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Każdy, kto porusza się rowerem po drogach, powinien wiedzieć, że rower, tak jak samochód czy
inny pojazd, musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem. Powinien być sprawny i
posiadać obowiązkowe wyposażenie, na które należy zwrócić uwagę najlepiej już na etapie
kupna roweru.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i
utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie
naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
Rower powinien być wyposażony:
z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);
z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co
najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające);
w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Rower może być wyposażany:
z przodu – w światło odblaskowe barwy białej;
na kołach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej (przynajmniej po jednym na koło);
na pedałach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej;
w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony albo elementy
odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół.

Rowerzysta od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe
wyposażenie roweru. Ponadto musi zachować szczególną ostrożność, jak również włączyć światła, w które rower jest
wyposażony (z przodu i z tyłu) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, deszcz, itp.).
Podczas jazdy w dzień przy dobrej widoczności dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru, były zdemontowane,
natomiast na stałe musi być zamontowane obowiązkowe światło odblaskowe.
Rowerzysto, kask i kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowe, jednak warto je mieć na sobie podczas jazdy na
rowerze. Kask chroni głowę podczas ewentualnego upadku, natomiast kamizelka odblaskowa zwiększa Twoją
widoczność na drodze.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia m.in. roweru znajdziesz w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 październiaka 2016 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia.
W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspólnie z Policją, po raz kolejny włącza się ﬁrma Screen Network
S.A. Od 28 maja do 2 czerwca 2020 roku wyemituje spot przedstawiający obowiązkowe wyposażenie roweru na
kilkunastu tysiącach ekranów LED znajdujących się na terenie kraju – m.in. w centrach handlowych, na stacjach
benzynowych, przy głównych ciągach komunikacyjnych.
(BRD KGP)

Opis ﬁlmu: Obowiązkowe wyposażenie roweru
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.89 MB)

