
PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU ROWERÓW 

W życie weszła nowelizacja prawa o ruchu drogowym dotycząca ruchu rowerów. W myśl zmian rowerzyści nabywają więcej praw w 
stosunku do kierowców samochodów i zyskują więcej możliwości jazdy chodnikiem, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa 

pieszym. 

Przede wszystkim rowerzyści mają od dziś obowiązek poruszania się po drodze dla rowerów lub specjalnie wyznaczonych pasach ruchu. W 
każdym przypadku, kiedy zmuszeni okolicznościami wjadą na chodnik, muszą zachowywać szczególną uwagę i ustępować pierwszeństwa 

pieszym. 
 

Nowe przepisy umożliwiają jednak częstsze korzystanie z chodników. Obecnie mogą się po nich poruszać pod warunkiem, że chodnik jest 
szerszy niż dwa metry i biegnie przy drodze z ograniczeniem prędkości większym, niż 50 km/h. Według nowelizacji można zjechać rowerem 

z drogi w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak śnieg, ulewa, silny wiatr czy gołoledź. 
 

Dla kierowców ważne jest, że rowerzyści mogą ich omijać z prawej strony, kiedy ci stoją w korku. Przy skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną będą też powstawać tzw. śluzy dla rowerów, które umożliwią rowerzystom zajęcie miejsca przed stojącymi samochodami. Ma to 

ułatwić rowerzystom skręcanie w lewo i zwiększyć bezpieczeństwo przez to, że rowerzyści będą dla kierowców bardziej widoczni. 
 

Nowe przepisy uwzględniają powstawanie specjalnych pasów ruchu dla rowerów. Będą się one znajdować z prawej strony jezdni, a 
rowerzysta jadący na wprost takim wyznaczonym pasem będzie miał pierwszeństwo nad samochodami skręcającymi w prawo. Nowelizacja 
likwiduje ponadto zapis, który każe rowerzyście jadącemu prosto ścieżką rowerową ustąpienie pierwszeństwa samochodowi, który skręca z 

drogi poprzecznej. 
 

Nowa ustawa pozwala też prowadzącym jednoślady na korzystanie ze środkowej części pasa na rondzie. Dotychczas mogli oni korzystać 
wyłącznie ze skrajnej prawej części. Ta zmiana ma zminimalizować ryzyko wymuszenia na jadącym prosto rowerzyście pierwszeństwa 

przez samochód, który zmienia pas zjeżdżając z ronda. 
 

Rowerzyści mogą też podróżować jeden obok drugiego, jeśli nie spowoduje to utrudnień w ruchu. Dotychczas było to zabronione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem: 

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą, zatem posiadać żadnych uprawnień.  
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być 

także karta motorowerowa lub prawo jazdy dowolnej kategorii.  
Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.  

 
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o 

kartę rowerową dokonać mogą: 

• nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły, 
• policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego 

• egzaminator 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. 
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał. 

 

Gdzie jeździć?  
 

Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych. Są to wydzielone drogi dla rowerów, oznaczone za 
pomocą poniższych znaków, drogi dla rowerów i pieszych, lub pasy ruchu dla rowerów wyodrębnione na jezdni. 

    

 

 

 

                                C-13                                                                   C-13a                                                       C-13 / C-16 

 



 
Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do 

korzystania z tej drogi.  
Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.  

 
Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogowy P-23 (znaki drogowe poziome to znaki w postaci linii, napisów i 

symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi). Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów 
jednośladowych. 

 

 

 

 

P-23 

 
W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy 
lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero, kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni 

możliwie blisko jej prawej krawędzi.  
Zgodnie z nowymi przepisami, rowerzyści dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego 
w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy (np. po zmianie świateł), rowerzyści 
powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi. W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców 

- nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi. 
Wprowadzono przepis, który pozwala na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu. Jest to możliwe 

wówczas, gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Ma to na celu ułatwić rowerzyście 
bezpieczne wykonanie skrętu w lewo lub zawracanie. Podobne zasady mają teraz obowiązywać również na rondach - rowerzyści będą mogli 
na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody 

zjeżdżające z ronda. 
 

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone 
wyjątkowo, gdy: 

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, 

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i 
brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów 

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) - w tym wypadku nie 
ważne jak szeroki jest chodnik 

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 
Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno na rowerze 

przejeżdżać przez przejście dla pieszych! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na 
rower dopiero za przejściem! 

Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę jest przejazd dla rowerzystów, oznaczony za pomocą 
znaku poziomego P-11 oraz D-6a - zazwyczaj mu towarzyszący znak informacyjny.  

  

 

                                                             P-11                                                                                             D-6a 
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Znak A-24 "rowerzyści" ostrzega kierujących pojazdami o zbliżaniu się do miejsca, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na 
jezdnię lub przez nią przejeżdżają. 

 

 

 

 

 

 

A-24 

Przy wjeżdżaniu na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów, następuje włączanie się do 
ruchu, co w konsekwencji oznacza, że rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu 

pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.  

 

Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się: 

wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 

zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

 
Ruch rowerów w kolumnie: 

1. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. 
2. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m. 

3. Jazda w kolumnie nie zwalania kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 
4. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe. 

Co jeszcze powinien wiedzieć rowerzysta ?  
 

      Kierującemu rowerem zabrania się: 

1. poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku, 
2. jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź znajduje się dogodne do jazdy pobocze, 

3. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć "gęsiego") - nowe przepisy dopuszczają wyjątkowo jazdę na jezdni 
obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie 

zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
4. jazdy po alejkach parkowych - można tam jeździć jedynie na dziecięcych rowerkach, 

5. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, 
6. czepiania się pojazdów, 

7. holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach czy deskorolce, 
8. przewożenia drugiej osoby na rowerze jednoosobowym, 

9. rozmawiać przez telefon, jeżeli wymaga to trzymania aparat                                                                                                         
10.jazdy rowerem po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego - np. narkotyków. 

 
Kierujący rowerem powinien pamiętać, że powinien zachować szczególną ostrożność 

m.in. podczas: 
 

1. włączania się do ruchu, 
2. zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy, 

3. przejeżdżania przez skrzyżowanie, 
4. przejeżdżania przez przejście dla pieszych lub zbliżania się do niego, 

5. wykonywania na drodze manewru omijania i innych, 
6. przejeżdżania przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dla rowerów, 

7. przejeżdżania w pobliżu przystanku komunikacji publicznej, 
8. przejeżdżania obok szkoły lub grupy dzieci. 

 

Zapamiętaj - nie ma obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, 
szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym. 
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Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.  
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku 

zapewniającym bezpieczną jazdę.  
 

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą 
rowerem w wieku do lat 10. 

 
W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi 

przyczynami, kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto:  
 

- włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,  
- korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu 

Rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie może przekroczyć 4 metrów 

Inne znaki drogowe dotyczące ruchu rowerów: 

Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno i wielośladowych.  
Znak B-11” Zakaz wjazdu wózków rowerowych Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych 

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają: 

Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno i wielośladowych.  
Znak B-11” Zakaz wjazdu wózków rowerowych Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych. 

 

 

 

 

 

                                       B-9                                                           B-11                                              S-6                                           S-6 

 

            Inne znaki dotyczące ruchu rowerów 

 

T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych 

 

   F-19 Pas ruchu dla rowerów Znak ten wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów jednośladowych. 

 

  E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego 

 

                                D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 
                                Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i 
przejeżdżania                     r                               rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnię przejścia dla pieszych i 
przejazdu dla rowerzystów wyznacza się znakami                                                                                    p                              
poziomymi P-10 i P-11 

 

        

                                                             P-10                                                                                  P-11 
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                                  D-6                                                       D-6a                                                  D-6b 

                                     Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza się w odległości 0,5m od przejścia/przejazdu umieszczonymi obok siebie. 

O czym w związku z ruchem rowerów powinni wiedzieć inni kierujący? 
 

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa 
rowerowi znajdującemu się na przejeździe. Jest zarazem obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 

rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego wjeżdżających.  
 

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.  
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, 

na którym ruch jest kierowany.  
 

Zabrania się zatrzymania pojazdu: 

na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejazdem – na drodze dwukierunkowej o dwóch 
pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za przejazdem, 

na drodze (ścieżce) dla rowerów 

Warto również pamiętać o prawidłowo wyposażonym i bezpiecznym rowerze 
 

 
 

Zgodnie z art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) kierujący 
rowerem w czasie od zmierzchu do świtu jak również w tunelu, zobowiązany jest używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie 

pojazdu (roweru). 
 

Obowiązkowe wyposażenie roweru:   
 

•    światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, 
•    z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które 

może być migające 
•    co najmniej jeden skutecznie działający hamulec (nożny lub ręczny) 
•    dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku. 

 
Abyś był lepiej widoczny na drodze, oprócz obowiązkowego oświetlenia roweru, dodatkowo stosuj naklejki odblaskowe. Pamiętaj:  

 
WIDOCZNY ZNACZY BEZPIECZNY ! 
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