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Po co społeczny raport?
 
tradycja?
zebranie rozproszonych danych
dokonanie syntezy i wyciągniecie wniosków
formułowanie postulatów
dyskusja publiczna
nawiązanie partnerskiej współpracy
ewaluacja działań
udoskonalenie polityki
porównywanie



Filozofia analizy polityki rowerowej
 
własne doświadczenie
inspiracja BYPAD
nowa wizja PLANOWANIE WDRAŻANIE EWALUACJA 



Struktura oceny polityki rowerowej
 

 Parametry opisujące ruch rowerowych w mieście (ewaluacja)
 Dokumenty warunkujące politykę rowerową (planowanie)
 Instrumenty realizacji polityki rowerowej (planowanie, wdrażanie)
 Wdrażanie polityki rowerowej (wdrażanie)
 Działania miękkie (wdrażanie)
 Ocena systemu komunikacji rowerowej (ewaluacja, opinia 
użytkowników)
 Ocena podsumowująca
 Rekomendowany plan działań



Komunikacja rowerowa we WrocławiuKomunikacja rowerowa we Wrocławiu



Parametry opisujące ruch 
rowerowych w mieście (ewaluacja)
 
ilość infrastruktury – dużo, pond 220 km!
 pomiary ruchu – punktowo i kompleksowo
 udział ruchu – mniej więcej znany 4-5%
 badania wyrywkowe efektywności działań – robione, ale nie systemowo, 
brak danych o prędkościach i ich wpływie na zachowani, i  bezpiecz.
 dane o bezpieczeństwie – gromadzone i analizowane przez stronę 
społeczną
 podsumowanie i wnioski – pełny modal split, 
każdorazowo ewaluacja inwestycji, 
inwentaryzacja infrastruktury pod kątem jakości, badanie przyszłych 
użytkowników, usunięcie złego PR-u 



SYTUACJA OBECNA SYTUACJA OBECNA 

2. Aktualnie blisko 220 km tras rowerowych (uwzględnione drogi dla 
rowerów, pasy dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów)

3. Dodatkowo ponad 530 km ulic funkcjonuje w ramach strefy ruchu 
uspokojonego

4. Ponad 5000 miejsc parkingowych dla rowerzystów
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Dokumenty warunkujące politykę 
rowerową

 Strategia rowerowa
 Rower w strategii transportowej
 Definicja systemu tras
 Definicja standardów 
 Plany operacyjne i inne



1. Solidne podstawy formalne:

• Koncepcja tras rowerowych oraz                                                    
Standardy projektowe i wykonawcze                                              
  dla systemu rowerowego Wrocławia

• Polityka rowerowa Wrocławia

• Polityka Mobilności 
•   
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Dokumenty warunkujące politykę 
rowerową (planowanie

Strategia rowerowa - polityka rowerowa Wrocławia
Rower w strategii transportowej - polityka zrównoważonej mobilności
Definicja systemu tras - koncepcja tras rowerowych, znowelizowana 
mapa do studium
Definicja standardów – standardy
Plany operacyjne i inne - plany czteroletnie
Podsumowanie i wnioski  - „polityka miękka”… ale i tak niezrealizowane 
założenia, konieczna weryfikacja koncepcji 



SYTUACJA OBECNA SYTUACJA OBECNA 

5. Wysoki udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych – 
3,56% w 2010/2011 roku. Obecnie szacowany na poziomie 6%.

5. Wysoki udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych – 
3,56% w 2010/2011 roku. Obecnie szacowany na poziomie 6%.
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skrzyżowanie Powstańców Śląskich Swobodnaskrzyżowanie Powstańców Śląskich Swobodna



Instrumenty realizacji polityki rowerowej (planowanie, wdrażanie)
 

Struktury urzędowe 
sekcja ds. mobilności aktywnej, brak przywództwa
Budżet przeznaczony na rozwój infrastruktury 

  rósł, ale za mało 



Instrumenty realizacji polityki rowerowej (planowanie, wdrażanie)
 
 
Udział społeczny w polityce rowerowej (procedury współpracy) 

 brak systemowego opiniowania
 rady rowerowe, ale bez decydentów 
 trudności z ilością informacji

Podsumowanie i wnioski
 jasne umocowanie osoby 
odpowiedzialnej za politykę row. 
 zwiększenie budżetu, 
 efektywny udział społeczny 



Instrumenty realizacji polityki rowerowej (planowanie, wdrażanie)
 
 
 Udział społeczny w polityce rowerowej (procedury współpracy) 

 brak systemowego opiniowania
 trudności z ilością informacji
 rady rowerowa przy wiceprezydencie Wrocławia

 Podsumowanie i wnioski
 Opieka polityczna wiceprezydenta miasta
 Oficer Rowerowy umocowany bezpośrednio pod 

wiceprezydentem miasta
 zwiększenie budżetu 



Wdrażanie polityki rowerowej (efekty)
 

 Nowoczesne innowacyjne (eksperymentalne) wdrożenia
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ulice – Powstańców Śląskich
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ulice – Jugosławiańska

20142014  źródło: www.rowerowy.wroclaw.pl        źródło: www.zdium.wroc.pl        

http://www.rowerowy.wroclaw.pl/
http://www.zdium.wroc.pl/


bariery – Powstańców Śląskich
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bariery – Powstańców Śląskich

2007 2012

2013 źródło: www.gazeta.wroclawska.pl        
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przestrzenie – rynek Psiego Pola

2013 źródło: www.wikipedia.pl  2010

http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/


parkowanie – ul. Uniwersytecka, św. Mikołaja

20122013



parkowanie – Bike and Ride

2014 – ponad 700 zadaszonych miejsc parkingowych



Wdrażanie polityki rowerowej (efekty)
 

 Nowoczesne innowacyjne (eksperymentalne) wdrożenia
 
 Przykłady złej praktyki – wdrożenia projektów przestarzałych
  
 Podsumowanie i wnioski – wzmocnienie priorytetu dla ruchu 
rowerowego podczas podejmowania decyzji, uwzględnianie uwag



Działania miękkie (wdrażanie)

 Działania informujące i promujące - mapy dojazdowe, mamy tras 
rekreacyjnych

 Działania zachęcające - Rowerowa Szkoła, Święto Rowerzysty

Podsumowanie i wnioski – większa skala, WIĘKSZY budżet, utrzymanie 
subsydiarności



Ocena podsumowująca
 
 polityka bardzo zaawansowana – posiada prawie wszystkie elementy, 
jedna z najbardziej zaawansowanych w Polsce!
  
 do poprawy pewne składniki – nowelizacja koncepcji, nowelizacja planu 
operacyjnego, określenie przywództwa, wzmocnienie struktury 
realizacyjnej, adekwatny budżet

 słaba strona to ewaluacja – badania efektów inwestycji, weryfikacja 
efektów średnioterminowych

 rozbieżność deklaracji politycznych z praktyką decyzyjną (bariera 
niewidzialna) – intensyfikacja działań promocyjnych idei 
zrównoważonego transportu



Rekomendacje
 
szczegółowy plan działań inwestycyjnych z kosztorysem

zaangażowanie wizerunku Prezydenta do promocji ruchu rowerowego

intensyfikacja działań na rzecz bezpieczeństwa – skuteczna walka z 
prędkości

Partnerstwo z organizacjami 
rowerowymi.....



PLANY NA NAJBLIŻSZE 4 LATA PLANY NA NAJBLIŻSZE 4 LATA 

 

4. W najbliższych 4 latach ponad 100 mln zł przeznaczone będzie na 
budowę tras rowerowych (zakładane 20 mln zł dofinansowania 
unijnego):

• spójny system tras (połączenie wschód i zachód oraz północ i 
południe)

• realizacja tras w centrum miasta

• połączenie osiedli mieszkaniowych z siecią tras rowerowych

• realizacja trasy w ciągu Odry wraz z obiektami pod mostami

• połączenie z częścią gmin należących do Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
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PLANY NA NAJBLIŻSZE 4 LATA PLANY NA NAJBLIŻSZE 4 LATA 

 
5. Rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego - minimum 700 rowerów 

i 70 stacji

6. Intensyfikacja działań w zakresie promowania i edukacji poruszania 
się rowerem

SPODZIEWANY EFEKT:

1. Przekroczenie poziomu 10 % udziału ruchu rowerowego w podziale 
zadań przewozowych

2. Redukcja ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów 
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Ocena systemu komunikacji rowerowej
Infrastruktura rowerowa



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Planowane trasy



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Planowane trasy



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Planowane trasy



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Mapa barier



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Planowane trasy



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Trasy wybrane do analizy



Ocena systemu komunikacji rowerowej
Inspirowane 5 zasadami CROW

BEZPIECZEŃSTWO:
2A prawdopodobieństwo kolizji 
z pojazdami (również ze 
względu na brak infrastruktury 
rowerowej na jezdni)
2B możliwość kolizji przez 
zieloną strzałkę
2C skrzyżowania o znacznym 
natężeniu ruchu bez 
uspokojenia ruchu lub 
sygnalizacji świetlnej
2D skrzyżowania z drogami 
podporządkowanymi bez 
wyraźnego priorytetu dla DDR 
(np. brak oznakowania)
2E liczba miejsc o 
ograniczonej widoczności 
(mniejsza niż 70 m).

Cel: mapa przyjazności rowerowej z naniesionymi barierami
(Węzły i odcinki)



Ocena podsumowująca
 
 polityka bardzo zaawansowana
 do poprawy pewne elementy
 słaba strona to ewaluacja
 rozbieżność deklaracji politycznych z praktyką decyzyjną (bariera 
niewidzialna)



Rekomendacje
 
szczegółowy plan działań inwestycyjnych z kosztorysem

zaangażowanie wizerunku Prezydenta do promocji ruchu rowerowego

intensyfikacja działań na rzecz bezpieczeństwa – skuteczna walka z 
prędkości

Partnerstwo z organizacjami rowerowymi.....

Ciąg dalszy napiszmy razem!
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