
Przepisy Ruchu Drogowego dotyczące rowerzystów 
Kilka najważniejszych zagadnień: 

1) Wymagane wyposażenie roweru * 
§ 53. 1. Rower powinien być wyposażony: 
1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; 
2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz 
jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; 
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec; 
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
Oświetlenie Przód - światło STAŁE, Tył Stałe lub Pulsujące. 
 
2) Jazda po chodniku 
Jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Są jednak dwa wyjątki od tej reguły 
a ) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub; 
b ) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z 
prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów. Czyli przykładowo w mieście musi być znak drogowy ograniczający prędkość do co 
najmniej 60 km/h 
 
3) Jazda po alkoholu 
Od 15 grudnia 2000 przestępcą jest zatrzymany przez policję kierowca, u którego zawartość 
alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym 
wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg . 
Przykładowo biorąc mężczyznę 175cm/75kg, pijąc na nie pusty żołądek 2x 0,5l piwa 5,6% 
alkohol zejdzie w nas do akceptowalnego poziomu po ok 5h:30m. 
 

4) Ile możesz stracić kasy za niestosowanie się do przepisów... 
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200zl 8pkt 
Niestosowanie się do znaku C-13 " droga dla rowerów 100zl 1pkt 
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 
przejeździe dla rowerzystów 350zl 6pkt 
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu 
przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350zl 6pkt 
Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w 
odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300zl 1pkt 
Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów 100zl 1pkt 
 
5) Kask  
W Polsce nie ma obowiązku jazdy w kasku jednak dziecko przewożone w foteliku musi mieć 
kask na głowie. 
 
6) Rowerem pod prąd 
Obecnie można jeździć rowerem ulicami jednokierunkowymi pod prąd tylko w przypadku 
kiedy oznaczenia na to pozwalają. 


