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ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, który odbędzie się w Warszawie
w dniach 21-22 stycznia 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Kopernika przy ul. Mikołaja Kopernika 30.
W ramach Kongresu odbędzie się międzynarodowa konferencja promująca najlepsze praktyki w
zakresie wdrażania polityk rowerowych w miastach Polski i Unii Europejskiej (21.01) i seminarium (22.01) na
temat praktycznych skutków „pro rowerowej” nowelizacji rozporządzeń*, które weszły w życie 8 października
2015 r. oraz potrzeby i możliwości działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
Bardzo liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w wydarzeniu. Początek 2016 roku jest bowiem
momentem szczególnym. Jest to doskonała chwila na podsumowanie tego, co najważniejszego zdarzyło się w
polskiej polityce rowerowej oraz wspólne zastanowienie się nad tym, co można i należałoby zrobić w
najbliższej przyszłości. Z jednej strony rozpoczęła się właśnie nowa kadencja władz ogólnopolskich i zakończył 8
letni okres pracy Parlamentarnej Grupy Rowerowej, z drugiej strony minął już rok funkcjonowania wybranych w
2014 roku władz samorządowych, który w wielu miastach Polski przyniósł duże, pozytywne zmiany na polu
funkcjonowania lokalnych polityk rowerowych.
Program wydarzenia zakłada między innymi prezentację najciekawszych pro rowerowych zmian, które
właśnie zachodzą na ulicach polskich miast oraz wskazanie dla nich punktów odniesienia w szerszym,
europejskim kontekście. Kongres będzie okazją do porównania polityk rowerowych prowadzanych w różnych
miastach i przedstawienia najważniejszych, płynących z takiego porównania, wniosków i rekomendacj i.
Zaprezentujemy w szczegółach najlepsze rozwiązania, zarówno systemowe, jak i techniczne, które przyniosły na
tym polu największy postęp. Szczególną uwagę będziemy chcieli też poświęcić kwestii nowych przepisów
dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej, w tym zwłaszcza nowym możliwościom jakie otwierają one
przed samorządami oraz kwestii bezpieczeństwa rowerzystów, w szczególności optymalizacji systemu ich
szkolenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres j.szymczak@eko.org.pl, wpisując w tytule: „zgłoszenie
na Kongres” do dnia 15 stycznia 2016 r. (ilość miejsc ograniczona, o udziale decydować będzie kolejność
zgłoszeń).
Osoby zainteresowane przejazdem rowerowym po warszawskiej infrastrukturze w dniu 21.01 prosimy
o dodatkowe zgłoszenie oraz informację czy uczestnik przejazdu będzie dysponował własnym rowerem,
organizator będzie starał się zapewnić rowery z wypożyczalni (ilość miejsc ograniczona).

Kongres realizowany jest w ramach projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej”
współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

IV Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

Warszawa 21-22 stycznia 2016 roku
„Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania polityki rowerowej w Polsce i
Europie”
Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30
I dzień . 21.01.2016 (czwartek)
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Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych
Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) Porównanie polityk rowerowy miast Polski na podstawie społecznych raportów
wykonanych przez organizacje rowerowe
Miłosz Tatara (Kraków Miastem Rowerów) - Przegląd dobrych praktyk w zakresie
rowerowych rozwiązań infrastrukturalnych
Łukasz Puchalski (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie) - Polityka
rowerowa Warszawy – wdrożenia rowerowe i plany po nowelizacji rozporządzeń
Jakub Szymczak (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów) Rekomendacje w zakresie zarządzania polityką rowerową na przykładzie audytu
rowerowego (BYPAD) Poznania
Wanda Nowotarska (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza – wdrożenia i plany
Przerwa
Bernadette Caillard-Humeau (Francuskie Stowarzyszenie Klub Miast Rowerowych,
FUB) - Współpraca samorządów na rzecz rozwoju ruchu rowerowego we Francji –
przykłady wdrożenia z miasta Angers
Dr Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Autostrady rowerowe jako
narzędzia rozwoju ruchu rowerowego w aglomeracjach
Olivier Schneider (FUB, Francja) - Przegląd najlepszych praktyk w zakresie wdrażania
polityki rowerowej w miastach francuskich
Olivier Schneider (FUB, Francja) - Panel dyskusyjny „Wyzwania dla samorządów w
zakresie polityki rowerowej” z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów
Przejazd rowerowy ulicami Warszawy - prezentacja najnowszych rozwiązań
infrastrukturalnych przy udziale inspektora Marcina Czajkowskiego z Wydziału
Zrównoważonej Mobilności, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie - Biura
Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
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Powitanie
Daniel Chojnacki (Urząd Miejski Wrocławia), Cezary Grochowski (WIR, MdR) Infrastruktura rowerowa w centrum Wrocławia i najważniejsze bariery prawne we
wdrażaniu wzorcowych rozwiązań
Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) - Praktyczne możliwości wynikające z pro
rowerowej zmiany rozporządzeń z dnia 8 października 2015 r. * - szczegółowe
omówienie zmian na przykładach (w tym m.in. wdrożenia z Krakowa)
Przerwa
Olivier Schneider (FUB) - Warsztat „Perspektywa współpracy pomiędzy samorządami
a organizacjami rowerowymi na rzecz rozwoju ruchu rowerowego” z udziałem
ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i organizacji rowerowych

*- kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego nowelizacje rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( D.U.2002.170.1393,
nowelizacja - D.U.2015.1313) i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181, nowelizacja – D.U.2015.1314).

