
Standard.
Co to jest?



Standard to jest…

Standard - dewiza, drogowskaz, filozofia, imperatyw, kanon, 
mechanizm, norma, obyczaj, praktyka, prawidło, pryncypium, reguła, 
system, wymaganie, wymóg, wzór, zasada, zwyczaj, kanon, model, 
pierwowzór, prototyp, przykład, schemat, wzorzec, wzór, dewiza, 
imperatyw, typ…

Standard - wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, 
zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś.

Standard - kryterium ludzkiego zachowania.



Rower. Dlaczego rower?

• Rower jest szybki

• Rower jest praktyczny

• Rower jest ekologiczny 

• Rower jest zdrowy

• Rower jest socjalny

• Rower jest tani

• Rower jest miejski

• Rower jest rekreacyjny

• Rower jest modny…



Śląsk. Dlaczego Śląsk?

• Śląsk ma 4,5 miliona mieszkańców

• Śląsk jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce

• Śląsk ma fantastyczne tereny rekreacyjne: lasy, rzeki, jeziora, góry

• Śląsk ma ogromną niewykorzystaną poprzemysłową infrastrukturę 
komunikacyjną



Śląsk. Dlaczego Śląsk?

• Śląsk ma złe przyzwyczajenia komunikacyjne

• Śląsk jest zakorkowany

• Śląsk ma smog…



Rower. Dlaczego rower?

• Rower pomoże rozwiązywać problemy komunikacyjne

• Rower ograniczy emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu

• Rower poprawi zdrowie mieszkańców Śląska

• Rower poprawi budżet województwa

• Rower podniesie atrakcyjność miast

• Rower będzie promował Śląsk…



Potrzebne są Standardy!

• 2015 - „Program rozwoju turystyki do 2020 roku” (Uchwała nr 143/2015)

• 2015 - „Krajowa Polityka Miejska 2023” (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

• 2015 - „Metropolia Silesia na rowerach” (GZM 2015)

• 2015 - „Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode” 
(Spotkanie Ministrów transportu krajów UE 7.10.2015 r.. W Luksemburgu)

• 2015 - Pro-rowerowe zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”

• 2016 - Deklaracja Realizacji Wspólnej Polityki Rowerowej… 
(Deklaracja Realizacji Wspólnej Polityki Rowerowej na Terenie Województwa Śląskiego, 17.03.2016 r.)

• 2016 - „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” 
(GZM 2016)



Mamy Standardy! I co z tego?

…



Nowe Standardy!

• Patrzenia na miasto

• Określania priorytetów komunikacyjnych i transportowych

• Projektowania infrastruktury drogowej

• Definiowaniu rozwoju regionu…



Dziękuję za uwagę!

Aleksander „Alex” Kopia

Śląski Oficer Rowerowy

telefon 32 20 78 502

komórka 667 634 350

mail akopia@slaskie.pl

internet www.rowery.slaskie.pl



Aleksander Kopia

• Z zawodu jestem projektantem.

• Od połowy lat 90-tych zajmuje się promocją ruchu rowerowego.

• Jestem autorem „Strategii wspierania ruchu rowerowego dla Śląska” 
oraz koncepcji połączenia Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego trasami rowerowymi. 

• Założyłem Śląską Inicjatywę Rowerową i fundację Miasta dla Ludzi. 

• Od połowy września 2015 roku jestem Oficerem Rowerowym w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.



W prezentacji zostały wykorzystane niekomercyjnie zdjęcia z serwisów 
internetowych google i wikipedia.


