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WPROWADZENIE
Fundacja Allegro All For Planet od 2012 roku organizuje “Kręć
Kilometry” – największą w Polsce kampanię społeczną z udziałem
rowerzystów. To nasz sposób na promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia. Allegro od 17 lat towarzyszy Polakom
w ich codziennym życiu, ułatwiając dokonywanie zakupów.
Działalność Fundacji jest dopełnieniem tego co robimy –
zmieniamy życie Polaków na lepsze używając w tym celu
technologii ale też propagujemy proekologiczne postawy
i namawiamy społeczeństwo do zwiększonej aktywności fizycznej.
To jeden z filarów strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
Allegro, który wyznacza kierunek naszej działalności na najbliższe
lata.
Fundacja Allegro All For Planet skupia się na miejskich aspektach
ekologii: rewitalizacji i zrównoważonym transporcie. Od 8 lat
podejmujemy działania zmierzające do poprawy infrastruktury
rowerowej. Przygodę z dwoma kółkami zaczęliśmy od renowacji
ścieżek rowerowych w Poznaniu. Kiedy okazało się, że to dobry
kierunek, poszliśmy o krok dalej. Przygotowaliśmy kampanię, która
motywuje rowerzystów do zdrowej rywalizacji o nowoczesne
stojaki dla swoich miast. Już teraz można bezpiecznie zaparkować
na 2138 miejscach w całej Polsce, a po tegorocznej kampanii
przybędzie kolejnych 600 takich miejsc. To nasz wkład w poprawę
życia lokalnych społeczności I dowód na to, jak przy użyciu
nowoczesnych technologii można poprawić jakość naszego życia.

Widzimy jak z roku na rok rośnie zainteresowanie udziałem
w kampanii – w tym roku przez 5 miesięcy wspólnie wykręciliśmy
prawie 9 mln kilometrów W trakcie 5 lat udało nam się zbudować
ponad 50 tys. społeczność osób skupionych wokół wspólnej idei.
To osoby, które podróżują w towarzystwe aplikacji mobilnej Kręć
Kilometry. Dzięki temu znamy ich ulubione trasy, pokonywane
dystanse czy osiągane wyniki. W tym roku postanowiliśmy poznać
ich jeszcze lepiej i przeprowadzić największe w kraju badanie
opinii rowerzystów. W ten sposób powstał raport “Rowerowa
Polska”, zawierający analizę wybranych aspektów kultury
rowerowej w kraju.
W ramach projektu badawczego „Rowerowa Polska”
przeprowadzono trzy komplementarne przedsięwzięcia
analitycznobadawcze – badania z wykorzystaniem techniki ankiety
internetowej, analizę aktywności rowerowych użytkowników
aplikacji oraz analizę sprzedaży sprzętu rowerowego na platformie
Allegro.pl. Kluczowe założenia metodologiczne realizowanego
przedsięwzięcia badawczego scharakteryzowano w rozdziale
2. W rozdziale 3. zaprezentowano wyniki uzyskane w ramach
przeprowadzonych analiz danych uzyskanych z aplikacji Kręć
Kilometry. W kolejnej części przedstawiono wyniki analiz
sprzedaży sprzętu rowerowego na największej platformie
transakcyjnej on-line w Polsce – Allegro. pl, wzbogacone o analizę
gotowości zakupu przez Internet, uzyskane

w ramach badania on-line z rowerzystami. W ostatnim rozdziale
przedstawiono najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz.
Do raportu dołączono również aneks, w którym zamieszczono
zestawienia tabelaryczne wyników badań zawierające szczegółowe
zróżnicowania społeczno-demograficzne.
Liczymy na to, że raport stanie się cennym źródłem wiedzy dla
samorządów, ekspertów oraz środowisk związanych z ruchem
rowerowym.
Życzymy miłej lektury!
Zespół Fundacji Allegro All For Planet

“Nasza Fundacja osiem lat temu postawiła na rower i zrównoważony
transport. Cieszymy się bo stawiając stojaki rowerowe odpowiadamy na
potrzeby społeczeństwa, czego dowodem są wyniki przeprowadzonego
przez nas badania oraz liczba osób aktywnie uczestniczących w kampanii
Kręć Kilometry. ”

Krzysztof Śpiewek
Fundacja Allegro All For Planet
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CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA PROJEKTU
Głównym celem projektu jest diagnoza wybranych aspektów
postaw i zachowań rowerzystów w Polsce.
W ramach problemów szczegółowych przedmiotem analizy
były następujące kwestie:
1. Ocena warunków jazdy rowerem ,
2. Ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze,
3. Ocena bezpieczeństwa sprzętu rowerowego,
4. Aktywność rowerowa uczestników akcji Kręć Kilometry,
5. Charakterystyka sprzedaży sprzętu rowerowego.
Opracowana koncepcja realizacji badań postaw rowerzystów
zakładała wykorzystanie komplementarnych technik analitycznobadawczych dostosowanych do wyróżnionych zagadnień
badawczych. Ocena warunków jazdy rowerem oraz ocena
poczucia bezpieczeństwa jazdy i bezpieczeństwa sprzętu
rowerowego wyznaczona została w oparciu
o badanie przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ankiety
elektronicznej. Analiza aktywności rowerowej uczestników
kampanii Kręć Kilometry przeprowadzona została na podstawie

danych użytkowników aplikacji Kręć Kilometry, a charakterystyka
sprzedaży sprzętu rowerowego – w oparciu o dane dotyczące
sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych uzyskane z portalu
Allegro.pl.
Co warte podkreślenia, badanie realizowane techniką ankiety
elektronicznej, przy zastosowanych procedurach naboru i zachęt
do uczestnictwa, spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem.
W ciągu 3 miesięcy prowadzenia akcji zebrano łącznie ponad
25 tys. odpowiedzi na pytania ankiety1. Dodając do tego dane
uzyskane z aplikacji, tj. informacje o ponad 460 tys. aktywnościach
34717 użytkowników aplikacji oraz dane sprzedażowe obejmujące
łącznie ponad 2,7 mln transakcji rowerów i akcesoriów
rowerowych uzyskano największe ilościowe badanie rowerowe
w Polsce. Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych
przedsięwzięć analityczno-badawczych zestawiono w poniższej
tabeli.

Po usunięciu niedokończonych formularzy, uzyskano łącznie 23081 poprawnie wypełnionych ankiet.

1

Tabela 2.1 Charakterystyka przedsięwzięć analityczno-badawczych w ramach pomiaru postaw rowerzystów

Technika analityczna/ badawcza

Charakterystyka populacji i dobór próby

Organizacja badania/ analizy

1. Ankieta elektroniczna
(ankieta on-line/ off-line)

Populacja: Uczestnicy kampanii Kręć Kilometry 2016
Wielkość próby: 23081

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem procedury mixed-mode, która polega na
uzyskiwaniu tych samych informacji od różnych osób, przy wykorzystaniu odmiennych
technik badawczych. W ramach procedury przeprowadzono badanie z wykorzystaniem
techniki ankiety internetowej CAWI (ankiety elektronicznej on-line) i ankiety elektronicznej
off-line. Ankieta internetowa w formie elektronicznej, przeznaczona do samodzielnego
wypełnienia przez respondenta, zamieszczona została na stronie internetowej organizatora
kampanii Kręć Kilometry.Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz innych
działań promocyjnych rozpowszechniono link do strony z ankietą. Wypełnienie formularza
powiązano z innymi działaniami w ramach kampanii (nagrody dla uczestników) stąd
uzyskano wysoki wskaźnik wypełnień formularza. Z kolei technikę ankiety elektronicznej
off-line wykorzystano do badania uczestników akcji w trakcie festiwalu Przystanek
Woodstock. W ramach akcji promocyjnej uczestników festiwalu zachęcano do wypełnienia
formularza na komputerach udostępnionych w specjalnym punkcie. W celu ograniczenia
potencjalnego wpływu zmiennych zakłócających związanych z przyjętą procedurą realizacji
badania, w ramach opracowania danych analizę statystyczną poprzedzono procedurą
ważenia poststratyfikacyjnego.
Czas realizacji: 01.05.2016-31.08.2016

2. Analiza aktywności
rowerowych użytkowników
aplikacji

Populacja: Użytkownicy aplikacji Kręć Kilometry
Wielkość próby: badanie pełne

W ramach opracowania wykorzystano dane wszystkich użytkowników aplikacji, tj. osób,
które wykonały z aplikacją co najmniej jedną aktywność rowerową w trakcie kampanii
w latach 2012-2016. W ramach opracowania przeanalizowano łącznie 463143 aktywności
34717 użytkowników aplikacji.
Zakres danych: Dane dotyczące aktywności rowerowych użytkowników aplikacji
Kręć Kilometry za okres 01.05.2012-31.08.2016

3. Analiza danych
sprzedażowych

Populacja: klienci portalu Allegro.pl, kupujący sprzęt
rowerowy za pośrednictwem portalu
Wielkość próby: badanie pełne

W ramach analizy opracowano dane przekazane przez Allegro.pl w zakresie sprzedaży
sprzętu rowerowego (rowery i akcesoria rowerowe) od stycznia 2014 roku do końca
sierpnia 2016 roku.
Zakres danych: Dane dotyczące sprzedaży sprzętu rowerowego (rowery i akcesoria
rowerowe) na portalu Allegro.pl za okres 01.2014-08.2016

KULTURA ROWEROWA
W POLSCE
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WPROWADZENIE
Na potrzeby projektu badań „Rowerowa Polska” opracowano definicję
kluczowego obszaru badawczego – kultury rowerowej. Przez kulturę
rowerową rozumiemy ogół sposobów postępowania, form działania,
norm i zasad, skłonności i dyspozycji osób, postaw, pojęć, poglądów
i wytworów działania związanych z aktywnością rowerową. Tak
szeroko określone zjawisko kultury rowerowej wymagało zawężenia
tematycznego w zakresie prowadzonych przedsięwzięć badawczych.
W ramach badania z wykorzystaniem techniki ankiety elektronicznej
analizowano kilkanaście aspektów zjawiska pogrupowanych w ramach
czterech kluczowych wymiarów.
W pierwszej części przedstawiono charakterystykę aktywności
rowerowych (w tym częstotliwość jazdy, pokonywany dystans, typ
najczęściej używanego roweru, posiadany osprzęt i akcesoria rowerowe),
na podstawie których wyznaczono cztery typy profili rowerzystów.
W drugiej części przedstawiono szczegółową analizę oceny warunków
jazdy rowerem. Na potrzeby projektu opracowano specjalną skalę oceny
warunków jazdy, której zmienność oceniano w ramach przeprowadzonych
analiz statystycznych. Najciekawsze zróżnicowania w wartościach skali
pomiędzy rowerzystami z największych miast Polski i poszczególnych
województw kraju zaprezentowano w tym fragmencie opracowania.
W trzecim podrozdziale zestawiono wyniki uzyskane w ramach
zagadnienia poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze. W badaniu
internetowym pytano uczestników akcji zarówno o indywidualne odczucie
bezpieczeństwa prowadzenia roweru, jak i o bezpośrednie doświadczenia
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu jazdy na rowerze.
W ostatnim fragmencie opracowania zestawiono dane uzyskane w ramach
analizy poczucia bezpieczeństwa sprzętu rowerowego. Deklarowane
przez rowerzystów doświadczenia z kradzieżami rowerów, jak i ocena
intensywności występowania tego problemu w najbliższej okolicy miejsca
zamieszkania umożliwiły wskazanie obszarów (miast i województw)
o najwyższym i najniższym stopniu zagrożenia kradzieżą roweru.

3.1 		

CHARAKTERYSTYKA PROFILI ROWERZYSTÓW

JAK CZĘSTO
WSIADAMY NA ROWER?
Wykres 3.1 Częstotliwość poruszania się po mieście wybranymi środkami transportu
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Wśród badanych tylko około 7%
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korzysta z roweru średnio raz
w miesiącu lub rzadziej. W tym
kontekście można stwierdzić, że
przeprowadzone badanie stanowi
studium postaw i opinii polskich
aktywnych rowerzystów.

100%

ROWEREM CZY SAMOCHODEM?
ROWER NA TLE INNYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU

2/3 AKTYWNYCH
ROWERZYSTÓW
TO KIEROWCY

TO OZNACZA, ŻE KLASYCZNY PODZIAŁ
POLAKÓW NA ROWERZYSTÓW
I KIEROWCÓW TO MIT!

Wśród aktywnych rowerzystów 2/3 jeździ po mieście
samochodem. Tylko nieco ponad 26% spośród rowerzystów
w ogóle nie prowadzi samochodu, a średnio co ósmy w ogóle
nie korzysta z tego środka transportu ani jako kierowca,
ani jako pasażer. Blisko ¼ rowerzystów regularnie korzysta
z komunikacji miejskiej, ponad 43% jeździ sporadycznie
autobusami i tramwajami, a średnio co trzeci ankietowany
rezygnuje z transportu zbiorowego.

Ponad połowa badanych deklaruje przy tym, że co najmniej
kilka razy w tygodniu porusza się po mieście wyłącznie pieszo.
Częstotliwość jazdy rowerem jest dodatnio skorelowana
z częstotliwością korzystania z komunikacji miejskiej i
chodzeniem pieszo. Silną odwrotnie proporcjonalną zależność
zaobserwowano pomiędzy częstością jazdy na rowerze a
jazdy samochodem jako kierowca – tzn. im częściej rowerzyści
wsiadają na rowery – tym rzadziej wsiadają za kierownicę auta.

CO JEŚLI NIE

ROWER?

Jeśli rowerzyści rezygnują z jazdy na swoich dwóch kółkach, to:
• komunikację miejską wybierają najczęściej w Warszawie (63,7%)
• z jazdy swoim samochodem najczęściej korzystają w Gorzowie Wielkopolskim (78,6%)
• na spacer idą najczęściej w Opolu (84,6%)

Wykres 3.2 Poruszanie się po mieście wybranymi środkami transportu
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Jak wynika z deklaracji badanych relatywnie częściej
z rowerów korzystają osoby powyżej 30. roku życia. Z kolei
wśród osób do 30. roku życia zaobserwowano wyższy odsetek
użytkowników komunikacji miejskiej, czy osób regularnie
poruszających się wyłącznie pieszo. Z transportu zbiorowego
częściej korzystają także kobiety niż mężczyźni. Ankietowani

51%

Samochód - jako kierowca

24%

Komunikacja miejska
(autobus i tramwaj)

mężczyźni częściej niż kobiety deklarują za to korzystanie
z rowerów i samochodów. Blisko 81% mężczyzn jeździ na
rowerze przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 56% regularnie
prowadzi samochód. Odpowiednie wskaźniki dla kobiet
wynoszą 72% i 42%.

NAJBARDZIEJ
ROWEROWE
MIASTA

NAJBARDZIEJ
ROWEROWE MIASTO TO

OPOLE

TO WŁAŚNIE W TYM MIEŚCIE ROWERZYŚCI WSIADAJĄ
NA SWOJE DWA KÓŁKA NAJCZĘŚCIEJ.

W ramach oceny częstotliwości korzystania
z roweru – największy odsetek osób regularnie
jeżdżących na rowerach odnotowano w Opolu
(85%), Wrocławiu (84%), Łodzi (83%), Szczecinie
(82%), Olsztynie (82%) oraz Krakowie (82%).
Najmniej osób korzystających z roweru co
najmniej kilka razy w tygodniu zaobserwowano
w Gorzowie Wlkp. (70%) i Kielcach (64%).

Generalnie mieszkańcy miast powyżej 200
tysięcy mieszkańców częściej niż pozostali
ankietowani deklarują korzystanie regularne
z roweru jako środka transportu. Ankietowani
z dużych miast częściej też korzystają
z komunikacji miejskiej, rzadziej za to jeżdżą
samochodami. Co najmniej kilka razy
w tygodniu za kierownicę auta wsiada około 40%
rowerzystów z największych miast, tj.
o 20 punktów procentowych mniej niż wśród
badanych z terenów wiejskich.
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Wykres 3.3 Częstotliwość poruszania się po
mieście rowerem w wybranych miastach Polski
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JAKIE DYSTANSE
POKONUJEMY
NA ROWERZE?

ROWERZYŚCI W POLSCE
POKONUJĄ ŚREDNIO
60,4 KM TYGODNIOWO

TO O 10,4 KM WIĘCEJ NIŻ DŁUGOŚĆ
TUNELU POD KANAŁEM LA MANCHE.

Wykres 3.4 Średni dystans pokonywany na rowerze w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim
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JAKIE DYSTANSE
POKONUJEMY
NA ROWERZE?
Rowerzyści w ramach badania mieli za zadanie oszacować
jaki dystans pokonują na rowerze średnio w ciągu tygodnia
w okresie wiosenno-letnim. Blisko ¼ ankietowanych
deklaruje, że w ciągu tygodnia przejeżdża powyżej 100
km na swoich dwóch kółkach. Średnio co czwarta osoba
przejeżdża 61-100 km, a 36% pokonuje na rowerze
tygodniowo średnio 21-60 km. Przekłada się to na
zaobserwowaną bardzo wysoką wartość wskaźnika
dystansu w postaci średniej, która dla badanej grupy
rowerzystów wynosi 60,4 km na tydzień.
Średni dystans pokonywany na rowerze w ciągu tygodnia
w okresie wiosenno-letnim jest wyraźnie zróżnicowany
ze względu na charakterystyki społeczno-demograficzne
rowerzystów. Wg deklaracji kobiety na dwóch kółkach
w tygodniu średnio przejeżdżają o blisko 18 km mniej niż
mężczyźni. Dłuższy dystans na rowerze pokonują także
ankietowani w wieku 41-60 lat, a wg innego kryterium
– osoby pracujące oraz emeryci i renciści. Co ciekawe,
najmłodsi ankietowani (do 20. roku życia), a wg innego
kryterium – uczniowie i studenci - to grupy o relatywnie
najniższych wartościach wskaźników przejechanych
tygodniowo kilometrów na rowerze.

MIASTA
Z NAJDŁUŻSZYMI
DYSTANSAMI

63km
Gdynia

64km
Gdańsk

Wykres 3.5 Średni dystans pokonywany na rowerze
w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim w wybranych
miastach Polski
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Toruń
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Wśród analizowanych miast w rankingu
dystansu pokonywanego na rowerze
w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim
na pierwszych trzech miejscach znalazły się:
Szczecin (70 km), Warszawa (68 km) oraz
Opole (66 km). Najniższe wartości wskaźnika
odnotowano dla ankietowanych z Gorzowa
Wlkp., Kielc i Torunia (około 57 km). Należy
jednak zauważyć, że mieszkańcy dużych miast,
nawet tych z końca rankingu, wykazują się
relatywnie wyższą aktywnością rowerową,
mierzoną pokonanym dystansem na dwóch
kółkach, niż mieszkańcy wsi czy małych
miast (średni dystans – 56 km). Uśredniony
tygodniowy dystans wykręcany na rowerze
przez cyklistę z dużego miasta jest o około
10 km dłuższy od dystansu pokonywanego przez
rowerzystę z małego miasta lub wsi.
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W JAKIM CELU
KORZYSTAMY
Z ROWERU?
Wykres 3.6 Cel korzystania z roweru
93

Jeżdżę rekreacyjnie/ turystycznie
Jeżdżę na zakupy

58

Dojeżdżam do pracy

50

Dojeżdżam na uczelnię/ do szkoły
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Ponad 93% rowerzystów korzysta z rowerów w celach rekreacyjnych, 58% dojeżdża na rowerze po
zakupy. Blisko połowa wykorzystuje rower jako środek transportu w ramach dojazdów do pracy,
a średnio co szósty – dojeżdża na dwóch kółkach do szkoły lub na uczelnię.

100%

W CO WYPOSAŻAMY
NASZE ROWERY?
WIĘCEJ ROWERZYSTÓW
POSIADA NA SWOIM SMARTFONIE
APLIKACJĘ DO MIERZENIA TRAS,
NIŻ DZWONEK ROWEROWY!
Wykres 3.7 Posiadane akcesoria rowerowe
Sprawne oświetlenie przednie
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W CO
WYPOSAŻAMY
NASZE ROWERY?
Jak wynika z deklaracji ankietowanych rowerzystów blisko 90%
posiada sprawne oświetlenie przednie, czyli bez świateł przednich
jeździ średnio co dziesiąta badana osoba. Z zabezpieczeń do
rowerów korzysta średnio ¾ badanych, a 70% posiada dzwonek
rowerowy w swoim jednośladzie. Co ciekawe, częściej te
podstawowe elementy wyposażenia roweru posiadają rowerzyści
z dużych miast, a także osoby powyżej 40. roku życia, a wg innego
kryterium – kobiety.

popularnością cieszą się koszyki rowerowe i kaski rowerowe,
z których korzysta odpowiednio 46% i 41% respondentów (przy
czym w kaskach zdecydowanie częściej jeżdżą mężczyźni, zaś
z koszykami – kobiety). Spośród analizowanych akcesoriów
rowerowych w wyposażeniu polskiego rowerzysty najtrudniej
znaleźć apteczkę rowerową. Ten bardzo przydatny sprzęt posiada
jedynie średnio co dziesiąty aktywny cyklista w Polsce.

Relatywnie dużą popularnością cieszą się również dostępne
aplikacje na telefon służące m.in. do pomiaru przejechanego
dystansu, czy prędkości. Z tego typu narzędzi korzysta 72%
cyklistów. Ponad 3/5 rowerzystów deklaruje posiadanie specjalnej
odzieży rowerowej, czy też korzystanie z dodatkowych elementów
odblaskowych podczas jazdy na rowerze. Nieco mniejszą

Dzięki kampanii Kręć Kilometry w apteczki
rowerowe wyposażyliśmy 5 000 rowerzystów!

NAJBARDZIEJ
POPULARNE
TYPY ROWERÓW
Wykres 3.8 Typ najczęściej
używanego roweru

23%

Trekkingowy

44%

11%

Szosowy

Górski / terenowy

22%
Miejski

Rowery górskie są najpopularniejsze
wśród badanych rowerzystów. Około 44%
ankietowanych korzysta właśnie z takiego
typu rowerów. Średnio co czwarty rowerzysta
jeździ na rowerze trekkingowym, a 22% - na
miejskim. Najmniejszą popularnością cieszą się
rowery szosowe, z których korzysta około 1/8
ankietowanych cyklistów.
Rowery górskie są szczególnie popularne
w województwach: warmińsko-mazurskim,
świętokrzyskim i śląskim. Ponad połowa
ankietowanych rowerzystów z tych miast
korzysta najczęściej właśnie z rowerów
terenowych lub górskich. Z kolei z rowerów
miejskich częściej niż w innych regionach
korzystają cykliści z województw łódzkiego,
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Rowery trekkingowi reaktywnie największą
popularnością cieszą się w województwach
opolskim i podlaskim.

NAJBARDZIEJ
POPULARNE
TYPY ROWERÓW

Wykres 3.9 Typ najczęściej używanego roweru – zróżnicowania między województwami
zachodniopomorskie

46
36

wielkopolskie

13

16

13

26

warmińsko-mazurskie

55
52

16

śląskie

52

15

48

podkarpackie

mazowieckie
małopolskie

42
46

0%

20%

26

Szosowy

14

22

Trekkingowy

28
23
13

23
19

23

11

23

26

9

24

22

40%

19

10

19

43

dolnośląskie

8

13

27
52

kujawsko-pomorskie

Miejski

19

38

lubelskie

22

12

22

lubuskie

Górski / terenowy

14

49

łódzkie

23

10

22
43

22

10

21

37

17

10

20

44

opolskie

12

21

46

podlaskie

25

17

świętokrzyskie

pomorskie

24

60%

11

21

80%

100%

JACY SĄ POLSCY
ROWERZYŚCI?

4 PROFILE
W oparciu o deklarowaną częstotliwość jazdy na
rowerze, średni dystans pokonywany
w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim,
cel korzystania z roweru oraz typ najczęściej
używanego roweru wyznaczono specjalne indeksy
jazdy rowerowej. Na podstawie uzyskanych
wskaźników zaklasyfikowano ankietowanych
cyklistów do czterech kategorii – rowerzystów
wyczynowych, miejskich, rekreacyjnych
i okazjonalnych.

Rowerzysta okazjonalny:
To rowerzysta, który jeździ na rowerze
stosunkowo rzadko – raz w miesiącu lub
rzadziej. Najczęściej jest to osoba młoda,
poniżej 30. roku życia, uczeń, student lub
osoba pracująca. W ramach badanej grupy
rowerzystów okazjonalnych relatywnie
wyższy odsetek stanowią przy tym kobiety.

Rowerzysta rekreacyjny
/ turystyczny:
To rowerzysta, który jeździ na rowerze
relatywnie często, głównie w celach
rekreacyjnych, ale także w celach dojazdu do
pracy, czy do szkoły lub na uczelnię.
W tej grupie znajduje się relatywnie dużo
osób nieaktywnych zawodowo – tj. emerytów,
rencistów, czy osób opiekujących się domem,
a ze względu na wiek – znaczny odsetek osób
powyżej 50. roku życia.

Rowerzysta miejski:
Rowerzysta, który korzysta z roweru co
najmniej kilka razy w tygodniu, wykorzystując
rower jako podstawowy środek transportu –
w ramach dojazdów do pracy, czy do szkoły lub
na uczelnię. Najczęściej jest to osoba poniżej
50. roku życia, pracująca lub ucząca się.

JACY SĄ
POLSCY
ROWERZYŚCI?

JACY SĄ
POLSCY
ROWERZYŚCI?
Rowerzysta sportowy
/ wyczynowy:
To rowerzysta, który jeździ na rowerze
prawie codziennie, wykorzystując rower
zarówno jako główny środek transportu, jak
również w celach treningowych, czy w ramach
udziału w zawodach sportowych. Najczęściej
jest to mężczyzna w wieku 30-50 lat.Takie
osoby częściej niż pozostali cykliści używają
rowerów szosowych lub górskich, częściej
również korzystają ze specjalnych akcesoriów
rowerowych.

W badanej grupie rowerzystów nieco ponad
połowę stanowią rowerzyści miejscy,
a średnio co czwarty to cyklista rekreacyjny.
Dwa pozostałe typy – rowerzyści okazjonalni
i wyczynowi stanowią odpowiednio 11% i 9%
badanej grupy cyklistów.

Wykres 3.10 Profile rowerzystów

9%

Wyczynowy
/ sportowy

12%

Okazjonalny

51%
Miejski

28%

Rekreacyjny

Wśród ankietowanych cyklistów relatywnie wyższy
odsetek rowerzystów rekreacyjnych zaobserwowano
wśród badanych z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry,
wyższy odsetek rowerzystów miejskich – w Łodzi,
Rzeszowie i Wrocławiu. Generalnie w największych
miastach Polski, tj. w miejscowościach powyżej 200
tys. mieszkańców obserwuje się większy udział
rowerzystów miejskich wśród wszystkich cyklistów.

PROFILE
ROWERZYSTÓW

Wykres 3.11 Profile rowerzystów w wybranych miastach Polski
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OCENA WARUNKÓW JAZDY ROWEREM

JAK OCENIAMY
WARUNKI JAZDY
ROWEREM?
W ramach oceny warunków jazdy rowerem badani rowerzyści
najlepiej ocenili sygnalizacje świetlne i oznakowania dróg w swoich
miejscowościach. Blisko 57% ankietowanych pozytywnie odniosło
się do tych elementów rowerowej infrastruktury drogowej. Nieco
gorzej wypada ocena oraz długości tras i ścieżek rowerowych, ale
i w tych dwóch aspektach blisko połowa cyklistów wyraża swoje
zadowolenie, blisko 30% deklaruje ocenę neutralną, a odsetek
osób niezadowolonych nie przekracza 25 punktów procentowych.
W zakresie infrastruktury rowerowej najwięcej zastrzeżeń
rowerzyści mają w odniesieniu do parkingów rowerowych
i stojaków rowerowych. Około 43% ankietowanych negatywnie

ocenia liczbę stojaków i parkingów rowerowych w swoich
miejscowościach, tj. o około 14 punktów procentowych więcej
niż ocen pozytywnych w tym aspekcie.
Na poziomie przeciętnym kształtuje się przy tym ocena
bezpieczeństwa ruchu na ulicach, o której pozytywnie wypowiada
się 37% respondentów, a negatywnie 30% rowerzystów.
W konsekwencji uzyskaną wartość wskaźnika ogólnej oceny
zadowolenia z warunków jazdy (55 punktów w skali od 0 do 100)
należy uznać za przeciętną wartość.

JAK OCENIAMY
WARUNKI JAZDY
ROWEREM?
Wykres 3.12 Poziom ogólnego zadowolenia z warunków jazdy rowerem w roku 2016
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Generalnie z warunków jazdy rowerem bardziej zadowoleni są najmłodsi
ankietowani (do 30. roku życia). Wyższe oceny odnotowano przy tym
w województwach pomorskim (62 punkty) i podlaskim (63), relatywnie najniższe
w województwach opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim (w żadnym
z tych województw wskaźnik ogólnego zadowolenia z warunków jazdy rowerem
nie przekroczył 53 punktów).

JAK OCENIAMY
WARUNKI JAZDY
ROWEREM?
Wykres 3.13 Poziom ogólnego zadowolenia z warunków jazdy rowerem w roku 2016
Ogólna ocena warunków
jazdy rowerem
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„Brak zadowolenia ze stojaków może wynikać z ich słabej jakości.
Często stojaki stawiane przy sklepach czy miejscu, w którym się pracuje,
umożliwiają przypięcie roweru tylko za przednie koło. Rower stoi wtedy
niestabilnie. Może więc chodzi nie tylko o liczbę stojaków, ale także o ich
jakość”

Karol Mocniak
Stowarzyszenie Miasta dla rowerów - 23

ZADOWOLENIE Z WARUNKÓW JAZDY ROWEREM
W POLSKICH MIASTACH
Ogólna ocena satysfakcji z warunków jazdy rowerem najlepiej
wypada w Gdańsku (69 punktów), Białymstoku (67), Rzeszowie
(64), Toruniu (63) i Wrocławiu (62), najgorzej zaś w Gorzowie
Wlkp. (47), Poznaniu (52), Katowicach (52) i Częstochowie (53).
- dane na wykresie.
Ponad to jak wynika z badania ankietowani z dużych miast (pow.
200 tys. mieszkańców) ogólnie lepiej oceniają warunki jazdy
rowerem w swoich miejscowościach niż mieszkańcy średnich
i małych miejscowości, zwłaszcza w zakresie długości tras
i ścieżek rowerowych oraz parkingów rowerowych i stojaków
dla rowerów. Rowerzyści z największych aglomeracji więcej

zastrzeżeń do warunków rowerowych kierują w zakresie
bezpieczeństwa jazdy. W tym aspekcie najwięcej negatywnych
opinii odnotowano wśród ankietowanych cyklistów z Warszawy
(45 punktów), Poznania (44), Krakowa (46), Gorzowa Wlkp. (46)
i Częstochowy (46). Najlepiej poziom bezpieczeństwa ruchu na
ulicach oceniają ankietowani z Rzeszowa (61), Gdańska (59),
Białegostoku (59) i Torunia (58). Mieszkańcy tych czterech miast,
wraz z mieszkańcami Wrocławia, są też najbardziej zadowoleni
z długości tras i ścieżek rowerowych. Najwięcej zastrzeżeń co do
długości dróg rowerowych formułują mieszkańcy Gorzowa Wlkp.,
Katowic, Radomia i Poznania.
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Wykres 3.14 Poziom ogólnego zadowolenia z warunków jazdy rowerem w wybranych miastach

„Przykłady z Warszawy, wskazują na to, że im bardziej doświadczony
rowerzysta tym mniej infrastruktury potrzebuje. Infrastruktura wydzielona,
taka jak drogi dla rowerów czy pasy, jest potrzebna głównie dla osób, które
z ruchem drogowym są mniej zaznajomione i boją się jeździć po jezdni na
zasadach ogólnych”

Michał Kalida
Warszawska Masa Krytyczna

Łukasz Przechodzeń
Blog roweroweporady.pl

„Jest przepaść pomiędzy dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami,
o wsiach już w ogóle nie mówiąc. A przecież nie trzeba od razu drogi
rowerowej czy jakiejś wielkiej infrastruktury na wsi, wystarczyłoby
pobocze lub szerszy chodnik. Ludzie często nie mogą przejechać z jednej
wsi do drugiej, bo się zwyczajnie boją!”

ZADOWOLENIE Z WARUNKÓW
JAZDY ROWEREM
W POLSKICH MIASTACH
W kontekście uzyskanych wyników warto zwrócić uwagę, że
ocena zadowolenia z warunków jazdy rowerem jest uzależniona
zarówno od obiektywnych warunków na drodze i stanu
infrastruktury drogowo-rowerowej, jak i poziomu oczekiwań
samych rowerzystów. W tym sensie gorsze noty obserwowane
w niektórych miejscowościach mogą być efektem nie tylko

deficytów infrastrukturalnych, ale także rozbudzonych aspiracji
i oczekiwań cyklistów. Potwierdzają to częściowo zaobserwowane
zróżnicowania w zakresie oceny warunków jazdy pomiędzy
wyróżnionymi typami rowerzystów. Najmniej zastrzeżeń
w stosunku do infrastruktury drogowo-rowerowej formułują
rowerzyści okazjonalni, najwięcej – cykliści wyczynowi.

Wykres 3.15 Poziom ogólnego zadowolenia z warunków jazdy rowerem – zróżnicowania ze względu na typ rowerzysty
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OCENA WARUNKÓW
JAZDY ROWEREM
NA PRZESTRZENI
5 OSTATNICH LAT
PONAD 84% ANKIETOWANYCH
CYKLISTÓW POZYTYWNIE OCENIA
ZMIANY WARUNKÓW JAZDY
ROWEREM W OSTATNICH LATACH!
Wykres 3.16 Ocena zmian warunków jazdy rowerem w perspektywie 5 ostatnich lat
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Mimo ambiwalentnych ocen w zakresie warunków jazdy rowerem
w Polsce, rowerzyści zgodnie pozytywnie oceniają kierunek
zmian w zakresie poprawy infrastruktury rowerowej. Ponad 84%
ankietowanych cyklistów pozytywnie ocenia zmiany warunków
jazdy rowerem w ostatnich latach. Odmiennego zdania jest
jedynie niecałe 2% badanych. Poprawę infrastruktury drogowej
doceniają rowerzyści z wszystkich województw (w żadnym
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Zdecydowanie gorsze

z województw odsetek osób niezadowolonych nie przekracza
3 punktów procentowych), przy czym relatywnie najwyższy
odsetek ocen pozytywnych odnotowano w województwie
podlaskim (91%), pomorskim (92%) i kujawsko-pomorskim (89%),
najniższy zaś w województwach opolskim (74%), lubuskim (75%) i
śląskim (79%).

Wykres 3.17 Ocena zmian warunków jazdy rowerem w perspektywie 5 ostatnich lat – zróżnicowania między województwami
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Generalnie mieszkańcy dużych miast najlepiej oceniają zmiany
warunków jazdy rowerem. Wśród rowerzystów z miast powyżej
200 tys. mieszkańców ponad 94% ankietowanych dostrzega
poprawę warunków jazdy rowerem w perspektywie ostatnich
5 lat. Dla mieszkańców małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców)
i wsi odsetek osób zadowolonych jest o 20 punktów procentowych
niższy.
We wszystkich analizowanych ośrodkach miejskich wyraźnie
przeważają rowerzyści zadowoleni nad niezadowolonymi z
kierunku zmian w infrastrukturze rowerowej w perspektywie
ostatnich 5 lat. Przy czym w Gorzowie Wlkp., Opolu i Katowicach
odnotowuje się relatywnie wyższy odsetek cyklistów uznających,
że warunki do jazdy na rowerze są zasadniczo takie same.

Wykres 3.18 Ocena zmian warunków jazdy rowerem w perspektywie 5 ostatnich lat
– zróżnicowania ze względu na wielkość miejscowości
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OCENA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA JAZDY NA ROWERZE

CZY ROWERZYŚCI
CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
PODCZAS JAZDY NA
87% ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie jeżdżąc po
ROWERZE? Ponad
drogach i ścieżkach rowerowych w swojej miejscowości. Odmiennego
zdania jest niecałe 4% badanych. Jeżdżąc na rowerze po drogach
i ulicach miast (w terenie zabudowanym) bezpiecznie czuje się ponad 57%
ankietowanych rowerzystów, a swoje obawy wyraża średnio co czwarta
badana osoba. Z kolei jazda na rowerze po drogach i ulicach w okolicach
swojej miejscowości (poza terenem zabudowanym) jest bezpieczna
zdaniem 49% ankietowanych, a niebezpieczna – zdaniem
29% respondentów.

Wykres 3.19 Ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze w roku 2016
Na trasach i ścieżkach rowerowych
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CZY ROWERZYŚCI
CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE
PODCZAS JAZDY
NA ROWERZE?
Wykres 3.20 Ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze w roku 2016 – średnie
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Relatywnie najmniej obaw związanych z bezpieczeństwem jazdy na
rowerze deklarują najmłodsi ankietowani (do 20. roku życia), a wg
innego kryterium – uczniowie i studenci. Zdecydowanie najwięcej
zastrzeżeń do kwestii bezpieczeństwa jazdy formułują rowerzyści
powyżej 60. roku życia.

Zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną zależność między
wielkością miejscowości a poczuciem bezpieczeństwa jazdy na
rowerze, tzn. im większa miejscowość, tym mniejsze poczucie
bezpieczeństwa. Mieszkańcy małych miast i wsi najlepiej oceniają
swoje poczucie bezpieczeństwa jazdy na rowerze, zwłaszcza
w zakresie jazdy po ulicach swojej miejscowości (w terenie
zabudowanym). Jeżdżąc na rowerze po drogach i ulicach miast
(w terenie zabudowanym) bezpiecznie czuje się około 2/3 rowerzystów
ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, a swoje obawy deklaruje około
1/6 ankietowanych.

W miastach powyżej 200 tys. mieszkańców odsetek rowerzystów,
którzy nie czują się bezpiecznie na drogach jest zdecydowanie wyższy
i wynosi blisko 32 punkty procentowe.
Spośród miast wojewódzkich najwyższy wskaźnik poczucia
bezpieczeństwa odnotowano w Opolu, Rzeszowie i Białymstoku
(wartość wskaźników dla tych miejscowości wyniosła 69 punktów).
Relatywnie najniższy w Warszawie, Krakowie
i Poznaniu (62).

Wykres 3.21 Ocena poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze – zróżnicowania ze względu na wielkość miejscowości
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Różnice w ocenie poczucia bezpieczeństwa jazdy na rowerze pomiędzy
poszczególnymi typami rowerzystów są nieznaczne. Minimalnie
wyższe wartości wskaźnika ogólnej oceny poczucia bezpieczeństwa
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odnotowano wśród cyklistów okazjonalnych (68 punktów), nieco niższe
– wśród rowerzystów wyczynowych (64).

OCENA INTENSYWNOŚCI
WYSTĘPOWANIA
NIEBEZPIECZNYCH
SYTUACJI NA DRODZE
Z UDZIAŁEM ROWERÓW

Jak wynika z deklaracji ankietowanych blisko 2/3 rowerzystów w ciągu
ostatniego roku było świadkami lub uczestnikami niebezpiecznych
sytuacji na drodze z udziałem rowerów spowodowanej albo
niebezpieczną jazdą kierowców samochodów, albo nieostrożną jazdą
samych rowerzystów.

Wykres 3.22 Ocena intensywności występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem rowerów
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Wykres 3.23 Ocena intensywności występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem rowerów – średnie
Zagrożenia w ruchu spowodowane
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Na podstawie deklarowanej ilości takich zdarzeń wyznaczono wartości
wskaźników w postaci średniej. W ciągu roku rowerzyści obserwują
średnio 3,4 niebezpieczne sytuacje spowodowane niebezpieczną
jazdą rowerzystów i 4,3 sytuacje spowodowane niebezpieczną jazdą
kierowców. Przy tym, jak wynika z deklaracji badanych, mężczyźni
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zdecydowanie częściej niż kobiety uczestniczą lub są świadkami takich
niebezpiecznych sytuacji na drodze, co może być zarówno efektem
bardziej brawurowej jazdy tej grupy cyklistów, jak też stwierdzonej
większej aktywności rowerowej mężczyzn (większa częstotliwość
jazdy, dłuższy średni dystans pokonywany w ciągu tygodnia).

POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
JAZDY NA ROWERZE
W MIASTACH

Liczba niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem rowerów
obserwowanych przez ankietowanych cyklistów jest wyraźnie uzależniona
od wielkości miejscowości. W miastach liczących powyżej 200 tys.
mieszkańców obserwuje się średnio 5,4 zagrożeń spowodowanych
niebezpieczną jazdą kierowców i 4,3 zagrożenia na drodze spowodowane
niebezpieczną jazdą rowerzystów. W małych miastach i na wsiach
te wartości są zdecydowanie niższe i wynoszą odpowiednio 3,7 i 2,9
niebezpiecznych sytuacji.

Wykres 3.24 Ocena intensywności występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem
rowerów – zróżnicowania ze względu na wielkość miejscowości
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Omawiane wyniki mają przełożenie na zaobserwowane zróżnicowania
w ilości zagrożeń na drogach obserwowanych w poszczególnych
miastach Polski – najniższe wartości wskaźników odnotowano dla Kielc,
Częstochowy, Olsztyna, Rzeszowa, Torunia i Zielonej Góry, najwyższe
zaś dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Z tej ogólnej
zależności pomiędzy wielkością miasta a ilością niebezpiecznych
sytuacji na drogach wyłamują się jedynie Katowice i Gorzów Wlkp.

W stolicy województwa śląskiego obserwuje się relatywnie niewiele
takich sytuacji, z kolei w Gorzowie Wlkp. odnotowano jedną z wyższych
wartości wskaźników liczby rowerowych zagrożeń na drogach, co
koresponduje z omawianymi wcześniej relatywnie niższymi wynikami
satysfakcji z warunków jazdy rowerem w drugim co do wielkości
mieście województwa lubuskiego.
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Wykres 3.25 Ocena intensywności występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem rowerów w wybranych miastach Polski

Dane w postaci średniej

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
JAZDY NA ROWERZE
W MIASTACH
Rowerzyści sportowi, którzy generalnie jeżdżą na rowerze częściej
i więcej, blisko dwa razy częściej są też świadkami lub uczestnikami
niebezpiecznych sytuacji na drodze z udziałem rowerów niż
rowerzyści okazjonalni czy rekreacyjni.

Wykres 3.26 Ocena intensywności występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze
z udziałem rowerów – zróżnicowania ze względu na typ rowerzysty
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ROWERZYŚCI
I WYPADKI
CO 8. ANKIETOWANY ROWERZYSTA
BYŁ W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU
UCZESTNIKIEM WYPADKU LUB
KOLIZJI Z UDZIAŁEM ROWERU

Wykres 3.27 Udział w wypadku lub kolizji z udziałem roweru w roku 2016
Ktoś z moich domowników był uczestnikiem
wypadku lub kolizji z udziałem roweru
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Podobnie jak w przypadku oceny intensywności występowania niebezpiecznych
sytuacji na drodze z udziałem rowerów, to mężczyźni zdecydowanie częściej
niż kobiety deklarują udział w kolizjach na drodze (14% mężczyzn i 9% kobiet).
Częściej ofiarami wypadków lub kolizji są też najmłodsi cykliści. W grupie
rowerzystów do 20. roku życia średnio co szósty uczestniczył w roku 2016
w wypadku lub kolizji z udziałem roweru i jest to wskaźnik blisko dwukrotnie
wyższy niż wśród ankietowanych rowerzystów w wieku 51-60 lat.

50%

WYPADKI
W MIASTACH
Rowerzyści z największych miast Polski zdecydowanie częściej
niż pozostali rowerzyści są uczestnikami wypadków i kolizji
z udziałem rowerów. W ciągu ostatniego roku bezpośrednim
uczestnikiem takiego zdarzenia było 15% ankietowanych
z miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców i niecałe 11%
rowerzystów z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.

Wśród analizowanych miast najwięcej ofiar wypadków i kolizji
z udziałem rowerów odnotowano w Zielonej Górze (19%),
Krakowie (18%), Warszawie (18%), Lublinie (18%) i Gdańsku
(17%), najmniej zaś w Opolu (10%), Toruniu (11%), Rzeszowie
(11%) i Olsztynie (11%).
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Wykres 3.28 Bezpośredni udział osoby badanej w kolizji lub wypadku z udziałem roweru w wybranych miastach Polski

PIERWSZA POMOC
Wykres 3.29 Ocena przygotowania do udzielenia pierwszej pomocy na drodze
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Blisko połowa rowerzystów przyznaje, że czuje się przygotowana do
udzielenia pierwszej pomocy na drodze. Brak takiego przygotowania
wykazuje około 30% cyklistów. Jak wynika z deklaracji badanych,
w zakresie udzielania pierwszej pomocy pewniej czują się najmłodsi
rowerzyści (do 20. roku życia), a wg innego kryterium
– uczniowie i studenci. Nie stwierdzono istotnych zróżnicowań
w zakresie przygotowania do udzielenia pierwszej pomocy pomiędzy
cyklistami z poszczególnych województw.
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Generalnie cykliści z największych miast z większą ostrożnością oceniają
swoje umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy na drodze niż
pozostali rowerzyści. Wśród ankietowanych rowerzystów z miast powyżej
200 tys. mieszkańców blisko 1/3 przyznaje, że nie potrafiłaby udzielić
pierwszej pomocy na drodze.

Wykres 3.30 Ocena przygotowania do udzielenia pierwszej pomocy na drodze – zróżnicowania ze względu na wielkość miejscowości
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Relatywnie najwyższy poziom przygotowania do udzielenia pierwszej
pomocy na drodze deklarują rowerzyści wyczynowi, nieco niższy –
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rowerzyści rekreacyjni i miejscy, najniższy – rowerzyści okazjonalni.

3.4 		

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU ROWEROWEGO

KRADZIEŻE SPRZĘTU
ROWEROWEGO
Blisko 28% ankietowanych rowerzystów przyznaje, że kradzieże
rowerów i wyposażenia rowerowego są poważnym problemem
na ich osiedlu, ulicy, czy w sąsiedztwie domu. 45% badanych nie

uważa, żeby tego typu zjawiska były problem w okolicy ich miejsca
zamieszkania.

Wykres 3.31 Ocena intensywności występowania problemu kradzieży rowerów w swoim sąsiedztwie
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Zaobserwowano wprost proporcjonalną zależność między
wielkością miejscowości a oceną intensywności występowania
problemu kradzieży rowerów, tzn. im większa miejscowość, tym
większa dostrzegalność problemu kradzieży rowerów. Relatywnie
najczęściej na problem kradzieży rowerów i wyposażenia
rowerowego uskarżają się mieszkańcy dużych miast. Wśród
rowerzystów z miejscowości powyżej 200 tys. mieszkańców odsetek
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osób wskazujących na problem kradzieży rowerów (35%) jest blisko
dwukrotnie wyższy niż wśród ankietowanych mieszkających na
terenach wiejskich (18%). Wśród analizowanych miast najwięcej
obaw związanych z kradzieżą rowerów wykazują mieszkańcy
Wrocławia (45%), Krakowa (42%), Szczecina (40%) i Poznania (38%)
, relatywnie najmniej – rowerzyści z Białegostoku (17%), Radomia
(18%), Kielc (21%) i Opola (24%).
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Wykres 3.32 Ocena intensywności występowania problemu kradzieży rowerów w swoim sąsiedztwie w wybranych miastach Polski

Dane w procentowej (łączny odsetek odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)

Wykres 3.33 Ocena intensywności występowania problemu kradzieży rowerów w swoim sąsiedztwie – zróżnicowania ze względu na wielkość
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Jak wynika z deklaracji badanych rowerzystów blisko 7%
ankietowanych było ofiarami kradzieży roweru w ciągu ostatnich 12
miesięcy poprzedzających badanie, a około 9% deklaruje, że ktoś
z domowników był w tym okresie ofiarą kradzieży sprzętu rowerowego.
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Wyraźnie częściej okradani są najmłodsi ankietowani. Wśród
rowerzystów poniżej 30. roku życia, średnio co 10 został okradziony
w ciągu ostatniego roku. W pozostałych kategoriach wiekowych
analogiczny odsetek poszkodowanych osób jest 2-3-krotnie niższy.

Wykres 3.34 Bycie ofiarą kradzieży roweru w roku 2016
Ktoś z moich domowników był ofiarą
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Odsetek osób doświadczających kradzieży rowerów w miastach wyróżnionych ze
względu na liczbę mieszkańców są bardzo zbliżone. Nieznacznie wyższe wartości
wskaźnika otrzymano dla rowerzystów z najmniejszych miast (poniżej 20 tys.
mieszkańców) i największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców).
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Wykres 3.35 Ofiary kradzieży rowerów wśród osób badanych w wybranych miastach Polski

KRADZIEŻE SPRZĘTU
ROWEROWEGO
Co ciekawe, rowerzyści okazjonalni wyraźnie częściej deklarują, że w ciągu
ostatniego roku doświadczyli kradzieży roweru. W tej grupie odsetek
poszkodowanych wg deklaracji wyniósł 11 punktów procentowych i był ponad
3-krotnie wyższy niż w grupie cyklistów rekreacyjnych.

Wykres 3.36 Ofiary kradzieży rowerów wśród osób badanych – zróżnicowania ze względu na typ rowerzysty
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„Mniej więcej jedna trzecia rowerów spośród tych, które ludzie zgłaszają,
że padły łupem złodziei, zostaje odzyskana. Niestety zdarza się tak, że my
nie wiemy do kogo ten rower wcześniej należał. Dlatego zwracam się
z prośbą do rowerzystów o to, żeby umawiali się w jednostkach policji
na znakowanie rowerów”

mł. asp. Antoni Rzeczkowski
Komenda Główna Policji
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CHARAKTERYSTYKA
AKTYWNOŚCI ROWEROWEJ
UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI
KRĘĆ KILOMETRY

WPROWADZENIE
W ramach kampanii Kręć Kilometry w 2012 roku powstała specjalna
aplikacja Kręć Kilometry, dzięki której rowerzyści mają możliwość
monitorowania pokonanego dystansu, czasu przejazdu, czy liczby
spalonych kalorii w trakcie jazdy na dwóch kółkach. Rozbudowywane
w kolejnych latach funkcjonalności programu umożliwiają użytkownikom
dostęp do przejrzystych wykresów i statystyk podejmowanych
aktywności rowerowych, pozwalając na porównanie postępów robionych
podczas kolejnych treningów. Z aplikacją można także brać udział
w rowerowych wyzwaniach w ramach kampanii i walczyć o nagrody
rzeczowe.
Dane uzyskane z aplikacji, obejmujące informacje dotyczące
podejmowanych aktywności rowerowych, jak i deklarowane
charakterystyki użytkowników, zostały opracowane w ramach
dwóch podrozdziałów. W pierwszej kolejności przedstawiono ogólną
charakterystykę aktywności rowerowych z aplikacją Kręć Kilometry,
obejmującą analizę liczby użytkowników, liczby podejmowanych
aktywności rowerowych, czasu uruchomienia aplikacji, czy pokonanego
dystansu na rowerze z aplikacją. W kolejnym fragmencie zaprezentowano
szczegółową analizę aktywności rowerowych ze względu na poszczególne
dni tygodnia.

4.1 		

			
		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
AKTYWNOŚCI ROWEROWYCH
Z APLIKACJĄ KRĘĆ KILOMETRY
Od 2012 roku obserwuje się systematyczny wzrost liczby
użytkowników aplikacji Kręć Kilometry, a w konsekwencji wzrost
liczby aktywności rowerowych z aplikacją. Do końca sierpnia
2016 roku rowerzyści skorzystali ponad 240 tys. razy z aplikacji
w trakcie jazdy na rowerze, tj. o blisko 100 tys. więcej użyć niż w
trakcie akcji w roku 2015 i ponad 4-krotnie więcej niż w roku 2014.

Wykres 4.1 Łączna liczba aktywności rowerowych z aplikacją Kręć Kilometry w latach 2013-2016
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W kontekście liczby przejechanych kilometrów przez rowerzystów
warto również zwrócić uwagę na zdecydowanie większą częstotliwość
wykorzystania aplikacji przez mężczyzn, co koresponduje z wynikami
ankiety on-line wskazującymi na ogólnie niższą aktywność rowerową
kobiet. Kobiety na dwóch kółkach z aplikacją przejeżdżają średnio 130
km mniej niż mężczyźni. Także z uwagi na wiek uzyskano zróżnicowania
analogiczne do zaobserwowanych wyników badania internetowego.
Najchętniej z aplikacji korzystają rowerzyści powyżej 40. roku życia,
relatywnie najmniej kilometrów wykręcili najmłodsi użytkownicy.
Łącznie w ramach wszystkich edycji akcji Kręć Kilometry rowerzyści
poniżej 20. roku życia przejechali średnio 117 km w trakcie jednej
edycji, tj. czterokrotnie mniej niż użytkownicy powyżej 40. roku życia.
Jak wynika z analizy danych, jazda na rowerze trekkingowym lub
szosowym sprzyja pokonywaniu długich dystansów z aplikacją.
Użytkownicy deklarujący korzystanie najczęściej z tego typu rowerów

wykręcają średnio około 370 km, tj. ponad dwa razy więcej kilometrów
niż cykliści korzystający z rowerów miejskich, czy górskich.
Co ciekawe, relatywnie więcej i częściej z aplikacją jeżdżą na
rowerze osoby korzystające z telefonów z systemem Android
(średnio 17 aktywności i 270 km przejechanych w ramach edycji)
niż iOS (13 aktywności i 198 km). Częściowo te zróżnicowania
wynikają ze specyfiki społeczno-demograficznej użytkowników relatywnie więcej kobiet i najmłodszych osób, tj. grup o relatywnie
mniejszej aktywności rowerowej, korzysta z telefonów z systemem
operacyjnym iOS. Kluczowe przyczyny niższego stopnia wykorzystania
aplikacji przez użytkowników telefonów z systemem iOS mogą się
jednak wiązać z kwestiami funkcjonalności aplikacji w środowisku iOS,
czy dostępnością alternatywnych aplikacji dla rowerzystów w App
Store.

AKTYWNOŚCI Z APLIKACJĄ
W POLSKICH MIASTACH
(466 183 km). Tuż za nią uplasował się Poznań (411 177 km)
i Pabianice (306 732 km). W pierwszej 20 znalazło się przy tym
kilka małych i średnich miast w tym: Jarocin, Międzychód, Brodnica,
Grodzisk Mazowiecki, czy Stalowa Wola.

Wykres 4.2 Łączna liczba przejechanych kilometrów z aplikacją Kręć Kilometry w latach 2015-2016 w wybranych miastach Polski
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Fundacja Allegro All For Planet zamienia wykręcone przez
użytkowników kilometry na funkcjonalne stojaki rowerowe. Stąd
w ramach akcji szczególne znaczenie mają dystanse przejechane
przez rowerzystów dla poszczególnych miast. W ostatniej 5. edycji
z 2016 roku najwięcej kilometrów znalazło się na koncie Warszawy
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TYDZIEŃ NA ROWERZE - SZCZEGÓŁOWA
ANALIZA AKTYWNOŚCI ROWEROWYCH
UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI

Do końca sierpnia 2016 rowerzyści łącznie wykonali 242 412 aktywności
rowerowych z aplikacją, najwięcej w lipcu (ponad 67 000) i sierpniu (ponad
66 000). W ramach ostatniej edycji rekordowy wynik uzyskano w sobotę
16. lipca, w którą aplikacja Kręć Kilometry została użyta ramach aktywności
rowerowych 8 210 razy. W znacznej mierze jest efekt akcji promocyjnej
prowadzonej w trakcie festiwalu „przystanek Woodstock”, w ramach
której chętni uczestnicy festiwalu pokonywali dystans 2 km na rowerze
stacjonarnym podłączonym do aplikacji.
Generalnie okres wakacyjny, sprzyjająca pogoda w okresie lipiec-sierpień
2016, jak i skuteczność akcji promocyjnej prowadzonej przez organizatora
kampanii przełożyły się na rekordowe wyniki w zakresie wykręconych
kilometrów w lipcu (ponad 967 000 km) i sierpniu (blisko 1 058 000 km) tego
roku.
Rowerzyści najchętniej korzystają z aplikacji w niedziele i soboty.
W niedziele użytkownik aplikacji Kręć Kilometry z roku 2016 przejeżdżał
średnio około 1,6 km, w soboty – 1,3 km, a od poniedziałku do piątku – około
1,1 km.

Wykres 4.3 Łączny dystans przejechanych kilometrów z aplikacją Kręć Kilometry w latach
2015-2016 w poszczególne dni tygodnia
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W ramach szczegółowej analizy aktywności rowerowych wyróżniono
przedziały godzinowe, dla których obliczono średni dobowy dystans
pokonywany na rowerze z uruchomioną aplikacją Kręć Kilometry.

Jak wynika z danych zebranych w roku 2016, najczęściej
użytkownicy aplikacji wsiadali na rower po godzinie 15.00.
Ponad 2/3 łącznego dystansu wykręconego przez cyklistów w dni
powszednie pokonane zostało właśnie pomiędzy godziną 15.00
a 24.00. Przy tym od poniedziałku do piątku rowerzyści największy
dystans przejeżdżali pomiędzy godziną 18.00 a 21.00 (średnia dobowa
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328 m). W powszednie dni spora grupa rowerzystów dojeżdża także
do pracy, czy do szkoły lub na uczelnie, na co wskazują odległości
pokonywane na rowerze w godzinach 6.00-9.00, które są ponad
dwukrotnie większe niż w soboty czy niedziele. Generalnie jednak
popołudniowe aktywności rowerowe dominują w ramach przejazdów
w dni powszednie. Z kolei w weekendy zwiększona aktywność
rozpoczyna się po godzinie 12.00, choć maksymalne wartości
przejechanego dystansu z aplikacją obserwuje się, podobnie jak w dni
powszednie, pomiędzy 18.00 a 21.00.

SPRZEDAŻ ROWERÓW
I WYPOSAŻENIA
ROWEROWEGO W POLSCE
NA PORTALU ALLEGRO
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WPROWADZENIE
W celu kompleksowej analizy postaw polskich rowerzystów w ramach
badania opracowano dane uzyskane z Allegro.pl, największej platformy
handlowej w Polsce. Zamieszczone w pierwszej części informacje na
temat sprzedaży sprzętu rowerowego w okresie 01.2014-08.2016,
z uwzględnieniem zróżnicowań ze względu na województwo zamieszkania
i płeć kupujących, wzbogacone zostały o analizę gotowości zakupu przez
Internet, uzyskane w ramach badania on-line z rowerzystami. W drugiej
części opracowania szczegółowo przedstawiono preferencje klientów
portalu Allegro.pl w zakresie cen, typów i najchętniej wybieranych marek
rowerów.

5.1 		

SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROWEROWEGO NA PORTALU ALLEGRO
Blisko połowa ankietowanych w badaniu internetowym
zadeklarowała gotowość zakupu roweru przez Internet,
a około 29% respondentów odrzuciło taką możliwość.
Generalnie wyższą skłonność do zakupu przez Internet
wykazują mężczyźni niż kobiety, a także osoby w wieku
21-40 lat. Relatywnie więcej zastrzeżeń do internetowych
zakupów sprzętu rowerowego wykazują osoby powyżej

50. roku życia, a wg innego kryterium – emeryci
i renciści. W tym sensie otrzymane wyniki korespondują z
innymi badaniami w zakresie aktywności kupujących
i sprzedających w Internecie wskazującymi na największe
zainteresowanie transakcjami w sklepach internetowych
osób w średnim wieku.

Wykres 5.1 Deklarowana gotowość zakupu roweru przez Internet
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Nie stwierdzono znaczących różnic w zakresie
deklarowanej skłonności do zakupu rowerów przez
Internet pomiędzy mieszkańcami poszczególnych
województw, czy miast Polski.

Wykres 5.2 Deklarowana gotowość zakupu roweru przez Internet – zróżnicowania ze względu na wielkość miejscowości
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Dane portalu Allegro za okres 01.2014-08.2016 wskazują
na wyraźny systematyczny trend wzrostowy w zakresie
sprzedaży sprzętu rowerowego (akcesoria rowerowe
i rowery). W roku 2015 na internetowej platformie
handlowej Allegro sprzedano łącznie prawie milion sztuk
sprzętu rowerowego. Oznacza to przyrost rok do roku
w wysokości ponad 13%, przy czym w roku 2015 sprzedaż
rowerów w porównaniu do roku 2014 wzrosła nieznacznie
(o mniej niż 1 punkt procentowy), zaś akcesoriów rowerowych
– o ponad 16%. Do końca sierpnia 2016 sprzedaż sprzętu
rowerowego kształtowała się na poziomie 863 tys. sztuk

łącznie rowerów i akcesoriów rowerowych. Te wartości
są o blisko 15% wyższe niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Przy tym przyrost sprzedaży akcesoriów
rowerowych utrzymuje się na zbliżonym poziomie ponad 16%,
a sprzedaż rowerów wzrosła w pierwszych ośmiu miesiącach
2016 roku w porównaniu do odpowiedniego okresu roku
2015 o blisko 7 punktów procentowych.

Wykres 5.3 Łączna liczba sprzedanego sprzętu rowerowego na portalu Allegro w latach 2014-2016
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Popyt na rowery, jak i akcesoria rowerowe jest wyraźnie
sezonowy. W zimie sprzedaż sprzętu rowerowego jest
naturalnie niższa, wzrasta w marcu, by osiągnąć szczyt
w maju (początek pełni sezonu rowerowego i specyficzny
okres komunijny). W miesiącach letnich sprzedaż otrzymuje
się na wysokim poziomie, a wyraźne obniżenie sprzedaży
obserwuje się od września. W okresie 01.2014-08.2016
rekordowe wyniki sprzedaży odnotowano w maju 2016 r,
w którym sprzedano na portalu ponad 150 tys. sztuk rowerów

i akcesoriów rowerowych. Zatem w tym rekordowym
miesiącu rower był kupowany średnio co 1 minutę i 24
sekundy. W skali całego roku 2015 uśredniona sprzedaż
osiągnęła wartość 1 sprzedanego roweru co około 3 i pół
minuty. W roku bieżącym, przy założeniu, że nie nastąpi
ponadprzeciętne załamanie sprzedaży w ostatnim kwartale
2016 roku można oczekiwać jeszcze lepszych wyników.

Wykres 5.4 Sprzedaż sprzętu rowerowego na portalu Allegro w latach 2014-2016
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Sprzęt rowerowych w sklepach internetowych chętniej kupują
mężczyźni, co potwierdzają zarówno deklaracje rowerzystów
w badaniach on-line, jak i dane sprzedażowe Allegro. Około 70%
sprzedanych rowerów i akcesoriów rowerowych jest kupowane przez
mężczyzn. Te różnice są szczególnie wyraźne w przypadku sprzedaży
akcesoriów rowerowych. W kontekście sprzedaży rowerów, udział
kupujących mężczyzn też jest przeważający, jednak nie w takim stopniu
jak w przypadku sprzedaży akcesoriów. Dodatkowo obserwuje się
wzrost zainteresowania kupnem rowerów wśród kobiet. O ile jeszcze
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w roku 2014 kobiety stanowiły około 36% kupujących rowery, o tyle
w roku 2016 udział kobiet w ogólnej liczbie kupujących wzrósł do
poziomu 40 punktów procentowych. Przyrost zakupu rowerów rok do
roku (analizowany dla okresu styczeń-sierpień) wśród kobiet
w roku 2016 wyniósł blisko 14%, tj. był ponad 5-krotnie większy niż
wśród mężczyzn. Ten trend, przy obserwowanym wzbogacaniu ofert
producentów rowerów o produkty dedykowane dla kobiet, może się
utrzymać w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

Wykres 5.5 Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie kupujących rowery na portalu Allegro
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Nie stwierdzono różnic w zakresie sprzedaży rowerów pomiędzy kobietami i mężczyznami
w poszczególnych okresach roku. Zwiększony popyt na rowery w okresie wiosenno-letnim
obserwuje się u wszystkich kupujących.

Wykres 5.6 Sprzedaż sprzętu rowerowego na portalu Allegro w latach 2014-2016 ze względu na płeć
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W wartościach bezwzględnych najwięcej rowerów kupowanych jest
w województwie mazowieckim. Od 2014 roku liczba zakupionych
rowerów na Mazowszu przekracza 20 tys. sztuk. Rocznie średnio ponad
10 tys. rowerów jest zakupiono również w województwach śląskim
(ok. 15 tys.), wielkopolskim (14 tys.), małopolskim (12 tys.), pomorskim
i dolnośląskim (około 11 tys.). Zdecydowanie najmniej rowerów
jest kupowanych w najmniejszych województwach – lubuskim,
świętokrzyskim i opolskim. Analizując jednak dynamikę sprzedaży
rowerów w roku 2016 – największy wzrost rok do roku (za okres
styczeń-sierpień) odnotowano w województwie opolskim (+13%),
warmińsko-mazurskim (+12%), świętokrzyskim (+10%) i podkarpackim
(+8%). W pozostałych województwach w pierwszych ośmiu miesiącach
2016 roku odnotowano wzrost zakupu rowerów nie przekraczający
7 punktów procentowych. Jedynie w województwie łódzkim liczba
zakupionych rowerów do końca sierpnia 2016 roku jest nieznacznie
niższa niż w analogicznym okresie roku 2015.

W celu porównania liczby zakupionych rowerów z wykorzystaniem
internetowej platformy handlowej Allegro zrelatywizowanej do liczby
mieszkańców poszczególnych województw, wyznaczono specjalny
wskaźnik liczby zakupionych rowerów na 100 tys. mieszkańców
w wieku 18-65 lat. Analizując dane otrzymane
w ramach tego przekształcenia można stwierdzić, że najbardziej
aktywni w zakresie zakupu internetowego rowerów są mieszkańcy
województw: pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego. W tych czterech województwach kupuje się rocznie
średnio 600 rowerów na 100 tys. mieszkańców (w wieku
18-65 lat). Relatywnie najmniej rowerów na portalu Allegro kupiono
w województwach świętokrzyskim, łódzkim i śląskim.
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Wykres 5.7 Wskaźnik liczby zakupionych rowerów na portalu Allegro w latach 2014-2016 na 100 tys. mieszkańców w wieku 18-65 lat
– zróżnicowania między województwami
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“Sprzedaż rowerów i sprzętu rowerowego będzie rosła, minimum 15%
rok do roku. Oprócz sprzedaży rowerów, rozwija się się również sprzedaż
akcesoriów rowerowych.”

Łukasz Stawisiński
Category Group
Manager Allegro

5.2 		

NAJPOPULARNIEJSZE TYPY I MARKI SPRZĘTU ROWEROWY
Analizując popularność poszczególnych typów rowerów
można zauważyć względną stabilność preferencji
cyklistów. Zdecydowanie najwięcej sprzedawanych
rowerów to rowery miejskie i górskie (MTB). Ponad 37%
rowerów sprzedawanych na portalu Allegro to rowery
zaklasyfikowane do kategorii rower miejski, a średnio co
czwarty kupowany rower to rower górski. Niezmienną
popularnością cieszą sie także rowery dziecięce i typu
junior, które stanowią średnio 16% rocznego wolumenu
sprzedaży. Z uwagi na swoje przeznaczenie, jak i specyfikę
celebrowania w Polsce pierwszej komunii świętej, udział
sprzedaży tego typu rowerów nieznacznie wzrasta
w okresie kwiecień-maj (do poziomu około 20 punktów
procentowych).

Średnio co 12 sprzedawany na Allegro rower, to rower
trekkingowy, a około 4% to rowery szosowe i crossowe.
Relatywnie najmniejszą popularnością cieszą się rowery
typu BMX i rowery elektryczne, na zakup których
decyduje się łącznie mniej niż 5% badanych. Analizując
szczegółowo dynamikę wzrostu sprzedaży rowerów
w okresie 01.2014-08.2016 zwraca uwagę fakt
zmienności w zakresie przyrostu sprzedaży
poszczególnych typów rowerów. Największy wzrost
sprzedaży w pierwszych 8 miesiącach 2016 roku
w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015
odnotowano w kategorii rowerów miejskich1 (+18%)
i crossowych (+8%), największy spadek – w kategorii
rowerów szosowych (-14%), elektrycznych (-13%) oraz
dziecięcych i junior (-9%).

Wykres 5.8 Udział poszczególnych typów rowerów w ogólnym wolumenie sprzedaży rowerów na portalu Allegro w latach 2014-2016
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W ramach badania internetowego poproszono rowerzystów
o wskazanie ulubionych marek rowerów. Ankietowani
najczęściej wybierali marki Kroos i Romet. Na tych dwóch
producentów wskazało odpowiednio 34% i 31% ankietowanych.
Na dalszych miejscach znalazły się rowery Cube (19% wskazań),
Giant (12%) i Batavus (8%).

Wykres 5.9 Ulubione marki rowerów
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Ankietowani relatywnie często wskazywali także inne marki
rowerów nie wymienione w pytaniu. Wśród najczęściej
wskazywanych spontanicznie marek rowerów znalazły się Merida,
Unibike, Kelly’ Bicykles, Trek, Scott i Specialized.
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Wykres 5.10 Najczęściej wymieniane ulubione inne marki rowerów
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Wśród najczęściej kupowanych marek rowerów na
portalu Allegro w roku 2016 wyraźnie dominuje polska
marka rowerów miejskich Goetze (właścicielem marki jest
Greenbike). Kupujący relatywnie często wybierali także
rowery miejskie, które oferowane były bez informacji o
producencie. W tym miejscu warto zauważyć, że
w ostatnich latach w Polsce bardzo dynamicznie rozwija
się produkcja rowerowa. Wśród wielu firm zajmujących
się produkcją i składaniem rowerów na razie tylko
niektóre uzyskały znaczną rozpoznawalność, stąd
wynikać może specyfika ofert sprzedających pomijających

nazwy producenta. Wśród polskich rozpoznawalnych
marek rowerowych znajdują się m.in. Romet i Kroos,
stąd jednoślady tych producentów należą także do
najchętniej kupowanych na portalu Allegro. Wśród
polskich rowerów kupowanych najczęściej znalazły się
także rowery Spartacus i Mexller, a wśród zagranicznych:
Lazaro, Muller i Trek. Ogólnie można jednak zauważyć,
że wśród sprzedawanych rowerów za pośrednictwem
platformy Allegro wyraźnie dominują jednoślady polskich
producentów.

Wykres 5.11 Najpopularniejsze marki rowerów sprzedawane na portalu Allegro w roku 2016
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Najczęściej kupowanymi akcesoriami rowerowymi na
portalu Allegro w roku 2016 są elementy oświetlenia,
które stanowią ponad 1/3 kupowanych akcesoriów.
Oprócz lamp rowerowych w ramach kategorii oświetlenia
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dużą popularnością cieszyły się nakładki LED na wentyle
i koła. Bardzo chętnie kupowano także opaski odblaskowe,
sprzęt bagażowy, pokrowce rowerowe i sprzęt postojowy.

Wykres 5.12 Najpopularniejsze kategorie akcesoriów rowerowych sprzedawanych na portalu Allegro w roku 2016
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PODSUMOWANIE
- OCENA KAMPANII
KRĘĆ KILOMETRY

1.

W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost liczby osób wykorzystujących
rowery jako środek transportu, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim.
Zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i obserwacja ruchu na
ulicach miast wskazują na rosnącą popularność dwóch kółek w naszym
kraju. Rowerzyści ankietowani w badaniu charakteryzują się przy tym
ponadprzeciętną aktywnością rowerową. Ponad 40% ankietowanych
rowerzystów codziennie lub prawie codziennie jeździ rowerem, a 37%
korzysta z tego środka transportu kilka razy w tygodniu . Przekłada się
to na pokonywany dystans. W sezonie wiosenno-letnim ponad połowa
rowerzystów w ciągu tygodnia przejeżdża powyżej 60 km.

2.

WNIOSKI

W oparciu m.in. o deklarowaną częstotliwość jazdy na rowerze i średni dystans
pokonywany w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim wyznaczono
specjalne indeksy jazdy rowerowej, które pozwoliły na przyporządkowanie
ankietowanych cyklistów do czterech kategorii – rowerzystów wyczynowych,
miejskich, rekreacyjnych i okazjonalnych
1) Rowerzyści okazjonalni to cykliści, którzy jeżdżą na rowerze stosunkowo
rzadko – raz w miesiącu lub rzadziej. Najczęściej są to osoby poniżej 30. roku
życia, uczniowie, studenci lub osoby pracujące.
2) Rowerzyści rekreacyjni / turystyczni to osoby, które jeżdżą na rowerze
relatywnie często, głównie w celach rekreacyjnych, ale także w celach dojazdu
do pracy, czy do szkoły lub na uczelnię. Najczęściej są to osoby powyżej 50. roku
życia. W grupie tej znajduje się relatywnie dużo osób nieaktywnych zawodowo
–emerytów, rencistów i osób opiekujących się domem.
3) Rowerzyści miejscy - cykliści, którzy w ramach dojazdów do pracy, czy do
szkoły lub na uczelnię korzystają z roweru co najmniej kilka razy w tygodniu.
W tej grupie cyklistów dominują osoby poniżej 50. roku życia, pracujące lub
uczące się.
4) Rowerzyści sportowi / wyczynowi – osoby, które wykorzystują rower
zarówno jako główny środek transportu, jak również w celach treningowych,
czy w ramach udziału w zawodach sportowych. Rowerzysta sportowy to
najczęściej mężczyzna w wieku 30-50 lat. Takie osoby częściej niż pozostali
cykliści używają rowerów szosowych lub górskich, częściej również korzystają
ze specjalnych akcesoriów rowerowych.

3.
Charakterystyka profili rowerzystów, jak
i szczegółowa analiza częstości i długości
przejazdów na rowerze wskazują na
istotne zróżnicowania ze względu na
charakterystyki społeczno-demograficzne
rowerzystów. Dłuższy dystans na rowerze
pokonują mężczyźni, a także ankietowani
w wieku 41-60 lat, a wg innego kryterium
– osoby pracujące oraz emeryci i renciści.
Kobiety, a także najmłodsi ankietowani,
uczniowie i studenci - to grupy o relatywnie
najniższych wartościach wskaźników
przejechanych tygodniowo kilometrów na
rowerze. Wyniki te są zbieżne z danymi
uzyskanymi w ramach analizy danych
z aplikacji. Generalnie więcej kilometrów na
rowerze z aplikacją przejeżdżają mężczyźni,
a także rowerzyści powyżej 40. roku życia,
relatywnie najmniej kilometrów wykręcają
najmłodsi użytkownicy.

4.

Różnice w zakresie deklarowanej długości trasy pokonywanej w ciągu
tygodnia na rowerze pomiędzy mieszkańcami poszczególnych województw
są nieznaczne. Wartości wskaźników w postaci średniej oscylują w granicach
57-68 km na tydzień. Analiza danych w zakresie dystansu pokonywanego
na rowerze z aplikacją wykazują istotne różnice w popularności aplikacji
wśród mieszkańców poszczególnych województw. Aplikacja Kręć Kilometry
jest szczególnie chętnie używana przez rowerzystów
z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego, a w roku 2016 z aplikacją
najwięcej średnio przejeżdżali mieszkańcy z województw: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, śląskiego, łódzkiego i podlaskiego.

5.
Analiza danych użytkowników aplikacji umożliwia przy
tym na wskazanie dni i godzin, w których rowerzyści
najchętniej monitorują swoje przejazdy na rowerze.
W roku 2016 użytkownicy aplikacji najczęściej wsiadali
na rower w niedziele i soboty. W weekendy rowerzyści
wykręcają przeciętnie 30% dłuższy średni dobowy
dystans niż w dni powszednie. W ramach aktywności
rowerowych, zarówno w dni powszednie, jak
i w weekendy, dominują przejazdy popołudniowe, przy
czym szczególnie wzmożoną liczbę rejestrowanych za
pomocą aplikacji przejazdów obserwuje się pomiędzy
godziną 18.00 a 21.00.

6.

Następuje zmiana najczęściej używanych typów rowerów z rowerów górskich na
rowery miejskie, rośnie też popularność rowerów trekkingowych. W ramach badania
ankietowego wciąż jeszcze najbardziej popularnym typem dwóch kółek jest „góral”,
czyli rower górski/ terenowy. Jednak już blisko co czwarty ankietowany rowerzysta
jeździ na rowerze miejskim. Dane sprzedażowe uzyskane z Allegro wskazują przy tym
na utrzymującą się od kilku lat tendencję zwiększonego zainteresowania modelami
miejskimi. Ponad 1/3 rowerów kupowanych na portalu Allegro.pl to rowery miejskie,
a średnio co czwarty to rower górski.

7.
Następuje wyraźna poprawa jakości infrastruktury rowerowej, którą pozytywnie
ocenia zdecydowania większość rowerzystów. Wydaje się jednak, że dynamiczny rozwój
ścieżek i dróg rowerowych, na który jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają
znaczne środki budżetowe, nie spełnia rosnących oczekiwań cyklistów. Potrzeby sporej
grupy rowerzystów w zakresie rozwoju twardej infrastruktury rowerowej (ścieżki
i drogi rowerowe) odbiegają od aktualnych warunków jazdy, dlatego blisko co czwarty
ankietowany rowerzysta wyraża niezadowolenie z długości tras i ścieżek rowerowych
w swojej miejscowości. Co więcej, oczekiwania cyklistów wykraczają poza kwestie ścieżek
rowerowych. Bezpieczeństwo ruchu na ulicach budzi zastrzeżenia blisko 1/3 badanych
cyklistów, a na brak odpowiedniej liczby parkingów rowerowych i stojaków rowerowych
zwraca uwagę ponad 40% ankietowanych. W tym kontekście Kampania Kręć Kilometry,
w ramach której postawiono już ponad 1000 stojaków w polskich miastach, znakomicie
wpisuje się w zapotrzebowania rowerzystów poprzez bezpośrednie kształtowanie
Generalnie ankietowani z największych miast
środowiska przyjaznego dla tej grupy użytkowników dróg.
(pow. 200 tys. mieszkańców) ogólnie lepiej oceniają
warunki jazdy rowerem w swoich miejscowościach
niż mieszkańcy średnich i małych miejscowości,
zwłaszcza w zakresie długości tras i ścieżek
rowerowych oraz parkingów rowerowych i stojaków
dla rowerów. Relatywnie najwięcej zastrzeżeń do
warunków rowerowych w największych aglomeracjach
odnotowano w zakresie bezpieczeństwa jazdy.

8.

9.

W ramach szczegółowej analizy kwestii poczucia
bezpieczeństwa jazdy na rowerze potwierdzono
odwrotnie proporcjonalną zależność między
wielkością miejscowości a poczuciem bezpieczeństwa,
tzn. im mniejsza miejscowość, tym większe poczucie
bezpieczeństwa. Koresponduje to z analizą poczucia
bezpieczeństwa przeprowadzoną dla największych
ośrodków miejskich w Polsce – wśród analizowanych
miast wojewódzkich najwyższy wskaźnik poczucia
bezpieczeństwa odnotowano w Opolu, Rzeszowie
i Białymstoku, relatywnie najniższy w Warszawie,
Krakowie i Poznaniu.

10.

Kradzieże rowerów i sprzętu rowerowego wciąż są poważnym utrapieniem
dla polskich rowerzystów. Blisko 7% ankietowanych było ofiarami kradzieży
roweru w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie, a około
28% badanych rowerzystów przyznaje, że kradzieże rowerów i wyposażenia
rowerowego są poważnym problemem na ich osiedlu, ulicy, czy w sąsiedztwie
domu. Podobnie jak w przypadku oceny poczucia bezpieczeństwa jazdy –
bezpośrednie doświadczenie kradzieży roweru wpływa negatywnie na ocenę
problemu kradzieży, tj. osoby, które w ostatnim czasie okradziono – częściej
określają kradzieże rowerów jako poważny problem w swojej okolicy.

11.

Na poczucie bezpieczeństwa jazdy kluczowy wpływ mają osobiste
bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia uczestników badania.
Analiza wykazała, że udział w wypadku, czy kolizji z udziałem roweru,
a także odnotowywana liczba niebezpiecznych sytuacji rowerzystów
na drodze (takich jak niedostosowanie odległości podczas
wyprzedzania, nadmierna prędkość, czy zajeżdżanie drogi) wpływają
na deklarowane oceny poczucia bezpieczeństwa jazdy. Naturalnie
rowerzyści, którzy częściej doświadczają takich niebezpiecznych
sytuacji na drodze wykazują niższy poziom poczucia bezpieczeństwa.
Przy tym niebezpieczne sytuacje na drodze, których wg deklaracji
świadkami lub uczestnikami było blisko 2/3 rowerzystów
spowodowane są zarówno niebezpieczną jazdą kierowców
samochodów (średnio 4,3 takie sytuacje), jak i nieostrożną jazdą
samych rowerzystów (średnio 3,4).

12.
Problem kradzionych rowerów i zagrożenie potencjalnym
zakupem takiego kradzionego sprzętu może być jednym z
czynników, przez które wciąż spora grupa rowerzystów wykazuje
obawy związane z zakupem roweru przez Internet. Jak wynika
z deklaracji ankietowanych rowerzystów, tylko mniej niż połowa
badanych rozważa możliwość zakupu roweru w sklepie lub
portalu internetowym, a średni co czwarty kategorycznie odrzuca
taką możliwość. Generalnie jednak ogólna liczba kupowanego
sprzętu rowerowego na portalu Allegro.pl systematycznie
rośnie. Wzrasta również średnia i łączna wartość sprzedawanych
rowerów. W sierpniu 2016 roku średnia wartość sprzedawanego
na portalu Allegro roweru wynosiła około 811 zł, a w całym
okresie 01-08.2016 – 778 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że
wśród najczęściej kupowanych marek rowerów na portalu Allegro
wyraźnie dominują jednoślady polskich producentów.
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