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Publikacja powstała na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Piotra Todysa1  
na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na 
„Świadczenie usług doradztwa w zakresie zapewnienia dostępności produktów 
i usług oraz wsparcie CUPT w działaniach mających na celu zwiększenie 
społecznej świadomości wagi dostępności” podpisanej ze Spółdzielnią Socjalną 
FADO.

1 Od prawie 30 lat zajmuje się dostępnością przestrzeni publicznej dla osób 
z niepełnosprawnościami, Prezes Zarządu Fundacji TUS.  Członek Rady Dostępności przy 
Ministerstwie Rozwoju. Prowadzi szkolenia w zakresie dostępności, w tym projektowania 
uniwersalnego. Na co dzień przemieszcza się po Warszawie na rowerze. Współautor 
bloga o wycieczkach rowerowych: www.nwr.bike oraz współautor fanpage dotyczących 
codziennego korzystania z rowerów:  

 www.facebook.com/nieoczywistewycieczkirowerowe,
 www.facebook.com/rowertonieplaszczniewieszajgo.

Redakcja:

Publikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zdjęcia zamieszczone w publikacji zostały przekazane 
przez Wykonawcę ekspertyzy.

Copyright by Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Edyta Boratyńska-Karpiej

https://nwr.bike/
https://www.facebook.com/nieoczywistewycieczkirowerowe
https://www.facebook.com/rowertonieplaszczniewieszajgo
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Paweł Engel2 
Dawno, dawno temu, w pewnym mieście nad najdłuższą polską rzeką, padło 
publicznie dość znane zdanie, w którym pewien urzędnik przekonywał, że 
miasto nie jest wsią, i przemieszczanie się po nim rowerem jest absolutnie nie 
na miejscu. Minęło jakieś 25 lat, a wspomniane miasto intensywnie inwestuje 
w infrastrukturę rowerową i system roweru publicznego... Cóż, czasy się 
zmieniają, w tym przypadku zdecydowanie, na szczęście.

Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że rower staje się pełnoprawnym 
elementem systemu przemieszczania się w miastach i aglomeracjach. Niesie to 
za sobą wiele korzyści – ekologicznych czy też zdrowotnych, ale także kreuje 
wyzwania, choćby te związane z wiekiem i sprawnością użytkowników. Czy 
rower musi być zarezerwowany tylko dla młodych i sprawnych? Jeśli rower ma 
być elementem systemu transportu, to musi być jak najbardziej dostępny dla 
wszystkich jego uczestników. Jest oczywiste, że osoby w wieku senioralnym 
czy też osoby z niepełnosprawnościami będą stanowić coraz liczniejszą grupę, 
będą również coraz bardziej aktywni, zarówno fizycznie, jak również społecznie 
i zawodowo.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, w której próbujemy zmierzyć się 
z pytaniem o dostępność transportu rowerowego dla osób w wieku senioralnym 
i osób z niepełnosprawnościami. Wpisuje się ona w działania Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, które mają na celu promowanie zasady równości 
szans poprzez wspieranie dostępnego transportu. 

2 Zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania. Od 
początku drogi zawodowej związany z projektami finansowanymi ze środków europejskich, 
od 2008 r. w sektorze transportu. Odpowiedzialny jest m.in. za ocenę projektów w zakresie 
ocen oddziaływania na środowisko oraz analiz kosztów i korzyści, a także za proces ewaluacji 
w sektorze transportu. Prywatnie entuzjasta wycieczek rowerowych i propagator roweru 
jako środka transportu.

Wstęp
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Mamy nadzieję, że dyskusja „Dokąd zmierza rower?”, która rozpoczęła 
się w styczniu 2020 roku na spotkaniu Transportowego Obserwatorium 
Badawczego w CUPT, a która zaowocowała tą publikacją, przyczyni się do 
wypracowania rozwiązań, dzięki którym poszerzy się grono osób, które mogą 
korzystać aktywnie z roweru jako środka codziennego przemieszczania się. 
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Publikacja Dostępny rower na + jest wynikiem dyskusji przeprowadzonej 28 
stycznia 2020 roku podczas spotkania Transportowego Obserwatorium 
Badawczego3 pn. „Dokąd zmierza rower?4”. Podczas spotkania eksperci 
przekonywali, że transport rowerowy ma szereg zalet – jest zdrowy, cichy 
i ekologiczny. Rower jako środek transportu, zyskuje coraz większą popularność 
i jest sukcesywnie promowany. Efektywność tego środka transportu wymaga 
odpowiednio przygotowanej infrastruktury, która wyodrębni rowery z ruchu 
miejskiego, przez co pozwoli użytkownikom rowerów poruszać się szybciej 
i bezpieczniej. Jednym z elementów spotkania była prezentacja pt. „Miejski 
rower dla osób z niepełnosprawnościami”. Została w niej zwrócona uwaga, 
że więcej niż w co piątym gospodarstwie domowym mieszkają osoby 
z niepełnosprawnościami – wśród mieszkańców Warszawy ok. 11,9% to osoby 
z orzeczoną niepełnosprawnością. Dlatego też bardzo ważne jest znoszenie 
barier i dostosowanie infrastruktury drogowej, chodników, przejść podziemnych 
i przez ulicę. Musimy pamiętać, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, 
a starość to również ograniczona mobilność. Seniorzy także jeżdżą na rowerach, 
a rowery elektryczne znoszą barierę związaną z wydolnością organizmu. 

3 Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) zostało powołane w Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych w 2017 r. Zgodnie z założeniami, tworzy ono możliwość 
rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi 
interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji projektów 
transportowych, w szczególności w kontekście dofinansowania z funduszy UE. Wspomaga 
budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych 
zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym 
i regionalnym. Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

4 Materiały ze spotkania dostępne na: https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/
transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan2/efekty-dzialan#dokad-zmierza-
rower

1. Wprowadzenie

https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan2/efekty-dzialan#dokad-zmierza-rower
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan2/efekty-dzialan#dokad-zmierza-rower
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-dzialan2/efekty-dzialan#dokad-zmierza-rower
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Temat rower versus osoby o ograniczonej mobilności zaintrygował 
zgromadzonych. CUPT postanowił przeanalizować tę kwestię również pod 
kątem programowania perspektywy finansowej po 2020 r.

Nie ulega wątpliwości, że polskie społeczeństwo starzeje się. Za trzydzieści lat 
w populacji naszego kraju będzie więcej osób po 65. roku życia niż nastolatków. 
W interesie wszystkich obywateli jest by z roweru korzystało jak najwięcej osób. 
Jest to możliwe, trzeba tylko ku temu stworzyć odpowiednie warunki.    

W Polsce brakuje systemowych rozwiązań, które wspierałyby przemieszczanie 
się na rowerach osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym. 
Niniejsza publikacja wskazuje warunki konieczne do zwiększenia liczby 
podróży rowerowych na terenie miast, niezbędne działania do komfortowego 
i bezpiecznego wykorzystania roweru przez osoby w wieku senioralnym i osoby 
z niepełnosprawnością. Pokazane są utrudnienia i ograniczenia zniechęcające do 
przemieszczenia się na rowerze, a jednocześnie wielość rozwiązań wspierających 
taką aktywność. Opracowanie wskazuje, jak wielką rolę w zwiększeniu liczby 
podróży rowerowych ma bezpieczna infrastruktura rowerowa, wygodne 
rozwiązania komunikacji publicznej, wzrost roli roweru ze wspomaganiem 
elektrycznym, a także klimat, jaki tworzony jest wokół rowerowych aktywności 
osób w wieku senioralnym i osób z niepełnosprawnością.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości połączenia 
komfortowego i bezpiecznego wykorzystania roweru na terenie miast przez 
osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym. Istotne będzie 
też zidentyfikowanie barier utrudniających przemieszczanie się po mieście 
i w komunikacji miejskiej, a także zaproponowanie rozwiązań i standardów 
zwiększających liczbę podróży rowerowych, odbywanych przez osoby 
z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym, przy wykorzystaniu dobrych 
praktyk z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. 
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Jazda na rowerze jest nie tylko sposobem na zachowanie zdrowia 
i kondycji do późnych lat życia. W czasach kryzysu klimatycznego jazda na 
rowerze staje się nieodzownym elementem zmiany polityki transportowej 
miast. W czasach pandemii jest także sposobem na zmniejszenie liczby 
zachorowań, również w grupach najbardziej narażonych na zakażenie. 

Rower może być istotnym narzędziem służącym włączaniu 
użytkowników zarówno z ograniczoną sprawnością ruchową, jak i osób 
z niepełnosprawnością sensoryczną.

Analizę przeprowadzono metodą desk research. Wykorzystano badania, 
statystyki, dokumenty prawne, opracowania, analizy, blogi. Wykorzystano 
źródła tworzone przez instytucje publiczne, na przykład badania prowadzone 
przez Główny Urząd Statystyczny, jak też instytucje prywatne, na przykład 
badania przeprowadzone przez organizacje pozarządowe. Uzupełnieniem danych 
były rozmowy z osobami z niepełnosprawnościami, które są użytkownikami 
rowerów, wnoszące głos bezpośrednio zainteresowanych osób. To podejście 
uzupełnia jeszcze perspektywa autora: zajmującego się, od prawie 30 lat, 
kwestią dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami 
i aktywnego rowerzysty – współautora bloga poświęconego podróżom 
rowerowym. 

Opracowanie kierujemy przede wszystkim do dwóch grup urzędników: 
wydziałów/ jednostek zajmujących się infrastrukturą rowerową (przede 
wszystkim na poziomie miejskim) oraz tych urzędów, które odpowiadają za 
politykę wobec osób z niepełnosprawnością. 
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Zasadnicze pytanie dotyczy sposobu w jaki traktujemy rowerzystów. Czy jest 
to osobna grupa użytkowników, którzy posiadając różne pojazdy powinni mieć 
te same prawa, czy też staramy się promować rowery nietypowe jako narzędzie 
aktywizacji osób z niepełnosprawnością, w pewnym sensie, obok najczęściej 
spotykanych typów rowerzystów i rowerzystek. W zależności od odpowiedzi 
na to pytanie, należy powiązać kwestię rowerów z Konwencją ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych lub też dążyć do szerszego uwzględnienia nietypowych 
użytkowników i użytkowniczek w ramach grupy rowerzystów.
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2. Kto i ile jeździ? Kim są korzystające z rowerów 
osoby z niepełnosprawnością i osoby 
w wieku senioralnym?

Rower w połączeniu z osobą z niepełnosprawnością lub osobą w wieku 
senioralnym to niezbyt powszechne zestawienie. Jednak, jak pokazują statystyki, 
coraz więcej takich osób korzysta z roweru jako kierujący, bądź jako pasażer czy 
pasażerka.

Osoby po 60-tym roku życia w 25% deklarowały aktywność sportową i rekreację.5

5 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-
sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) (Uczestnictwo w sporcie 
i rekreacji ruchowej 2016 r.)  wynika, że5:

• osoby z niepełnosprawnością stanowiły 5% ogółu uczestniczących 
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych

• najczęściej wybieraną aktywnością (61% ćwiczących) była jazda na rowerze. 

Jazdę na rowerze deklaruje 71% mężczyzn i 55% kobiet w wieku 60 lat i więcej. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html
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Ta rowerowa aktywność jest zbieżna z dominującym trendem w całej populacji. 
Globalnie prawie połowa mieszkańców polskich miast uczestniczyła w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, a najczęściej wybieraną aktywnością była jazda na 
rowerze – 72% ćwiczących. 

Nie ma danych dotyczących odległości i czasu, jaki na rowerze spędzają 
osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym. Według badań 
z 2015 roku, w naszym kraju średni czas podróży rowerem wynosi 22 minuty, 
a jej średnia długość to niecałe 6 km. Na podróże rowerowe przypada 9,4% 
wszystkich podróży odbywanych w Polsce. Można przyjąć, że w przypadku 
obu opisywanych grup, czas i odległości mogą mieć nieco mniejsze wartości 
ze względu na zwykle nieco niższe możliwości fizyczne.(„Badanie pilotażowe 
zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce”, GUS 2015).67 

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w grudniu 2018 r. 
w Polsce było 2,5 mln osób, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności 
(wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie 
o niezdolności do pracy (wydane przez ZUS).8 Jednak według ostatniego 

6 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/
prezentacja_badanie_pilotazowe.pdf

7 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-
starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html

8 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-
niepelnosprawne-w-2018-roku,24,1.html

Na koniec 2018 roku osoby powyżej 60. roku życia stanowiły blisko 25% 
ogółu mieszkańców Polski. Widać wyraźny trend starzenia się społeczeństwa; 

w 2010 było takich osób 19,6%. Według prognozy GUS, w 2050 osoby 
w wieku 60 lat i więcej będą stanowić w Polsce około 40% społeczeństwa.7

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badani
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badani
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w
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Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób 
z niepełnosprawnością wynosiła prawie 4,7 mln, czyli stanowiła około 12% 
ludności Polski. 

Warto pamiętać, że zbiory osób z niepełnosprawnością i osób w wieku 
senioralnym w pewnej części pokrywają się – wraz ze wzrostem wieku, rośnie 
też liczba chorób, które de facto powodują, że osoby w wieku senioralnym 
„mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub 
w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać 
im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi 
osobami.”9 

 

9 http://konwencja.org/konwencja/

http://konwencja.org/konwencja/
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Na postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, ich wizerunek, także w kwestii 
korzystania z rowerów, ma wpływ to, w jakim porządku prawnym i filozoficznym 
będziemy opisywać te osoby. 

Jeśli patrzeć na rowerzystów z niepełnosprawnościami z perspektywy 
Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych10, to widzimy niepełnosprawność jako trwałą lub 
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. Ustawa ta wprowadza stopnie niepełnosprawności, 
które podkreślają niemożność podjęcia pracy i ograniczenia w pełnieniu ról 
społecznych. Z porządku podejścia medycznego, niepełnosprawność jawi 
się jako prywatna sprawa osoby doznającej niepełnosprawności, a społeczne 
wsparcie ogranicza się do działań medycznych i rehabilitacyjnych, mających 
kompensować ten stan za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze lub środki techniczne oraz ulgi i uprawnienia, w tym 
świadczenia pieniężne. Medyczne podejście koresponduje z językiem, jakiego 
używało się jeszcze niedawno wobec osób z niepełnosprawnościami; określeń 
zbudowanych na przeczeniach: inwalida - z łaciny ktoś bez wartości, bez 
znaczenia; nie-pełnosprawny – ktoś mniej sprawny, odróżniający się od sprawnej 
reszty; określeń zwracających uwagę na braki i przeciwstawiających osoby 
z niepełnosprawnościami reszcie społeczeństwa. Widzimy wtedy rowerzystę 
z niepełnosprawnością jako osobę, która ma głównie ograniczenia. Z takim 
podejściem wiąże się paternalistyczne podejście do niepełnosprawności, 

10 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

3. Postrzeganie osób z niepełnosprawnościami 
i osób w wieku senioralnym a korzystanie 
z roweru. Definicje, język.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf
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mało partnerskie, gdzie państwo coś „daje”, a osoby z niepełnosprawnością 
są poza głównym nurtem społecznym. Wtedy codzienna aktywność 
rowerowa, używanie roweru jako środka transportu wydaje się być fanaberią, 
a w najlepszym razie ma wymiar głównie rehabilitacyjny.  

Analogicznie postrzegane bywają osoby w wieku senioralnym. Stereotypowy 
społeczny odbiór wiąże się z postrzeganiem tego okresu życia jako momentu, 
w którym trzeba zrezygnować z wielu rzeczy: pracy, pełnionych ról społecznych, 
przyjemności, w tym też jazdy na rowerze. Pojawia się swoista nadopiekuńczość, 
która, podobnie jak w przypadku osób z niepełnosprawnościami, prowadzi do 
prób decydowania za te osoby, lekceważenia, protekcjonalności.11  

Tymczasem osoby w wieku senioralnym dzisiaj, to inni seniorzy niż jeszcze 
20 lat temu. „The Economist” zwraca uwagę, że obecna dekada należeć 
będzie do Generacji Yold – „młodych starych”. Chodzi o osoby z grupy 65+, 
w szczególności mieszkańców dużych miast, którzy są zdrowsi i bardziej zasobni 
niż poprzednie pokolenia seniorów. To grupa otwarta na nowości, między 
innymi np. rowery elektryczne, mająca większe oczekiwania wobec warunków 
zapewniających im możliwość swobodnego przemieszczania się.1213

11 https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/EE_09_2015-8.pdf
12 https://worldin.economist.com/edition/2020/article/17316/decade-young-old-begins
13 http://konwencja.org/konwencja/

W Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych13 niepełnosprawność 
widziana jest jako coś ewoluującego, wynikającego z interakcji między osobami 
z ograniczeniami, a barierami powstającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, 
które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, 
na równych zasadach z innymi członkami społeczeństwa - takie widzenie 
niepełnosprawności nazywane jest podejściem społecznym.  

https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/EE_09_2015-8.pdf
https://worldin.economist.com/edition/2020/article/17316/decade-young-old-begins
http://konwencja.org/konwencja/
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Konwencja podkreśla znaczenie niezależności i samodzielności osób 
z niepełnosprawnościami w dokonywaniu wyborów. Istotnym elementem 
jest dostępność środowiska fizycznego i społecznego. Dokument wprowadza 
pojęcie „uniwersalnego projektowania” jako filozofii projektowania produktów, 
środowiska, programów i usług, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu. Chodzi o projektowanie włączające wszystkich 
w przestrzeń społeczną, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami 
warunki do mobilności i jak największej samodzielności. By wybory dotyczące 
przemieszczania się były możliwe i realne, Konwencja zobowiązuje państwa do 
zapewnienia, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska 
fizycznego i środków transportu, ale też budynków i dróg. Ta niezależność 
przemieszczania się dotyczy tak codziennych aktywności zawodowych, jak 
działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej.
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4. Ludzie jeżdżą na sto sposobów. 
 Jak osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

w wieku senioralnym korzystają z rowerów.

Jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna. Nie tylko na terenach wiejskich, 
gdzie rower zawsze był środkiem transportu, gdy jechało się na targ, do 
sklepu, do skupu mleka, kościoła czy na stację by przesiąść się do pociągu 
do pobliskiego miasta. Jeździli ludzie w każdym wieku, a widok pani lub pana 
w senioralnym wieku nikogo nie dziwił – przecież jeszcze nie tak dawno, rower 
był podstawowym środkiem lokomocji na terenach mniej zurbanizowanych. 

Obecnie znowu w miastach, szczególnie tych większych, rower staje się 
coraz bardziej oczywistym środkiem transportu. Przestał pełnić funkcję 
jedynie rekreacyjną, i stał się pełnoprawnym narzędziem, sposobem na 
przemieszczanie się po mieście, często w połączeniu z autobusem, tramwajem 
czy aglomeracyjnym pociągiem. 

Powiększająca się drogowa infrastruktura rowerowa powoduje, że w miastach 
rower staje się coraz realniejszą alternatywą dla samochodu, przyczyniając się 
do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Jazda na rowerze może także być 
elementem uspokajania ruchu i zmniejszania hałasu, szczególnie w centrach 
dużych miast. 

W dobie pandemii koronawirusa przemieszczanie się na rowerze zyskało jeszcze 
jeden kontekst: rower stał się jednym z najbezpieczniejszych środków transportu 
(choć w naszym kraju, początkowo jazda  na rowerze traktowana był jako 
zwiększenie zagrożenia epidemicznego), zapewniając zachowanie bezpiecznego 
dystansu społecznego i minimalizując ryzyko zarażenia się czy też zarażenia 
kogoś innego. 
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Po wygaśnięciu pandemii, w dużych miastach może zacząć się odwrót od 
komunikacji miejskiej14- ludzie, obawiając się tłoku w komunikacji miejskiej, 
chętniej niż dotychczas mogą chcieć podróżować prywatnymi samochodami. 
Doprowadzi to do zakorkowania centrów miast i silnego zanieczyszczenia 
powietrza. Może też okazać się, że przesiadanie się na rower będzie 
rozwiązaniem powyższych problemów. Na przykład władze Krakowa już teraz 
zastanawiają się jak przekonać mieszkańców do zmiany nawyków. „Jeśli nie 
przesadzimy sporej liczby osób na rower i nie przekonamy ich do poruszania 
się pieszo, to nie ma innej alternatywy. Nie wymyśliliśmy na razie teleportacji. 
Jeśli wszyscy wsiądą do samochodów, to znów staniemy w korkach. To by 
oznaczało apokalipsę z punktu widzenia jakości powietrza i emisji dwutlenku 
węgla.” – powiedział Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego 
w Krakowie15.  Takie podejście oznacza także przekonanie do jazdy rowerem 
grup użytkowników nie-łączonych do tej pory z korzystaniem z tego środka 
transportu, w tym polskich seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

14 https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
technical-guidance/moving-around-during-the-covid-19-outbreak

15 https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-pandemie-ciecia-w-
komunikacji-i-wiekszy-smog/

Przemieszczanie się rowerem wspiera Światowa Organizacja Zdrowia14,  
nie tylko jako element zachowania dystansu społecznego, ale też jako 
sposób aktywności fizycznej wzmacniającej odporność organizmu. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance
https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-pandemie-ciecia-w-komunikacji-i-wiekszy-smog/
https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-pandemie-ciecia-w-komunikacji-i-wiekszy-smog/
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Coraz popularniejsze wśród seniorów jest wykorzystanie roweru jako sposobu 
na rekreację. Istnieją kluby rowerowe dla seniorów, jak choćby Śremski Klub 
Rowerowy Żwawe Dziadki16, który organizuje regularne wycieczki krajoznawcze 
już od 17 lat. 

Wiek senioralny przestaje być wiekiem emerytury, a staje się czasem 
aktywności. Dla wielu osób jazda na rowerze może być łatwiejsza niż chodzenie 
pieszo. Dość częstym widokiem są osoby poruszające się na trzykołowych 
rowerach. Ich użytkownikami bywają osoby z porażeniem mózgowym, ale też 
osoby w wieku senioralnym, które mają kłopoty ze zmysłem równowagi i czują 
się bezpieczniej na rowerze zapewniającym większą stabilność. W Tychach 
trójkołowy rower jest w ofercie roweru publicznego17. 

16 http://www.zwawedziadki.pl/
17 https://tyskirower.pl/

Rysunek 1. Jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna wśród seniorów

www.polskanarowery.sport.pl

http://www.zwawedziadki.pl/
https://tyskirower.pl/
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Rysunek 2. Trójkołowy rower ma nie tylko rehabilitacyjną funkcję

www.nwr.bike

W Gdyni rower trzykołowy w trzech rozmiarach jest w ofercie bezpłatnej 
wypożyczalni - mogą korzystać z nich osoby z niepełnosprawnością, zarówno 
dzieci, jak i dorośli, czy osoby starsze.18  

18 https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-wypozyczalnia-sprzetu-
rehabilitacyjnego-w-gdyni-juz-dziala,545908

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego
https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego
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Coraz częściej osoby poruszające się na wózkach stosują dostawki przyczepiane 
do wózka. Taka dostawka napędzana jest rękami, czasem wyposażona jest także 
w dodatkowy napęd elektryczny. Taki handbike jest wyposażony w przerzutki 
i hamulce. Przystawki zyskują na coraz większej popularności, odkąd Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje zakup takich 
sprzętów. Z punktu widzenia polskiego prawa ten zestaw spełnia definicję 
roweru.19  

19 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 Art. 47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni 

osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na 
pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V 
o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

 Art. 47a) wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu 
osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może 
być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny 
zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie 
większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po 
przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Rysunek 3. Dostawka z przerzutką sprawia, że wózek zamienia się w ręczny rower

www.nwr.bike
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Dosyć popularne w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku jest 
poruszanie się na tandemach. Ograniczeniem w korzystaniu z tandemu jako 
środka transportu jest częsty brak osoby do prowadzenia roweru. W serwisach 
społecznościowych można znaleźć ogłoszenia: poszukuję pilota, poszukuję 
drugiej osoby do prowadzenia tandemu. Tandemy trafiają też do sieci rowerów 
publicznych, np.: w Warszawie można wypożyczyć taki rower (w sieci Veturilo 
jest ich ponad 20). 

Rysunek 4. Dla osób z niepełnosprawnościami wzroku tandem jest sposobem 
na jazdę na rowerze

www.niewidominatandemach.gt.pl

Tandemy to także sposób na poruszanie się dwóch osób, gdy jedna z nich 
jest osobą z niepełnosprawnością ruchową. Takie rozwiązanie daje możliwość 
wspólnej jazdy w sytuacji, gdy jedna z tych osób samodzielnie nie może 
napędzać roweru. 
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Osoby z niepełnosprawnością korzystają też z rowerów biegowych – rowerów 
bez pedałów, na których można się poruszać odpychając nogami od podłoża. 
Rowery biegowe kojarzone są głównie z dziećmi. Jednak dedykowane są też 
osobom dorosłym, właśnie tym, które mają kłopot z synchronizacją. Racerunning 
jest też dyscypliną sportową. Biegaczki czy biegacze używają trójkołowego 
roweru bez pedałów i opierają tułów na specjalnej podporze. Ta aktywność jest 
świetnym połączeniem sportu i rehabilitacji. „Start w zawodach na rowerach 
biegowych jest dla osób z niepełnosprawnością niezwykle motywujący i daje 
im ogromną satysfakcję” – mówi Magda Biegańska, prowadząca zajęcia dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową w ramach Gdyńskiego Poruszenia. - „Osoby 
z porażeniem czterokończynowym z wielu sportów są wykluczone. Pozostaje im 
albo boccia20, która jest mało dynamicznym sportem, albo właśnie taki rower.” – 
dodaje.21

20 sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w bule

21 https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-poruszenie-z-nowym-sprzetem,516473

Pierwszy rower Karla Draisa z 1817 roku, też był rowerem biegowym.  
Nie wymyślono jeszcze wtedy łańcucha do napędzania przekładni zębatej 
i Drais nie miał pomysłu, jak inaczej napędzać rower. 

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-poruszenie-z-nowym-sprzetem,516473


Dostępny rower na +

25

Rysunek 5. Racerunning, jazda na rowerze biegowym, jest nową dyscypliną 
sportową

Rysunek 6. Pierwszy rower był także rowerem biegowym

www.racerunning.fundacjazlotowianka.pl

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Drais
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Bardzo silnie rozbudowujący się segment rynku rowerowego, to rowery 
z elektrycznym wspomaganiem. Takie rowery ma w katalogu każda większa 
firma rowerowa. Elektryczne wspomaganie mają rowery trekkingowe, górskie, 
miejskie, ale też rowery towarowe. W tym segmencie rynku coraz częściej 
nabywcami są osoby w wieku senioralnym. Wspomaganie elektryczne pomaga 
zwiększyć dystans do pokonania, ale też daje możliwość do korzystania z roweru 
osobom, których ograniczenia nie pozwalają na korzystanie z klasycznie 
napędzanego roweru. Wspomaganie elektryczne zmniejsza też lęk przed 
niemożnością powrotu do domu, gdy osoba kierująca rowerem zbytnio się 
oddali.

Osoby z niepełnosprawnością bywają też pasażerami rowerów. Istnieją specjalnie 
zaprojektowane rowery towarowe, które służą do przewozu osób poruszających 
się na wózkach. To wygodne rozwiązanie, bo nie wymaga przesiadania się ani 
przesadzania osoby z niepełnosprawnością, czy osoby w wieku senioralnym. 

Rysunek 7. Rowery elektryczne to dynamicznie rozwijający się segment rynku 
rowerowego

https://www.dw.com/pl/szybcy-i-siwowłosi-seniorzy-na-e-rowerach
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Są wśród użytkowników rowerów także osoby, które używają rowerów do 
kwalifikowanej turystyki. Takim jest autor fanpage’a Bogey on a bike. Jak sam 
pisze o sobie „Jest taki sobie brodaty Bogey-Kaleka. I wymyślił sobie, że będzie 
jeździł na rowerze trójkołowym, poziomym. Bo chce pokazać, że można ruszyć się 
z chałupy, można jeździć i ćwiczyć jednocześnie, można robić to, co się wymyśliło.”

Rysunek 8. Rower towarowy w wersji osobowej – do przewozu osoby na wózku

https://www.cargobike.co.uk/product/axe-s-trike/

Rysunek 9 Jazda na rowerze jest także sposobem na turystykę osób 
z niepełnosprawnością

https://www.facebook.com/BogeyonaBike/
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Riksza rowerowa także jest wykorzystywana do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami czy osób w wieku senioralnym. Czasem taka 
aktywność ma postać projektu - tak było z inicjatywą Oleśnica Bajk Stajl22, której 
liderzy stworzyli rikszę dedykowaną przejażdżkom z seniorami. 

Jak widać bogactwo wykorzystywania rowerów jest wielkie i na pewno są 
jeszcze jakieś kategorie tutaj nieopisane. Taką są na pewno rowery sportowe, ale 
nie są tematem niniejszego opracowania. 

22 https://www.facebook.com/bajkstajlolesnica

Rysunek 10. Riksza dedykowana przejażdżkom seniorów

http://rgg.bike/sold.html

https://www.facebook.com/bajkstajlolesnica
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5. Jak w Polsce legalnie podróżować z i na 
rowerze. Prawne i formalne uwarunkowania 
jazdy i przewozów rowerów.

Polskie regulacje opisują przewóz rowerów w komunikacji miejskiej i poruszania 
się po drogach na rowerze. Regulują także przejazd komunikacją miejską osób 
z niepełnosprawnością czy osób w wieku senioralnym (Ustawa o uprawnieniach 
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego)23. Jednak 
nie ma rozwiązań, które jednocześnie obejmowałyby kwestie przewozu i jazdy 
na rowerze przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby w wieku senioralnym.

Komunikacja miejska
Polskie samorządy regulują kwestie przewozu rowerów w komunikacji 
miejskiej. Regulaminy mniej lub bardziej precyzyjnie opisują, jak zabezpieczyć 
rower podczas jazdy. Generalną zasadą jest, że przewozić rower można tylko 
wtedy, gdy nie stanowi on zagrożenia ani przeszkody w podróżowaniu innych 
pasażerów. Osoby przewożące rower mają obowiązek opuścić pojazd, jeśli 
uniemożliwiają przejazd pasażerom poruszającym się na wózku lub z wózkiem 
dziecięcym. Przewóz roweru jest bezpłatny. 

23 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/D19920254Lj.pdf

Regulaminy nie opisują sytuacji, gdy osoba z rowerem jest jednocześnie 
osobą z niepełnosprawnością. Jednocześnie to osoba kierująca pojazdem 
decyduje o tym, czy osoba podróżująca z rowerem ma opuścić pojazd, czy 
może w nim pozostać. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/D19920254Lj.pdf
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Dostępność transportu wiąże się z jednej strony z dostępnością infrastruktury 
przystanków, z drugiej z dostępnością taboru. (Raport Najwyższej Izby Kontroli 
- Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych 
w miastach na prawach powiatu, 2016).24 Raport NIK odnoszący się do 
dostępności komunikacji miejskiej wskazuje, jako przeszkodę w pełnoprawnym 
korzystaniu z publicznego transportu, źle zaprojektowaną przestrzeń w obrębie 
przystanków. W czasie kontroli żadne kontrolowane miasto nie określało 
standardów dostępności. Obecnie sytuacja jest nieco inna, coraz więcej miast 
ma lokalne standardy dostępności przestrzeni publicznej, np.: Gdynia, Łódź, 
Warszawa czy infrastruktury rowerowej, np.: Poznań, Metropolia Górnośląsko–
Zagłębiowska oraz Warszawa. Istnieją też standardy projektowania budynków 
dla osób z niepełnosprawnościami Ministerstwa Rozwoju, uwzględniające 
koncepcję uniwersalnego projektowania.25 Stosowanie ich powinno zmienić 
poziom dostępności przystanków.

Raport NIK wskazuje, że różny jest poziom dostępności taboru. Nieco 
lepiej wygląda kwestia taboru autobusowego - w dziewięciu z dziesięciu 
kontrolowanych miast nastąpił wzrost od 2% do 30% udziału autobusów 
niskopodłogowych wykorzystywanych w ramach publicznego transportu 
zbiorowego. 

24 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/069/LBY/
25 https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-

niepelnosprawnych/

Niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami autobus oznacza także 
utrudnienia w dostaniu się doń z rowerem. 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/069/LBY/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
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Kursujące w polskich miastach tramwaje są zwykle starsze niż autobusy, 
ze względu na dłuższy techniczny żywot i w dużo większym procencie 
są one niedostępne. Jeśli autobus lub tramwaj jest dostępny, osoby 
z niepełnosprawnością mają w nim wyznaczone i oznakowane piktogramem 
miejsce. 

Kwestię dostępności tramwajów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów 
i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.26 Mówi ono, że 
co najmniej jedno wejście powinno być przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Jeśli potraktować to dostosowanie w kategoriach 
projektowania uniwersalnego, to spełni ono także warunki do wprowadzania 
roweru. 

Do taboru autobusowego stosuje się Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite 
przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich 
budowy ogólnej [2018/237].27 Definiuje on pasażerów o ograniczonej możliwości 
poruszania się; mówi o osobach z niepełnosprawnością definiując ich bardzo 
szeroko: „osoby z obniżoną sprawnością sensoryczną i intelektualną, użytkownicy 
wózków inwalidzkich, osoby z upośledzeniem narządu ruchu, osoby niskiej 
postury, osoby z ciężkimi bagażami, osoby w podeszłym wieku, kobiety ciężarne, 
osoby z wózkami na zakupy oraz osoby z dziećmi, w tym z dziećmi siedzącymi 
w wózkach spacerowych”. Poza tym, że definicja ta bardzo koresponduje 
z ideą projektowania uniwersalnego, to wprost mówi też o osobach w wieku 
senioralnym. Aż dziwne, że jako przesłanki dotyczącej ograniczenia poruszania 
się, nie wymieniono tu roweru. Regulamin określa, że pojazd musi zapewnić 
dostęp „osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym co najmniej 
jednemu użytkownikowi wózka inwalidzkiego, oraz jednemu rozłożonemu wózkowi 
dziecięcemu lub wózkowi spacerowemu”. Zgodnie z zapisami regulaminu, drzwi 
zapewniające dostęp osobom na wózkach muszą mieć podnośnik lub pochylnię. 

26 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110650344
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0237&from=EN

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110650344
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0237&from=EN


Dostępny rower na +

32

Transport kolejowy
Nie ma w Polsce jednolitych zasad przewożenia rowerów koleją. Każdy 
przewoźnik ma własne regulacje.28 

PKP Intercity pobiera opłatę 9,10 zł za przewóz roweru niezależnie od odległości 
(podobnie wygląda opłata w Arriva i wynosi ona 5,50 zł). Rowery mogą być 
przewożone w specjalnie wyznaczonych miejscach lub na pierwszym i ostatnim 
przedsionku w składzie (pod warunkiem, że nie przeszkadzają innym podróżnym 
i za zgodą konduktora).29 I tak na przykład można przewozić rower „w pociągu 
TLK, IC w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia: przystosowanym do 
przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym albo w pierwszym 
przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego 
wagonu w składzie pociągu pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne 
miejsca przeznaczone na przewóz roweru. Przewidziana jest także pomoc 
osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej30 
we „wniesieniu/wyniesieniu bagażu zabieranego do pociągu i przewożonego 
przez osobę (masa bagażu nie może przekraczać 20 kg)” co może oznaczać 
także pomoc we wniesieniu roweru.  Coraz częściej wymagane jest dokonanie 
rezerwacji miejsca na rower, a jej brak może skutkować odmową przewozu.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna czy Koleje Mazowieckie oferują bezpłatny przewóz 
roweru i wyznaczają miejsca w zależności od rodzaju eksploatowanego taboru 
– haki, przedział dla osób z większym bagażem, wyznaczone specjalnie miejsca. 
Wyznaczone miejsca oznacza się w sposób trwały za pomocą piktogramów.

28 Wskazane w publikacji regulacje i dane dotyczące taryf przewozowych według stanu na 30 
maja 2020

29 https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-rowerow.html
30 https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/RPO-IC_tekst_

ujednolicony_04_06_2020.pdf

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-rowerow.html
https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/RPO-IC_tekst_ujednolicony_04_06_2020.pdf
https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/RPO-IC_tekst_ujednolicony_04_06_2020.pdf
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Warszawska Kolej Dojazdowa za rower pobiera taka samą opłatę jak za przewóz 
pasażera. 

Generalnie obowiązuje zasada, że podróżny może zabrać ze sobą do 
pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie; tak jest np.: 
w Kolejach Wielkopolskich czy Kolejach Śląskich. Złożony i opakowany 
rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu ręcznego. 
Podróżny jest zobowiązany do nadzoru nad przewożonym rowerem. Dla osób 
z niepełnosprawnościami lub w wielu senioralnym podróż ze złożonym rowerem 
może wykluczać przejazd nim na dworzec, a także zapakowanie go do pociągu. 

Jeśli chodzi o przejazd osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, są one zobowiązane poinformować przewoźnika 
o potrzebie otrzymania pomocy 48 godzin przed planowaną podróżą. Pomoc 
podczas wsiadania i wysiadania świadczona jest nieodpłatnie. 

W dwóch regulaminach przewozów znalazły się ciekawe zapisy łączące 
jednak perspektywę osób z niepełnosprawnością i osób poruszających się 
na rowerach. Koleje Mazowieckie, w informacji skierowanej do pasażerów 
z niepełnosprawnością, oczekują, by zgłoszenie o planowanym przejeździe 
zawierało także „inne istotne okoliczności zgłaszanego przejazdu, np. czy 
podróżny odbywa przejazd z psem, z bagażem ręcznym lub rowerem itp.”31

31 https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20
przewozu%20os%C3%B3b%2C%20rzeczy%20i%20zwierz%C4%85t%20przez%20
Koleje%20Mazowieckie%20-%20KM%20%28RP-KM%29%20z%20uwzg.%20zm.%20
1-14_0.pdf

https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
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Arriva w swoim regulaminie informuje, że „nie podlegają opłacie i są przewożone 
w ramach bagażu ręcznego: rower trójkołowy rehabilitacyjny, przewożony przez 
osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej.”32  
Podobny zapis znaleźć można w regulaminie Polregio.33

 

Realizacja zasady równości szans 
i niedyskryminacji (regulacje dotyczące 
realizacji funduszy unijnych)
Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej podlegają regulacjom 
przeciwdziałającym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 

Zgodnie z wytycznymi „dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia 
przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia 
w życiu społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede 
wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania,34 a także 
poprzez stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień35,  

32 https://arriva.pl/art/files/57
33 https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-

od-1-kwietnia-2020-r.pdf
34 Projektowanie uniwersalne jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania 

zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie 
społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość 
oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym. Rozwiązania przestrzenne zgodne 
z zasadą projektowania uniwersalnego przewidują, iż podstawowe działania będą z założenia 
odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników i nie będą wymagały specjalnych 
rozwiązań.  Budowlane ABC - https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-
budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wprowadzenie/projektowanie-uniwersalne-
objasnienie-koncepcji/

35 Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) – konieczne i odpowiednie zmiany 
oraz  dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia 
osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. 
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

https://arriva.pl/art/files/57
https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-od-1-kwietnia-2020-r.p
https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-od-1-kwietnia-2020-r.p
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wprowadzenie/projektowanie-uniwersalne-objasnienie-koncepcji/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wprowadzenie/projektowanie-uniwersalne-objasnienie-koncepcji/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wprowadzenie/projektowanie-uniwersalne-objasnienie-koncepcji/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
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w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. 
[…] W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, dostępność 
oznacza, że wszystkie ich produkty (na przykład […] wybudowane lub 
modernizowane obiekty, zakupione środki transportu) mogą być wykorzystywane 
(używane) przez osoby z niepełnosprawnościami.”36 

W Poradniku dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy 
europejskich jest zapis, że „w systemach zrównoważonego transportu przy 
wprowadzaniu systemów rowerów miejskich część z nich (min. 10%) powinna 
uwzględniać potrzeby osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku oraz seniorów 
(mogą to być rowery typu handbike, tandemy czy rowery trójkołowe). […] 
Dobrą praktyką powinno być sporządzanie SIWZ37 [dokumentacji przetargowej] 
z uwzględnieniem kryterium dostępności i zastosowania koncepcji projektowania 
uniwersalnego dla wszystkich pojazdów komunikacji zbiorowej. […] Dobrą 
praktyką byłoby, aby istniała możliwość elastycznego zwiększania liczby 
przewożonych osób poruszających się na wózkach poprzez demontaż foteli 
w pojeździe. […] Sieciowanie połączeń komunikacyjnych może w sposób istotny 
poprawić przepustowość komunikacji publicznej. […] 

36 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

37 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Środki komunikacji miejskiej i kolejowej, dworce, infrastruktura drogowa, w tym 
drogi dla rowerów, mają być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
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Istotne, by przewidzieć możliwości zmiany pojazdów (dokonania przesiadki) 
na węzłach komunikacyjnych i dostosować je do możliwości osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, w tym do czasu przejść pomiędzy stanowiskami/
peronami.”38 

Standardy dostępności (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 
Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji dla 
polityki spójności 2014-2020)39 formułując wymagania szczegółowe dotyczące 
infrastruktury transportu kolejowego zakładają, że „ciąg komunikacyjny łączący 
ze sobą na przykład miejsca zatrzymania innych środków transportu na 
terenie stacji kolejowej, takich jak postoje taksówek, przystanki autobusowe 
i tramwajowe, metro, itp. powinien być pozbawiony przeszkód.” Powinna to 
być „trasa, którą mogą swobodnie poruszać się osoby należące do wszystkich 
kategorii osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. […] Na trasie należy 
unikać zmian poziomu. Przebieg tras musi być możliwie najkrótszy.” Te same 
warunki, jeśli ma być użyteczna i wygodna, powinna spełniać trasa dla osób 
z niepełnosprawnością lub w wieku senioralnym poruszających się z rowerem 
lub jeśli to konieczne, na nim. Podobne wymagania stawiane są infrastrukturze 
komunikacji miejskiej.

38 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania 
funduszy europejskich 2014-2020 https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-
r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf

39 https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_
rownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf
https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf
https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf
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Ustawa prawo o ruchu drogowym

Definiuje drogę dla rowerów, jej oznakowanie i warunki, jakie powinna spełniać. 
Zdefiniowany jest także rower jako pojazd, również rower ze wspomaganiem 
elektrycznym. Ustawa nie przewiduje szczególnych uprawnień do kierowania 
rowerem dla osób z niepełnosprawnością czy w wieku senioralnym.40 

W rozporządzeniu Komisji (UE) 

nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się – TSI PRM, 
odnoszącym się do dostępności kolei, możemy przeczytać, że przedmiotem tej 
regulacji nie jest przewóz rowerów. Zapis dotyczący rowerów odnosi się jedynie 
do zorganizowania miejsca w wagonie dla osoby poruszającej się na wózku 
i brzmi: „Nie wolno montować żadnego wyposażenia stałego, np. haków na 
rowery lub stojaków na narty w miejscu na wózki lub bezpośrednio przed nim.” 
Odczytać można ten zapis jako pomysł na wyznaczanie odrębnych przestrzeni 
dla osób poruszających się na wózkach i osób z rowerami. Rozporządzenie 
określa wymagania dotyczące transportu osób z niepełnosprawnościami, m.in. 
miejsc na wózki, drzwi w wagonach, toalet, przejść, urządzeń wspomagających 
wsiadanie.41

 

40 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300
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Miejski transport publiczny i kolejowy
Ciągle jeszcze przemieszczanie się z rowerem w komunikacji miejskiej 
czy kolejowej nie należy do łatwych. A praktycznie jest to niemożliwe 
w międzymiastowej komunikacji autobusowej. 

W połączeniach międzymiastowych jedynie Flixbus oferuje przewóz rowerów.42  
Rower musi zostać powieszony na dedykowanym haku z tyłu autobusu lub 
rozłożony, umieszczony w specjalnej torbie i schowany do luku bagażowego 
– traktowany jest wtedy jak bagaż. Oba te rozwiązania eliminują osoby, które 
nie mają siły, by rower podnieść. Poza tym do przewozu nie są dozwolone 
rowery elektryczne, tandemy i rowery trójkołowe, czyli takie, z których 
często korzystają osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnością. 
W praktyce bardzo trudno skorzystać z takiej oferty, głównie dlatego, że 
w rozkładzie jest bardzo mało autobusów, które oferują przewóz rowerów. 
Inni przewoźnicy autobusowi nie oferują przewozu rowerów, a także nie mają 
żadnych rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Generalnie 
rowery w transporcie autobusowym traktowane są jak bagaż wielkogabarytowy. 
Od decyzji kierowcy zależy czy wyrazi zgodę na jego przewóz. 

Ważny jest też klimat, jaki budowany jest przez przewoźników w kwestii 
transportu rowerów. Wciąż jeszcze rower w komunikacji miejskiej nie jest czymś 
oczywistym. W Warszawie Zarząd Transportu Miejskiego jasno komunikuje, 
że „przewóz roweru to przywilej, który powinien być wykorzystywany 

42 https://www.flixbus.pl/uslugi/przewoz-rowerow

6. Z rowerem i na rowerze nie jest łatwo 
podróżować. Utrudnienia w przemieszczaniu 
się rowerem w środkach transportu i w ruchu 
drogowym. 

https://www.flixbus.pl/uslugi/przewoz-rowerow
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w wyjątkowych okolicznościach, takich jak awaria jednośladu czy załamanie 
pogody.”43 Rower najlepiej przewozić „poza godzinami szczytu, gdy 
w komunikacji miejskiej nie ma tłoku”. I żeby już nie było żadnych wątpliwości 
„jeżeli użytkownik roweru zamierza łączyć rower z innymi środkami transportu, 
powinien rozważyć użycie Veturilo [roweru publicznego] lub pozostawienie 
roweru przy stojaku na węźle przesiadkowym.” Takie podejście nie jest 
zachęcające do łączenia przejazdów rowerowych z korzystaniem z komunikacji 
miejskiej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością czy starszych, które 
potrzebują korzystać z własnych rowerów dobranych do swoich osobistych 
potrzeb i wymagań. 

Pierwszeństwo w każdym środku transportu mają osoby z niepełnosprawnością, 
zwykle utożsamiane z osobami poruszającymi się na wózkach – dla nich 
dedykowane są specjalne przestrzenie w środkach transportu. Co jednak, jeśli 
do autobusu wsiada osoba na wózku i podróżująca z rowerem osoba w wieku 
senioralnym lub osoba z niepełnosprawnością? Jak w tej sytuacji ma zachować 
się osoba kierująca pojazdem? W warszawskim metrze miejsca do przewożenia 
rowerów znajdują się wyłącznie w pierwszych i ostatnich drzwiach składu 
i są to te same miejsca, które w nowszych wagonach dedykowane są osobom 
z niepełnosprawnością – na stacjach drugiej linii metra kierują do nich ścieżki 
prowadzące dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Bywa też tak, że wspólna przestrzeń dedykowana jest rodzicowi z dzieckiem 
i osobie z rowerem - dochodzi do podobnego konfliktu.

43 https://warszawa19115.pl/-/przewoz-rowerow-w-komunikacji-miejskiej

Dochodzi do konfliktu interesów osób z niepełnosprawnościami i osób 
przewożących rowery. 

https://warszawa19115.pl/-/przewoz-rowerow-w-komunikacji-miejskiej
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Czasem stopień trudności wzrasta. Nie tylko osoby poruszające się na wózkach 
i osoby przewożące rower mają rywalizować o przestrzeń, ale też tym ostatnim 
proponuje się bardzo trudne rozwiązania do transportu rowerów. Bardzo 
powszechnym rozwiązaniem w pociągach i autobusach komunikacji miejskiej, jest 
stosowanie haków-wieszaków do przewozu rowerów.

Rysunek 11. Miejsce na rower może kolidować z miejscami wyznaczonymi dla 
osób z niepełnosprawnością

www.nwr.bike
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Rysunek 12. Umieszczenie roweru na wieszaku jest trudne dla wielu użytkowników

https://gdansk.naszemiasto.pl/wieszaki-na-rowery-w-gdanskich-
autobusach-na-razie-tylko-w/ar/c4-2056230

Rysunek 13. Haki – wieszaki stanowią wyzwanie dla każdego, gdy rower waży 
ponad 20 kg

www.nwr.bike
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Powieszenie roweru na haku wymaga wiele siły i koordynacji. Często jest 
to operacja nie do wykonania dla osoby w wieku senioralnym – rower waży 
zwykle kilkanaście kilogramów. Jest to też trudne lub niemożliwe, gdy rower 
wyposażony jest w koszyk czy sakwy. Jest problemem także dla osób niskiego 
wzrostu. Niemożliwe jest powieszenie roweru jeśli ma on wspomaganie 
elektryczne: bateria, silnik powodują, że waga takiego roweru oscyluje zwykle 
w okolicach 25 kilogramów i więcej. Poza tym, stosowanie haków na rowery 
sprawia dużą trudność innym pasażerom, w szczególności tym, którzy podróżują 
z bagażem. 

Rysunek 14 Rower na wieszaku znacznie zawęża przestrzeń korytarza

www.nwr.bike
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Czasem jest to mało kontrastowy piktogram w jasnym kolorze, umieszczony 
na szybie. Innym razem mała naklejka na drzwiach do przedziału dla osób 
z dużym bagażem. Nie jest też czytelna zasada rozmieszczania w składzie 
takich wagonów. Na przykład w Kolejach Mazowieckich, gdzie stosowane jest 
wiele różnych rodzajów wagonów i składów, podróżujący z rowerem nigdy nie 
wie gdzie znajdzie się wagon dedykowany pasażerom z rowerem. W sytuacji 
zatrzymania pociągu na peronie, a na przystanku czasem pociąg stoi jedynie 
1 minutę, osoba z rowerem ma bardzo mało czasu na znalezienie właściwego 
miejsca. To trudna i mało komfortowa sytuacja dla każdego, nie tylko dla 
seniorów i osób z niepełnosprawnością. 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Transportu Kolejowego, w Polsce 
na 3266 wagonów osobowych są 332 wagony pasażerskie do przewozu 
rowerów, czyli około 10%. (Trzeba przy tym pamiętać, że przewóz rowerów 
odbywa się głównie w kolejowym ruchu aglomeracyjnym i ruchu podmiejskim, 
a nie w przejazdach dalekobieżnych.) Pytanie, czy wszystkie są stale dołączane 
do składów? Przy okazji pandemii koronawirusa zmniejszyła się liczba 
podstawianych składów. Ze względu na konieczność zachowania dystansu 
społecznego zmniejszyła się też liczba podstawianych wagonów do przewozu 
rowerów. Podróżowanie z rowerem stało się jeszcze trudniejsze.44

44 https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-czasie-
pandemii-96648.html

Wagony i miejsca do przewozu rowerów nie są oznakowane intuicyjnie. 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-czasie-pandemii-96648.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-czasie-pandemii-96648.html
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Zdarza się, że w środkach komunikacji miejskiej rowery mają swoje specjalne 
miejsce. We wrocławskich tramwajach rower należy umieścić na specjalnym 
podwyższeniu, w miejscu wydzielonym poręczami. Takie rozwiązanie na pewno 
chroni innych pasażerów, jest jednak karkołomne dla tych, którzy mają mniej siły, 
słabe dłonie lub chorują na przykład na reumatoidalne zapalenie stawów. Nie 
da się w takie miejsce wstawić roweru trójkołowego, czy roweru z koszykiem 
wypełnionym zakupami.

Rysunek 15. Mało funkcjonalne stanowisko do przewozu rowerów w tramwaju

www.nwr.bike
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Dworce i przystanki kolejowe
Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce w 2017 roku 
było 2655 stacji i przystanków kolejowych.45 Większość tych stacji jest 
wiekowych, powstałych w czasach, gdy nie myślano o przemieszczaniu się 
osób z ograniczeniami w mobilności.46 Na stacjach i przystankach stosuje 
się kładki nad torami; przejście w poziomie torów albo jest zabronione, albo 
trudne do pokonania. Najwyższa Izba Kontroli w 2017 przeprowadziła kontrole 
przebudowanych lub zmodernizowanych dworców. (W latach 2014–2017 
PKP przeprowadziła przebudowę lub modernizację 20 dworców kolejowych.) 
Kontrola objęła przebudowę lub modernizację siedmiu z nich. Celem kontroli 
było sprawdzenie, czy przebudowane i zmodernizowane dworce kolejowe 
zapewniają dostęp do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnością.47 
Badano tylko te dworce, które ze względu na zakres przebudowy z  definicji  
powinny spełniać wymogi dostępności. Mimo to stwierdzono problemy 
w dostępności obiektów do obsługi podróżnych. Niedogodności wiązały 
się między innymi z utrudnieniami dostępu dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi (38% stwierdzonych przeszkód). Jako najistotniejsze wskazywano 
brak lub niedokładne oznakowania tras dojścia do poszczególnych części 
dworca, umieszczanie urządzeń i informacji zbyt wysoko, co utrudniało ich 
wykorzystanie przez osoby poruszające się na wózku lub niskiego wzrostu. 
Podawano przykłady braku dostępności: wejście do budynku dworca było 
niedostępne dla osób poruszających się na wózkach ze względu na znajdujące 
się tam stopnie, wyposażenie wejść w dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe, na 
przydworcowym parkingu nie zaprojektowano obniżenia krawężnika w miejscu 
bezpośrednio sąsiadującym z miejscami postojowymi dla pojazdów osób 
z niepełnosprawnością itp. 

45 https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-
przystankow-89164.html

46 Aktualnie trwa proces stopniowej modernizacji dworców i peronów m.in. dzięki środkom 
unijnym.

47 https://www.nik.gov.pl/plik/id,19577,vp,22188.pdf

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-przystankow-89164.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-przystankow-89164.html
https://www.nik.gov.pl/plik/id,19577,vp,22188.pdf
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Jeśli dodać to tego fakt, że większość wagonów to pojazdy wysokopodłogowe, 
to podróżowanie rowerem staje się bardzo dużym wyzwaniem dla osób 
z niepełnosprawnością i osób w wieku senioralnym. 

Infrastruktura drogowa
Kolizja rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i osobom 
poruszającym się na rowerach jest także obecna przy korzystaniu z wind 
i podnośników platformowych, montowanych przy kładkach nad ulicami czy 
torami. 

Regulacje dopuszczają przejazd osoby z niepełnosprawnością, a zabraniają 
korzystania osobie z rowerem. Takie rozwiązania pomijają osoby w wieku 
senioralnym poruszające się z rowerem, a formalnie nie będące osobami 
z niepełnosprawnością.

Rysunek 16 .Niezrozumiały zakaz przewożenia roweru podnośnikiem platformowym

www.nwr.bike
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W takiej sytuacji pozostaje skorzystanie z rynny umieszczonej na schodach. To 
rozwiązanie jest przede wszystkim niebezpieczne. Rower ze względu na swoją 
wagę szybko nabiera rozpędu i może bez kontroli się stoczyć. Rozwiązanie takie 
jest też pozorne - trzeba mieć bardzo dużo siły, by po rynnie o takim nachyleniu 
wepchnąć rower po schodach – dla wielu osób w wieku senioralnym jest to 
praktycznie niewykonalne. Jest to także trudne dla większości użytkowników, 
jeśli mają wprowadzać rower miejski ważący często ok. 20 kg.

Do korzystania z roweru nie zachęca także słabo rozwinięta sieć dróg dla 
rowerów. Często zdarza się nieseparowanie dróg dla rowerów od ruchu 
samochodowego i pieszego, drogi zakończone schodami czy nagle urywające 
się drogi dla rowerów, tak zwane teleporty – zmuszające bez zapowiedzi do 
zejścia z roweru i prowadzenia go, nieodśnieżanie dróg dla rowerów zimą 
i nieczyszczenie ich jesienią z zalegających liści.  Sporym utrudnieniem jest 
stosowanie wyniesionych krawężników w obrębie zjazdów do posesji czy 
stosowanie innej niż na drodze nawierzchni na zjazdach.  Gdy nawierzchnia drogi 
dla rowerów traci ciągłość, często osoba na rowerze z bitumicznej nawierzchni 
drogi wjeżdża na brukowaną nawierzchnię zjazdu. Powoduje to duży dyskomfort 

Rysunek 17. Niebezpieczna rynna do sprowadzania roweru

www.nwr.bike
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w poruszaniu się, a dla osoby z niepełnosprawnością czy w wieku senioralnym 
może powodować zachwianie równowagi podczas jazdy rowerem.

Jak wskazują osoby badane w pięciu dużych polskich miastach: Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, „Infrastruktura rowerowa w polskich 
miastach – z reguły uboga, fragmentaryczna, z licznymi lukami, a nierzadko 
również z przeszkodami – nie zachęca do wykorzystania roweru w codziennych 
podróżach. Między innymi właśnie dlatego rower nadal traktowany jest 
przede wszystkim jako narzędzie rekreacji, a nie jako pełnoprawny środek 
miejskiego transportu.”48 Innym ważnym, wskazywanym w badaniu czynnikiem 
demotywującym jest brak poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo rozumiane 
jest jako: „uprzywilejowanie rowerów w ruchu ulicznym, separowanie ruchu 
rowerowego od pozostałych środków transportu, kultura we wzajemnych 
relacjach między kierowcami, rowerzystami i pieszymi, zapewnienie bezpiecznych 
i komfortowych miejsc do parkowania i pozostawiania rowerów na dłuższy czas.”  

Zasadność poczucia braku bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerach, 
potwierdzają badania Instytutu Transportu Samochodowego. „Na polskich drogach 
w 2018 roku zginęło 286 rowerzystów (o 65 osób więcej niż rok wcześniej). Oznacza 
to, że w stosunku do 2017 roku liczba zabitych rowerzystów wzrosła o 30%.49 

48 Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast. Raport z badań społecznych 
zrealizowanych wśród mieszkańców pięciu największych miast w Polsce. Polski Alarm 
Smogowy, Kraków 2020,

 https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-transportowy-PAS-2.pdf
49 https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-wypadek-samochod-

polska-raport-its.html

Wskaźnik zabitych [rowerzystów] na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 
7,1 i jest blisko dwa razy wyższy, niż średnia europejska (4,0). Gorzej 
wypadają tylko Rumunia, Łotwa i Węgry.”49  

https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-transportowy-PAS-2.pdf
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-wypadek-samochod-polska-raport-i
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-wypadek-samochod-polska-raport-i
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Według danych Policji w 2018 roku do wypadków z udziałem rowerzystów 
przyczynili się sami rowerzyści - 1 713 wypadków, inni użytkownicy – 2615 
wypadków.50 W konsekwencji wiele osób używających roweru porusza się po 
chodnikach pomimo, że jest to w większości przypadków niezgodne z przepisami 
ruchu drogowego. 

Jeżdżąc na rowerze po mieście trzeba być przygotowanym na zmaganie się 
z rzeczywistością drogową, zaskakującą zmiennością warunków – trudno mówić 
o mile spędzonym czasie. Dopóki się to nie zmieni, trudno będzie zachęcać 
osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnością do częstszego 
używania rowerów.  

50 http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
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Poniżej przedstawiono wybrane rozwiązania z krajów Unii Europejskiej, mające 
znaczenie dla podróżowania z rowerem osób w wieku senioralnym i osób 
z niepełnosprawnością.51

Niemcy 
Niemcy to jeden z bardziej dostępnych rowerowo krajów. Transport publiczny, 
a także infrastruktura rowerowa i klimat społeczny sprzyjają korzystaniu 
z roweru przez osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym. 

Komunikacja miejska

W Berlinie informując o dostępności używa się określenia „Barrierefreiheit” – 
wolność od barier. Oznaczenie „Barrierefrei” informuje, że dane miejsce jest 
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prawie wszystkie 
środki transportu publicznego faktycznie są przystosowane. Na stacjach metra 
bardzo często umieszczone są systemy przeznaczone dla osób niewidomych. 
Aby uzyskać pomoc od kierownika pociągu, zawsze należy ustawić się na 
początku pociągu. Wszystkie autobusy jeżdżące po Berlinie są niskopodłogowe 
(wyjątkiem jest linia wycieczkowa 218). Osoby z niepełnosprawnościami 
powinny wsiadać przez środkowe drzwi, ponieważ w centralnej części znajduje 
się miejsce przeznaczone dla osoby na wózku. Prawie wszystkie tramwaje są 
niskopodłogowe – do tramwajów zawsze należy wsiadać z przodu.52 

W Berlinie można skorzystać z kilku systemów roweru publicznego. Rowery 
Nextbike można wypożyczyć nie tylko na godzinę, ale także na miesiące lub 

51 Regulacje i dane dotyczące taryf przewozowych według stanu na 30 maja 2020 roku

52 https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/krok-5-zycie-codzienne/osoby-niepelnosprawne/

7. Przegląd rozwiązań w innych krajach.  
Dobre praktyki.

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/krok-5-zycie-codzienne/osoby-niepelnosprawne/


Dostępny rower na +

51

nawet rok. Sieci Limebike i Jump  oferują także rowery ze wspomaganiem 
elektrycznym. 

W komunikacji miejskiej możliwe jest podróżowanie z rowerami. 
W oznakowanych symbolem roweru pociągach S-Bahn, metrze U-Bahn 
i tramwaju można przewozić rowery, gdy jest wystarczająco dużo miejsca. 
Priorytetowo traktowane są osoby poruszające się na wózkach. Podróż 
z rowerem jest zależna od strefy: transport w strefie taryfowej ABC kosztuje 
2,60 euro.53

Zahnradbahn to kolej zębata w Stuttgarcie - pociąg podjeżdża 200 metrów od 
stacji do stacji. Pasażerowie mogą przewieźć rowery otwartą lorą, przyczepioną 
do wagonika kolejki. Rowery przypina się do stojaków.

53 https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-
route-maps.en.html

Rysunek 18. Lora w kolejce zębatej

https://www.wired.com/2009/10/amazing-german-bike-carrying-train/

https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html
https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html
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Transport kolejowy

W Deutsche Bahn pierwszeństwo w przewozie, przed podróżnymi z rowerami 
na terenie całych Niemiec mają osoby z niepełnosprawnością i osoby z dziećmi 
w wózku.

Telefoniczne centrum serwisowe Mobility służy wsparciem przy podróży osób 
z niepełnosprawnością: organizuje pomoc przy wsiadaniu, wysiadaniu - na 
przykład podnośnik do wózka. Odpowiada na pytania dotyczące odpowiednich 
pociągów, dostępności stacji kolejowych lub minimalnych czasów przejazdu. 
Do dyspozycji klientów jest jednorazowo płatny klucz do toalety, który pomaga 
dostać się do dostępnej na stacji toalety. Klucz taki można też wypożyczyć na 
stacjach. 

Większość pociągów jest wyposażonych w szerokie wejścia, miejsca dla osób na 
wózkach (obok można zarezerwować miejsce dla osoby towarzyszącej), dostępną 
toaletę z wnętrzem wystarczającym do manewrowania i skorzystania z pomocy 
osoby towarzyszącej, jeśli jest to konieczne. Nowsze pociągi podmiejskie 
są wyposażone w rampę dla wózków. Wejście do wagonów oznaczone jest 
symbolem wózka. 

Do dyspozycji klientów jest aplikacja telefoniczna ułatwiająca podróżowanie 
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Można w niej znaleźć na 
przykład informacje o awariach wind na stacjach. Aplikacja powstawała przy 
udziale osób z niepełnosprawnościami. 

Strona internetowa Deutsche Bahn zawiera też informacje skierowane do 
osób w wieku senioralnym. W zakładce Generacja 60 plus są informacje m.in. 
o zniżkach czy możliwościach płatnej wysyłki bagażu w miejsce docelowe 
podróży, na przykład do ośrodka rehabilitacji. Istnieje możliwość wysyłki także 
roweru. Na większych stacjach można wypożyczyć wózek do poruszania się po 
jej terenie.

Daje się zauważyć jasny i oczywisty komunikat, że rower i pociąg idealnie się 
uzupełniają. Podróżny z rowerem nie ma wątpliwości, że jest mile widziany. 
Na stronie Deutsche Bahn jest zakładka „rower i pociąg” zawierająca komplet 
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informacji, a w niej taryfy, informacje o transporcie na duże odległości w tym 
międzynarodowym, transporcie regionalnym, lokalnym.54 Jest też informacja 
o zasadach przewozu rowerów większych niż standardowe: tandemów, rowerów 
poziomych i konieczności sprawdzenia czy wybrany pociąg dysponuje miejscem 
na przewóz takiego roweru. Można też znaleźć informacje jak na stacji kolejowej 
wypożyczyć rower publiczny w sieci DB Call a bike. Informacje przygotowane 
są wspólnie z ADFC, niemiecką organizacją rowerową. Deutsche Bahn i ADFC 
zawiązały partnerstwo na rzecz mobilności, promujące rozwiązania nakierowane 
na przemieszczanie się rowerem. 

W transporcie dalekobieżnym trzeba wykupić bilet na rower i specjalne 
miejsce do przewozu roweru. Jeden podróżny może przewieźć jeden rower. 
Bilet rowerowy wraz z rezerwacją miejsca na rower kosztuje 5,4 euro przy 
wykupieniu BahnCard; bez wykupienia karty BahnCard cena jest prawie 
podwójna. Sposób przewożenia rowerów zależny jest od miejsca w pociągu: 
rowery mogą wisieć lub stać.

Ceny i przepisy w poszczególnych landach są różne. Na przykład w Badenii-
Wirtembergii większość pociągów wyposażonych jest w przedziały 
wielofunkcyjne z reguły umieszczane na początku lub na końcu pociągu. 
Standardowo można przewozić dwukołowe rowery do 2 m długości i ze 
wspomaganiem elektrycznym. Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, można 
transportować tandemy, przyczepki rowerowe, rowery poziome i trzykołowe. 
Ciekawym faktem jest, że koleje opracowały i udostępniły instrukcję jak wejść 
z rowerem do pociągu. Można w niej między innymi przeczytać, że warto 
wsiadać szybko i uważać na innych podróżnych. Lepiej wsiadać z samym 
rowerem, bez bagażu, a optymalnemu wykorzystaniu specjalnych miejsc dla 
rowerów sprzyja parkowanie roweru bez bagażu. Jest też apel, by wspierać 
się nawzajem podczas załadunku i rozładunku rowerów.  W Bawarii cena za 
przewóz waha się od niecałego 1 euro do 6,4 euro. Przewóz rowerów o kołach 
do 20 cali jest bezpłatny. Jeśli zaś podróżuje się z dziadkami lub rodzicami 
mającymi wykupiony bilet na rowery, dzieci do lat 15 podróżujące wspólnie 

54 https://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/rad-nahverkehr.shtml

https://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/rad-nahverkehr.shtml
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wiozą rower bezpłatnie. W Kraju Saary z rowerami można bezpłatnie wsiąść 
do pociągu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 rano do północy oraz 
w soboty, niedziele i święta. W regionalnej sieci pociągów (IRE, RE, RB, S-Bahn) 
istnieje możliwość wykupienia całodniowego biletu na rower w cenie 6,5 euro. 

Enno to niemiecka prywatna firma kolejowa.55 Na swojej stronie zachęca do 
przewozu rowerów, także tych elektrycznych. Symbol roweru jest jednym 
z głównych piktogramów umieszczonych na stronie www - informujących 
o podstawowych usługach – obok informacji o dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. Wagony rowerowe są wyraźnie oznaczone, 
a wewnątrz nich jest dużo miejsca na rowery bez konieczności wieszania ich. 
Wejście do wagonu pozbawione jest barier. W każdym pociągu jest bezpłatna 
stacja ładowania roweru elektrycznego. Przewóz roweru jest płatny, można też 
wykupić bilet całodniowy. 

Podróżny z niepełnosprawnością może znaleźć informacje, że każdy skład 
obsługiwany jest przez przeszkolony personel, który bezpłatnie pomoże 
dostać się i wysiąść z pociągu. Wszystkie pociągi wyposażone są w rampę 
umożliwiającą wjazd osobie poruszającej się na wózku. Właściwe drzwi 
wejściowe są wyraźnie oznaczone na zewnątrz. Jeśli podróżny chce zgłosić 
potrzebę uzyskania pomocy, może się zarejestrować za pomocą formularza. Nie 
jest to jednak obowiązkowe. 

55 https://www.der-enno.de/service/mit-fahrrad-reisen/

https://www.der-enno.de/service/mit-fahrrad-reisen/
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Rysunek 19, Informacje o przewozie rowerów w pociągach Enno są klarowne 
i wyczerpujące

https://www.der-enno.de/service/uebersicht/

Rysunek 20. Ładowarka do rowerów z elektrycznym wspomaganiem

https://www.der-enno.de/service/uebersicht/
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Infrastruktura drogowa

W Hamburgu postawiono na budowę tras rowerowych, które pozwalają na 
przemieszczanie się po całym mieście we wszystkich kierunkach. 12 tras 
rowerowych w kształcie gwiazdy (w przyszłości 14) o łącznej długości około 
280 km łączy centrum z zewnętrznymi dzielnicami. Hamburg zainwestuje ponad 
100 milionów euro, aby rozwinąć sieć tych tras. Trasy rowerowe są kluczem do 
bezpiecznego poruszania się po całym mieście. Już obecnie 70% tras prowadzi 
po cichych, bezpiecznych, odseparowanych od ruchu samochodowego drogach. 
To powinno zachęcać starszych użytkowników do jazdy na rowerze przez cały 
rok, na długich czy krótkich dystansach. 

Istotnym elementem infrastruktury jest budowa miejsc parkingowych Bike + 
Ride, garaży dla rowerów, miejsc do ładowania rowerów elektrycznych. W 2025 
w Hamburgu będzie około 28.000 miejsc parkingowych dla rowerów.56

56 https://fahrrad.hamburg/de/service/velorouten/

Rysunek 21. Mapa tras rowerowych w Hamburgu

https://www.hamburg.de/verkehr/fahrradfahren-in-hamburg/300372/velorouten/

https://fahrrad.hamburg/de/service/velorouten/
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Niemcy słyną z tras rowerowych łączących ze sobą różne miejscowości. To 
doskonałe uzupełnienie miejskich tras rowerowych i zachęta do dojeżdżania 
do miast z terenów podmiejskich. Ogromnym ułatwieniem jest doskonała 
organizacja takich tras: świetne oznakowanie, dobrze opisane trasy, jasne 
drogowskazy, infrastruktura sprzyjająca odpoczynkowi.

Inne rozwiązania

Podejmowane są też inne działania zachęcające do przesiadania się na rower. 
Agencja ochrony środowiska uruchomiła program dofinansowania zakupu 
rowerów towarowych. Mieszkańcy Hamburga mogli ubiegać się o dotację 
w wysokości do 2000 euro na zakup nowego roweru towarowego ze 
wspomaganiem elektrycznym i dotację w wysokości 500 euro na zwykłe 
rowery towarowe. Oddzielnie premiowane było też zezłomowanie samochodu 
z silnikiem Diesla. Poza korzystnym wpływem na środowisko i jakość życia 
w mieście (np. zmniejszenie hałasu, mniejsze korki na ulicach), ma to też aspekt 

Rysunek 22. Drogowskaz pokazujący dystans między miejscowościami

www.nwr.bike
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ekonomiczny: rower towarowy jest o wiele tańszy w zakupie i utrzymaniu niż 
samochód dostawczy, może też zastąpić ten ostatni na ostatniej mili dostaw 
towarów w centrach miast.57 Trzykołowe rowery towarowe ze wspomaganiem 
elektrycznym mogą też być ułatwieniem w poruszaniu się dla osób w wieku 
senioralnym i osób z niepełnosprawnością. 

Dania
Dania ma ponad 100-letnią tradycję jazdy rowerem w miastach. Duńskie 
Stowarzyszenie Cyklistów ma w obszarze swoich zainteresowań również 
cyklistów w wieku senioralnym. By wesprzeć jazdę na rowerze w tej grupie, 
przeprowadza badania i tworzy programy.

Infrastruktura drogowa

Stowarzyszenie Cyklistów uważa, że dobrą inwestycją społeczną jest utrzymanie 
osób starszych na rowerze, a jednocześnie staranie się, aby zapobiec 
wypadkom związanym z wiekiem. W opinii Duńskiego Stowarzyszenia Cyklistów 
(Cyklistforbundet), dla wielu osób starszych rower może być cennym narzędziem 
zwiększającym mobilność, a tym samym zapobiegającym izolacji i samotności. 
Rower może ułatwiać utrzymywanie kontaktów towarzyskich i uczestniczenie 
w działaniach społecznych – z korzyścią zarówno dla zdrowia, jak i ogólnej 
jakości życia. Jednak w ostatnich latach coraz więcej rowerzystów po 65. roku 
życia bierze udział w wypadkach.  Zdaniem członków Stowarzyszenia, by temu 
zapobiegać należy m.in. budować wydzielone drogi dla rowerów, dbać o dobre 
oświetlenie dróg i rowerów, spowalniać ruch uliczny. Innym rozwiązaniem 
jest prowadzenie kursów: jak wybrać właściwy rower, ćwiczenia dotyczące 
utrzymywania się na rowerze, a także nauka jazdy na rowerze w ruchu miejskim. 

57 https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-lastenrad-
foerderprogramm/

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-lastenrad-foerderprogramm/
https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-lastenrad-foerderprogramm/
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Gminy powinny kupować riksze rowerowe np.: dla ośrodków opieki, by 
pensjonariusze mogli przemieszczać się jako pasażerowie. Cenne jest wspólne 
odbywanie wycieczek, szczególnie dla osób, które miały dłuższą przerwę 
w jeżdżeniu.58

Przemieszczaniu się na rowerach sprzyja wydzielanie dróg dla rowerów. W Danii 
już w 2012, przy każdej większej ulicy drogi dla rowerów umieszczane były 
pomiędzy jezdnią, a chodnikiem i oddzielone od jezdni i chodnika krawężnikiem 
- czyli stosowano zasadę pełnej segregacji ruchu. Przy czym praktycznie każda 
taka droga rowerowa przy jezdni była jednokierunkowa. Drogi wybudowane 
w XX wieku standardowo miały 2,2 m szerokości, ale wiele z nich jest obecnie 
przebudowywanych na arterie 3,5-metrowe. Przyuliczne drogi rowerowe 
powstawały głównie poprzez zabieranie ok. 1,2 metra szerokości jezdni oraz 
1 m szerokości chodnika. Obecnie jednak poszerzanie dróg rowerowych 
odbywa się zwykle tylko kosztem jezdni.59 Jak pisze Mikael Colville-Andersen, 
projektant urbanistyczny i ekspert w dziedzinie mobilności w mieście, założyciel 
Copenhagenize Design Company: „W przypadku infrastruktury rowerowej 
muszę być bezpieczny, czuć się bezpiecznie i dojechać do celu bez zbytniego 
zastanawiania się.”60      

Na bezpieczeństwo jazdy wpływ ma oczywiście stan nawierzchni dróg dla 
rowerów. Zimą władze miasta Kopenhaga starają się, by przed 8 rano, usunąć 

58 https://www.cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/cyklistforbundet-mener/aeldre/
59 http://zm.org.pl/?a=kopenahaga-129
60 Mikael Colville- Andersen „Być jak Kopenhaga.” Wysoki Zamek 2019

Infrastrukturę rowerową należy planować z uwzględnieniem wrażliwych 
rowerzystów, takich jak osoby starsze i dzieci. Tam, gdzie to możliwe, należy 
przewidzieć alternatywne trasy w cichym otoczeniu.

https://www.cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/cyklistforbundet-mener/aeldre/
http://zm.org.pl/?a=kopenahaga-129
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śnieg z najważniejszych tras rowerowych. Stolica Danii dysponuje specjalnymi 
maszynami do odśnieżania rowerowej infrastruktury. Trasy rowerowe mają 
najwyższy priorytet odśnieżania wśród dróg w mieście.61      

Transport kolejowy

W większości duńskich pociągów można przewozić swoje rowery. Cena biletu 
zależy od liczby stref przekraczanych podczas podróży. Przewóz rowerów 
w pociągach S (region stołeczny) jest bezpłatny. W maju 2009 roku, przed 
zniesieniem opłat, pociągi linii S przewiozły  188 tys. rowerów. Rok później, 
po zniesieniu opłat, liczba przewiezionych rowerów  wynosiła 630 tys.62 
W pociągach, wyraźnie oznaczonych symbolem roweru, są przestronne miejsca 
na rowery, a do wagonów prowadzą prosto z peronu szerokie wejścia. Wyjątkiem 
bywają pociągi Intercity. Wolno przewozić przyczepki rowerowe, jako zwykły 
bagaż, pod warunkiem, że ich wymiary nie przekraczają 100 x 60 x 30 cm, a koła 
są zdjęte. W niektórych pociągach można przewozić tandemy. Przewóz tandemów 
nie jest dozwolony w pociągach S, chyba że jest się osobą z niepełnosprawnością 
wzroku.63

Inne rozwiązania

Według badań Kantar, przeprowadzonych dla Duńskiej Dyrekcji Drogowej 
(Vejdirektoratet) w 2019 roku, 8% użytkowników (376 000 osób) posiada rower 
ze wspomaganiem elektrycznym. Wiele osób postrzega rower elektryczny 
jako alternatywę dla samochodu – 47% stwierdziło, że ich rower elektryczny 
całkowicie lub częściowo zastąpił samochód. Badani zauważają też ograniczenia 
w używaniu takich rowerów – 47% stwierdziło, że drogi dla rowerów w miastach 
są już zbyt wąskie jak na obecny rozwój ruchu rowerowego, co stwarza 
niebezpieczne sytuacje dla rowerzystów.64

61 Jw.

62 Jw.

63 https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml
64 https://www.thelocal.dk/20191213/is-the-electric-bicycle-denmarks-new-car

https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml
https://www.thelocal.dk/20191213/is-the-electric-bicycle-denmarks-new-car
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Rysunek 23. Wejście do pociągu bezpośrednio z poziomu peronu

https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml

Rysunek 24. Rowery przewożone są w pozycji poziomej; 
ułatwieniem są stabilizujące pasy

https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml
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Czechy
Komunikacja miejska

W Pradze rowery (w tym ze wspomaganiem elektrycznym, ale też skutery 
zbliżone masą i wielkością do roweru) można przewozić praktycznie 
we wszystkich środkach komunikacji miejskiej: w metrze, w pociągu, na 
wybranych odcinkach linii tramwajowych, kolejką linową i promami. Na liniach 
autobusowych transport rowerów jest możliwy tylko na dwóch liniach, jednej 
regularnej (wtedy rowery umieszczane są na specjalnej ramie z tyłu autobusu) 
i na linii kursującej do portu lotniczego. W tramwajach rowery można przewozić 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych dla osób z wózkami dziecięcymi – i takie 
osoby mają pierwszeństwo. Transport rowerów jest bezpłatny na terenie całego 
miasta.65

65 https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/

Rysunek 25. Oznaczenie windy, którą na stacji metra można przewozić rower

https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml

https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/


Dostępny rower na +

63

Wybrane windy na stacjach metra mogą być używane do transportu rowerów - 
windy te są oznaczone niebieskim piktogramem rowerowym. 

W tramwaju rowery można przewozić na wybranych odcinkach tras w kierunku 
od centrum. Tutaj też informuje się użytkowników, które drzwi są przeznaczone 
do wsiadania z rowerem.

Warunki przewożenia roweru są jasno określone. Na przykład w metrze rower 
można przewozić tylko na pierwszej i ostatniej platformie każdego wagonu, 
z wyjątkiem pierwszej platformy za kabiną maszynisty. Pasażerowie muszą wejść 
do wagonu przez drzwi oznaczone odpowiednim piktogramem. W tramwajach 
można przewozić rower na platformie przeznaczonej do transportu wózków 
dziecięcych. W kolejce linowej rowery są przewożone w części wagonika 
oznaczonej odpowiednim piktogramem. W wagonie metra, tramwaju lub 
kolejce linowej można przewozić maksymalnie 2 rowery. Transport tandemów 
jest dozwolony tylko w metrze, jeżeli ma to związek z podróżowaniem osoby 
z niepełnosprawnością wzroku. Tandem przewożony jest na ostatniej platformie 
pociągu metra.66 

66 https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/podminky-
cestovani-s-kolem

Rysunek 26. Oznakowanie wejścia w tramwaju.

https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/

https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/podminky-cestovani-s-kolem
https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/podminky-cestovani-s-kolem
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Austria
By zachęcić użytkowników do jeżdżenia przez cały rok, należy dbać o stan 
infrastruktury rowerowej. W Wiedniu o nawierzchnię dróg dba się cały rok, 
także latem.  O drogi dla rowerów dba się w stolicy Austrii jak o infrastrukturę 
samochodową. Zimą trasy rowerowe są odśnieżane, latem czyszczone z piasku, 
jesienią z zalegających liści. Drogi dla rowerów są po prostu elementem drogowej 
infrastruktury miasta.

Francja
Ciekawostką w tym kraju jest to, że jednym z elementów wspierania jazdy na 
rowerze w okresie pandemii było dofinansowanie remontu i naprawy roweru. 
We wskazanych warsztatach, w ramach 50 euro dotacji, można było zrobić 
przegląd, naprawić hamulce, opony, przerzutki. Rząd Francji przeznaczył na ten 
cel 60 milionów euro.67

67 https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_
fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1

8. Inne kraje i inne rozwiązania

Rysunek 27. Czyszczenie drogi dla rowerów

www.nwr.bike

https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1
https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1
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Włochy
Pakiet pomocowy dla gospodarki w czasach pandemii zakłada, że ci obywatele, 
którzy zdecydują się na zakup roweru mogą otrzymać bon na 500 euro. Bon ma 
przysługiwać każdemu, niezależnie od sytuacji ekonomicznej. Program dotyczy 
miast z liczbą powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Rząd Włoch chce przeznaczyć 
na ten cel około 125 milionów euro. Jak powiedział Sergio Costa - minister 
środowiska: „Środowisko ma być bohaterem restartu. Włochy zaczną wszystko 
od nowa i zmienią swój bieg w stosunku do przeszłości”.68

Holandia
Holandia jest uznawana za królową rowerów: około 17 mln mieszkańców 
posiada niemal 23 mln rowerów. Podróże rowerem stanowią jedną czwartą 
wszystkich podróży. W 2018 roku powstała Dutch Cycling Vision – Holenderska 
Wizja Cyklizmu, wydana przez Dutch Cycling Embassy - publiczno prywatną sieć 
na rzecz zrównoważonej mobilności. We wstępie do opracowania, Stientje van 
Veldhoven - ministra środowiska informuje, że Holandia przeznaczyła ćwierć 
miliarda euro na propagowanie roweru jako poważnej opcji transportowej.6970

68 https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-premia-na-zakup-
nawet-do-500-euro,nId,4497262

69 https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf
70 Dutch Cycling Vision

Codzienna jazda na rowerze zmniejsza ryzyko zapadania na wiele chorób: 
o 40% mniej na raka, 52% mniej na choroby serca, o 40% zmniejsza ryzyko 
przedwczesnej śmierci. Jazda na rowerze sprzyja kontaktom międzyludzkim, 
a osobom starszym pomaga dłużej utrzymać aktywność społeczną.70

https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-premia-na-zakup-nawet-do-500-euro,nId,4497262
https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-premia-na-zakup-nawet-do-500-euro,nId,4497262
https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf
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W Holandii wiedzą, że jazda na rowerze, jeśli ma być sposobem na 
przemieszczanie się, wymaga bezpiecznej i wszechobecnej infrastruktury. 
Takiej infrastruktury, która zapewnia możliwość odbywania wszystkich podróży 
z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Sieć dróg dla rowerów musi 
„obsłużyć” wszystkie ważne miejsca dla wszystkich mieszkańców, by można 
było zrealizować prawie wszystkie cele podróży za pomocą roweru. Autor 
bloga „widok z drogi dla rowerów” za przykład podaje 60-cio tysięczne miasto 
Assen, gdzie 40% wszystkich podróży odbywa się na rowerze. Planowanie takiej 
sieci musi odbywać się w skali całego miasta. Drogi dla rowerów powinny być 
odseparowane od ruchu samochodowego.71  By poziom przemieszczania się był 
naprawdę wysoki, sieć infrastruktury rowerowej musi docierać wszędzie (tak, 
jak dzieje się to w przypadku ruchu samochodowego – oczywiste jest, że drogi 
są wszędzie): do wszystkich domów, szkół, miejsc pracy, sklepów, obiektów 
sportowych i świątyń. Ideałem jest, by bezpiecznie i spokojnie dotrzeć na 
rowerze do dowolnego miejsca. Szczególnie jest to ważne, gdy myślimy o takich 
użytkownikach, jak osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym.

Polska
Dobrym przykładem rodzimej dbałości o pasażerów z rowerami jest działanie 
MPK S.A. w Krakowie.  Tramwaje Krakowiak PESA 2014N wyposażone 
są w strefę z czterema miejscami ograniczonymi poręczami, umożliwiającą 
bezpieczne przewożenie rowerów. Bardzo ważne jest, że roweru nie trzeba 
podnosić w celu umieszczenia go między poręczami, co ułatwia podróżowanie 
osobom w wieku senioralnym czy osobom z niepełnosprawnościami. Stojaki 
na rowery umiejscowione są naprzeciwko oznakowanego wejścia – nie ma 
problemu ze zidentyfikowaniem dedykowanej strefy, a to przyspiesza czas 
wymiany pasażerów. MPK S.A. w Krakowie posiada 36 takich wagonów, co 
stanowi około 12% wszystkich pociągów tramwajowych.72

71 http://www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/the%20grid
72 Stan na 30 maja 2020 roku

http://www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/the%20grid
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Rysunek 28. Dedykowana przestrzeń na rowery w tramwaju Krakowiak

MPK S.A. Kraków

Rysunek 29. Oznakowane wejście ułatwia szybkie odnalezienie miejsca 
dedykowanego przewozowi rowerów.

MPK S.A. Kraków
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Władze Gdyni, jako pierwsze w Polsce, sięgnęły po rozwiązanie stosowane już 
w kilku europejskich krajach i zdecydowały o udzielaniu mieszkańcom dotacji 
na zakup roweru towarowego.  Mieszkańcy Gdyni mogą otrzymać zwrot części 
kosztów - 50% wartości zakupionego roweru, jednak nie więcej niż 5 000 zł. 
To pilotażowy projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie 
z założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni celem miasta 
jest „Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez działania 
w zakresie równoważenia transportu – zwiększanie udziału niskoemisyjnych 
środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie”.73

73 https://www.mobilnagdynia.pl/rower/611-dotacja-do-zakupu-roweru-cargo

https://www.mobilnagdynia.pl/rower/611-dotacja-do-zakupu-roweru-cargo
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Kierunek planowanych działań, w kwestii komfortowego 
i bezpiecznego wykorzystania roweru na terenie miast przez osoby 
z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym, zależy od 
sposobu, w jaki chcemy traktować takich właśnie użytkowników. 
Czy myślimy o przemieszczaniu się na rowerze jako rekreacji, czy 
zakładamy, że transport rowerowy jest środkiem codziennego 
transportu.  Jeśli jako kraj chcemy, by osoby w wieku senioralnym 
i osoby z niepełnosprawnością częściej i na większą skalę korzystały 
z rowerów, trzeba uznać, że przemieszczanie się rowerem jest 
jednym z elementów intermodalnego transportu pasażerskiego. 
Takie rozumienie wykorzystania roweru musi być obecne zarówno na 
poziomie rządowym, jak i samorządowym.

Myśląc o rozwiązaniach wspierających jazdę na rowerze osób w wieku 
senioralnym i osób z niepełnosprawnościami, trzeba zastosować 
podejście, które prezentował Ron Mace, twórca uniwersalnego 
projektowania. Uważał on, że konieczne jest „projektowanie produktów 
oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, 
w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź 
wyspecjalizowanego projektowania.” Infrastruktura drogowa, rowery, 
komunikacja miejska, usługi wspierające użytkowanie roweru tak mają 
być projektowane, by włączać użytkowników w codzienne społeczne 
funkcjonowanie. Zasady uniwersalnego projektowania to: identyczne 
zastosowanie, elastyczność użycia, prosta i intuicyjna obsługa, 
zauważalna informacja, tolerancja dla błędów, niski poziom wysiłku 
fizycznego, wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia, percepcja 
równości. 

9. Wnioski. Rekomendacje
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By wprowadzić rzeczywistą i istotną zmianę oraz wesprzeć 
powszechne korzystanie z roweru, trzeba stworzyć ogólnokrajową 
strategię rowerową na wzór Holenderskiej Wizji Cyklizmu.74 Powinna 
mieć ona charakter programu, tworzonego wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi zrzeszającymi osoby poruszające się na rowerach oraz 
osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnością. Jednym 
z elementów takiego programu powinno być ogólnopolskie badanie 
ruchu rowerowego i potrzeb osób poruszających się na rowerach.

Powinny powstać ogólnopolskie standardy infrastruktury 
rowerowej, np.: pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, tworzone 
w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby 
poruszające się na rowerach oraz osoby w wieku senioralnym i osoby 
z niepełnosprawnością.

Infrastruktura drogowa. Drogi i okolice dróg
Jako czynnik motywujący do wykorzystania w mieście roweru wskazuje 
się najczęściej bezpieczeństwo jazdy i rozwój sieci dróg rowerowych. 
Ważne jest, by drogi tworzyły sieć, dającą możliwość przemieszczania 
się po całym mieście, we wszystkich kierunkach; bez „teleportów” 
- bez konieczności zsiadania i prowadzenia roweru. Sieć, która jest 
traktowana tak samo priorytetowo, jak sieć dróg samochodowych.  
Tak powinny być projektowane wszystkie drogi będące w gestii władz 
samorządowych. 

Wzdłuż nowo powstających dróg krajowych i autostrad powinny być 
budowane drogi dla rowerów, bezpiecznie i trwale odseparowane 
od ruchu samochodowego, zapewniające dojazd do tych samych 
destynacji, co prowadzące do nich drogi dla ruchu samochodowego.  

74 https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf

https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf


Dostępny rower na +

71

Drogi dla rowerów powinny być odseparowane od ruchu pieszego 
i samochodowego, tak dla bezpieczeństwa pieszych, jak osób na 
rowerach. Natomiast jeśli ruch ma odbywać się w pasie drogi, to w 
terenie, gdzie ruch jest uspokojony. Sprzyjają temu strefy ruchu 30 km, 
woonerfy, zamykanie centrów miast dla ruchu samochodowego. 

Zgodnie z jedną z zasad uniwersalnego projektowania, konstrukcja 
dróg rowerowych nie powinna zmuszać do nadmiernego wysiłku – 
przejazdy przez jezdnie powinny być prowadzone w poziomie, bez dużej 
różnicy wysokości, a jeśli mają przebiegać po estakadach muszą mieć 
nachylenie dające możliwość pokonania ich przez osoby poruszające 
się na wózkach. Drogi powinny mieć gładką nawierzchnię, najlepiej 
bitumiczną. Powinno być zasadą, że każda nowo budowana droga 
dla samochodów ma w swoim pobliżu drogę dla rowerów. Drogi dla 
rowerów powinny być na tyle szerokie, by manewry wyprzedzania nie 
powodowały u użytkowników poczucia braku bezpieczeństwa. Dotyczy 
to tak dróg krajowych, jak dróg pozostających w gestii samorządu. 

W pobliżu dróg należy budować infrastrukturę w postaci wiat, ławek, 
zadaszonych miejsc, by osoby, które zmęczy jazda, miały warunki do 
wypoczynku przed dalszą jazdą. Dotyczy to dróg na terenie miast, 
a także poza nimi.

Drogi powinny być oznakowane intuicyjnie, informować o kierunkach 
jazdy, nazwach dzielnic, możliwych wariantach drogi czy węzłach 
komunikacyjnych, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, 
mówiącą o łatwo zauważalnej informacji. W czasie remontów dróg 
powinny być wyznaczane objazdy dla ruchu rowerowego, tak na 
drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, jak i drogach zarządzanych przez samorząd. 
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Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach powinna preferować ruch 
rowerowy, być wydłużona dla osób na rowerach w stosunku do ruchu 
samochodowego, tak, by użytkownicy poruszający się wolniej mogli 
bezpiecznie pokonywać skrzyżowania. 

Drogi dla rowerów powinny przebiegać w pobliżu węzłów komunikacji 
miejskiej i kolejowej z łatwym do nich dostępem tak, by była 
możliwość łączenia różnych środków transportu. W takich miejscach 
należy  budować parkingi typu B + R (Bike and Ride) – bezpieczne 
i komfortowe miejsca do parkowania i pozostawiania rowerów 
na dłuższy czas, by, jeśli trzeba, można było zostawić swój własny 
rower i kontynuować jazdę komunikacją miejską. Parkingi są dobrym 
miejscem, by instalować stacje do ładowania rowerów wspomaganych 
elektrycznie. Parkingi powinny być wyposażone w toalety dostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami i stacje do doraźnych napraw rowerów. 
Parkingi takie mogą być budowane w porozumieniu samorządów 
z przewoźnikami kolejowymi i autobusowymi.

Drogi powinny być utrzymywane w dobrym stanie: zimą odśnieżane 
– oblodzone drogi skutecznie zniechęcają do jazdy; wiosną , latem 
i jesienią czyszczone, żeby pył i liście nie powodowały ślizgania się po 
nawierzchni – takie sytuacje są trudne szczególnie dla osób mających 
kłopoty z zachowaniem równowagi.  
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Komunikacja miejska i kolejowa
By ułatwić przewóz rowerów w komunikacji publicznej należy stworzyć 
ogólnopolskie standardy, na poziomie zbioru dobrych praktyk lub  
rozporządzenia, zasad przewozu rowerów w komunikacji publicznej, 
tworzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby 
poruszające się na rowerach oraz osoby w wieku senioralnym i osoby 
z niepełnosprawnością. Taka regulacja powinna dotyczyć braku opłat za 
przewóz roweru, aranżacji miejsca do przewozu, oznakowania wejść do 
pojazdu dedykowanego przewozowi rowerów. 

Wspieranie intermodalnego transportu pasażerskiego, w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym, wymaga 
stworzenia możliwości bezwarunkowego wejścia z rowerem do 
tramwaju, autobusu czy pociągu aglomeracyjnego - by mieć pewność, 
że zawsze można liczyć na przejazd – mieć poczucie bezpieczeństwa, 
choćby w sytuacji gorszego samopoczucia. Takie rozwiązania pozostają 
w gestii samorządów i przewoźników.   

W każdym pojeździe komunikacji miejskiej musi być miejsce dla osoby 
z rowerem; musi być zapewniona wystarczająca liczba takich miejsc. 
Miejsca te powinny być niezależne od miejsc dedykowanych osobom na 
wózku i osobom z wózkiem dziecięcym. 

Przestrzeń dedykowana przewozom rowerów powinna być 
projektowana uniwersalnie, zgodnie z zasadą elastycznego użycia. 
Miejsca dla rowerów mogą być wyposażane np.: w składane siedzenia 
z systemem mocowania roweru podczas transportu.  

Wejście dedykowane transportowi rowerów powinno być wyraźnie 
oznaczone odpowiednio dużym piktogramem roweru - takie 
rozwiązanie skróci czas wchodzenia do pojazdu, przyspieszy 
wymianę pasażerów, ograniczy nerwowość w sytuacji ograniczonego 
czasu na wejście. Podobne oznakowanie powinno towarzyszyć 
miejscom do przewozu rowerów także we wnętrzu pojazdów. 
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Oznakowanie pojazdów do przewozu rowerów, wejść i miejsc do 
parkowania rowerów, powinno być wyraźne, oznakowane dużymi, 
wystandaryzowanymi, powtarzalnymi piktogramami, zgodnie z zasadami 
intuicyjnej obsługi i zauważalnej informacji. 

Wejście do pojazdu powinno być pozbawione barier, zgodnie 
z założeniami projektowania uniwersalnego i zasadą identycznego 
użycia. Samo umieszczenie roweru wewnątrz, także roweru ze 
wspomaganiem elektrycznym, nie powinno wymagać wysiłku fizycznego, 
a rozplanowanie wnętrza, choćby podnoszone fotele w miejscu na 
rower, powinno być zgodne z zasadą elastycznego użycia. By ograniczyć 
wysiłkowe działanie, ważne jest, by rower można było zabezpieczyć 
w pojeździe w pozycji na dwóch kołach, bez konieczności unoszenia go. 

Wejścia dedykowane rowerom powinny być szerokie, minimum 90 
cm by łatwo było wprowadzić szerszy niż standardowy rower, np. 
trzykołowy. Przestrzeń wewnątrz wagonów powinna zapewniać 
możliwość swobodnego przemieszczania się innym użytkownikom, 
a także umożliwić przewóz rowerów towarowych. Wielkość dostępnej 
przestrzeni dla użytkowników rowerów powinna być oszacowana na 
podstawie badań potrzeb. Umieszczanie w dedykowanym dla rowerów 
wagonie  jednocześnie dostępnej toalety, miejsc dla rodziców z dziećmi 
itp. nie sprzyja użytkowaniu.

W pociągach i autobusach dalekobieżnych oraz na terenie dworców  
należy zastosować stacje ładowania dla rowerów ze wspomaganiem 
elektrycznym.  Takie rozwiązanie jest osiągalne dla każdego 
przewoźnika. 

Nieodzowne jest prowadzenie regularnych szkoleń pracowników 
obsługi pojazdów transportu publicznego, w dziedzinie kontaktu 
z osobami z niepełnosprawnością i osobami w wieku senioralnym; 
pozostaje to w gestii przewoźników. 
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Informacje o warunkach przewozu i wsparciu podróżnych 
z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym powinny być łatwe do 
znalezienia tak na stronach www przewoźników, jak i w pojazdach, na 
przystankach czy dworcach. Aplikacje do obsługi przewozu rowerów 
powinny spełniać wymogi dostępności cyfrowej zgodnej ze standardem 
WCAG 2.1 i być łatwe w obsłudze także dla osób, które na co dzień nie 
korzystają z cyfrowych rozwiązań. 

Inne rozwiązania
Zachętą do korzystania z przemieszczania się rowerem jest możliwość 
ograniczenia wysiłku. Warto stworzyć system dopłat do kupna 
rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, w tym także rowerów 
towarowych, a także system dofinansowania napraw rowerów. Może 
mieć to postać programu krajowego lub samorządów lokalnych.

W sieciach rowerów publicznych powinny być do dyspozycji tandemy, 
rowery trójkołowe, rowery z niską ramą umożliwiającą wsiadanie, 
rowery ze wspomaganiem elektrycznym – odpowiednie dla osób 
z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym.   

Warto prowadzić regularną promocję korzystania z rowerów wśród 
seniorów i osób z niepełnosprawnością. Nieodzowne jest budowanie 
klimatu i przekazu pokazującego, że rower plus komunikacja 
publiczna to świetne połączenie. Ale też podobna kampania powinna 
być zaadresowana do innych użytkowników dróg czy transportu 
publicznego, po to, by zmienić postrzeganie jazdy na rowerze jedynie 
jako rekreacji lub sportu wyłącznie dla młodych i sprawnych fizycznie 
osób. Niezbędna jest w tej dziedzinie współpraca przewoźników, 
organizatorów transportu czy administratorów dróg, nadawców 
radiowych i telewizyjnych z organizacjami działającymi na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym. 
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10. Publikacje i źródła

1. Budowlane ABC. Standardy projektowania budynków dla osób    
z niepełnosprawnościami. 

 https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-
osob-niepelnosprawnych/

2. Być jak Kopenhaga. Duński przepis na miasto szczęśliwe. 

 Mikael Colville-Andersen. Wysoki Zamek 2019

3. Czy rower elektryczny to „nowy duński samochód”

 https://www.thelocal.dk/20191213/is-the-electric-bicycle-denmarks-new-car

4. Generacja Yold 

 https://worldin.economist.com/edition/2020/article/17316/decade-young-
old-begins

5. Flixbus – regulamin przewozu rowerów

 https://www.flixbus.pl/uslugi/przewoz-rowerow

6. Główny Urząd Statystyczny

 Prognoza ludności na lata 2014 – 2050  

 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/
prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html 

 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016r 

 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/
uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html

 

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://www.thelocal.dk/20191213/is-the-electric-bicycle-denmarks-new-car 
https://worldin.economist.com/edition/2020/article/17316/decade-young-old-begins 
https://worldin.economist.com/edition/2020/article/17316/decade-young-old-begins 
https://www.flixbus.pl/uslugi/przewoz-rowerow
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekrea
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekrea
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 Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce 

 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/
defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badanie_pilotazowe.pdf

 Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018

 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/
sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html

 Osoby z niepełnosprawnością w 2018 r.

 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-
spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w-2018-roku,24,1.html

7. Holenderska wizja rowerowa, Dutch Cycling Embassy

 https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_
PL.pdf

8. Koleje mazowieckie – KM

 Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt

 https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20
odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b%2C%20rzeczy%20i%20
zwierz%C4%85t%20przez%20Koleje%20Mazowieckie%20-%20KM%20
%28RP-KM%29%20z%20uwzg.%20zm.%201-14_0.pdf

9. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 http://konwencja.org/konwencja/

10. Kopenhaga i VOCA na rowerze, Wojciech Szymański

  http://zm.org.pl/?a=kopenahaga-129

11. Korzystanie z pociągów w Danii

 https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badani
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badani
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w
https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf 
https://www.dutchcycling.nl/images/downloads/Dutch_Cycling_Vision_PL.pdf 
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/Regulamin%20odprawy%20oraz%20przewozu%20os%C3%B3b
http://konwencja.org/konwencja/
http://zm.org.pl/?a=kopenahaga-129
https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/dsbtrains.shtml
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12. Motocykliści i rowerzyści giną na polskich drogach. Eksperci alarmują i chcą 
zaostrzenia nadzoru

 https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-
wypadek-samochod-polska-raport-its.html

13. Najwyższa Izba Kontroli

 Dostępność zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów 
niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się – informacja 
o wynikach kontroli

 https://www.nik.gov.pl/plik/id,19577,vp,22188.pdf

 Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób 
niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu – wyniki kontroli

 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/069/LBY/

14.  Osoby w podeszłym wieku na rowerze

 https://www.cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/cyklistforbundet-mener/aeldre/

15. Premia za naprawę roweru: budżet potrojony przez rząd 

 https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_
fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1

16. Portal miasta Berlin

 Osoby z niepełnosprawnością

 https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/krok-5-zycie-codzienne/
osoby-niepelnosprawne/

 Bilety, taryfy i mapy tras

 https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-
tickets-fares-and-route-maps.en.html

https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-wypadek-samochod-polska-raport-i
https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595611,motocykl-rower-wypadek-samochod-polska-raport-i
https://www.nik.gov.pl/plik/id,19577,vp,22188.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/069/LBY/ 
https://www.cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/cyklistforbundet-mener/aeldre/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/prime-reparation-velo-budget-triple_fr_5ecf4f72c5b6ac6880821ac1 
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/krok-5-zycie-codzienne/osoby-niepelnosprawne/ 
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/krok-5-zycie-codzienne/osoby-niepelnosprawne/ 
https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html 
https://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html 
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17. Portal miasta Gdynia

 Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-
wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-w-gdyni-juz-dziala,545908

 Gdyńskie Poruszenie na nowych rowerach biegowych

 https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-poruszenie-z-nowym-
sprzetem,516473

18. Portal miasta Hamburg. 

 Sojusz na rzecz transportu rowerowego

 https://fahrrad.hamburg/de/service/velorouten/

 Program finansowania – rowery towarowe

 https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-
lastenrad-foerderprogramm/

19. Portal miasta Praga. Transport miasta Praga. 

 Warunki podróżowania rowerem.

 https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/
podminky-cestovani-s-kolem

 https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/

20. Przewóz rowerów w komunikacji miejskiej w Warszawie

  https://warszawa19115.pl/-/przewoz-rowerow-w-komunikacji-miejskiej

21. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami

 https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-
r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego
https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3805/bezplatna-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-poruszenie-z-nowym-sprzetem,516473 
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-poruszenie-z-nowym-sprzetem,516473 
https://fahrrad.hamburg/de/service/velorouten/
https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-lastenrad-foerderprogramm/ 
https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13020298/2019-10-04-bue-lastenrad-foerderprogramm/ 
https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/podminky-cestovani-s-kolem 
https://www.dpp.cz/cestovani/cestovani-mhd/cestovani-s-jizdnim-kolem/podminky-cestovani-s-kolem 
https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/ 
https://warszawa19115.pl/-/przewoz-rowerow-w-komunikacji-miejskiej
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf 
https://cppc.gov.pl/images/uploads/Poradnik_zasady-r%C3%B3wno%C5%9Bci-i-niedyskryminacji_2016.pdf 
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22. Regulamin niemieckich kolei Deutche Bahn. Transport rowerów w ruchu 
lokalnym. 

 https://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/rad-nahverkehr.shtml

23. Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG

 ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 
i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237]

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:42018X0237&from=EN

24. Regulamin przewozu Polregio.pl

 https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-
obowi%C4%85zuj%C4%85cy-od-1-kwietnia-2020-r.pdf

25. Regulamin spółki PKP Intercity.pl

 Przewóz rowerów

 https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-
rowerow.html

 Przepisy i taryfy

 https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/RPO-
IC_tekst_ujednolicony_04_06_2020.pdf

26. Regulamin przewozu Arriva RP sp. z.o.o.

 https://arriva.pl/art/files/57

27. Riksza rowerowa. Inicjatywa Oleśnica Bajk Stajl.

 https://www.facebook.com/bajkstajlolesnica

28. Rower i pociąg - to pasuje do siebie. Regulamin przewoźnika Enno.de

 https://www.der-enno.de/service/mit-fahrrad-reisen/

https://www.bahn.de/p/view/service/fahrrad/rad-nahverkehr.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0237&from=EN 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0237&from=EN 
https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-od-1-kwietnia-2020-r.p
https://polregio.pl/media/15201/regulamin-przewozu-rpr-obowi%C4%85zuj%C4%85cy-od-1-kwietnia-2020-r.p
https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-rowerow.html 
https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/przewoz-rowerow.html 
https://arriva.pl/art/files/57 
https://www.facebook.com/bajkstajlolesnica 
https://www.der-enno.de/service/mit-fahrrad-reisen/
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29. Rowerzyści w PID – Zintegrowanym Transporcie Praskim

 https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/

30. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się 
do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie 
warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110650344

32.  „Rynek kolejowy”

 Przewóz rowerów w czasie pandemii, Michał Szymajda

 https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-
czasie-pandemii-96648.html

 UTK opublikował statystyki stacji i przystanków

 https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-
przystankow-89164.html

33. Sieć połączeń. Najważniejszy czynnik umożliwiający masową jazdę na 
rowerze.

 www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/the%20grid

34. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Wytyczne w 
zakresie równości szans i niedyskryminacji 

 https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_
zakresie_rownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf

https://pid.cz/prakticke-informace/cykliste-v-pid/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1300 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110650344
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-czasie-pandemii-96648.html 
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rower-w-pkp-intercity-w-czasie-pandemii-96648.html 
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-przystankow-89164.html 
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/utk-opublikowal-statystyki-stacji-i-przystankow-89164.html 
http://www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/the%20grid
https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedysk
https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedysk
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35. Światowa Organizacja Zdrowia WHO – wsparcie przemieszczania się 
rowerem

 https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/
coronavirus-covid-19/technical-guidance/moving-around-during-the-covid-
19-outbreak

36. “Tramwaje nie będą jeździć co 5 minut”. Przez pandemię cięcia w komunikacji 
i większy smog? Marcel Wandas

  https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-
pandemie-ciecia-w-komunikacji-i-wiekszy-smog/

37. Tyski rower

 https://tyskirower.pl/

38. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/
D19970776Lj.pdf

39. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

40. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego 

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/
D19920254Lj.pdf

41. Włosi stawiają na rowery. Premia na zakup nawet do 500 EURO 

 https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-
premia-na-zakup-nawet-do-500-euro,nId,4497262

42. Wypadki drogowe w 2018

 http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-
raporty-roczne.html 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance
https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-pandemie-ciecia-w-komunikacji-i-wi
https://smoglab.pl/tramwaje-juz-nie-beda-jezdzic-co-5-minut-przez-pandemie-ciecia-w-komunikacji-i-wi
https://tyskirower.pl/ 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/D19920254Lj.pdf 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/D19920254Lj.pdf 
https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-premia-na-zakup-nawet-do-500-eur
https://sport.interia.pl/kolarstwo/newsamp-wlosi-stawiaja-na-rowery-premia-na-zakup-nawet-do-500-eur
http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html  
http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html  
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43. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_
zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

44. Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast. Raport z badań 
społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców pięciu największych miast 
w Polsce

 https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-transportowy-
PAS-2.pdf

45. „Znaczenie stereotypów i teorii starzenia się w postrzeganiu społecznym 
osób starszych”  Joannna Hebda, Adrian Biela

 https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/EE_09_2015-8.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.
https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-transportowy-PAS-2.pdf 
https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-transportowy-PAS-2.pdf 
https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/EE_09_2015-8.pdf 
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