu wymogów CROW dla infrastruktury rowerowej, kontrapas
w ul. Kopernika jest rozwiĎzaniem wzorcowym:
Ƚ skraca drogē rowerzysty na bardzo uczēszczanej relacji ħcisãe centrum Krakowa —
wschodnia czēħĄ ħródmieħcia i Nowa Huta. Oznacza to znaczne zmniejszenie wspóãczynnika wydãuĳenia (patrz wymóg bezpoħrednioħci CROW).
Ƚ zmniejsza liczbē miejsc, gdzie rowerzysta musi siē zatrzymaĄ (na trasach alternatywnych rowerzysta napotyka co najmniej trzy sygnalizacje ħwietlne a ze wzglēdu na
przekrój ulicy nie moĳe omijaĄ stojĎcych na ħwiatãach pojazdów). Oznacza to znaczne
zmniejszenie wspóãczynnika wydãuĳenia — parametru istotnego dla wymogu wygody.
Ƚ dla podstawowej obsãugiwanej relacji kontrapas eliminuje koniecznoħĄ niebezpiecznego lewoskrētu i punktu kolizji. Oznacza to speãnienie wymogu bezpieczeĝstwa
Ƚ kontrapas jest bardzo ãatwo dostēpny, zarówno z poziomu ıródeã i celów podróĳy przy
ul. Kopernika jak i poziomu sieci (docelowo bēdzie dostēpny bezkolizyjnie z czterech
gãównych dróg rowerowych krzyĳujĎcych siē na dolnym poziomie Ronda Mogilskiego)
Niemniej waĳny jest aspekt ekonomiczny. Przy zdumiewajĎco niskim koszcie inwestycyjnym jest
to prawdopodobnie najbardziej efektywna inwestycja rowerowa w Polsce. Z analiz wypadków
prowadzonych dla lat 1999–2003 wynika, ĳe kontrapas jest równieĳ bezpieczny — na trasach
alternatywnych zdarzyão siē zdecydowanie wiēcej wypadków, niĳ na ul. Kopernika, gdzie nigdy —
ani po wybudowaniu kontrapasa, ani przed — nie doszão do ĳadnej kolizji czoãowej a odnotowane
wypadki sĎ lekkie i typowe dla ruchu miejskiego (zderzenie z otwartymi drzwiami samochodu,
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rowerzysta który siē przewróciã wskutek wtargniēcia na jezdniē dziecka, rowerzysta który
siē przewróciã na zieleĝcu poza jezdniĎ itp.).

Kontrapas rowerowy na ul. Kopernika (oznaczony
na rysunku liniĎ zielonĎ) jest krótszy, szybszy,
wygodniejszy i bezpieczniejszy od najkrótszej
trasy alternatywnej (linia czerwona). Eliminuje
koniecznoħĄ zatrzymania siē rowerzysty na trzech
sygnalizacjach ħwietlnych i pokonania ryzykownego lewoskrētu.

ANALIZA PRZYPADKU: SKRZYĲOWANIE UL. LEGIONÓW I WYSPIAĜSKIEGO (GDAĜSK).
Zastosowano segregacjē ﬁzycznĎ ruchu pieszego i rowerowego na najbardziej kolizyjnej
relacji (piesi wychodzĎcy zza rogu budynku w kierunku przejħcia pieszego wprost na drogē rowerowĎ) oraz odpowiedni obszar akumulacji dla rowerzystów zmieniajĎcych kierunek
i przekraczajĎcych jezdniē ulicy Legionów po przejeıdzie rowerowym. W ten sposób rowerzyħci oczekujĎcy na czerwonym ħwietle przed tym przejazdem rowerowym nie blokujĎ ruchu rowerzystom jadĎcym na wprost majĎcym ħwiatão zielone.
W przypadku tego projektu problematyczna jest natomiast dostēpnoħĄ drogi rowerowej od
strony jezdni ulicy Wyspiaĝskiego (z gãēbi od lewej strony zdjēcia): barierka segregujĎca
ruch pieszy i rowerowy znajduje siē na optymalnym torze ruchu rowerzysty jadĎcego ulicĎ
Wyspiaĝskiego i skrēcajĎcego w drogē rowerowĎ w prawo.

Kiedy kierujĎcy samochodami skrēcajĎcy w prawo majĎ zielone ħwiatão w sygnalizatorze S-2, rowerzyħci jadĎcy na wprost majĎ czerwone. Rowerzyħci ruszajĎ na zielonym ħwietle, kiedy samochody
majĎ czerwone.
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ENGLISH SUMMARY: GDAĜSK CYCLING INFRASTRUCTURE AND
PROMOTION PROJECT
A man on bicycle on a ﬂat road can travel four times faster than a pedestrian using the
same amount of energy. Sounds dull? Then imagine a pedestrian and a cyclist starting from
the same point. In ﬁfteen minutes the cyclist will be four kilometres away while pedestrian
will be onlu one kilometer away. Which means the latter might have accessed any of the
points scattered on area of three square kilometres while the cyclist could have reached any
destination in the area of more than ﬁfty square kilometres or sixteen times larger! And the
difference does not involve any extra energy spending, pollution, noise or land occupation.
This shows the enormous potential the bicycle has for the cities, their inhabitants and the
environment. Sadly, in Poland cycling meets a number of serious obstacles and the government have done very little to change it. In fact, Poland holds probably the worst EU record
as far as cycling accidents are concerned: cyclists constitute about 13 percent of all road
fatalities. This must be compared with a very low bicycle use in most of the cities and modest in the countryside. Still, in larger cities like Cracow or Gdansk cyclists are more than 10
percent of all accident victims.
The only people who wanted tho change this were grass root activists who formed the „Miasta
dla rowerów” (Cities for bicycles) network in mid 90’s. The network was a part of environmental movement, notably the Polish Ecological Club (Friends of the Earth Poland). While
most of activities were bicycle demonstrations, media work and public awareness rising,
most of the leaders understood that without a tangible infrastructural changes cycling will
not be a viable option to most of Poles, especially in cities. However, this seemed completely
out of reach, as politicians’ agenda was different and the cycling activists’ impact was very
limited. Even worse: the few cycling facilities built occassionally were of such low quality
that further discouraged people from cycling.

THE GDANSK WAY
A very interesting approach was taken by cycling advocacy groups in Gdaĝsk, Obywatelska
Liga Ekologiczna (Civic Environmental League). Gdaĝsk is a city in northern Poland at the
Baltic Sea coast. Inhabited by some 465,000 souls it is a part of “tri–city” conurbation together with smaller cities of Sopot and Gdynia. Its cycling and alternative community is
perhaps the most vibrant in Poland. Numerous cycling demonstrations attracted more than
thousand people on bikes, impressed local politicians and led to a unique contract between
the grass–roots and the local government in the late 90’s.
Gdaĝsk was the ﬁrst city in Poland to have the Cycling Task Force organized by the Mayor.
Gdaĝsk was also the ﬁrst to have its own bicycle infrastructure design standards, developed
by experts from the Technology University of Gdaĝsk with some participation of cycling activists and based on the “Sign Up For The Bike” manual for cycle–friendly infrastructure by
the Dutch organization CROW (1993).
As the result of the Task Force work, the Mayor of Gdansk in 1999 set up a team to investigate
whether cycling infrastructure could be possibly funded under European Union ISPA program.
This was exactly whe Global Environment Facility (GEF) announced its Operational Program
11 — mitigating climate change induced by transport. Cycleway construction projects were
eligible.
Gdaĝsk authorities, local cycling community and Cities for Bicycles, aided by Przemek
Czajkowski of UNDP Poland, institution representing GEF in the country were quick to make
decision: Gdaĝsk will apply for GEF OP11 medium sized grant, not ISPA. The team that immediately started work on the project proposal included Roger Jackowski (OLE Gdaĝsk),
Marcin Hyãa (Cities for Bicycles - Polish Ecological Club), Przemek Czajkowski (UNDP Poland),
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mr. Antoni Szczyt (Municipality of Gdaĝsk), Susan Legro (UNDP Climate Change coordinator
for Central Europe) and Cynthia Page (UNDP Headquarters). The draft proposal was ready in
September 2000, the formal submission procedures were completed in December 2000. In
May 2001, the GEF decision was positive: Gdaĝsk got the funding.
It turned out that the Gdaĝsk proposal was the fastest developed and granted medium sized
project in GEF history. Almost all proposal work was done by the NGO community with the
consent of the Gdaĝsk government, this allowed for extra speed but later turned out to be
reason for trouble, too.

THE GDAĜSK PROJECT DETAILS
Gdaĝsk Project was about three things:
Ƚ Construction of 30.7 km segregated facilitie and calming trafﬁc on 70 km of existing
streets (see the map of segregated facilities to the right — click to enlarge)
Ƚ Public awareness raising and public participation campaign in Gdaĝsk
Ƚ Know–how dissemination and project replication
The long term goal is to increase bicycle use in Gdaĝsk to 5–10% of all trips (currently near
1–2%) and in this way, control the motorized transport induced emissions of greenhouse
gases by 250,000 tons in 15 years. The 5–10% ﬁgure is similar to the cycling levels in cities
in southern Sweden, just across the Baltic Sea. It seems feasible, judging from the polls
commissioned by the Miasta dla rowerów from polling and market research companies (TNS
OBOP and BBS Obserwator, 1999-2000). And there apparently is a vast pent–up demand for
cycling in cities as every fourth person expresses readiness to cycle to work. Most people
interviewed quote lack of cycling facilities as primary reason they do not cycle.
The segregated facilities were selected following a multi–criterional analysis that included
the present journey matrix for Gdaĝsk, bottleneck analysis, technical feasibility analysis
and cost analysis. The cycleways to be built concentrate along the main transport corridors
in Gdaĝsk and can easily be continued into the cities of Sopot and Gdynia. There is a good
integration with urban rail system. The hilly Upper Terrace part of Gdaĝsk has been scrapped
from the project as it is not so densely populated, there are steep hills and cycleways would
have to be very long and expensive to build and fewer people would use them.
Segregated facilities were considered appropriate for a number of reasons:
Ƚ speed limits in Poland in urban areas are higher than in other European countries and
drivers are notorious with speeding
Ƚ severe winters make road maintenance difﬁcult and snow often is ploughed away onto
the part of the road used by cyclists
Ƚ the core network is located along main streets with few junctions, so bidirectional facilities on both sides of street make many bicycle journeys faster and more smooth, as
many cyclists do not need to cross the street and to wait for the green light to follow
the bike path in appropriate direction
The awareness raising and public participation campaign is self–explanatory. It included
a number of public meetings, demonstrations and media work. An important part of the
project is quality control and public participation, including users’ representation. This was
primarily consulting the design and construction process to make sure Design Standards requirements are met. This work was performed by Civic Environmetal League, a local NGO.
The know–how dissemination and project replication included bulletin production and distribution, workshops for local authorities across Poland and consulting. Thirteen workshops
have been completed and proposals for cycling infrastructure funding were prepared and
submitted by the Municipality of Kraków, other cities following. This component was carried
out by the Polish Ecoloigical Club (Friends of the Earth Poland).
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The Municipality of Gdaĝsk was responsible for design and construction of cycleways.
The total budget of the project was 2 591 587 US dollars, including 1 000 000 dollar grant
from GEF, 1 564 000 dollar contribution by the Municipality of Gdansk and 27 587 dollar input
by the National Board of Polish Ecological Club.

THE PROJECT IMPLEMENTATION
The Gdaĝsk project Executing Agency was the Ministry of Environment and involved three
separate Implementing Agencies: Municipality of Gdansk, Civic Environmental League and
Polish Ecological Club. The implementation of the project was much delayed for a number
of reasons. One of them was a „culture clash” between partner organizations. The project
proposal was developed by the NGO’s outside the local government and its details turned out
to be not clear to the city ofﬁcials.There were conﬂicts between the city ofﬁcials and the
NGO community regarding the quality of the designed infrastructure as well as cost eligibility
of works commissioned by the Municipality that did not rely directly to the project goals.
Unfortunately, the delays in design and construction works coincided with unfavourable factors unforeseeable when the project was developed. The US dollar exchange rate (the project
currency) fell sharply against Polish Zloty and the project budget shrunk by a quarter. Value
Added Tax rate for construction works rose, which had impact on cash ﬂow. And the growing
construction boom caused prices to soar.
Another problem turned out to be the bicycle infrastructure surface costs. After ﬁrst successful pilot implementation, the tenders for construction works speciﬁed the cycleway surface course Stone Mastic Asphalt (SMA), a material new in Poland. Initially, the SMA price was
only slightly higher than the price of other asphalt surfaces but when tender did not allow for
other material, all tendering companies demanded prices four times higher than the alternatives. Those ﬁnancial issues further delayed the project implementation.
Instead of initally planned two year implementation period, the project lasted for four years
(2002–2006). Instead of 30.7 kilometres of segregated bicycle tracks, ony 17 kilometres were
built. However, the Municipality of Gdaĝsk remains committed to completing the initially
planned infrastructure with its own ﬁnancial resources and the total lenght of cycle facilities
now envisaged for construction exceeds 100 kilometres.

THE LESSONS FROM THE PROJECT
The project implementation met obstacles of organizational (political) and legal nature. The
solution for the ﬁrst was the Bicycle Package, for the latter - detailed proposals to change
law. The Bicycle Package is the blueprint for cycling policy on local level and consists of four
elements:
Ƚ Planning documents. The city Master Plan must deﬁne the major obstacles for cycling,
set the target ﬁgure of modal share for bicycles, name the main cycle routes and set
target of 100% of travel sources and destinations within a city to be accessible by bicycle. A more detailed bicycle infrastructure development strategy is always welcome.
Ƚ Design Standards for cycling infrastructure. While conforming with the general engineering and trafﬁc regulations they must incorporate Best Practice and propose quality
solutions for bicycle trafﬁc. They must not refer to bicycle tracks and other facilities
only but take into account the „invisible infrastructure” for cyclists - facilities not
meant directly for bicycles but potentially enhancing cyclists’ safety, comfort and ease
of movement.
Ƚ Bicycle User Group Consultation Platform (a Cycling Task Force). This is a horizontal
structure within the Municipality allowing for fast information ﬂow, including user feedback gathering. The Task Force role is to catalyse decision making that will incorporate
bicycle user’s interest and streamline the cycling policy with other policies of the city.
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Ƚ Bicycle Audit: a procedure to check all infrastructural investment or renovation against
the broader cycling policies (the Master Plan and other planning documents and Design
Standards) to assure no public expenditure results in worsening the condition for cycling. The other aim of Bicycle Audit is to „piggyback” some cycling investment on
other major infrastructural projects by the city, thus making public expenditure more
efﬁcient.
The Cycling Infrastructure Standards, Bicycle Audit, Cycling Task Force and cycling Master
Plan are the key issues proposed by the Cities for Bicycles advocacy and consulting group as
the result of the Gdansk Project and attempts to replicate it in other cities.
The legal changes include the proposal to change Poland’s Highway Code to streamline it
with the Vienna Convention on Road Trafﬁc (1968) regarding the bicycles, to dismabiguate
several articles and to improve several regulations on road engineering to pay more attention to cyclists and their needs. It also turned out that project replication using European
Union funding may be impeded by the Government policies on structural funds and proposals
for changes in National Development Plan were submitted.

THE PROJECT IMPACT AND RESULTS
We see the Gdaĝsk project as a major breakthrough for Poland. This is the ﬁrst and so far
only case in Poland that the grass–root community developed project of this size, got the
municipality involved, succeeded in fundraising and co–operated on implementation with the
Ministry of Environment and other project partners. The Gdaĝsk project is the ﬁrst complex
cycling activity of local government in Poland that is user–oriented and quality–oriented.
The project tangible results were cycleways that offer very high quality and now constitute
local Best Practice showcase. Other results include the Public Participation processes and
procedures. Cycling Task Forces have been set up and local Design Standards were commissioned by numerous cities across Poland, together with Bicycle Audit procedure proposed as
a way to overcome several problems with bicycle policy implementation. And some cities
have developed infastructural proposals to be funded by the EU or other funding sources.
A number of legal and technical issues were discovered or arose during the project. These
issues are the current challenge for the grass-root organizations involved in the Gdaĝsk
project. In 2005, the Ministry of Transport commissioned the National Cycling Development
Plan concept paper from the team who developed the Gdansk project. It is possibly the
ﬁrst time Poland’s national government expressed direct interest in cycling and this creates
a potential for future developments.

48

