
Lublin Rowerem
Kampania na rzecz 

zrównoważonych zachowań 

transportowych

Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka –

Porozumienie Rowerowe, Lublin



• Edukacja dla zrównoważonego

transportu w mieście

• Wystawa „Miasto bez spalin

• i hałasu”

• Warsztaty, debata

• i demonstracja rowerowa

• Petycja z postulatem rozbudowy

infrastruktury rowerowej w Lublinie

Pierwsza kampania 

„Lublin Miastem dla Rowerów” 2002 



• Nieformalna grupa osób deklarujących

chęć działania na rzecz rozwoju ruchu

rowerowego w Lublinie

• Głównym celem była

zmiana sposobu

budowy dróg rowerowych

w mieście i możliwość

konsultowania projektów

Porozumienie Rowerowe - 2007



• Fundusze z Fundacji Batorego

• Wzmocnienie rosnącego w siłę środowiska

• Stworzenie sieci wymiany informacji i

współpracy w mieście

• Wsparcie know-how (sieć „Miasta dla rowerów”)

• Pierwsze efekty: społeczna petycja do UM

Projekt „Wsparcie i integracja 

inicjatyw rowerowych Lublina –

Porozumienie Rowerowe” 





• Dzięki współpracy Wrocławskiej Inicjatywy

Rowerowej, sieci „Miasta dla rowerów” oraz

Parlamentarnej Grupy Rowerowej

• Pilotażowy program edukacyjny –

teoretyczne prelekcje w szkołach – 10 zajęć

w 2011 roku

• Spotkania sieci „Miasta dla rowerów” - transfer

wiedzy

• Szkolenia dla projektantów i urzędników –

Zasady tworzenia dobrej infrastruktury

rowerowej w mieście

Kampania „Rowerowe 

przyspieszenie”



• Prelekcje multimedialne dla uczniów, konkursy z

nagrodami

• Materiały: filmy edukacyjne i poradnik „Miasta

dla rowerów”

• Narzędzia do przeprowadzenia audytu

rowerowego szkoły i

planu mobilności

• Aktywizacja szkół:

konkurs na rowerowe

działania uczniów

Projekt „Rowerowa Szkoła”



Warsztaty dla nauczycieli z Lublina o 

projekcie Rowerowa Szkoła



Zajęcia teoretyczne dla szkół



Zajęcia teoretyczne dla szkół



• Rozmowy z władzami Lublina w sprawie

rozszerzenia programu Rowerowa Szkoła

• Wydział Oświaty i Wychowania organizuje

spotkanie dla dyr. szkół podstawowych, (luty

2013) gdzie przedstawiony zostaje pomysł zajęć

praktycznych w ruchu drogowym

• Na początku 2013 roku UML ogłasza pierwszy

konkurs dla organizacji pozarządowych na

prowadzenie zajęć z edukacji rowerowej

Kampania „Lublin Rowerem” we 

współpracy z Urzędem Miasta Lublin 



• Pierwsze zajęcia praktyczne dla uczniów

szkół podstawowych (od września 2013),

kontynuacja zajęć teoretycznych

• Pierwsze otwarte zajęcia z bezpiecznej jazdy

rowerem dla mieszkańców

• Spotkania dzielnicowe z mieszkańcami

• Wydanie Przewodnika Miejskiego Rowerzysty i

Mapy Rowerowej Lublina; wystawa edukacyjna

• 5000 opasek odblaskowych

Kampania „Lublin Rowerem” we 

współpracy z Urzędem Miasta Lublin 



Zajęcia praktyczne dla szkół



Zajęcia praktyczne dla szkół



Zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem

dla mieszkańców



Zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem

dla mieszkańców



Statystyki zajęć z edukacji rowerowej

Teoria szkoły

2x45 min

Praktyka 

szkoły

2/3x45 min

Nauka dla 

mieszkańców 

2,5 godz.

Liczba 

uczestników

2011 10 - ~ 250

2012 20 - ~ 500

2013 80 36 12 ~ 3500

2014 80 30 (10/20) 10 ~ 4000

Razem 190 zajęć 66 zajęć 22 zajęcia ~ 8000



Wydanie Przewodnika Miejskiego

Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina

(4000 szt.)



Wystawa edukacyjna dla szkół i 

instytucji publicznych



Współpraca z Radą Dzielnicy 

Wieniawa – parkingi rowerowe



Współpraca z operatorem 

Lubelskiego Roweru Miejskiego

- bezpłatne bony na LRM

dla uczestników

szkoleń prowadzonych 

przez trenerów z 

Porozumienia 

Rowerowego



Szkolenie dla nauczycieli z regionu w 

WORD Lublin – wiosna 2014



Szkolenie dla nauczycieli z Lublina 

we współpracy z WORD – XI.2014



Szkolenie dla nauczycieli z Lublina 

we współpracy z WORD – XI.2014



Szkolenie dla nauczycieli z Lublina 

we współpracy z WORD – XI.2014



Miasteczko Ruchu Drogowego – od 

2015 roku



Zaproszenie do Wojewódzkiej Rady 

BRD – luty 2015 



Warsztaty z Rowerowej Szkoły dla 

nauczycieli z Lublina– marzec 2015



spoza Lublina

• Prowadzenie zajęć edukacyjnych

• Udział w seminariach i konferencjach

poświęconych edukacji rowerowej w kraju i

za granicą

Nie tylko Lublin…



Edukacja rowerowa w Świdniku –

szkolenie dla nauczycieli



Edukacja rowerowa w Świdniku –

współpraca z władzami miasta



Rowerowa Szkoła w  Białymstoku



Rowerowa Szkoła w Białymstoku – od 

2013 roku



VeloForum we Lwowie 2014
Konferencja edukacyjna w Budapeszcie – marzec 2015



Inspiracja: Jan Gehl „Miasto dla 

Ludzi”



Dziękuję za uwagę


