AUTORZY RAPORTU:
ANDRZEJ JANOWSKI
MARCIN CZERKAWSKI
CEZARY BRUDKA

RAPORT NA TEMAT TYPOWYCH
WYZWAŃ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO U MNIEJ
DOŚWIADCZONYCH
ROWERZYSTÓW

POZNAŃ, 04.12.2017

OPRACOWANIE
W RAMACH PROJEKTU
"MIEJSKA AKADEMIA
ROWEROWA"
FINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW
MIASTA POZNANIA

Raport na temat typowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego u mniej doświadczonych rowerzystów

04.12.2017

SPIS TREŚCI
1.

Charakterystyka badania ................................................................................................................................. 3

2.

Charakterystyka respondentów ...................................................................................................................... 4
2.1.

3.

2.1.1.

Wiek .................................................................................................................................................. 4

2.1.2.

Płeć .................................................................................................................................................... 5

2.1.3.

Miejsce zamieszkania/pobytu ........................................................................................................... 5

Analiza odpowiedzi na pytania ........................................................................................................................ 6
3.1.

5.

Mobilność .............................................................................................................................................. 7

3.1.1.

Mobilność rowerowa - dane ogólne ................................................................................................. 7

3.1.2.

Motywacje "rowerowe" .................................................................................................................. 12

3.2.

4.

Dane ogólne ........................................................................................................................................... 4

Infrastruktura i bezpieczeństwo .......................................................................................................... 15

3.2.1.

Bezpieczeństwo - dane ogólne ........................................................................................................ 15

3.2.2.

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego .............................................................................. 17

3.2.3.

Infrastruktura .................................................................................................................................. 22

Podsumowanie i wnioski ............................................................................................................................... 26
4.1.

Podsumowanie .................................................................................................................................... 26

4.2.

Wnioski i rekomendacje ...................................................................................................................... 27

Załączniki ....................................................................................................................................................... 28
5.1.

Aneks nr 1 – uwagi ogólne respondentów .......................................................................................... 28

5.1.1.

Uwagi dotyczące infrastruktury ...................................................................................................... 28

5.1.2.

inne uwagi ....................................................................................................................................... 28

5.2.

Aneks nr 2 – spis rycin ......................................................................................................................... 29

5.3.

Aneks nr 3 – wyniki testu wiedzy ......................................................................................................... 31

Marcin Czerkawski, Cezary Brudka, Andrzej Janowski

2 | 32

Raport na temat typowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego u mniej doświadczonych rowerzystów

04.12.2017

1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA
Dane zawarte w raporcie zostały pozyskane od osób zgłaszających się do projektu edukacyjnego Miejska
Akademia Rowerowa. Ogólnym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
poruszania się w ruchu drogowym przez osoby pełnoletnie poruszające się po Poznaniu rowerem. Polegał
on głównie na przeprowadzaniu praktycznych szkoleń treningowych na poznańskich ulicach. Uczestnicy
musieli wypełnić on-line lub w formie papierowej:
- formularz zgłoszeniowy (wszyscy aplikujący)
- ankietę główną (wszyscy aplikujący)
- test wiedzy (wszyscy aplikujący)
- formularz ewaluacyjny (tylko uczestnicy; forma papierowa).
Niniejszy raport bazuje na ankiecie głównej, której adres internetowy otrzymywał każdy aplikujący.
Ankieta obejmowała 25 pytań (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) w zakresie m.in. informacji
ogólnych o aplikujących, infrastruktury w mieście, poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Większość pytań była obowiązkowa. Można było również wpisywać punkty adresowe w mieście,
pomiędzy którymi stale poruszają się ankietowani, celem opracowania optymalnych tras przejazdu.
W ostatniej części ankiety znajdowała się miejsce na uwagi ogólne.
Informacje o projekcie były przesyłane firmom, zamieszczano je w mediach, na stronie internetowej
Stowarzyszenia (w tym w mediach społecznościowych). Właśnie ta ostatnia forma jest źródłem
największej liczby uczestników (razem 42% ankietowanych):
1

Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o Miejskiej
Akademii Rowerowej?
Inne źródło
3%

Strona Rowerowy
Poznań
8%

Polecenie
znajomych
29%
Fanpage Facebook
Rowerowego
Poznania
34%
Firma, w której
pracuję
15%
Materiał w
radio/innych
mediach
3%
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Projekt rozpoczął się w maju, zaś pierwsze dane do ankiety głównej zaczęły spływać w czerwcu, ostatnie
odpowiedzi przesłano na początku października. Najwięcej osób wypełniło ankietę w miesiącach letnich:
w lipcu i sierpniu (odpowiednio 44% i 46%).
Aplikujący przesłali nam ponad 150 ankiet, z czego 127 zawierało komplet odpowiedzi. A zatem dane
zawarte w dalszej części raportu opierają się na 127 odpowiedziach poznańskich rowerzystów. Wielkość
próby w pytaniach nieobowiązkowych oznaczona jest w prawym dolnym rogu wykresów..
Celem niniejszego raportu jest przede wszystkim wskazanie elementów, które wpływają na niskie poczucie
pewności oraz bezpieczeństwa poruszania się w ruchu drogowym, w szczególności przez mniej
doświadczonych rowerzystów. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie poruszania się
w ruchu drogowym u osób rzadziej korzystających z roweru mogłoby podnieść globalną liczbę podróży
odbywanych rowerem w mieście. Mogłoby też spowodować pewnego rodzaju 'efekt kuli śnieżnej', czyli
zachęcić innych do przesiadki na rower i częstszego sięgania po niego celem odbycia codziennych podróży.

2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
Grupa respondentów (127 osób) została podzielona na dwa segmenty. Pierwszy segment (oznaczony
kolorem żółtym na wykresach) zawiera wszystkie odpowiedzi, zaś drugi odnosi się do podgrupy
respondentów oznaczonej jako "mniej doświadczeni" (kolor niebieski). Wydzielenie podgrupy bazowało
na określonych odpowiedziach w dwóch pytaniach ankiety głównej:
1. Rower (ze względu na częstotliwość użytkowania) jest dla mnie: rzadkim/okazjonalnym rodzajem
transportu
LUB
2. Jeżdżąc rowerem po Poznaniu czuję się raczej/zdecydowanie niebezpiecznie
Wśród wszystkich ankietowanych znalazły się 64 osoby, które zaznaczyły jedną z wyżej wymienionych
odpowiedzi.
Alternatywą było zdefiniowanie osób według kryterium doświadczenia liczonego w latach np. jeżdżę
rowerem od co najmniej pięciu lat, jednak taka interpretacja wydawała się zbyt dosłowna,
jak i dyskryminująca najmłodszych respondentów. Kombinacja obu kryteriów (poczucie bezpieczeństwa
oraz częstotliwość użytkowania roweru jako środka lokomocji) wydaje się optymalnym dobraniem
parametrów do określenia pożądanej podgrupy.

2.1. DANE OGÓLNE
2.1.1. WIEK

Ryc. 2.1.1 Średni wiek ankietowanych (Ogółem/mniej doświadczeni)

Mimo że średni wiek respondentów to 34/33 lata, dominującą grupą badania w obydwu segmentach byli
dwudziestolatkowie (45%/41%). W grupie mniej doświadczonych rowerzystów przeważali jednak
trzydziestolatkowie (odpowiednio 39%/42%). W przypadku osób powyżej 40. roku życia różnica
segmentów jest nieznaczna - niecały procent. Osób powyżej 50. roku życia znalazło się w badaniu jedynie
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osiem, zatem wobec wyższych przedziałów dziesiętnych pominięto wnioski w tym zakresie. Najmłodsza
osoba uczestnicząca miała 18 lat, zaś najstarsza 73.
Dostrzegamy zatem w badaniu nadreprezentację osób w wieku produkcyjnym. Ze względu na ramy
projektu (mogły w nim brać udział jedynie osoby pełnoletnie) w ankiecie brakuje głosu młodzieży. Również
osoby w wieku poprodukcyjnym nie mają w badaniu wystarczającej reprezentacji.

2.1.2. PŁEĆ

37%

63%

kobiety

mężczyźni

Ryc. 2.1.2 Podział ankietowanych ze względu na płeć (Ogółem)

Wśród ankietowanych widać wyraźną nadreprezentację kobiet - 80 (tj. 63% wszystkich ankietowanych)
wobec 47 mężczyzn (37%). Wśród mniej doświadczonych osób udział kobiet jeszcze wzrasta - do 66%.

2.1.3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA/POBYTU
Częścią projektu było zaoferowanie uczestnikom opracowania optymalnych tras przejazdu pomiędzy
dwoma wyznaczonymi przez nich punktami w mieście (lub poza nim). 96 ankietowanych uzupełniło dane
adresowe, jednak 8 osób podało na tyle niedokładne adresy/punkty, że nie można było ich umieścić
na mapie. Spośród 88 tras 48 było opracowywanych dla wyodrębnionej grupy mniej doświadczonych
rowerzystów. Poniższa mapa ma charakter poglądowy, a więc nie pokazuje dokładnych tras przejazdu,
a jedynie łączy punkty podróży w liniach prostych.
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Ryc. 2.1.3 Trasy podróży ankietowanych w obrębie miasta Poznania.
Punkty niebieskie: miejsca pobytu; punkty fioletowe - miejsca pobytu - oddziały firm, z którymi nawiązano
współpracę w ramach projektu
Linie niebieskie - trasy mniej doświadczonych rowerzystów; linie szare - trasy bardziej doświadczonych
rowerzystów
|Mapa: Google Maps

Większość punktów pobytu, a zarazem celów podróży koncentruje się na obszarze lewobrzeżnego
Poznania. Niewiele tras przemieszczeń przekracza linię Warty. Miejsca pobytu najczęściej przypadają
na stare, śródmiejskie dzielnice miasta: Wilda, Łazarz, czy Jeżyce. Ten ostatni rejon wydaje się dominować
wśród ankietowanych jako miejsce regularnego przebywania.

3. ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Ankieta była podzielona na dwa obszary: mobilność oraz bezpieczeństwo. W pierwszej części ankietowani
odpowiadali na pytania związane z przemieszczaniem się po mieście (ze szczególnym naciskiem na aspekt
rowerowy). W drugiej (większej) części tematem były kwestie związane z odczuwanym bezpieczeństwem
podczas poruszania się w ruchu drogowym, obserwacją zachowań innych, refleksję nad własną postawą,
wiedzą i umiejętnościami, a także postrzeganiem lokalnej infrastruktury rowerowej.
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Mimo że sam projekt był kierowany do mniej pewnych i bardziej sporadycznych rowerzystów, i takie też
było kryterium selekcji ostatecznych użytkowników, to jednak w raporcie dodatkowo wyszczególniono
grupę najmniej doświadczonych. Analiza skupiać się będzie zatem na ujęciu całościowym wyników oraz
na znaczących różnicach między wynikiem ogólnym a podgrupą użytkowników mniej doświadczonych,
jeśli takowe zachodzą.

3.1. MOBILNOŚĆ

3.1.1. MOBILNOŚĆ ROWEROWA - DANE OGÓLNE

3.1.1A

Czy posiadasz prawo jazdy?
70%

68%

29%

25%
3%

Tak

Nie

Ogółem

5%

nieużywane

mniej doświadczeni

Pojawienie się tego pytania nawiązującego pośrednio do tematu rowerów spowodowane jest faktem,
że w wielu dyskusjach wybrzmiewa argument nieposiadania przez rowerzystów dokumentu
uprawniającego do poruszania się w ruchu drogowym. Sugeruje się zarazem, że rowerzystom brakuje
wiedzy i umiejętności.
Ponad 70% ankietowanych posiada prawo jazdy. Wynik nie różni się znacząco od rezultatów innych badań
ruchu rowerowego (np. "Rowerowa Polska" - Fundacji All For Planet; 2/3 ankietowanych posiadała prawo
jazdy). Oznacza to zatem, że większość ankietowanych została dość gruntownie wyposażona w wiedzę
dotyczącą zasad kodeksu ruchu drogowego. Samo posiadanie prawa jazdy wydaje się nie być jednak
wyznacznikiem pewności siebie i doświadczenia rowerzystów - w grupie mniej doświadczonej aż 75% osób
ma prawo jazdy (w tym prawie 5% dodało, że jest ono nieużywane).
Zestawienie powyższego pytania z wynikami testu z wiedzy o "rowerowych" przepisach ruchu drogowego
(szczegóły - patrz aneks nr 2) również zdaje się potwierdzać tę tezę. Na 12 pytań średni wynik posiadaczy
prawa jazdy to 7,5 prawidłowych odpowiedzi, zaś osób bez tego dokumentu 6,8. Różnica nie jest więc zbyt
duża.
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3.1.1B

Używasz roweru głównie:
57%

52%
41%

jako środka
transportu

35%

rekreacyjnie

1% 2%

1% 2%

dojazd do pracy

na zakupy

Ogółem

6% 5%
sportowo

mniej doświadczeni

Ankietowani używają roweru przede wszystkim w praktycznym celu przemieszczania się po mieście (58%
uwzględniając dojazd do pracy), dla rekreacji (35%) i sportu (6%). Gdy jednak weźmiemy pod uwagę grupę
mniej doświadczoną, odkryjemy, że rower jest dla nich przede wszystkim narzędziem rekreacji (52%),
a dopiero potem środkiem transportu (43%). Również cel sportowy nie wydaje się tak atrakcyjny (5%).
Wynik negatywny z kategorii pierwszej i trzeciej (dla 42% ankietowanych rower nie jest środkiem
transportu, czy dojazdu do pracy) wskazuje na duży potencjał roweru rozwoju regularnej mobilności
rowerowej wśród badanych.
3.1.1C

Od ilu lat jeździsz rowerem po Poznaniu?
58% 58%

18% 19%
9%

0-5

5-10

12%

10-15

6% 3%

3% 2%

2% 2%

1% 2%

2% 3%

1% 0%

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

55-60

Ogółem

mniej doświadczeni

120 odpowiedzi

Pytanie o doświadczenie liczone w latach należy zestawić z wiekiem ankietowanych. Przy średnim wieku
34/33 lata naturalną jest jednocyfrowa średnia wynikająca z powyższego wykresu (6,7 lat). Większość,
bo 58% respondentów, dopiero od maksymalnie pięciu lat jeździ rowerem.
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3.1.1D

Jeśli nie jedziesz rowerem, zazwyczaj wybierasz
58%

58%

22%

transport publiczny

25%

20%

samochód

Ogółem

17%

spacer

mniej doświadczeni

Zagadnienie konkurencyjnych wobec roweru form przemieszczania się przyniosło spodziewaną dominację
transportu publicznego: około 58% respondentów wybiera transport publiczny zamiennie za rower. Ponad
22% zdecydowałoby się przesiąść do samochodu, a niewiele mniej (19%) wybrałoby się pieszo do swojego
celu podróży. Co czwarty mniej doświadczony rowerzysta korzysta z samochodu, gdy nie sięga po rower
(różnica 3 punktów procentowych wobec ogółu badanych), rzadziej za to wybrałby się pieszo do swojego
celu podróży (17% wobec 20% wszystkich ankietowanych).
3.1.1E

Jakim rodzajem transportu (ze względu na
częstotliwość) jest dla Ciebie rower?
56%
35%

31%

28%
16%

17%
6%

głównym

znaczącym

Ogółem

okazjonalnym

11%

rzadkim

mniej doświadczeni

Wyniki w pytaniu o rolę transportu rowerowego w codziennej mobilności rozłożyły się dość
równomiernie. Jedynie odpowiedź o najmniejszej częstotliwości ("rzadko") przyniosła niski wynik (6%).
Naturalnym jest fakt, że mniej doświadczeni przeważają wśród okazjonalnych rowerzystów, również
ze względu na definicję podgrupy. Mniej doświadczeni wedle definicji badania to między innymi osoby,
dla których rower jest właśnie okazjonalnym lub rzadkim rodzajem transportu.
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3.1.1F

Jeśli rower służy ci również do zwykłego
przemieszczania się po mieście, twoim
najczęstszym celem podróży jest:
71%
56%

13%
10%

16%
10%

4% 3%

Ogółem

1% 2%

1% 2%

4%

8%

mniej doświadczeni

Zdecydowana większość wszystkich ankietowanych wybiera rower w codziennych dojazdach do szkoły/pracy,
dla ponad połowy mniej doświadczonych rowerzystów jest to najważniejszy cel podróży (56% wobec 71%
ogółu). Częściej za to niż ogół badanych wybierają rower dojeżdżając do restauracji, kawiarni, pubu oraz rodziny
i przyjaciół (różnice odpowiednio 6% i 3%). Potwierdza to częstszą okazjonalność ich przejazdów.
3.1.1G

Jeśli dojeżdżasz rowerem do pracy/szkoły/... ile minut
przeciętnie zajmuje ci podróż w jedną stronę?
23%
20%

27%
23%
19%
15%

12% 13%
6% 6%
2% 2%
Od 0 do 5
min

od 5 do 10
min

13%
8%
3% 4%

2% 2%

od 10 do 15 od 15 do 20 od 20 do 25 od 25 do 30 od 30 do 35 od 35 do 40 powyżej 40
min
min
min
min
min
min
min

Ogółem

mniej doświadczeni

108 odpowiedzi

Wśród ankietowanych, którzy regularnie jeżdżą do danego punktu rowerem (głównie pracy/szkoły) największa
grupa pokonuje swoją drogę od 15 do 20 minut (27%/23%). Droga jedna piątej respondentów jest jeszcze
krótsza (10-15 minut). Dopiero na trzecim miejscu znalazł się wyższy przedział (25-30 minut). Dość znaczącą
różnicę w segmentach wykazał przedział 35-40 minut (8% - wszyscy ankietowani; 13% - mniej doświadczeni).
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Zasadniczo czas jazdy powyżej 30 minut odnotowuje przewagę wśród mniej doświadczonych osób (sumaryczna
różnica między segmentami to 6 punktów procentowych). Może to wynikać z mniejszej prędkości poruszania
się lub wybierania okrężnych, lecz bezpieczniejszych dróg przejazdu.
3.1.1H

Czy korzystasz z Poznańskiego Roweru
Miejskiego?
54%52%

4%

8%

wyłącznie

15%16%

15%14%

czasami

rzadko

9% 9%

4% 2%
bardzo często

często
Ogółem

nigdy

mniej doświadczeni

Dość zaskakujące wyniki przynosi odpowiedź na pytanie o użytkowanie roweru miejskiego. Punkty, pomiędzy
którymi przemieszczają się ankietowani są w większości usytuowane w okolicy stacji systemu PRM. Jednak
ponad połowa badanych (obydwu segmentów) nigdy z niego nie korzysta. Jedynie ok. 12% ankietowanych
korzysta z systemu PRM często lub bardzo często. Zaledwie pięć osób i tylko reprezentantów grupy mniej
doświadczonych rowerzystów (ok. 8% tej grupy) użytkuje jedynie miejskie rowery (PRM).
3.1.1I

Co najbardziej przeszkadza Ci w sprawnym
poruszaniu się po mieście rowerem?
79% 80%

brak/nieciągłość
infrastruktury

13% 9%

6% 8%

2% 3%

zachowanie innych
użytkowników ruchu

niewygodna
infrastruktura

niebezpieczna
infrastruktura

Ogółem

mniej doświadczeni

Wyjątkowo zbieżne odpowiedzi obu segmentów odnaleźć można w pytaniu o największe przeszkody
w sprawnym poruszaniu się rowerem po mieście. Jako największą barierę wskazano brak lub nieciągłość
infrastruktury (niemal 80% odpowiedzi). Dodając do tego aspekt niewygodnych lub niebezpiecznych rozwiązań
w infrastrukturze rowerowej, uzyskamy około 90% wskazań w zakresie infrastrukturalnym właśnie. Zaś prawie
co dziesiątemu mniej doświadczonemu rowerzyście przeszkadza zachowanie innych użytkowników ruchu
(drugie wskazanie w obu segmentach). Jedną z możliwych przyczyn różnicy segmentów (9% versus 13%) może
być fakt, że mniej doświadczeni rowerzyści unikają infrastruktury konfliktogennej.
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3.1.2. MOTYWACJE "ROWEROWE"
3.1.2A

Rowerem:
52%
37%

32%

31%

32%
16%

chciał(a)bym jeździć
chciał(a)bym jeździć trochę jeżdżę tyle, ile potrzeba/mogę
zdecydowanie częściej/więcej
częściej/więcej
Ogółem

mniej doświadczeni

Zdecydowane różnice w odpowiedziach na pytanie o pożądaną częstotliwość użytkowania roweru wszystkich
ankietowanych wobec wydzielonej podgrupy potwierdzają jednoznacznie duży potencjał rozwoju, jaki tkwi
przede wszystkim w mniej doświadczonych rowerzystach. Ponad połowa chciałaby zdecydowanie częściej
sięgać po rower. Sumarycznie ujmując dane aż 68% wszystkich ankietowanych (wobec 84% w podgrupie)
wyraża wolę częstszego wykorzystania roweru.
3.1.2B

Co zadecydowało o tym, że przesiadłeś/-aś się na rower?
(wielokrotny wybór)
58%59%
46%

43%
34%

38%
31%
22%

16%17%
9%

własna motywacja niezależność od
w celu poprawy
rozkładu
zdrowia/kondycji
jazdy/awarii
komunikacji
miejskiej

czas podróży
koszt utrzymania
rozbudowa
rowerem jest roweru jest niższy infrastruktury i
krótszy niż
niż bilety
pozytywny
komunikacją
mpk/koszty
przekaz miasta
miejską/autem
utrzymania
(dot. polityki
samochodu i
rowerowej)
paliwa

ogółem

mniej doświadczeni

5%

brak problemu
parkowania auta

6% 6%
zachęta
znajomych

125 odpowiedzi

Z analizy poprzednich wykresów wynika, że przesiadka na rower większości ankietowanych miała miejsce
w ostatnich pięciu latach. Warto zatem przyjrzeć się danym pokazującym, czym była ona motywowana.
Na pierwszym miejscu wymieniono aspekt zdrowotno-kondycyjny. Kolejno wskazano niezależność od sztywnej
formy komunikacji miejskiej (rozkład jazdy) oraz atrakcyjniejszy czas podróży niż samochodem/transportem
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publicznym, przy czym grupa mniej doświadczona zdecydowanie rzadziej zaznaczała te dwie odpowiedzi.
Również aspekt ekonomiczny nie znalazł tak silnego poparcia w podgrupie (22% wobec 38% ogółem). Warto
również zauważyć, że niemal co piąta osoba przesiadła się na rower również ze względu na pozytywną politykę
rowerową (czyli rozbudowę infrastruktury oraz towarzyszący temu pozytywny przekaz wobec transportu
rowerowego). Problemy z parkowaniem zaś nie były wystarczającą motywacją negatywną. Wynikać to może
między innymi z faktu, że w grupie badanej relatywnie mało osób porusza się samochodem w ogóle.
3.1.2C

Wybierasz rower, ponieważ jest:
(wielokrotny wybór)
50%
47%

45%47%

48%
42%
35%
25%

32%
27%

31%
27%

31%
25%

2% 2%
przyjemny

zdrowy

wzmocnieniem
mojej kondycji
fizycznej

szybki

ogółem

ekologiczny

tani

elastyczny

modny

mniej doświadczeni

Rozwinięciem poprzedniego tematu jest pytanie ogólne o motywacje w wyborze roweru. Ponownie jednymi
z najważniejszych kwestii są zdrowie i kondycja fizyczna, ale największą liczbę odpowiedzi odnotowała
odpowiedź "rower jest przyjemny". Rower w największym zatem stopniu pozytywnie wpływa na samopoczucie
ankietowanych i ich kondycję psychofizyczną. Niemal jedna trzecia respondentów zauważyła również,
że ich sposób przemieszczania się wpływa pozytywnie nie tylko na nich samych, ale też środowisko i otoczenie.
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3.1.2D

Jeżeli rezygnujesz z jazdy rowerem (w danym okresie) to
dlaczego?
(wielokrotny wybór)
69% 69%

66%
59%
42%
32%
23% 22%

19%
13%

ogółem

9% 8%

mniej doświadczeni

Okresowym czynnikiem zniechęcającym do poruszania się rowerem po mieście jest niewątpliwie pogoda (69%
odpowiedzi). Warunki atmosferyczne to nie tylko dyskomfort jazdy i samopoczucia, ale też złe warunki
na drodze (66% wszystkich odpowiedzi, ale już tylko 59% wśród mniej doświadczonych rowerzystów). Podgrupa
wykazuje natomiast większą podatność na jakość infrastruktury (sumarycznie 61% wskazań wobec 45% ogółu).
Dość ważnym aspektem jest również konkurencyjność innych metod przemieszczania się (23% odpowiedzi).
Szybkie zmierzchanie w okresie jesienno-zimowym odstrasza prawie co dziesiątego ankietowanego.
Wpływ na warunki klimatyczne jest oczywiście ograniczony do zera, jednak już w okresie zimowym wpływ
miejskiego zarządcy na warunki drogowe jest duży. W jego gestii są również planowanie i budowa
infrastruktury, czy też zarządzanie programem świateł, co ma ogromny wpływ na czas i wygodę przejazdu
zarówno rowerem, jak i samochodem.
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3.2. INFRASTRUKTURA I BEZ PIECZEŃSTWO

3.2.1. BEZPIECZEŃSTWO - DANE OGÓLNE
3.2.1A

Czy czujesz się bezpiecznie jeżdżąc rowerem po
Poznaniu?
52%

47%
33%
24%

18%

13%

8%

6%

0%

zdecydowanie tak

raczej tak

ani tak, ani nie

Ogółem

raczej nie

zdecydowanie nie

mniej doświadczeni

Aspekt bezpieczeństwa poruszania się rowerem po Poznaniu był podstawą do wyznaczenia segmentu mniej
doświadczonych rowerzystów stąd naturalne dysproporcje między ogółem odpowiedzi, a podgrupą.
Ponad połowa wszystkich ankietowanych czuje się neutralnie pod względem poczucia bezpieczeństwa, niemal
co czwarty czuje się raczej niebezpiecznie, zaś niemal co piąty czuje się raczej bezpiecznie. Nikt ze 127
ankietowanych nie czuje się zdecydowanie bezpiecznie, zaś osiem osób czuje się zdecydowanie niebezpiecznie
i są to wyłącznie reprezentanci podgrupy (siedem rowerzystek i jeden rowerzysta).
3.2.1B

Czy w ciągu ostatniego roku brałeś/-aś udział w
zdarzeniu drogowym jadąc rowerem?
72%

69%

18%

13%

22%

6%
Tak

Nie
Ogółem

Nie, ale moi znajomi/krewni
brali udział

mniej doświadczeni

W Poznaniu w 2016 roku policja odnotowała 736 zdarzeń drogowych z udziałem rowerów. Zliczając wszystkie
odpowiedzi "tak" oraz "nie, ale moi znajomi/krewni brali udział" otrzymamy 39 wskazań. Przyjmując
w uproszczeniu, że jedno wskazanie to jedno zdarzenie otrzymamy aż 5% wszystkich zanotowanych oficjalnie
zdarzeń. Przy tak małej próbie badanych jest to dość zaskakujący wynik. Oznaczać to może, że większość
zdarzeń nie jest jednak notowanych przez policję i są to zdarzenia z kategorii najlżejszych (brak ofiar oraz
uszkodzeń mienia).
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Warto zauważyć, że grupa mniej doświadczonych rowerzystów ponad dwa razy rzadziej brała udział
w zdarzeniach drogowych (4 osoby wobec 16 ogółem).
3.2.1C

Jak (z perspektywy rowerzysty) oceniasz poniższe czynniki
w kontekście bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu
drogowym?
0%
3%

0%
3%

1%
5%

35%

1%

1%
2%

13%

29%

39%

31%
46%

62%

68%

55%

sprawny rower

66%
40%

sprawne oświetlenie znajomość zasad
i elementy
ruchu drogowego
odblaskowe
przez rowerzystów

bardzo ważne

ważne

wydzielona
infrastruktura
rowerowa

raczej mało ważne

zachowanie innych
uczestników ruchu

zupełnie nieważne

Najważniejszymi czynnikami w kontekście bezpiecznego poruszania się po mieście rowerem są według
ankietowanych zachowanie innych uczestników ruchu, znajomość zasad ruchu drogowego oraz sprawny rower
(97%-98% pozytywnych odpowiedzi). Dwie pierwsze odpowiedzi są zresztą logicznie ze sobą połączone (brak
znajomości przepisów nie będzie skutkował prawidłowym zachowaniem się w ruchu drogowym). Również
sprawne oświetlenie (w warunkach ograniczonej widoczności) jest ważnym elementem bezpieczeństwa (łącznie
94% pozytywnych wskazań). Zasadniczo wszystkie wymienione w ankiecie czynniki zostały uznane za ważne.
Nawet ostatni w kolejności znaczenia aspekt wydzielonej infrastruktury został uznany jedynie przez 13%
respondentów za mało lub zupełnie nieważny.
Wykres ze względów graficzno-poglądowych nie pokazuje podziału na ogół i podgrupę badanych, jednak
różnice są nieznaczne. Jedynie w podpunkcie "wydzielona infrastruktura" odnotować należy przewagę
priorytetu w segmencie mniej doświadczonych rowerzystów ("bardzo ważne" - 48% wobec 40% wszystkich
odpowiedzi oraz "raczej mało ważne" odpowiednio 9% wobec 13%). Szczegóły poniżej:
3.2.1C1

Jak (z perspektywy rowerzysty) oceniasz czynnik
wydzielonej infrastruktury w kontekście bezpiecznego
poruszania się rowerem w ruchu drogowym?
40%

48%

46% 42%
13%

bardzo ważne

ważne
Ogółem

9%

raczej mało ważne

1%

0%

zupełnie nieważne

mniej doświadczeni
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3.2.2. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICY RUCHU DRO GOWEGO

3.2.2A

Jakie niebezpieczne zachowania rowerzystów są według
ciebie najczęściej spotykane?
(wielokrotny wybór)
50%
45%

50%
41%

37%

36%

38%
34%

32%
28%

27%
23%
16%14%
3%

ogółem

0%

mniej doświadczeni

Ocena negatywnych zachowań rowerzystów wskazała na problem ich koegzystencji z pieszymi, w której
to ci pierwsi wykorzystują swoją silniejszą pozycję ("nieuważanie na pieszych": 45% wszystkich odpowiedzi, 50%
w podgrupie). Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych to równie rażący problem dla mniej doświadczonych
rowerzystów (50% odpowiedzi wobec 41% wszystkich ankietowanych). Ponad jedna trzecia badanych zauważa
też przejeżdżanie na czerwonym świetle: w ruchu ulicznym (36%-37% wskazań), przez przejścia
dla pieszych/przejazdy dla rowerów (32%, w podgrupie jednak mniej, bo 28%). Naturalną jest różnica między
segmentami w punkcie: nadmierna prędkość: 38% w podgrupie wobec 34% wszystkich odpowiedzi. Oznaczać
to może, że rowerzyści mniej doświadczeni jeżdżą wolniej, jak i wybierają trasy, które nie pozwalają
na rozwinięcie nadmiernych prędkości. Podgrupa nie dostrzega też aż w takim stopniu korzystania z telefonu
komórkowego podczas jazdy (23% wobec 27% wszystkich odpowiedzi).
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3.2.2B

Czy jeżdżąc rowerem w ciągu ostatniego roku
spotkałaś/-eś się z agresywnym zachowaniem
wobec ciebie ze strony:
(wielokrotny wybór)
45%

52%

45%

38%
24% 20%
9%

nie spotkałam/-em
się

kierowców
ogółem

pieszych

9%

rowerzystów

mniej doświadczeni

Agresja w ruchu ulicznym jest niewątpliwie czynnikiem warunkującym poczucie bezpieczeństwa (szczególnie
niechronionych użytkowników ruchu drogowego). Większość ankietowanych spotkała się w ostatnim roku
z zachowaniami agresywnymi, z czego prawie połowa wskazała kierowców jako źródło takich zachowań (45%
wszystkich odpowiedzi). Niepokojącym może być wskazywanie słabszych uczestników ruchu - pieszych jako
agresorów (24% wszystkich odpowiedz). Rowerzyści mniej doświadczeni w większym stopniu pokojowo
koegzystują z pieszymi - jedynie co piąty spotkał się z objawami agresji z ich strony, zaś większość (52%) w ogóle
nie spotkała się ostatnio z agresją na drodze. Ankietowani z podgrupy o wiele rzadziej też wskazują kierowców
jako agresorów (38% odpowiedzi). Mimo to to właśnie kierowcy w obydwu segmentach są wskazywani jako
największe źródło agresji w ruchu drogowym względem rowerzystów.
3.2.2C

Czy jeżdżąc rowerem bywasz uczestnikiem bądź świadkiem
agresywnych zachowań kierowców wobec rowerzystów? Jeśli
tak, to jakich?
35%

12%

26%

25% 25%

23%

22%

28%
26%
21%

20%

19%

8%

5%

28%
25%

25%
19%
15%

15%

14%

32%

32%

31%
29%

30%

29%

13%
11% 11%

16%

15%
10%

3%

1%
groźby, krzyki, spychanie do
wyzwiska
prawej krawędzi
jezdni

trąbienie

bardzo często

wyprzedzanie wyprzedzanie ze wymuszenie
przy
zbyt dużą
pierwszeństwa
niezachowaniu
prędkością
odpowiedniego
odstępu

często

czasami
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Pytanie o agresywne zachowania ze strony kierowców wydaje się nie tylko uzasadnione ze względu na ich
najsilniejszą pozycję wśród uczestników ruchu. Również poprzednie pytanie wykazało, że prawie połowa
respondentów z taką agresją w ruchu drogowym się spotkała. Rozgraniczono dwie grupy przewinień: względem
obowiązujących zasad ruchu drogowego oraz agresja werbalna, które następnie podzielono na aż siedem
konkretnych przykładów zachowań.
Największa liczba wskazań pojawiła się w obu pytaniach związanych z wyprzedzaniem. Ponad połowa
ankietowanych (51%) często lub bardzo często spotyka się z wyprzedzaniem z dużą prędkością, zaś
z niezachowaniem odpowiedniej odległości aż 58%. Za odpowiedni, prawnie określony dystans od rowerzysty
przy wyprzedzaniu niemal połowa respondentów (47%) uznała 1,5m.
Kolejnym problemem, który ankietowanym rowerzystom utrudnia bezkonfliktową jazdę w mieście, jest
wymuszanie pierwszeństwa. Tu jednak ilość odpowiedzi negatywnych (rzadko i nigdy) przeważa nad
pozytywnymi (często i bardzo często) - 44% wobec 31%. Niemal jedna trzecia ankietowanych zmaga się również
z zajeżdżaniem drogi przez pojazdy skręcające w prawo (ok. 29% pozytywnych odpowiedzi), zaś z trąbieniem
i spychaniem do krawędzi jezdni spotyka się niemal co piąty badany (odpowiednio 18%/19%). Agresja werbalna
zgłoszona została w 13% odpowiedzi jako często lub bardzo często spotykana. Istotną różnicę między ogółem
odpowiedzi a mniej doświadczonymi rowerzystami odnotowujemy w dwóch przypadkach. Z wymuszaniem
pierwszeństwa raczej nie spotyka się połowa badanej podgrupy, wobec 44% ogółu. Może to oznaczać,
że reprezentanci podgrupy częściej nie mogą zidentyfikować problemu wymuszania pierwszeństwa uznając
go za niemający miejsca. Największą różnicę w obu segmentach odnajdziemy w pytaniu o trąbienie: 53%
podgrupy rzadko lub nigdy się z tego rodzaju zachowaniem nie spotyka (wobec 22% ogółu). Mało doświadczeni
rowerzyści jeżdżą mniej pewnie i mało asertywnie, zatem możliwe, że rzadziej wymuszają na kierowcy
ostateczną formę zwrócenia uwagi, jaką jest użycie klaksonu.
3.2.2D

Czy uważasz, że poziom agresji wobec rowerzystów w
ruchu drogowym w ostatnim czasie:
68%
59%

3%

5%

zdecydowanie sie
zwiększył

15%

21%

12% 13%
2%

raczej sie zwiększył

2%

ani sie zmniejszył, raczej sie zmniejszył zdecydowanie sie
ani się nie zwiększył
zmniejszył

Ogółem

mniej doświadczeni

124 odpowiedzi

Większość ankietowanych nie dostrzega zmian w poziomie agresji wobec rowerzystów w ruchu drogowym
w ostatnim czasie (68% ogółu, 59% w podgrupie). Ponad jedna czwarta mniej doświadczonych rowerzystów
stwierdziła, że poziom agresji się zwiększył (wobec 18% ogółu odpowiedzi). Mniejszość zaś widzi poprawę
(około 15% obu segmentów).
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3.2.2E

Jak oceniasz bezpieczeństwo poruszania się w
ruchu drogowym?
50%

45%
33%

37%

13%
6%

1% 2%
bardzo dobrze

dobrze

5%
ani dobrze ani źle

Ogółem

źle

9%

bardzo źle

mniej doświadczeni

W pytaniu ogólnym dotyczącym oceny bezpieczeństwa poruszania się rowerem w ruchu drogowym
respondenci (szczególnie w podgrupie) w większości wybrali negatywne odpowiedzi: sumarycznie 41% i aż 60%
w grupie mniej doświadczonej. Zaledwie 17 osób (w tym tylko 5 z podgrupy) odpowiedziało pozytywnie
na zadanie pytanie (dobrze i bardzo dobrze), to zaledwie 13% ogółu i tylko 8% badanych podgrupy.
3.2.2F

Jak oceniasz:
100%
90%

3%
13%

3%
21%

80%
70%

31%

60%
50%

56%

40%
30%

47%

20%

6%

19%
1%

twoją znajomość przepisów i zasad
poruszania się w ruchu drogowym

znajomość przepisów i zasad poruszania w
ruchu drogowym przez rowerzystów

10%
0%

bardzo dobrze

dobrze

ani dobrze ani źle

źle

bardzo źle

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważnym aspektem sprawnego i bezkonfliktowego poruszania
się po mieście nie tylko rowerem. Swoją własną wiedzę ankietowani ocenili dobrze - pozytywną ocenę
wystawiła sobie ponad połowa ankietowanych (53%), prawie jedna trzecia neutralnie (tj. ani dobrze ani
źle - 31%) ocenia znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym. Bardziej krytycznie ankietowani
podeszli do innych rowerzystów. Zdecydowana większość w tym kontekście neutralnie ocenia innych
rowerzystów (56%), co piąty badany zaś pozytywnie, a niemal co czwarty respondent negatywnie (24%).
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3.2.2F1

Jak oceniasz znajomość przepisów i zasad poruszania
się w ruchu drogowym przez rowerzystów?
56%

19%

61%

21% 23%
11%

3% 5%

1% 0%
bardzo dobrze

dobrze

ani dobrze ani źle
Ogółem

źle

bardzo źle

mniej doświadczeni

Równie duże różnice pojawiają się w tym samym zakresie po segmentacji odpowiedzi. Znajomość przepisów
przez innych rowerzystów mniej doświadczona grupa ocenia gorzej (11% odpowiedzi wobec 20% wszystkich
odpowiedzi). Podgrupa ma również większe problemy w ocenie (61% wybrało odpowiedź "ani dobrze ani źle",
wobec 56% wszystkich ankietowanych).
3.2.2G

Jak oceniasz przestrzeganie przepisów i zasad
poruszania się w ruchu drogowym przez:
1%

7%

4%

28%

29%

46%

51%

21%
0%

17%
1%

15%
1%

kierowców

pieszych

rowerzystów

28%

50%

bardzo dobrze

dobrze

ani dobrze ani źle

źle

bardzo źle

Znajomość przepisów jest co prawda podstawą do udanego współistnienia wszystkich uczestników ruchu
drogowego, jednak bardziej kluczowym elementem wydaje się przestrzeganie prawa. W podziale na głównych
uczestników ruchu (piesi - rowerzyści - kierowcy) oceny rozkładają się w miarę równomiernie, a różnice nie
przekraczają 5%. Najkrytyczniej ankietowani odnieśli się do pieszych (sumarycznie 35% odpowiedzi
negatywnych, w tym aż 7% najgorszych ocen). Co trzeci ankietowanych negatywnie ocena również samych
rowerzystów. Kierowcy nie tylko zebrali najmniej ocen negatywnych (29%), ale i najwięcej pozytywnych (21%).
Dominującą oceną u wszystkich użytkowników jest ocena neutralna (ponad połowa odpowiedzi oprócz
kategorii: pieszych).
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W podziale na segmenty zauważa się bardziej znaczące różnice u rowerzystów i kierowców. Tych ostatnich
pozytywnie ocenia tylko 17% mniej doświadczonych użytkowników (wobec 21% wszystkich odpowiedzi), zaś
negatywnie 33% (wobec 28% ogółu). Tendencja jest podobna w ocenie rowerzystów: pozytywne oceny
wystawiło tej grupie jedynie 9% mniej doświadczonych użytkowników (wobec 16% ogółu), negatywne zaś
jedynie 42% (wobec 33% wszystkich odpowiedzi). Szczegóły poniżej:

Jak oceniasz przestrzeganie przepisów i zasad poruszania w ruchu drogowym przez:

kierowców

rowerzystów

3.2.2G

3.2.2G

1

2

51%
48%

50%50%

36%
29%

33%
28%
21%
17%

dobrze

15%
9%

ani dobrze
ani źle

źle

1% 0%

1% 0%

bardzo źle

bardzo
dobrze

4%
dobrze

ani dobrze
ani źle

źle

6%

bardzo źle

3.2.3. INFRASTRUKTURA

3.2.3A

Czy zdarza ci się jeździć chodnikiem?
33%

35%

33%

27%
22%
18%

17%
9%
3% 3%

bardzo często

często

czasami
Ogółem

rzadko

nigdy

mniej doświadczeni

Jazda rowerem po chodniku to często poruszany temat przez mieszkańców miasta, którego
odzwierciedlenie można znaleźć w danych ankiety. Około 45% wszystkich respondentów przyznało,
że często lub bardzo często jeździ po chodniku. W podgrupie to aż 55% odpowiedzi. Tylko co piąty
respondent rzadko lub nigdy nie korzysta z chodnika (w podgrupie co ósmy - 12%).
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3.2.3B

Dlaczego zdarza Ci się jeździć chodnikiem?
91%
80%
64% 67%

31%
19%
3%
bo czuję się na nim
bezpieczniej

zbyt duży ruch na
ulicy
ogółem

szybszy dojazd w
jakieś miejsce

mniej doświadczeni

2%

z przyzwyczajenia

123 odpowiedzi

Poprzedni wykres potwierdził, że większość rowerzystów korzysta z chodników. Warto jednak
przeanalizować motywacje rowerzystów w tym kontekście. Aż 80% ankietowanych (a w podgrupie
aż 91%) korzysta z chodników z uwagi na bezpieczeństwo. Dwie trzecie badanych (64%-67%) uważa,
że ruch na ulicy w danym momencie jest zbyt duży. Niemal jedna trzecia (31%) skraca sobie drogę przez
chodnik, choć wśród mniej doświadczonych rowerzystów jest to tylko co piąty ankietowany (19%).
3.2.3C

Jak oceniasz [w Poznaniu]:
0%

1%
12%

16%

2%
10%

5%

37%

33%
43%

45%

50%
42%

37%

45%
13%
1%

2%

5%

3%

sieć "ścieżek"
rowerowych

jakość infrastruktury
rowerowej

bezpieczeństwo
infrastruktury
dostępnej dla
rowerzystów

bardzo dobrze

dobrze

ani dobrze ani źle

źle

bezpieczeństwo
poruszania się w ruchu
drogowym
bardzo źle

Ocena infrastruktury z podziałem na poszczególne kryteria przyniosła pozytywne rezultaty. Ponad połowa
respondentów dobrze lub bardzo dobrze ocenia jakość, a 45% bezpieczeństwo infrastruktury rowerowej
dostępnej w mieście. 39% pozytywnie ocenia spójność sieci, zaś 45% ocenia ją neutralnie, a 16% źle.
Właśnie to kryterium uzyskało najsłabszą ocenę. Zestawiając te aspekty z bezpieczeństwem poruszania się
w ruchu ogólnym (a więc w przypadku, gdy nie istnieje infrastruktura dedykowana rowerzystom)
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uwidacznia się problem poczucia bezpieczeństwa. Aż 42% ankietowanych źle lub bardzo źle ocenia
bezpieczeństwo poruszania się w ruchu drogowym.
W ujęciu segmentowym dostrzegamy wyraźne różnice w ocenie:
3.2.3C1

Jak oceniasz sieć "ścieżek" rowerowych?
45% 45%
37%
28%
23%
16%
2%

3%

bardzo dobrze

dobrze
Ogółem

ani dobrze ani źle

źle

mniej doświadczeni

Mniej doświadczeni rowerzyści (którzy bardziej cenią sobie wydzieloną infrastrukturę, a więc właśnie tzw.
ścieżki rowerowe) oceniają sieć dróg dla rowerów w mieście krytyczniej. Sumarycznie pozytywnie ocenia
ją 31% ankietowanych (wobec 39% ogółu), zaś źle postrzega ją 23% podgrupy (wobec 16% wszystkich
odpowiedzi).

3.2.3C2

Jak oceniasz jakość infrastruktury rowerowej?
50% 48%
33%
27%
12%

17%

5% 6%
bardzo dobrze

1% 2%
dobrze

ani dobrze ani źle
Ogółem

źle

bardzo źle

mniej doświadczeni

Jakość infrastruktury rowerowej przynosi przede wszystkim różnicę w ocenie neutralnej i negatywnej tego
kryterium. 19% odpowiedzi mniej doświadczonych rowerzystów (wobec 13% wszystkich odpowiedzi)
to ocena zła lub bardzo zła. Może to świadczyć o tym, że infrastruktura jest niewystarczająco czytelna,
czasem zbyt kompleksowa i wymagająca zastanowienia lub doinformowania.
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3.2.3C3

Jak oceniasz bezpieczeństwo infrastruktury
dostępnej dla rowerzystów?
43%

42%

45%

31%
16%
10%
2% 5%

3% 3%
bardzo dobrze

dobrze

ani dobrze ani źle
Ogółem

źle

bardzo źle

mniej doświadczeni

Przy segmentacji odpowiedzi jedną z największych różnic otrzymano przy kryterium bezpieczeństwa
infrastruktury. Dobrze ocenia ją pod tym względem 31% mniej doświadczonych rowerzystów wobec 42%
wszystkich odpowiedzi, zaś negatywnie 21% respondentów podgrupy wobec 12% ogółu. Również w tej
kwestii można podejrzewać, że mniej doświadczeni rowerzyści oczekują wszędzie wydzielonych dróg
rowerowych. Kompleksowość dostępnej infrastruktury może być dla nich przeszkodą, a wydzielanie
pasów rowerowych na jezdni może nie być właściwą odpowiedzią na problem braku poczucia ich
bezpieczeństwa.
3.2.3D

Według ciebie potrzeby których uczestników
ruchu drogowego uwzględniają bieżące
inwestycje transportowe w Poznaniu?
47%

46%

19% 18%

18%

21%
13% 13%
3% 2%

wszystkich

faworyzują
kierowców

faworyzują pojazdy i
pasażerów
komunikacji
publicznej

Ogółem

faworyzują
rowerzystów

faworyzują pieszych

mniej doświadczeni

Pytanie powyższe miało na celu pokazanie społecznego odbioru bieżących inwestycji transportowych
miasta wśród ankietowanych. Niemal połowa sądzi (46%-47%), że skierowane są one po równo do
wszystkich uczestników ruchu. Kolejnymi wskazaniami było faworyzowanie kierowców i komunikacji
miejskiej (odpowiednio 18%-19% oraz 18%-21%). Dopiero na przedostatnim miejscu (13% odpowiedzi)
znaleźli się rowerzyści jako główni odbiorcy inwestycji komunikacyjnych. Mimo największego znaczenia
w zrównoważonym transporcie piesi zostali wskazani jako najmniej faworyzowana grupa (2-3% wskazań).
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
4.1. PODSUMOWANIE
Badanie wykazało, że wśród respondentów istnieje duży potencjał do zwiększenia częstotliwości podróży
dokonywanych rowerem. 1/3 ankietowanych rower uważa za rzadki lub okazjonalny środek
przemieszczania się po mieście, zaś jako znaczący (a więc wciąż nie główny) zdefiniowało go 35%
badanych. Zresztą na bezpośrednio zadane pytanie o preferencje dotyczące częstotliwości sięgania
po rower ponad 2/3 respondentów odpowiedziało, że chciałoby korzystać częściej z takiej formy
przemieszczania się.
Największą przeszkodą w sprawnym poruszaniu się po mieście rowerem jest nieciągła infrastruktura
(niemal 80% wskazań). Czworo na dziesięciu ankietowanych (41%) rezygnuje z jazdy rowerem, gdy na ich
trasie nie ma bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dedykowanej.
Generacja większej liczby podróż odciążyłaby transport publiczny (58% badanych wybiera komunikację
miejską zamiast roweru), ale też zmniejszyłaby kongestię drogową (22% respondentów nie podróżując
rowerem wybiera samochód). Co ciekawe trudność w zaparkowaniu samochodu zachęciło prawie
co dziesiątego ankietowanego do przesiadki na rower.
Respondenci zdecydowanie nie czują się bezpiecznie jeżdżąc po mieście rowerem (jedynie 18%
odpowiedziało, że czuje się raczej bezpiecznie). Jeśli weźmiemy pod uwagę poruszanie się w ogólnym
ruchu drogowym (zatem nie korzystając z infrastruktury rowerowej), ocena własnego bezpieczeństwa
jeszcze spada (14% pozytywnych odpowiedzi, a w grupie mniej doświadczonych jedynie 8%). Uwagę
zwraca zresztą dość znacząca jak na tak małą próbę liczba zdarzeń drogowych. 13% respondentów
oświadczyło, że w zeszłym roku uczestniczyło w takim zdarzeniu.
Do najważniejszych czynników w kontekście bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym
niemal wszyscy ankietowani (97% wszystkich odpowiedzi) zaliczyli znajomość zasad ruchu drogowego oraz
zachowanie innych uczestników ruchu. To kierowcy najczęściej wykorzystują swoją dominującą pozycję na
drodze (45% ankietowanych w ostatnim roku spotkało się z agresywnym zachowaniem z ich strony). Aż
51% ankietowanych często lub bardzo często spotyka się z wyprzedzaniem z dużą prędkością, zaś
z niezachowaniem odpowiedniej odległości przy wykonywaniu tego manewru aż 58%.
Efektem agresji wobec słabszych uczestników ruchu, dużego natężenia ruchu na jezdni jest niskie poczucie
bezpieczeństwa, co przekłada się na ucieczkę w miejsce bezpieczne, choć najczęściej niedozwolone, czyli
chodniki. Jedynie co piąty ankietowany przyznał, że nigdy lub rzadko nie korzysta z chodnika. Tworzy to
naturalny konflikt "rowerzyści-piesi" nie tylko w debacie publicznej, ale i we wzajemnym postrzeganiu się
tych grup. To właśnie piesi otrzymali najgorszą ocenę w kategorii przestrzegania przepisów i zasad
poruszania się w ruchu drogowym (aż 35% negatywnych odpowiedzi). Tuż za nimi uplasowali się sami
rowerzyści (33% odpowiedzi negatywnych). Respondenci dostrzegają u nich najczęściej takie
niebezpieczne zachowania jak: zbyt duża prędkość jazdy (34% wskazań), jazda na czerwonym świetle
w ruchu ulicznym (37%), przejazd przez przejścia (41%), czy nieuważanie na pieszych (45%). W badaniu
wprawdzie brakuje pytania o wagę przewinień danych grup uczestników ruchu, jednak ostatecznie według
ankietowanych to właśnie kierowcy najbardziej przestrzegają przepisów i stosują się do zasad poruszania
się w ruchu drogowym (21% pozytywnych ocen, wobec 18% w przypadku rowerzystów i 16% u pieszych).
Dobrze oceniający kierowców to przede wszystkim mniej doświadczeni rowerzyści lub tacy, którzy nie
używają roweru jako codziennego środka lokomocji (odpowiednio 65% i 59%).
W kwestii bezpieczeństwa jako istotny czynnik (niemal 87% pozytywnych odpowiedzi) wskazano
wydzieloną infrastrukturę rowerową. Mimo że separacja ruchu rowerowego nie zawsze jest możliwa,
to dziewięciu na dziesięciu mniej doświadczonych rowerzystów uznało ten czynnik za ważny lub bardzo
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ważny dla bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście. Jeszcze ważniejszym elementem w tym
zakresie jest sprawny rower i dobre oświetlenie (odpowiednio 97% i 95% odpowiedzi pozytywnych), lecz
te kwestie są zależne wyłącznie od samych użytkowników.

4.2. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Celem raportu poza zebraniem danych, czy wskazaniem barier w rozwoju ruchu rowerowego
w Poznaniu, było sformułowanie wniosków, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie
rowerzystów, by zintensyfikować ogólną mobilność rowerową w mieście.
Potencjalne działania można podzielić na dwie grupy:




twarde (infrastruktura)
o

polepszenie spójności sieci: analiza istniejących luk w sieci infrastrukturalnej oraz
dążenie do ich jak najszybszego uzupełnienia

o

wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa: analiza danych policji na temat zdarzeń
z udziałem rowerzystów, ale i stworzenie kanału zgłoszeń dla użytkowników identyfikacja miejsc niebezpiecznych; przebudowa infrastruktury i podniesienie poziomu
bezpieczeństwa, by zmniejszyć liczbę ofiar wśród rowerzystów

o

zmniejszenie ruchu na ulicach niższych kategorii: stworzenie programów uspokojenia
ruchu dla większych obszarów miasta mających na celu przeniesienie tranzytu na ulice
główne lub/i główne przyspieszone

o

wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie realnej alternatywy do jazdy po
chodniku: wdrażanie różnorodnych działań fizycznego uspokajania ruchu; prostsze
i bardziej masowe wdrażanie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych,
by stworzyć bezpieczne skróty, zmotywować rowerzystów do użytkowania jezdni

miękkie (edukacja, promocja)
o

podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego: akcje i projekty
edukacyjne, wykłady, debaty, spoty/programy w radiu i telewizji, mediach
społecznościowych, ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi

o

uwrażliwienie poszczególnych uczestników ruchu drogowego na temat ich roli oraz
wpływu ich zachowań na poczucie bezpieczeństwa u innych: działania prewencyjnoedukacyjne policji oraz straży miejskiej na ulicach miastach, inteligentne i kreatywne
kampanie społeczne w mediach

o

wzmocnienie istniejących oraz potencjalnych edukatorów: networking, współpraca
policji, sektora pozarządowego, uczelni oraz jednostek miejskich (odpowiedzialnych za
infrastrukturę i bezpieczeństwo w ruchu drogowym)

o

budowanie pozytywnego przekazu i spójnego wizerunku miasta przyjaznego mobilności
aktywnej: kampanie społeczne, działania promocyjne w mediach (również
społecznościowych), ścisła współpraca jednostek miejskich odpowiedzialnych za
promocję, oświatę, transport, bezpieczeństwo, zobowiązanie konkretnych osób do
udziału w grupach roboczych

o

warsztatowe konsultacje społeczne, jak i towarzyszące działania edukacyjne, by nauczyć
mieszkańców, jak "czytać" infrastrukturę (wydzielona infrastruktura rowerowa nie
zawsze jest konieczna) i które jej formy odpowiadają ich potrzebom
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Mieszkańcy, którzy chcieliby sięgać częściej po rower, a tym samym wzmocnić swoją mobilność aktywną
w tym zakresie, stoją przed szeregiem wyzwań, również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyjściem naprzeciw ich mniej lub bardziej świadomym oczekiwaniom byłoby wdrożenie wyżej
wymienionych działań.

5. ZAŁĄCZNIKI
5.1. ANEKS NR 1 – UWAGI OGÓLNE RESPONDENTÓW

Uwagi zostały poddane nieznacznej edycji redaktorskiej.
5.1.1. UWAGI DOTYCZĄCE INFR ASTRUKTURY
MD*

tak
tak

tak

Treść uwagi
Brak ścieżki rowerowej na całej długości ul. Krzywoustego
Zbyt wiele świateł na trasie
Brak ścieżki rowerowej przez Wildę. Ulica Wierzbięcice tragedia!
Brak ciągłości ścieżki rowerowej po jednej stronie, krzywe chodniki
Bardzo mi brakuje spójnej, ciągłej infrastruktury rowerowej wzdłuż całego ciągu ul. Grunwaldzkiej
Brak infrastruktury rowerowej na odcinku: rondo Jeziorańskiego do przystanku Węgorka - z racji dużej liczby
osób pracujących na tym odcinku, ścieżka rowerowa byłaby bardzo przydatna.
Jednokierunkowa droga rowerowa na ulicy Kórnickiej to nieporozumienie.
Brak ścieżki rowerowej, brak pasa na drodze dla rowerów pomiędzy ul. Literacką a Szkołą

5.1.2. INNE UWAGI
Uwagi te są przede wszystkim komentarzami do planowania tras dla uczestników projektu.
MD*

Treść uwagi

tak

Zależy mi na maksymalnie bezpiecznej trasie dla rowerów.

tak
tak

Jak bezpiecznie (i legalnie jednocześnie) przyjechać przez Wildę?
W szczególności poszukuję bezpiecznego i sensownego wyjazdu z Wildy oraz dojazdu w okolice Pułaskiego lub
Cytadeli - stamtąd już jest w miarę porządna droga.
Jak uniknąć przejazdu przez Głogowską i Most Dworcowy? Czy jadąc przez Starołękę spotkam się z
infrastrukturą lepiej dostosowaną do potrzeb rowerzystów (nigdy nie próbowałam)?

* MD - mniej doświadczeni rowerzyści
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5.2. ANEKS NR 2 – SPIS RYCIN
Legenda  Typ ryciny: W - wykres | G - grafika
nr

typ

temat

strona

1

W

Źródło informacji o projekcie/badaniu: Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o
Miejskiej Akademii Rowerowej?

3

2.1.1

G

Średni wiek ankietowanych

4

2.1.2

W

Podział ankietowanych ze względu na płeć

5

2.1.3

G

Trasy podróży ankietowanych w obrębie miasta Poznania

6

3.1.1A

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne: Czy posiadasz prawo jazdy?

7

3.1.1B

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne. Dominujący rodzaj podróży rowerem:
Używasz roweru głównie…

8

3.1.1C

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne: Od ilu lat jeździsz rowerem po Poznaniu?

8

3.1.1D

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne. Konkurencyjne formy transportu: Jeśli nie
jedziesz rowerem, zazwyczaj wybierasz…

9

3.1.1E

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne: Jakim rodzajem transportu (ze względu na
częstotliwość) jest dla Ciebie rower?

9

3.1.1F

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne. Cele podróży: Jeśli rower służy ci również do
zwykłego przemieszczania się po mieście, twoim najczęstszym celem podróży
jest…

10

3.1.1G

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne. Czas podróży: Jeśli dojeżdżasz rowerem do
pracy/szkoły/... ile minut przeciętnie zajmuje ci podróż w jedną stronę?

10

3.1.1H

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne: Czy korzystasz z Poznańskiego Roweru
Miejskiego?

11

3.1.1I

W

Mobilność rowerowa - dane ogólne. Bariery: Co najbardziej przeszkadza Ci w
sprawnym poruszaniu się po mieście rowerem?

11

3.1.2A

W

Mobilność rowerowa - motywacje rowerowe. Pożądana częstotliwość podróży:
Rowerem…

12

3.1.2B

W

Mobilność rowerowa - motywacje rowerowe: Co zadecydowało o tym, że
przesiadłeś/-aś się na rower?

12

3.1.2C

W

Mobilność rowerowa - motywacje rowerowe: Wybierasz rower, ponieważ jest…

13

3.1.2D

W

Mobilność rowerowa - motywacje rowerowe: Jeżeli rezygnujesz z jazdy rowerem
(w danym okresie) to dlaczego?

14

3.2.1A

W

Bezpieczeństwo - dane ogólne: Czy czujesz się bezpiecznie jeżdżąc rowerem po
Poznaniu?

15
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3.2.1B

W

Bezpieczeństwo - dane ogólne: Czy w ciągu ostatniego roku brałeś/-aś udział w
zdarzeniu drogowym jadąc rowerem?

15

3.2.1C

W

Bezpieczeństwo - dane ogólne: Jak (z perspektywy rowerzysty) oceniasz poniższe
czynniki w kontekście bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym…

16

3.2.1C1

W

Bezpieczeństwo - dane ogólne: Wydzielona infrastruktura jako czynnik
bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym

16

3.2.2A

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jakie niebezpieczne zachowania
rowerzystów są według ciebie najczęściej spotykane?

17

3.2.2B

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Czy jeżdżąc rowerem w ciągu
ostatniego roku spotkałaś/-eś się z agresywnym zachowaniem wobec ciebie ze
strony?

18

3.2.2C

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Czy jeżdżąc rowerem bywasz
uczestnikiem bądź świadkiem agresywnych zachowań kierowców wobec
rowerzystów? Jeśli tak, to jakich?

18

3.2.2D

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego. Tendencje: Czy uważasz, że
poziom agresji wobec rowerzystów w ruchu drogowym w ostatnim czasie…

19

3.2.2E

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jak oceniasz bezpieczeństwo
poruszania się w ruchu drogowym?

20

3.2.2F

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego. Znajomość przepisów i zasad
poruszania się w ruchu drogowym: Jak oceniasz…

20

3.2.2F1

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jak oceniasz znajomość
przepisów i zasad poruszania się w ruchu drogowym przez rowerzystów?

21

3.2.2G

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jak oceniasz przestrzeganie
przepisów i zasad poruszania się w ruchu drogowym przez…

21

3.2.2G1

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jak oceniasz przestrzeganie
przepisów i zasad poruszania się w ruchu drogowym przez kierowców?

22

3.2.2G2

W

Bezpieczeństwo - uczestnicy ruchu drogowego: Jak oceniasz przestrzeganie
przepisów i zasad poruszania się w ruchu drogowym przez rowerzystów?

22

3.2.3A

W

Infrastruktura: Czy zdarza Ci się jeździć chodnikiem?

22

3.2.3B

W

Infrastruktura: Dlaczego zdarza Ci się jeździć chodnikiem?

23

3.2.3C

W

Infrastruktura - ocena z podziałem na czynniki: Jak oceniasz [w Poznaniu]…

23

3.2.3C1

W

Infrastruktura: Jak oceniasz: sieć "ścieżek" rowerowych?

24

3.2.3C2

W

Infrastruktura: Jak oceniasz: jakość infrastruktury rowerowej?

24

3.2.3C3

W

Infrastruktura: Jak oceniasz: bezpieczeństwo infrastruktury dostępnej dla rowerzystów?

25

3.2.3D

W

Infrastruktura: Według ciebie potrzeby których uczestników ruchu drogowego
uwzględniają bieżące inwestycje transportowe w Poznaniu?

25
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5.3. ANEKS NR 3 – WYNIKI TESTU WIEDZY
Statystyki - liczba poprawnych odpowiedzi:

19%
17%
15%15%

17%
15%
13%
11%

14%
11%

9%
7%
7%

1%
0%
0

2%
1%
1

4%
4%
3%
3%

2

3

4%

4

5

Ogółem

3%
2%

6

7

8

9

10

11

2%
1%
12

mniej doświadczeni

Największa liczba osób (17%/19%) zaznaczyła siedem poprawnych odpowiedzi.
Pytania testowe - wyniki:
PYTANIE

ODPOWIEDZI

Czy rowerzyści mogą swobodnie
poruszać się po chodnikach,
kiedy czują się zagrożeni na
jezdni?

Nie

Tak

[72%]

[5%]

Czy z zakazu dotyczącego jazdy
rowerem po chodniku zwolnione
są rowery miejskie?

Nie

Tak

Nie wiem

[95%]

[1%]

[5%]

Czy rowerzysta ma prawo jeździć
po jezdni mając na uszach
słuchawki?

Nie

Tak

Nie wiem

[52%]

[29%]

[18%]

Czy piesi mogą poruszać się
drogą dla rowerów?

Nie

Tak

[61%]

[2%]

Tak, ale tylko jeśli
chodnik ma min.
1m szerokości

Nie wiem
[3%]

[20%]

Tak, ale tylko w
wyjątkowych
sytuacjach

Nie wiem
[6%]

[30%]
Czy rowerzysta ma obowiązek
używania świateł także w dzień?

Nie

Tak

Nie wiem

[82%]

[4%]

[15%]

Jaki dystans należy zachować
wyprzedzając rowerzystę?

1m

1,5m

2m

Nie wiem

[33%]

[48%]

[4%]

[15%]
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Czy na ulicy jednokierunkowej
można jechać rowerem “pod
prąd”?

Nie

Tak

[18%]

[1%]

Tak,
jeśli
odpowiednio
oznaczona

jest

04.12.2017

Nie wiem
[3%]

[78%]
Czy kontrapas umożliwia jazdę
rowerem w każdym kierunku (po
nim)?

Nie

Tak

Nie wiem

[69%]

[15%]

[15%]

Na
skrzyżowaniach
równorzędnych (bez pojazdów
szynowych) pierwszeństwo ma
pojazd:

Komunikacji
miejskiej

Z lewej strony

Z prawej strony

Nie wiem

[12%]

[81%]

[6%]

Czy jadąc po ulicy rowerem
można wyprzedzać wolno jadące
samochody z każdej strony?

Nie

Tak

Nie wiem

[53%]

[32%]

[15%]

Czy pasem do jazdy rowerem
można jechać w dowolnym
kierunku,
przy
zachowaniu
szczególnej ostrożności?

Nie

Tak

Nie wiem

[51%]

[37%]

[12%]

Czy rowerzysta może poruszać
się obok innego rowerzysty jadąc
jezdnią?

Nie

Tak

[35%]

[7%]

[2%]

Tak, ale tylko jeśli
nie zagraża bezpieczeństwu
ruchu
drogowego

Nie wiem
[5%]

[54%]

W każdym pytaniu ankietowani mogli dodać własną odpowiedź. Inne (dodane) odpowiedzi pojawiły się tylko
w jednym pytaniu (2 osoby), które ostatecznie pominięto w powyższej tabeli.
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