
USTAWA
Prawo o ruchu drogowym

(wybrane zagadnienia dotyczące rowerzystów)

Przepisy ogólne
Użyte określenia oznaczają:
1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla 
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym 
się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, 
jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 
5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną 
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub 
jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;
5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym 
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
5b) śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni 
lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku
jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;
8) pobocze – część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu 
pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia 
zwierząt; 
12) przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do 
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
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 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się 
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;
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 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera 
po przekroczeniu prędkości 25 km/h

Zasady ogólne
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. 
Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.
2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, 
wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani 
poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu 
utrudniałby ruch pieszych.
3. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub 
motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie 
skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku

Włączanie się do ruchu
Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu 
się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu na 
jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów 
lub pas ruchu dla rowerów;



Wyprzedzanie
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną 
ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika 
ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub 
kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 metr
2. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania
i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, 
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na 
prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż 
rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony

Przecinanie się kierunków ruchu
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 
przejeździe.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po 
jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza
opuścić.
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest 
obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla 
rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest 
kierowany.

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami 
atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto jest obowiązany:

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

Ruch pojazdów w kolumnie
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać
15 rowerów lub wózków rowerowych
2. Odległość między jadącymi kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 m

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
2. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. 
Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy
w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z zamierzanym kierunkiem 
jazdy
3. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
4. Kierującemu rowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jednak dopuszcza się wyjątkowo 
    jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to 
    poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża   
    bezpieczeństwu ruchu drogowego.



2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
3) czepiania się pojazdów.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest 
dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony
    z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej 
    drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
    wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany 
jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. 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.

Zatrzymanie i postój
Dopuszcza się, przy zachowaniu szczególnych warunków (szerokość chodnika 
pozostawionego dla pieszych nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m) 
zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego roweru lub wózka 
rowerowego.

Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
1. Dopuszcza się kierującemu rowerem używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe 
elementami przeciwślizgowymi
2. Długość zespołu pojazdów złożonego z roweru i przyczepy, wózka rowerowego
i przyczepy nie może przekraczać 4 metrów
3. Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do 
przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Używanie świateł zewnętrznych
Kierujący rowerem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać 
świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru.

Uprawnienia do kierowania
1. Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym od osoby, 
która ukończyła 18 lat
2. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie 
ukończyła 18 lat:

1) rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy
2) Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi 
    kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat

3. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem 
rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a po jezdni 
wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego – osoba, która ukończyła 13 lat.



Rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz

zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(wybrane zagadnienia dotyczące roweru)

§ 53
1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej
    o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy  
    czerwonej
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego były 
zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania 
podczas jazdy.
1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona
w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się 
przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej

§ 56
1. Światła pojazdu powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym 
    innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystość   
    powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka  
    rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od
    powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż
   1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni
3) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe z tyłu

2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:
1) barwy żółtej samochodowej:

a) na bocznych płaszczyznach kół, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku 
    pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po 
    jednym, umieszczonym na przednim oraz na tylnym kole
b) na pedałach roweru i motoroweru;

2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.
2a. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się:

1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu 
    bokach opony, albo
2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na 
    bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.


