Warsztaty na temat bezpieczeństwa jazdy na rowerze w Polsce
Europejska Federacja Rowerzystów
Zoom Link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtd-isqzwvGtw2GzhMgwKnq6dvW2izZAQt
7 grudnia 2021, godz. 16.00 – 20.00
ECF z wdzięcznością docenia wsparcie finansowe z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz przemysłu rowerowego za
pośrednictwem Cycling Industries Europe. Informacje i poglądy przedstawione w tym dokumencie są informacjami autora(ów) i
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba
działająca w ich imieniu nie mogą ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Czas

Prezenter

15.45 – 16.00

Temat
Czas na zalogowanie

16.00 – 16.05

ECF

Powitanie, administracja, agenda, wprowadzenie

16.05 – 16.30

ECF

Bezpieczna infrastruktura rowerowa:
• Rodzaje infrastruktury rowerowej
• Podstawowe wymagania
• Jak wiele można skopiować z Danii i
Holandii?

16.30 – 16.50

Jan Chrapek

„Cycling safety in Poland - legal problems and
infrastructure"/"Bezpieczeństwo rowerzystów w
Polsce - problemy prawne i infrastruktura"

16.50 – 17.05

Wanda
Nowotarska

„Doświadczenia województwa
zachodniopomorskiego w budowie regionalnej
sieci tras rowerowych”

Przerwa
Sesje przy wirtualnym okrągłym stole
17.20 – 19.20

Wszyscy
uczestnicy

3-4 sesje przy okrągłych stołach – przegląd
dokumentu SCAP w celu oceny, co może się
sprawdzić w Polsce. Dziesięć kluczowych zaleceń
do zaproponowania z każdej sesji.

Wszyscy
uczestnicy

Rzecznik każdego stołu przedstawia 10 zalecanych
środków poprawy bezpieczeństwa.

Podsumowanie
19.20 – 20.00

Przewodnik SCAP można znaleźć tutaj https://safercycling.roadsafetyngos.org/best-practice-guide/

Tematy i pytania do sesji okrągłych stołów:
1) Co można wdrożyć od razu?
i. Zachowanie użytkowników dróg – top 2 z przewodnika;
ii. Infrastruktura – top 3 z przewodnika;
iii. Bezpieczniejsze pojazdy – top 1 z przewodnika.
2) Co można umieścić na liście życzeń do przyszłych wdrożeń?
i. Zachowanie użytkowników drogi – top 2 z przewodnika;
ii. Infrastruktura – top 2 z przewodnika;
iii. Czy jest odpowiedni “klimat” do zmian? Na czym oprzeć zmiany?
3) Co jest niemożliwe?
i. Zachowanie użytkownika drogi – ?
ii. Infrastruktura - ?
iii. Kwestie polityczne lub systemowe - ?
iv. Problemy prawne: czy prawo pozwala na budowę odpowiedniej infrastruktury, czy
ją utrudnią?
4) Polemika z duńskimi i holenderskimi rozwiązaniami:
i. Czego brakuje w przewodniku SCAP?
ii. Co Polska robi to lepiej? Gdzie jest potencjał?

