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ANALIZA PODAŻY TURYSTYKI ROWEROWEJ W POLSCE 2019 
Marcin Kozioł – miłośnik podróżowania, rowerów i kawy. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Od kilkunastu lat zajmuje się turystyką rowerową. 
Pierwsze wyjazdy organizował dla kolegów w liceum. Do tej pory odwiedził ponad czterdzieści krajów 
– w zdecydowanej większości na rowerze. 

https://www.krbrd.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/12/Wytyczne-
organizacji-bezpiecznego-ruchu-rowerowego-
Podrecznik.pdf  

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego Podręcznik 
Zespół autorski:  
mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc autor rozdz. 6, 8  
dr inż. Andrzej Cielecki autor rozdz. 3, 6  
mgr Adam Jasiński autor rozdz. 3, 4, 5  
inż. Przemysław Skoczyński autor rozdz. 4, 7  
dr hab. inż. Andrzej Zalewski prof. nzw. UTP w Bydgoszczy autor rozdz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
mgr inż. Anna Zielińska autor rozdz. 4, 5, 6, 7, 8 

https://dt.pomorskie.eu/wp-
content/uploads/2021/12/Wytyczne-
projektowania-i-utrzymania-turystycznych-tras-
rowerowych.pdf  

WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA I UTRZYMANIA TURYSTYCZNYCH TRAS ROWEROWYCH Opracowanie wykonane na 
zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego przez zespół firmy VISION Management & Consulting sp. z o. o. 
zgodnie ze stanem prawnym na listopad 2019 r. Opracowanie: Jacek Zdrojewski mgr inż. Marek Mąkosa Opracowanie 
graficzne: Adam Wołosz / wolosz.pl Współpraca merytoryczna: Zespół ds. turystyki rowerowej Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego Michał Bieliński (kierownik), Piotr Książek, Tomasz Legutko © Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego Gdańsk 2019 r. 

https://pbpr.pomorskie.pl/wp-
content/uploads/MENU/Biblioteka-
opracowan/TURYSTYKA/Koncepcja_tras_rower
owych_30_11_21.pdf 

Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu 
rowerowego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w województwie pomorskim 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/
Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%20I%20-
%20Podr%C4%99cznik%20do%20projektowania
%20tras%20rowerowych.pdf 

Podręcznik do projektowania tras rowerowych 
Małopolska 2013 

https://www.teraz-
srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3263-
Standardyiwytyczne.pdf 

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej 
Górnośląski Związek Metropolitalny 
marzec 2016 

https://zdm.waw.pl/wp-
content/uploads/2018/05/standardy-
rowerowe-wof-po-kons-0_1464336984.pdf 

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) 
 
 

https://bip.nadarzyn.pl/plik,2762,zarzadzenie-
nr-32-zalacznik-nr-1-pdf.pdf 

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego – dróg rowerowych i pieszo-rowerowych - na terenie 
Gminy Nadarzyn 
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https://www.mojregion.eu/files/dokumenty%2
0rpo/konkursy_nabory/3.5.2_Zrownowazona%
20mobilnosc%20miejska%20i%20promowanie%
20strategii%20niskoemisyjnych%20w%20ramac
h%20ZIT_nr_284_10_05_2019/KIER.%20ZASAD
Y%20PRZYGOT.%20INW.%20ZWIAZ.%20Z%20IN
FR.%20ROWER.20.04.2016.pdf 

KIERUNKOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ 
Opracowanie ma na celu zebranie podstawowych wytycznych dotyczących projektowania dróg dla rowerów 
znajdujących się w obowiązujących przepisach, uzupełnionych o dobre praktyki opisane w innych publikacjach a także 
wynikające z dotychczasowych doświadczeń. 
 
 
 
 

http://www.zm.org.pl/download/trpe/puszcza_
bialowieska-koncepcja.pdf 

Koncepcja rozwoju turystyki rowerowej w regionie Puszczy Białowieskiej 
mgr Aleksander Buczyński 2007 
 

Artykuły:  

https://antymateria.com/rowerowa-przyszlosc-
polski/ 
 

Wywiad. Jakub Zamana 
Doktor nauk społecznych, planista. 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
Ekspert ds. projektów strategicznych i planistycznych realizowanych dla administracji publicznej. 
Doradca ds. marketingu, public relations, public affairs 
Doradca ds. planowania infrastruktury rowerowej, zrównoważonej mobilności, rozwoju ruchu rowerowego. 
Współautor programów/koncepcji/projektów badawczych dotyczących rozwoju infrastruktury i ruchu rowerowego 
realizowanych na terenie ponad 400 JST w Polsce. Przy realizacji projektów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 
współpracował m.in. z korporacjami z Belgii i Holandii. 

https://dt.pomorskie.eu/2021/11/03/kladka-
pieszo-rowerowa-w-ustce/ 
 

Rozwiązania kładki 

https://www.teraz-
srodowisko.pl/aktualnosci/rowerem-po-
szynach-5109.html 
 

 

http://iks_pn.sggw.pl/z37/art2.pdf  Ścieżki rowerowe jako element infrastruktury turystycznej (na przykładzie ścieżki rowerowej Łąck – Gąbin i Gostynin – 
Lucień) 
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