
Kurs na kartę rowerową
Nowe przepisy, nowe wymogi, nowe zasady.



Nowe przepisy drogowe dotyczą 
dorosłych, ale również dzieci



Od 1 stycznia 2022

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w
strefie zamieszkania lub strefie ruchu
prowadzi pojazd inny niż
mechaniczny, nie mając do tego
uprawnienia, podlega karze nagany
albo karze grzywny do 1500 złotych”.

Takim pojazdem jest rower, takim
kimś jest dziecko.



Nowe przepisy, 
nowe wymogi

Od 20 maja 2021 r. dzieci nie mogą
poruszać się hulajnogą, hulajnogą
elektryczną, urządzeniem transportu
osobistego i innymi urządzeniami
wspomagającymi ruchu bez opieki
dorosłego bądź bez karty rowerowej.

Oznacza to, że użytkownik hulajnogi
od 10 roku życia będzie traktowany
na równi z rowerzystą.



Rozszerzony kurs
na kartę rowerową

Docelowo, projektem chcemy objąć 10 szkół
podstawowych w ciągu roku kalendarzowego.
W tym roku będzie to 500 dzieci, w roku 2023 -
750, w 2024 - 1000 dzieci w wieku 10-11 lat.

Mamy ambicję, aby każde dziecko w wieku
10-11 lat rozpoczęło kurs na kartę rowerową.
Karta rowerowa to furtka do świata dorosłych
w ruchu drogowym, jako element wychowania
komunikacyjnego, jako krok przemyślanej
strategii zmiany mentalnej uczestników ruchu
drogowego do 2030 roku.



Formuła

» Kurs dla klasy w ramach lekcji.
» Kurs dla uczniów po lekcjach,

na świetlicy.
» W ramach półkolonii zimowych i

letnich.



Kurs rozszerzony

Kurs potrwa 30 godzin lekcyjnych, 3 h x 10 dni. 
Podczas półkolonii, kurs potrwa 6 h x 5 dni.

Poniedziałek 1: kurs teoretyczny 3 x 45.

Wtorek 1: zajęcia techniczne 3 x 45

Środa 1: pierwsza pomoc 3 x 45.

Czwartek 1: plac manewrowy 3 x 45.

Piątek 1: jazdy po mieście 3 x 45

Poniedziałek 2: kurs teoretyczny 3 x 45

Wtorek 2: zajęcia techniczne 3 x 45.

Środa 2: plac manewrowy 3 x 45

Czwartek 2: jazdy po mieście 3 x 45

Piątek 2: Egzamin teoria i praktyka 3 x 45



Kurs rozszerzony

Podczas półkolonii, kurs potrwa 5 dni:

» Poniedziałek: kurs teoretyczny 3 x 45,
jazda po mieście 3 x 45

» Wtorek: kurs teoretyczny 3 x 45,
plac manewrowy 3 x 45

» Środa: pierwsza pomoc 3 x 45, jazda po
mieście 3 x 45.

» Czwartek: kurs serwisowania roweru
3 x 45, kurs jazdy w terenie 3 x 45.

» Piątek: plac manewrowy 3 x 45,
egzamin 3 x 45



Koszt

» Formuła klasa: 2500 zł brutto.

» Formuła świetlica: 200 zł / osoba, 
nie mniej niż 10 uczestników

» Formuła półkolonie: 1000 zł / osoba, 
nie mniej niż 10 uczestników

W cenie: 30 godzin zajęć, materiały dydaktyczne,
opieka 3 instruktorów, egzamin.

W przypadku półkolonii kurs trwa 5 dni, w cenę
wliczone jest śniadanie, obiad, podwieczorek.



Organizator

Fundacja „Drogi Mazowsza” specjalizuje się w edukacji
prewencyjnej w ruchu drogowym.

Projekty 2021: „Rajd Rowerowy Wfistów 2021” i „Lipcowe
Warsztaty Rowerowe” - na zlecenie Biura Edukacji

„Mokotowski Rajd Rowerowy 2021”, „Półkolonie rowerowe
Mokotowskie Siodełko” – na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Mokotów

Projekty 2020 i starsze: Platformy edukacyjna z zakresu
wychowania komunikacyjnego „Droga z klasą” na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury. Wartość projektu 704.000€.

Kampanie społeczne: „58 miliardów”, „Nie dokładaj
roboty”, „I Ty jesteś pieszym”, „Czerwone-stój, Zielone-idź.
To takie proste”, „Użyj dzwonka”, „Załóż odblask” i
„3kolory.

Fundacja prowadzi i organizuje imprezy masowe, w
szczególności imprezy rowerowe – wyścigi rowerowe,
wycieczki rowerowe, rajdy rowerowe dla dzieci, akcje CSR.



Kontakt

Fundacja „Drogi Mazowsza”

ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków

 608.460.555  osr@drogimazowsza.org


