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Geneza raportu 
Inspiracją do powstania raportu było jedno z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta w 
Gliwicach, na którym członkowie Gliwickiej Rady Rowerowej prezentowali założenia kontraruchu. 

Na prośbę radnego Krzysztofa Kleczki zwróciliśmy się do właściwych jednostek urzędów miast i komend 
miejskich policji z prośbą o dane dotyczące bezpieczeństwa na ulicach objętych kontraruchem oraz opinie na 
temat tego rozwiązania. 

Do jednostek policji zwróciliśmy się z następującym zapytaniem: 

	

Do urzędów miast lub spółek miejskich, w kompetencji których leżą kwestie rowerowe, skierowaliśmy pismo 
o następującej treści: 

	

Z radością i nadzieją prezentujemy Państwu otrzymane wyniki oraz wierzymy, że również w Gliwicach 
zostanie wprowadzony kontraruch rowerowowy. 

Z poważaniem 
Stowarzyszenie „Gliwicka Rada Rowerowa”  
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Kontraruch rowerowy 
Kontraruch rowerowy to dwukierunkowy ruch rowerów na ulicach jednokierunkowych (możliwość jazdy 
rowerem „pod prąd”). Uregulowany jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 
2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

 

Zdj. 1 Kontraruch na ulicy Konopnickiej w Lublinie 
źródło: lublinrowerem.pl 

Kontrapas rowerowy 
Szczególnym przypadkiem kontraruchu jest kontrapas rowerowy, będący wydzielonym pasem jezdni, 
służącym do ruchu rowerem „pod prąd” po drodze jednokierunkowej. 

 

Zdj. 2 Kontrapas na ulicy Oboźnej w Warszawie 
źródło: .zm.org.pl 
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Uzasadnienie stosowania 
Główną ideą kontraruchu jest skrócenie drogi dojazdu dla rowerzystów. Rowerzystom, z racji mniejszej 
prędkości, szczególnie zależy na tym, żeby zminimalizować konieczną do przejechania odległość. 

Paradoksalnie, kontraruch jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowników dwóch kółek.  
Wszystko dzięki eliminacji lewoskrętów – cyklista mający możliwość legalnego pojechania pod prąd może 
uniknąć trzykrotnego powtarzania tego manewru, wykonując go jedynie raz (patrz przykład poniżej). 
Dodatkowo zdarza się, że dzięki jeździe „na skróty”, rowerzysta ma możliwości ominięcia ulic o dużym 
natężeniu ruchu, które są dla rowerzystów szczególnie niebezpieczne. 

 

Zdj. 3 Trzy razy mniejsza liczba lewoskrętów oznacza trzy razy mniejszą liczbę punktów kolizyjnych.  
A – ulica jednokierunkowa, B – cel podróży. 

 

Definicja prawna 

Dwukierunkowy ruch rowerów lub wózków rowerowych na jezdni drogi jednokierunkowej może być 
wprowadzony tylko na drogach w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość pojazdu lub 
zespołu pojazdów nie jest wyższa niż określona w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym. Jeżeli na wylocie ze skrzyżowania zastosowano znak B-2, to na wlotach pozostałych umieszcza się 
odpowiednio znaki dopełniające wraz z tabliczkami o takiej samej treści, jaką zastosowano pod znakiem B-2. 
Jeżeli na jezdni jednokierunkowej dopuszcza się ruch rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych 
pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza się tabliczkę z napisem “Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka 
rowerowego. Szerokość tabliczki powinna mieć szerokość znaku D-3. Na przeciwległym wlocie pod znakiem 
B-2 umieszcza się tabliczkę z napisem “Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego. 
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Zdj. 4 Znaki B-2 i T-22 

 

 
Zdj. 5 Znaki D-3 i T-22 

 

Kontraruch na świecie 
Kontraruch jest powszechny m.in. w Holandii, Niemczech, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Francji 
(w tej ostatniej zarządcy drogi mają prawny obowiązek stosowania takiej organizacji ruchu, zaś każde 
odstępstwo musi zostać przez nich pisemnie uzasadnione). 

 

Zdj. 6 Ulica z kontraruchem w Kanadzie 
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Directional_closure_with_bicycle_access.jpg  
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Kontraruch w Polsce 

 

Mapa 1 Wybrane miasta w Polsce w których funkcjonuje kontraruch, które przesłały dane które pozwoliły opracować ten raport 

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie kontraruchu był Poznań, który w 1993 
wyznaczył kontrapas na ulicy Wronieckiej, natomiast drugim miastem był Kraków, który w latach 2001 i 
2003 wyznaczył kontrapasy na ulicach Kopernika, Grodzkiej i Reymana. 

 

Zdj. 7 Pierwszy polski kontrapas (Poznań, ul. Wroniecka)  
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kontrapas_Poznan_ul_Wroniecka.JPG 

Miastem w którym kontraruch obowiązuje na największej liczbie ulic jest Gdańsk – taka organizacja ruchu 
obowiązuje na 199 ulicach o łącznej długości 47 km, najwęższa z tych ulic ma jedynie 2,9 m szerokości. 
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej 

Kolejnymi miastami w których to rozwiązanie stosowane jest na szerszą skalę są Łódź (30 ulic, 8,8 km), 
Wrocław (30 ulic), Opole (4,367 km), Bydgoszcz (21 ulic, 3,9 km), Lublin (16 ulic, 2,1 km) i Szczecin (10 
ulic, 2,95 km). 

 

p.o. dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi 

Do miast, które dopiero zaczynają wprowadzanie kontraruchu na swoich ulicach należą: Zielona Góra (5 ulic, 
1,134 km), Chorzów (4 ulice), Tarnów (2 ulice, 445 m), Tychy (1 ulica, 200 m) i Gorzów Wielkopolski (1 
ulica, 150 m) 

 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie 

13 miejskich jednostek Policji (Bydgoszcz, Chorzów, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, 
Koszalin, Radom, Rybnik, Tarnów, Tychy, Wrocław i Zielona Góra) przesłało dane dotyczące zdarzeń 
wynikających ze stosowania kontraruchu. W tych 13 miastach w 2013 roku nie odnotowano żadnych zdarzeń 
związanych ze stosowaniem kontraruchu. W roku 2014 miało w Elblągu doszło do jednej kolizji (brak 
rannych), której powodem było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W 2015 roku w 13 omawianych 
miastach miały natomiast miejsce 3 zdarzenia. W Bydgoszczy miał miejsce wypadek, w którym jedna osoba 
została ranna – został spowodowany nieustąpieniem pierwszeństwa rowerzyście. Kolejny wypadek miał miejsce 
w Elblągu, gdzie również jedna osoba została ranna – jego powodem było nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu. Trzecie zdarzenia miało miejsce w Gdańsku (brak szczegółów). Podsumowując, w latach 2013-

Rekomendujemy	 kontraruch	 jako	 standardowe	 rozwiązanie	 na	 ulicach	
jednokierunkowych.	Warto	łączyć	to	ze	strefowym	uspakajaniem	ruchu	do	30	
km/h.	

Według	posiadanej	wiedzy	kontraruch	nie	wpłynął	na	zwiększenie	liczby	kolizji	
drogowych.	 Otrzymywaliśmy	 zgłoszenia,	 z	 których	 wynika,	 że	 zdarzają	 się	
pomyłki	 wśród	 kierowców	 samochodów,	 którzy	 próbują	 jechać	 pod	 prąd.	
Rowerzyści	natomiast	świetnie	sobie	z	nim	radzą.	
Rekomendujemy	pozytywnie	wyznaczanie	ulic	z	kontraruchem,	jednakże	mając	
na	 uwadze,	 że	 ulice	 do	 tego	 przeznaczone	 powinny	 być	 jednopasmowe	 o	
niewielkim	natężeniu	ruchu.	

Kontraruch	jest	rozwiązaniem	bezpiecznym	dla	kierujących	rowerami.	
Uważamy,	że	stosowanie	kontrapasów	ułatwia	ruch	rowerowy	z	zapewnieniem	
bezpieczeństwa	 rowerzystów,	 nie	 utrudniając	 ruchu	 kierującym	 innymi	
pojazdami.	 Pozwala	 wyeliminować	 ruch	 rowerowy	 z	 dróg	 dwukierunkowych	
jednojezdniowych	 o	 dużym	 natężeniu	 ruchu	 pojazdów,	 tym	 samym	
poprawiając	bezpieczeństwo.	
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2015 w badanych miastach w Polsce miały miejsce łącznie 4 zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów, 
wynikające z kontraruchu rowerowego, jednocześnie otrzymano informację o 2 rannych uczestniczących w 
tych zdarzeniach. 

 
Sekretarz miasta Gorzów Wielkopolski 

Poza wyżej opisanymi miastami, kontraruch jest stosowany również w Białymstoku, Dąbrowie Górniczej, 
Częstochowie, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Radomiu, Rybniku, Rudzie Śląskiej, 
Słupsku, Toruniu, Warszawie i Włocławku. Spośród 40 najludniejszych miast Polski takie rozwiązanie jest 
spotykane w około trzech czwartych miast. 

 
Oficer Rowerowy Urząd Miasta Rybnika 

  

Nasze	 miasto	 jest	 na	 etapie	 planowania	 wielu	 inwestycji	 rowerowych,	 w	
ramach	 których	 na	 pewnych	 ulicach	 przymierzamy	 się	 do	 zastosowania	
kontraruchu.	

Rozwiązanie	 to	 przyczynia	 się	 z	 pewnością	 do	 uspokojenia	 ruchu,	 kierowcy	
samochodów	widząc	rowerzystów	zwalniają.	
Rekomendujemy	 wprowadzanie	 ulic	 z	 kontraruchem,	 gdyż	 poprawiają	 one	
warunek	 bezpośredniości,	 umożliwiając	 w	 ten	 sposób	 rowerzystom	
konkurencyjny	do	samochodu	sposób	poruszania	się	po	mieście.	
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Kontraruch w Gliwicach 
Postulujemy, aby wszystkie ulicy w obrębie ulic Górnych i Dolnych Wałów zostały objęte kontraruchem. 

 
Mapa 2 źródło: http://www.openstreetmap.org/  

Zalety dopuszczenia kontraruchu rowerowego w centrum Gliwic: 

• rzeczywiste uspokojenie ruchu na Starówce,  
• możliwość ominięcia ruchliwych ulic przez rowerzystów,  
• zwiększenie atrakcyjności obszaru Starówki dla pieszych i rowerzystów, 
• zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się rowerzystów (kierowca i rowerzysta widzą się nawzajem, 
• pierwsze miasto w Polsce z całą starówką objętą kontraruchem – Gliwice byłyby pionierem w 

konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej – wprowadzenie kontraruchu jest hasłem bardzo medialnym i 
pozytywnie odbieranym w skali ogólnopolskiej, 

• W przypadku Gliwic rozwiązanie niedrogie, 
• brak konieczności malowania kontrapasów, ponieważ cała starówka objęta jest “strefą zamieszkania”. 

Źródła: 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602) 
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• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021701393) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001314)  

• Kontraruch jest bezpieczny (artykuł w portalu transport-publiczny.pl) 
(http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kontraruch-jest-bezpieczny-50173.html) 

• Opinia w sprawie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach i drogach jednokierunkowych 
(http://web.archive.org/web/20110627165306/http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastru
ktura-rowerowa_3000/documents/Opinia_pod_prd_korektaTKMHTK.pdf)  

• Rowerowy skok cywilizacyjny – kontraruch (artykuł w portalu Zielony Mazowsze) 
(http://www.zm.org.pl/?a=rowerowy_skok_cywilizacyjny-4) 

• Polska wielu prędkości, Rowertour 11/2016 
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