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Obowiązkowe wyposażenie roweru regulują przepisy 

prawa. 

 Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy: 

• Światło przednie: przynajmniej jedno, białe albo żółte, świecące światłem ciągłym 

lub migającym. 

• Światło tylne: przynajmniej jedno czerwone światło odblaskowe. 

• Światło tylne: przynajmniej jedno świecące ciągle lub migająco. 

• Hamulec: przynajmniej jeden i koniecznie sprawny. 

• Sygnał dźwiękowy: np. najpopularniejszy dzwonek. 

Podstawowe wyposażenie roweru w dużej części nie musi być zamontowane na stałe. Światła 

w rowerze wymagane są bowiem tylko po zmroku, więc w dzień za ich brak nie odpowiesz 

mandatem. Jedyne światło, które musisz mieć w rowerze na stałe, to tylne czerwone światło 

odblaskowe. Pozostałe światła mogą mieć postać odłączanych lamp na baterie czy 

akumulator. 

Oprócz wyposażenia obowiązkowego, warto mieć kilka dodatkowych elementów. 

Nieobowiązkowe, lecz jeszcze bardziej zwiększające bezpieczeństwo wyposażenie roweru to: 

• Przednie białe światło odblaskowe. 

• Światła odblaskowe na kołach (przynajmniej po jednym na koło). 

• Żółte światła na pedałach. 

• Opony lub koła z paskiem odblaskowym na całym obwodzie. 

Obowiązkowe oświetlenie rowerowe 

W jakie oświetlenie do roweru powinieneś wyposażyć swój sprzęt? Do obowiązkowego 

wyposażenia roweru należą następujące elementy: 

• Tylne światło odblaskowe musi mieć kształt inny niż trójkąt. 

• Wszelkie odblaski, które posiada Twój rower, powinny być widoczne z odległości 150 

metrów, gdy nocą pada na nie samochodowe światło drogowe i gdy przejrzystość 

powietrza jest dobra. 

• Jeśli wyposażasz rower w światła odblaskowe na koła, pamiętaj, że muszą one się 

znaleźć po obu stronach roweru. W sumie musisz mieć cztery odblaski na kołach. 

• Obowiązkowe oświetlenie roweru (tzw. światła pozycyjne) powinno znajdować się na 

wysokości od 25 do 150 cm od powierzchni drogi. 

• Pilnuj właściwego podziału: czerwone lampki do roweru na tył i białe na przód. Nigdy 

odwrotnie! 
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• Czy rower musi mieć światła w dzień, np. gdy pada gęsty deszcz? Jak mówi Prawo o 

Ruchu Drogowym, w dzień należy używać tylko świateł mijania lub świateł 

dziennych. Skoro rower ich nie ma (bo ma tylko światła pozycyjne), to rowerzysta 

zobowiązany jest do używania świateł będących obowiązkowym wyposażeniem 

pojazdu w czasie od zmierzchu do świtu oraz podczas jazdy tunelem. Z punktu 

widzenia prawa nie ma więc znaczenia, czy pada deszcz albo zalega mgła. Dla 

Twojego bezpieczeństwa ma to jednak bardzo duże znaczenie, więc nie wahaj się 

włączać świateł pozycyjnych w czasie niesprzyjającej pogody! 

 

Czy kask na rower jest obowiązkowy? 

Nie, nie jest, ale zdecydowanie kask rowerowy wpływa na bezpieczeństwo rowerzysty. Taka 

ochrona głowy może znacznie ograniczyć skutki ewentualnego wypadku na rowerze. 

Inne elementy wyposażenia rowerzysty, które zwiększają bezpieczeństwo 

Nieobowiązkowa jest również kamizelka odblaskowa. Warto jednak ją mieć na sobie, 

zwłaszcza jeżdżąc po zmroku w słabo oświetlanym terenie. Na pewno przydatne jest również 

dobre zapięcie rowerowe, które zabezpiecza Twoje dwa kółka przed kradzieżą. 

Podsumowując, zgodnie z prawem Twój rower musi mieć światła pozycyjne przednie i 

tylne, tylne światło odblaskowe, sprawny hamulec i sygnał dźwiękowy. Spełniając te 

wymogi, dbasz o bezpieczeństwo swoje i innych osób obecnych na drodze. Dodatkowe 

światła i odblaski, kask, kamizelka i ubezpieczenie roweru to nieobowiązkowe elementy, 

które pozwalają zachować bezpieczeństwo w jeszcze większym zakresie. Warto je mieć! 
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1. Wyprzedzanie rowerzysty a wyprzedzanie przez 

rowerzystę 

Przepisy wyraźnie określają, że kierujący pojazdem może wyprzedzać rowerzystę z lewej 

strony z zachowaniem bezpiecznego odstępu, który nie może wynosić mniej niż 1 m 

(odległość liczy się od lewej krawędzi roweru). Przy założeniu, że zgodnie z przepisami 

rowerzysta może jechać w odległości ok. 75 cm od krawędzi jezdni, przy zachowaniu min. 1 

m odstępu w praktyce oznacza to, że wyprzedzający pojazd powinien zjechać na lewy pas 

jezdni. 

Gdy to rowerzysta wyprzedza inne pojazdy. Po pierwsze rowerzysta może wyprzedzać 

inne pojazdy z lewej strony, a wolno jadące pojazdy (inne niż rower) dodatkowo z prawej. Po 

drugie, rowerzysta wyprzedzając inny niż rower pojazd nie musi zachować 1 m odstępu, 

przepisy wskazują tylko na obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i bezpiecznego 

odstępu. Warto również zauważyć, że rowerzysta nie ma obowiązku zatrzymania się podczas 

wyprzedzania go przez inny pojazd, w celu ułatwienia tego manewru (przepis taki istniał do 

2011 roku). 

2. Jazda rowerzystów obok siebie 

Przepisy zabraniają jazdy uczestników ruchu drogowego obok siebie, jednak dla rowerzystów 

przewidują pewien ważny wyjątek. Rowerzysta może bowiem jechać obok innego 

rowerzysty, jeśli nie utrudnia tym ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego.  

 

 

 

 

3. Czy rowerzysta musi jechać prawą stroną jezdni? 

W Polsce każdy pojazd powinien poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, w tym 

także rowerzyści. Przy prawej krawędzi jezdni znajdują się studzienki, piasek, spękania 

asfaltu czy inne przeszkody, które mogą zagrażać rowerzyście. Zalecana odległość od 

krawężnika to ok 75 cm. Jest to szczególnie istotne, jeśli rowerzysta porusza się wzdłuż 

zaparkowanych równolegle samochodów, gdyż jadąc zbyt blisko nich może być uderzony 

przez otwierane drzwi.. 

4. Przejazd rowerzysty przez skrzyżowanie 
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Co do zasady wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni poruszać się prawą stroną drogi. 

Przepisy dają jednak rowerzystom prawo do jazdy środkiem pasa ruchu na 

skrzyżowaniu oraz bezpośrednio przed nim, o ile pas ten służy do jazdy w więcej niż jednym 

kierunku (np. pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo lub pas ogólny, z którego można 

jechać we wszystkich kierunkach). Przepis ten został wprowadzony po to, by zabezpieczyć 

rowerzystę przejeżdżającego przez skrzyżowanie przed zajechaniem mu drogi przez 

skręcający w drogę poprzeczną pojazd. 

 

5. Pierwszeństwo rowerzysty na przejeździe dla rowerzystów 

Zgodnie z przepisami rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo w sytuacji w której znajduje 

się na przejeździe dla rowerzystów. Rowerzysta ma pierwszeństwo także w sytuacji gdy 

dopiero zbliża się do przejazdu dla rowerzystów, a kierujący innym pojazdem skręca w drogę 

poprzeczną i przecina tor ruchu rowerzysty. 

Część przejazdów dla rowerzystów znajduje się jednak poza skrzyżowaniami.  

W tym przypadku ma zastosowanie zasada ogólna mówiąca o tym, że na przejeździe dla 

rowerzystów rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo, a wjazd na przejazd powinien być 

określony znakami pierwszeństwa. Najczęściej w takich sytuacjach przed przejazdem ustawia 

się znak A-7 (ustąp pierwszeństwa) lub B-20 (STOP).  

Należy również pamiętać, że wjazd rowerzysty na przejazd dla rowerzystów albo pas 

ruchu dla rowerów nie jest traktowany jako włączenie się do ruchu. 

 

 

 

 

 

6. Pierwszeństwo jadącego rowerzysty, gdy inny pojazd 

skręca w drogę poprzeczną. 

Równie istotny jest przepis, który daje pierwszeństwo rowerzyście jadącemu przez 

skrzyżowanie w sytuacji, gdy skręcający w drogę poprzeczną pojazd przecina jego tor 

ruchu. Nie ma tutaj znaczenia czy rowerzysta porusza się jezdnią, pasem ruchu dla rowerów, 
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drogą rowerową czy inną częścią drogi, którą zamierza opuścić. W każdej z tych sytuacji ma 

pierwszeństwo. 

Warto w tym miejscu dodać, że o ile pas ruchu dla rowerów jest z zasady jednokierunkowy, o 

tyle droga dla rowerów może być jedno- lub dwukierunkowa. 

7. Droga rowerowa, droga pieszo-rowerowa a chodnik z 

dopuszczonym ruchem rowerowym – kiedy rowerzysta 

musi z nich korzystać? 

Rowerzysta jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów i drogi pieszo-rowerowej 

oraz pasa ruchu dla rowerów, jeśli prowadzą one w kierunku, w którym jedzie lub 

zamierza skręcić. Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji jazdy po drodze pieszo-

rowerowej, rowerzysta musi ustępować miejsca pieszym. Z powyższych przepisów wynika 

jednocześnie, że w sytuacji dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku, rowerzysta nie ma 

obowiązku korzystać z takiej infrastruktury. 

O ile droga dla rowerów lub droga pieszo-rowerowa znajduje się po prawej stronie drogi, 

obowiązek korzystania z nich nie budzi wątpliwości, o tyle pojawiają się one w sytuacji, gdy 

droga rowerowa (pieszo-rowerowa) zlokalizowana jest po lewej stronie drogi (patrząc w 

kierunku jazdy rowerzysty). Zgodnie z przepisami, uczestnicy ruchu zobowiązani są co do 

zasady stosować się do znaków umieszczonych po prawej stronie drogi. Oznacza to więc, że 

jeśli droga dla rowerów (droga pieszo-rowerowa) wyznaczona jest po lewej stronie, 

rowerzysta może nie wiedzieć, że ona się tam znajduje (w szczególności jeśli na danej 

ulicy znajduje się kilka psów ruchu). Niemniej jednak, jeśli na drodze ustawiony jest znak 

B-9 (zakaz wjazdu rowerów), rowerzysta nie może jechać jezdnią i ma 2 wyjścia: przejechać 

na lewą stronę i korzystać z drogi dla rowerów (drogi pieszo-rowerowej) lub zrezygnować z 

jazdy. 

8. Jazda rowerem po chodniku – dlaczego nie wolno, a 

czasem jednak można? 

Jazda rowerem po chodniku co do zasady jest zabroniona i stanowi wykroczenie. 

Chodnik powiem przeznaczony jest dla ruchu pieszych. 

 

 

 

Od powyższej zasady jest jednak kilka wyjątków. 
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Po pierwsze z chodnika musi korzystać dziecko kierujące rowerem, które nie ukończyło 10 lat 

(nie może poruszać się jezdnią ani drogą dla rowerów). 

Po drugie z chodnika może korzystać także rowerzysta w poniższych sytuacjach: 

1. Opiekuje się osobą do lat 10, która jedzie na rowerze (nie może zatem jechać 

chodnikiem osoba z dzieckiem w foteliku) 

2. Ruch pojazdów na drodze wzdłuż chodnika jest dozwolony z prędkością wyższą niż 

50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2m szerokości i nie ma wyznaczonej drogi dla 

rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. 

3. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 

wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). 

Korzystając z chodnika w powyższych sytuacjach należy pamiętać o podstawowych 

zasadach: po chodniku należy jechać wolno, zachować szczególną ostrożność i ustępować 

miejsca pieszym. Przepisy nie pozwalają także rowerzyście przejeżdżania przez przejście dla 

pieszych nawet w sytuacji, gdy z chodnika może korzystać na zasadzie powyższych 

wyjątków. Przed przejściem dla pieszych należy zawsze zsiąść z roweru i go 

przeprowadzić. 

9. Jazda rowerem w słuchawkach 

Na ulicach często można spotkać rowerzystów, którzy podczas jazdy korzystają ze słuchawek  

Żaden przepis nie zabrania rowerzystom (ani innym uczestnikom ruchu drogowego) 

korzystania ze słuchawek. Słuchawki na uszach może mieć także kierowca samochodu czy 

pieszy. Żaden z nich nie popełnia wykroczenia. Ważne natomiast jest to, by słuchając 

muzyki przez słuchawki nie tracić kontaktu z otoczeniem i móc sprawnie reagować na 

zmieniające się warunki. 

 


