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Najważniejsze wnioski  

 

 Celem podróży przeciętnego krakowskiego rowerzysty jest przede wszystkim miejsce pracy lub nauki, rzadziej zakupy i rekre-

acja. To oznacza, że przez większość badanych, rower traktowany jest jako środek codziennej lokomocji.  

 Średni dzienny dystans podróży wynosi 14,8 km (największy dla osób zamieszkujących rejon Nowej Huty – 19,4 km, a naj-

mniejszy dla mieszkających w Śródmieściu – 11,9 km). Rowerzyści w swych podróżach po mieście nie ograniczają się tylko do 

rejonu swojego zamieszkania. Większość (84,6%) wyjeżdża poza swoją dzielnicę, najczęściej do Śródmieścia, najrzadziej do 

Nowej Huty. 

 Głównymi czynnikami decydującymi o korzystaniu z roweru są: oszczędność czasu (najważniejszy motyw dla 36,6% badanych) 

oraz dbałość o zdrowie (32%).  

 Rower jest dla większości badanych głównym środkiem transportu. Ponad połowa z nich porusza się nim codziennie lub nie-

mal codziennie w sezonie trwającym średnio 8,2 miesiąca. Rowerzyści używają też alternatywnych środków transportu, włą-

czając w to także samochód, który jest w posiadaniu ponad 71% gospodarstw domowych respondentów. Pomimo, że 39% 

ankietowanych posiada niemal nieograniczony dostęp do auta, to jego użycie w mieście nie jest częste i porównywalne z wy-

korzystaniem autobusów, ale mniej popularne niż komunikacja tramwajowa. 

 Pomimo intensywnego wykorzystywania roweru, badani życzyliby sobie podróżować nim jeszcze częściej. Chcieliby też korzy-

stać częściej z tramwajów oraz kolei podmiejskiej, której użycie w obrębie miasta jest obecnie marginalne. Badani woleliby 

rzadziej niż robią to obecnie poruszać się autobusem i samochodem.  

 Czynnikami, które mogłyby wpłynąć na wzrost ruchu rowerowego, są rozbudowa dróg rowerowych oraz poprawa ich ciągło-

ści. Natomiast czynnikami najbardziej zniechęcającymi do częstszej jazdy na rowerze okazały się: szybki i wzmożony ruch sa-

mochodowy (zniechęcający dla ok. 50% badanych), niebezpieczeństwo kradzieży roweru (44,4%) oraz czynniki atmosferyczne 

(43,9%).  
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Najważniejsze wnioski  

 

 Najbardziej oczekiwanymi przez rowerzystów rozwiązaniami infrastrukturalnymi są drogi rowerowe (zachęciłyby do jazdy ro-

werem 89,1% respondentów), pasy rowerowe (86,8%), przejazdy rowerowe (76,9%) i kontrapasy (74,8%). Śluzy rowerowe – 

rozwiązanie, które w Krakowie nie jest jeszcze stosowane, jest wyraźnie atrakcyjne dla 63,6% ankietowanych.  

 Stan infrastruktury rowerowej Krakowa jest oceniany przez rowerzystów zdecydowanie źle. Zastrzeżenia budzą w szczególno-

ści: nieciągłość dróg rowerowych (83,6% negatywnych ocen), wjazdy i zjazdy z dróg rowerowych (60,1%), niewystarczająca 

długość dróg rowerowych (54,4%) oraz liczba stojaków rowerowych (53,1%). Stojaków szczególnie brakuje w okolicach miejsc 

pracy, przy budynkach mieszkalnych oraz uczelniach.  

 Kraków nie został generalnie uznany za bezpieczny do jazdy na rowerze – tak twierdzi 52,8% badanych cyklistów. Odmienne-

go zdania jest 23,5% ankietowanych. 

 Zdaniem ankietowanych tempo rozwoju infrastruktury rowerowej w Krakowie nie jest adekwatne do innych inwestycji miej-

skich (według 79% respondentów). Ponad 92% badanych rowerzystów uważa, że udział wydatków na infrastrukturę rowero-

wą w budżecie miasta powinien istotnie wzrosnąć, a blisko 84% popiera poprawę infrastruktury rowerowej, nawet gdyby od-

bywało się to kosztem udogodnień dla samochodów. Postulat ten cieszy się dużym poparciem (80%) również pośród osób 

zmotoryzowanych. 

 Pozostałe propozycje zgłaszane przez badanych cyklistów dotyczyły poprawy stanu infrastruktury rowerowej w mieście. We-

dług ankietowanych, niedogodności w tym obszarze są skutkiem traktowania roweru przez decydentów jako nierównopraw-

nego środka transportu. Badani wskazują na konieczność oddzielenia dróg rowerowych od chodników, gdyż obecne rozwiąza-

nia są zbyt kolizyjne. Ponadto rowerzyści chcieliby zwiększenia liczby tras rowerowych (szczególnie szybkich tras pomiędzy 

dzielnicami), poprawy stanu technicznego dróg rowerowych, a także większej liczby miejsc, w których można bezpiecznie po-

zostawić rower. Zgłaszanym przez cyklistów problemem jest też zły stan powietrza w mieście.   
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Kogo i jak badaliśmy 
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Badanie potrzeb krakowskich rowerzystów pod kątem infrastruk-
tury rowerowej przeprowadzono w dniach od 18.02.2013 do 
31.03.2013.  
 

Jak badaliśmy? 

W zdecydowanej większości badanie zostało wykonane przy pomo-
cy techniki ankiety internetowej (CAWI - 95% próby), z wykorzy-
staniem oprogramowania Lime Survey. Ankieta internetowa udo-
stępniana była za pośrednictwem stron www (ZIKiT, KMR, MIK, ibi-
kekrakow) oraz Facebooka; była także promowana w mediach 
(m.in. w Gazecie Wyborczej Kraków, Gazecie Krakowskiej, Radiofo-

ni, Onet, TVP Kraków).  

Aby dotrzeć do osób niekorzystających z Internetu, ten sam kwestionariusz w 
formie papierowej (PAPI - 5% próby) był kolportowany był przez wolontariuszy 
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. 
 

Kogo badaliśmy? 

Do badania kwalifikowane były jedynie 
osoby, które deklarowały, że korzysta-
ły z roweru co najmniej 3 razy w prze-
ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Z uwagi na brak danych dotyczących 
populacji rowerzystów w Krakowie do-
bór próby miał charakter nielosowy. 

Reprezentatywność badania została jednak zwiększona poprzez kontrolę takich zmiennych jak rejon za-
mieszkania, płeć i wiek. Wartości tych zmiennych zostały zbliżone do struktury demograficznej ogółu 
mieszkańców Krakowa. Wartości dla zmiennej rejonu zamieszkania ustalone zostały na jednakowym po-
ziomie — 320 respondentów, co daje łączną wielkość zakładanej próby 1600 osób. We wszystkich rejonach miasta przyjęte liczebności ankiet 
zostały przekroczone, co wiązało się z koniecznością losowego odrzucenia nadmiaru kwestionariuszy. 
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Kogo badaliśmy: typy rowerzystów 
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Badanych respondentów podzieliliśmy na  trzy typy, ze względu 

na sposób i częstotliwość wykorzystania roweru. 



                  8  

 

Podróże krakowskich rowerzystów 

Średni sezon krakowskich rowerzystów trwa 8,2 miesiąca i najczęściej roz-
poczyna się w marcu. Na długość okresu rowerowego nie wpływają znaczą-
co ani płeć, ani wiek. Można jednak zwrócić uwagę, iż mężczyźni oraz osoby 
w starszych grupach wiekowych mają ten okres nieznacznie dłuższy od pozo-
stałych respondentów (o 0,2 miesiąca). Długość sezonu była jedną z najważ-
niejszych cech, które zadecydowały o podziale rowerzystów na jednorodne 
grupy (typy). Grupa całorocznych rowerzystów to te osoby, które w pytaniu 
„Proszę oszacować, w których miesiącach w roku nie jeździ Pani/Pan zazwy-
czaj na rowerze” zaznaczały opcję „Nie dotyczy, jeżdżę cały rok”. Wyraźne 
zróżnicowanie co do sezonowości korzystania z roweru istnieje też pomiędzy 
rowerzystami, którzy rower stosują przeważnie jako środek lokomocji, a 
tymi, dla których jest on głownie sposobem aktywnego wypoczynku. Tu licz-
ba miesięcy jest istotnie większa dla pierwszej z tych grup (8,9 w stosunku 
do 7,3). Należy jednak podkreślić, że z uwagi na deklaratywny i retrospek-
tywny charakter pytania, wartości tej zmiennej mają charakter poglądowy i 
informują jedynie o pewnych przyzwyczajeniach respondentów.  

Kolejnym ważnym wymiarem opisującym podróże krakowskich rowerzystów 
są powody, dla których wybierają ten środek transportu. Najwięcej bada-
nych (36,6%) jako najważniejszy powód jazdy na rowerze wybrało 
„oszczędność czasu”. Niewielu mniej (32%) wybrało „dbałość o zdrowie”. 
Trzecim najpopularniejszym wyborem była odpowiedź „inny powód” (takich 
osób było 15,4%, szczegóły poniżej). Rzadziej na pierwszej pozycji w rankin-
gu pojawiały się takie odpowiedzi jak: oszczędność pieniędzy (12,3%) oraz 
dbałość o środowisko (3,8%). 

Aby precyzyjniej określić popularność różnych powodów jazdy na rowerze, 
warto przyjrzeć się średnim pozycjom jakie one uzyskiwały one w zapropo-
nowanym w ankiecie rankingu. Respondenci oceniali ważność na skali od 1 
do 5, gdzie miejsce 1 przyporządkowane było do najważniejszego powodu 
jazdy na rowerze, a 5 – do najmniej ważnego. Najważniejszymi celami jazdy 
na rowerze okazały się tu „dbałość o zdrowie” oraz „oszczędność czasu”. Te 
dwa powody uzyskały identyczną średnią rankingów na poziomie 2,3. Odpo-
wiedź „inne powody” uzyskiwała przeciętnie pozycję 2,8. Kolejnym, ale już 
mniej ważnym czynnikiem, okazała się „oszczędność pieniędzy” (średnia 
pozycja 2,9). Natomiast ostatnią pozycję uzyskała „dbałość o środowi-
sko” (średnia pozycja 3,4).  źr
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Podróże krakowskich rowerzystów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizując przyczyny, dla których respondenci korzystają z roweru, należy zauważyć, że mężczyźni nieco mniej uwagi przywiązują do dbałości o środowisko 

(różnica 0,3), natomiast kobietom nieznacznie mniej (różnica 0,2) zależy na „oszczędności czasu”. Dla osób młodszych (do 29 lat) użytkowanie roweru 

trochę wyraźniej powiązane jest z oszczędnością pieniędzy (różnica względem grupy respondentów od 30 lat to 0,3) oraz czasu (różnica 0,2). Natomiast 

dla grupy wiekowej powyżej 30 lat nieco bardziej istotny okazał się aspekt dbania o środowisko (różnica względem młodszych ankietowanych to 0,2). 
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Podróże krakowskich rowerzystów 

Oprócz pytania o powody motywujące do jazdy rowerem po mieście, kwe-

stionariusz poruszał także kwestię głównych celów podróży oraz ich często-

tliwości. W trakcie sezonu rowerowego, większość badanych (blisko 75%) 

najczęściej wykorzystuje rower do dojazdów do pracy, szkoły lub uczelni. 

Drugim pod względem częstotliwości powodem użycia roweru jest „podróż 

na zakupy”. Z taką częstotliwością rower jest wykorzystywany przez 43% 

badanych. „Rekreacja” lub „sport” to rzadsze cele podróży (odpowiednio 

39,6% i 31,8% odpowiedzi „często” lub „bardzo często”). Należy jednak zau-

ważyć, iż obydwie te kategorie („rekreacja” i „sport”) posiadają najwięcej 

wskazań określających intensywność jako „czasami” (rekreacja 38,8%, sport 

27%).  

Spośród spontanicznie zgłaszanych celów podróży (pytanie typu otwartego) 

zdecydowanie dominowały odpowiedzi skategoryzowane jako „spotkania 

towarzyskie i kulturalne” (178 wskazań). Często pojawiała się odpowiedź 

„wszędzie” (105 wskazań) oraz nieco rzadziej — „sprawy na mie-

ście” (34 wskazania). Kategoria „w innych celach” (63 wskazania) 

zawiera wszystkie pozostałe odpowiedzi, gdzie często deklaro-

wano podróże do konkretnych miejsc na mapie Krakowa. Ogól-

nie odpowiedzi „inny cel” udzieliło 381 respondentów, co stano-

wi 23,8% próby (udzielonych odpowiedzi).  
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* główne tzn. deklarowa-

ne, jako bardzo często 

(codziennie lub niemal 

codziennie) lub często 

(kilka razy w tygodniu).  
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Podróże krakowskich rowerzystów 

Badani odpowiedzieli również na pytanie: „W jakim celu i z 

jaką częstotliwością korzysta Pan/Pani z roweru?” Oceny 

można było dokonać w skali od 1-5, gdzie 1 określa bardzo 

częste podróże, a 5 ich brak. Z analizy odpowiedzi wynika, 

że najpopularniejszym celem podróży krakowskich rowe-

rzystów są miejsca nauki i pracy (2,0). Wysoko w tym ze-

stawieniu pojawił się także cel rekreacyjny (2,8). Kolejnymi, 

mniej popularnymi wskazaniami były: „na zakupy” (3,0) i 

„dla sportu” (3,3). 

O najczęstszych celach podróży po Krakowie nie decydują 

znacząco ani płeć, ani wiek badanych. Warto jednak zau-

ważyć, że osoby powyżej 30 lat oraz mężczyźni rzadziej korzystają z roweru, aby zrobić zakupy (różnice odpowiednio 0,3 i 0,5).  
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Podróże krakowskich rowerzystów 
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Większość badanych wskazała rower jako swój głów-

ny środek transportu. Blisko 55% deklaruje, że z 

roweru korzysta codziennie lub niemal codziennie. 

Z niższą częstotliwością („kilka razy w tygodniu”) 

używa roweru prawie 29% respondentów. Odpowie-

dzi „czasami” i „rzadko” udzieliło odpowiednio 

11,4% i 4,8% badanych. Wyniki te w dużej mierze 

związane są z charakterem doboru próby. Należy 

bowiem przypomnieć, że ankietę mógł wypełnić 

mieszkaniec Krakowa, który zadeklarował, że w 

przeciągu 12 miesięcy korzystał z roweru co naj-

mniej 3 razy.  

Pośród pozostałych środków transportu dominuje 

tramwaj, z którego codziennie lub prawie codzien-

nie korzysta 18,4% badanych (z taką częstotliwością 

z autobusu miejskiego korzysta 13,7%, a z samochodu osobowego 9,3% ankietowanych). 

Kilka razy w tygodniu tramwajem przemieszcza się 19,9%, autem 17,9%, a autobusem 15,7%. 

Podobnie uszeregować można te trzy środki transportu z uwagi na wybór odpowiedzi „kilka 

razy w miesiącu”, odpowiednio: 34,6% tramwajem, 33,7% autem i 31,8% autobusem. Naj-

mniej badanych korzysta z usług kolei podmiejskiej.   

Ważną cechą osób jeżdżących na rowerze jest to, czy posiadają samochód osobowy. Ponad 

71% ankietowanych zadeklarowało, że w ich gospodarstwie domowym jest przynajmniej 

jedno auto (prywatne lub służbowe). Co ważne, 39% badanych udzieliło informacji, że jest 

głównym kierowcą tego samochodu. Częściej właścicielami samochodu są osoby korzystają-

ce z roweru przede wszystkim w sposób rekreacyjny (42,8%) oraz jako środek całorocznej 

lokomocji (41,2%). Nieco zaskakiwać może fakt, że znacznie mniej aut posiadają cykliści sezo-

nowi, dla których rower to przede wszystkim środek transportu (34,2%).  

Tak wysoki poziom zmotoryzowania badanych może dowodzić, iż wybór roweru jako środka 

transportu nie jest podyktowany brakiem alternatywy w postaci innego środka indywidu-

alnego transportu. 
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Podróże krakowskich rowerzystów 
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Zestawiając wyniki pytania dotyczącego najchętniej wybieranych środków 

transportu (pytanie typu ranking) oraz danych z pytania o najczęściej uży-

wane przez ankietowanych środki transportu (pytanie ze skalą częstości 

wykorzystania) widać, iż praktyka podróżowania po Krakowie nie odpo-

wiada w pełni potrzebom badanych. Przede wszystkim warto zauważyć, że 

średnia pozycja roweru w rankingu sposobów, którymi respondenci chcą 

się przemieszczać, przewyższa jeszcze i tak wysoką częstotliwość wykorzy-

stania tego środka transportu. To oznacza, że krakowscy rowerzyści chcieli-

by wykorzystywać rower intensywniej niż ma to miejsce obecnie. Podob-

ne tendencje, chociaż w nieco mniejszej skali, widać w przypadku szynowe-

go transportu zbiorowego. Krakowscy rowerzyści chcieliby częściej korzy-

stać z tramwaju, jak i z kolei podmiejskiej. Badani częściej niżby tego 

chcieli korzystają z autobusu i samochodu. Tu zarówno częstości wykorzy-

stania, jak i chęci poruszania się tymi dwoma sposobami są na bardzo zbli-

żonym poziomie.  
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Badani proszeni o wyznaczenie swoich naj-

częstszych tras przejazdu wskazywali, że 

rower służy im do jazdy po niemal całym 

Krakowie. Wyjazd poza rejon swojego za-

mieszkania deklaruje 84,6% badanych, 

przy czym odsetek ten jest największy dla 

rejonu Nowa Huta, a najmniejszy dla Śród-

mieścia.  

Co jest dość oczywiste, zdecydowanie naj-

więcej podróży z niemal wszystkich dziel-

nic odbywa się do rejonu Śródmieścia. 

Natomiast mieszkańcy rejonu 1 najczęściej 

kierują się w stronę rejonu Krowodrza. 

Podobne zróżnicowanie widać w przypad-

ku średnich deklarowanych dystansów 

podróży. O ile ilość kilometrów pokonywa-

nych dziennie przez przeciętnego krakow-

skiego rowerzystę wyniosła 14,8 km, o 

tyle wartość ta dla mieszkańca rejonu No-

wa Huta to 19,4 km. Najkrótsze podróże 

odbywają mieszkańcy Śródmieścia (11,9 

km) i rejonu Krowodrzy (12,5 km).  

Podróże krakowskich rowerzystów 
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 Podróże krakowskich rowerzystów 

Należy zauważyć, że trasy 

podróży rowerem kierują 

się głównie do centrum 

Krakowa. Przy czym trasy te 

nie przebiegają wyłącznie 

po istniejącej infrastruktu-

rze rowerowej. 

Mapa powstała w wyniku indywidu-

alnych pomiarów dystansu dzien-

nych podróży. Z interaktywnej ma-

py skorzystało 600 badanych za 

pomocą ankiety internetowej kra-

kowskich rowerzystów.  

                    - wyznaczona trasa naj-

częstszych podróży  

                   - drogi rowerowe, ciągi 

pieszo-rowerowe, pasy i kotrapasy 

rowerowe 

źródło: podkład OSM via Cloud Made Open Street Map 
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Około połowę badanych do jazdy na rowerze zniechęca zbyt szybki ruch samochodowy oraz zbyt wiele pojaz-

dów w ruchu ulicznym. Ankietowani obawiają się także kradzieży roweru, niesprzyjającej pogody oraz nie-

bezpieczeństwa związanego z lekceważeniem przepisów o ruchu drogowym. Zbyt daleki dystans do pokona-

nia, ukształtowanie terenu oraz oświetlenie miejskie zniechęcają najmniejszy odsetek badanych. 

Spośród czynników zniechęcających do jazdy na rowerze można wyodrębnić 4 główne składowe. Dwie pierw-

sze dotyczą kwestii poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i są zależne od polityki rowerowej miasta. Dwa po-

zostałe typy czynników odnoszą się do kwestii związanych z poczuciem komfortu rowerzystów, a ich ocena w 

większym stopniu zależy od subiektywnych upodobań rowerzystów. 

Co zniechęca do jazdy na rowerze 
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Patrząc na średnie 

uzyskane na skali 1-5 

(gdzie 1 to czynnik 

zupełnie nie zniechę-

cający, a 5 zdecydo-

wanie zniechęcają-

cy), widać ponownie, 

że największym pro-

blemem krakowskich 

rowerzystów jest 

zbyt intensywny 

ruch samochodowy. 

Natomiast analizując 

osobno wyniki ko-

biet i mężczyzn moż-

na zauważyć, że naj-

większe różnice u 

rowerzystów od-

miennej płci wystę-

pują w ocenie ilości i prędkości pojazdów w ruchu ulicznym, lekceważenia przepisów ruchu drogowego, czynni-

ków atmosferycznych oraz oświetlenia miejskiego. Średnio czynniki te bardziej zniechęcają kobiety niż mężczyzn.  

Jeśli chodzi o czynniki zniechęcające do jazdy na rowerze, największe zróżnicowanie ze względu na wiek widoczne 

jest dla „ukształtowania terenu”, „zbyt wielu rzeczy do transportu” oraz „czynników atmosferycznych”. Co cieka-

we, czynniki te bardziej zniechęcają młodszych respondentów (do 29 lat), niż tych w starszych grupach wiekowych 

(od 30 lat). 

Wszystkie wskazane w badaniu czynniki bardziej zniechęcają rowerzystów sezonowych, niż tych poruszających 

się cały rok. Najbardziej widoczne jest to w przypadku czynników atmosferycznych, które stanowczo zniechęcają 

rowerzystów rekreacyjnych, ale też tych używających roweru jako środka lokomocji.  

Co zniechęca do jazdy na rowerze 
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Co może zachęcić do wyboru roweru 
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Czynniki mogące zachęcić do częstszego korzystania z roweru 

zostały wskazane na podstawie odpowiedzi na pytanie rankin-

gowe — „Co zachęciłoby Panią/Pana do częstszej jazdy po 

Krakowie?”. Z analizy odpowiedzi wynika, że do częstszej jaz-

dy rowerem po Krakowie najbardziej zachęciłoby zwiększe-

nie liczby dróg rowerowych (średnia pozycja w rankingu 6,0), 

poprawa ich ciągłości (5,8) oraz polepszenie ich stanu tech-

nicznego (4,1). Czynniki te były uznawane za najistotniejsze 

niezależnie od wieku i płci badanego, przy czym drogi rowero-

we nieznacznie bardziej zachęcają „rowerzystów rekreacyj-

nych”. Stosunkowo ważnym elementem poprawy infrastruk-

tury byłoby ograniczanie i spowalnianie ruchu samochodo-

wego (3,8) – ten czynnik okazał się najważniejszy dla 

„rowerzystów całorocznych”. Nieco mniej istotne okazało się 

zwiększanie ilości rekreacyjnych tras rowerowych (3,6). Przy 

czym dla rowerzystów jeżdżących sezonowo w celach rekrea-

cyjno-sportowych, czynnik ten był uznawany 

za zdecydowanie zachęcający (średnia pozy-

cja w rankingu dla tej grupy była wyższa od 

ogółu badanych o 0,6). Za mniej atrakcyjne 

elementy przyczyniające się do wzrostu ru-

chu rowerowego badani uznali „zwiększenie 

liczby stojaków rowerowych” i „edukację z 

zakresu przepisów o ruchu drogo-

wym” (odpowiednio 2,9 i 2,6). Co ważne, 

obydwa te elementy najsłabiej przekonałaby 

rowerzystów dla których rower służy głów-

nie celom rekreacyjnym.  

*średnia pozycji 

rankingowych 1-7, 

7=najbardziej   

zachęca 
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Co może zachęcić do wyboru roweru 

Fo
to

: c
yk

lo
fo

to
gr

afi
a/

 M
at

eu
sz

 T
ró

jc
za

k 
 

Istotne wnioski, dotyczące czynników mogących przyczynić się do częstszego używania roweru jako środka transportu, płyną z pytania otwarte-

go, w którym respondenci mogli dodatkowo wskazać problemy dotyczące poruszania się rowerem po Krakowie. Na podstawie udzielonych 

odpowiedzi wyróżniono sześć kategorii czynników mogących wpłynąć na większą popularność jazdy rowerem. Respondenci najczęściej wysu-

wali postulaty skategoryzowane jako potrzeba poprawy infrastruktury rowerowej (243 wskazania). W ocenie badanych niedogodności infra-

strukturalne są w dużej mierze skutkiem tego, że rower nie jest traktowany jak równoprawny środek lokomocji. Stan ten najlepiej obrazuje 

wypowiedź jednego z respondentów: „Problemem jest sposób traktowania roweru przez urzędników miejskich oraz osoby projektujące infra-

strukturę - traktowanie go jako rekreację, co skutkuje niepraktycznymi rozwiązaniami”.  

Na postulat „poprawa infrastruktury rowerowej” składało się szereg kwestii, które uporządkowano w 9 kategorii. Najczęściej pojawiające się 

postulaty to:  

- oddzielenie dróg rowerowych od chodników – obecne rozwiązania są kolizyjne,  

- zwiększenie liczby tras rowerowych 

(szczególnie szybkich tras między 

dzielnicami, dróg rowerowych łączą-

cych Kraków z okolicznymi miejsco-

wościami oraz ciekawych tras rekre-

acyjnych),   

- konieczność poprawy stanu utrzy-

mania dróg rowerowych (m.in. odśnieża-

nie w zimie i oczyszczanie ze szkła i innych 

zanieczyszczeń) 

- zwiększenie liczby miejsc, w których 

można bezpiecznie pozostawić rower (np. tworzenie monitorowanych parkingów dla rowerów oraz sytuowanie ich w miejscach newralgicz-

nych, takich jak punkty przesiadkowe komunikacji zbiorowej).  

Wyodrębnionym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na atrakcyjność roweru jako środka transportu po Krakowie jest zwiększenie kultury jazdy 

i respektowanie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego - kierowców, pieszych, jak i samych rowerzystów. Jeden z ankieto-

wanych pisze na przykład: „Problemem jest stosunek rowerzystów do kierowców i odwrotnie. Często można zauważyć brak zrozumienia i sza-

cunku z obu stron. Rozumieją to chyba tylko ci, którzy jeżdżą, po mieście zarówno rowerem, jak i autem.”  
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Z wypowiedzi badanych wynika jednak, że nierespektowanie praw innych uczestników ruchu nie jest rezultatem jedynie celowego działania. 

Przyczyną takich zachowań jest często brak wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, bądź też rozwiązania infrastrukturalne, które unie-

możliwiają ich jednoznaczną interpretację (np. źle oznakowane kontrapasy i przejazdy rowerowe). Istotną grupą czynników, które zachęciłyby 

do częstszego korzystania z roweru jako środka lokomocji jest zmiana niekorzystnych dla rowerzystów przepisów ruchu drogowego. Opisując tę 

kwestię respondenci zwracali uwagę na takie problemy, jak:  

- niemożność powolnego przejaz-

du przez przejście dla pieszych, 

- zbyt restrykcyjne kary za jazdę 

po spożyciu alkoholu, 

- możliwości jazdy pod prąd na 

niewielkiej liczbie ulic jednokie-

runkowych (brak kontrapasów). 

Ostatnim zbiorem często wymie-

nianych problemów, których po-

prawa zdaniem respondentów mo-

głaby zwiększyć komfort i częstotli-

wość jazdy rowerem jest stan czystości powietrza. Opisując ten problem ankietowani pisali: „krakowskie toksyczne powietrze skutecznie znie-

chęca do jeżdżenia na rowerze”, „Straszne powietrze, które powoduje raczej, że chce się wsiąść w samochód, a nie wydychać smog. Rowerem 

niby zdrowo, ale chyba nie w Krakowie - a już na pewno nie w centrum… Szkoda, wielka szkoda…”. 

  

 

 Podsumowanie pytania „Czy w Pani/Pana opinii, jest jakiś ważny problem dotyczący poruszania się rowerem po 
Krakowie, który nie został w tej ankiecie uwzględniony?”. Ponieważ najwięcej (241 osób) wskazało na kategorie 

poprawy infrastruktury rowerowej to odpowiedzi te przyporządkowano dodatkowym 9 kategoriom szczegółowym.  
Wielkość czcionki poszczególnych odpowiedzi jest proporcjonalna do częstości wyborów respondentów. 



                  21  
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Aby sprawdzić jak szczegółowe rozwiązania infrastrukturalne są aprobowa-

ne przez badanych zadano dodatkowe pytanie. Po zapoznaniu się z grafika-

mi i zdjęciami ilustrującymi poszczególne rozwiązania, badani mieli ocenić 

ich potencjał na skali od 1 do 5 (gdzie 1 to czynnik zupełnie niezachęcający, 

a 5 bardzo zachęcający). Elementami najbardziej pożądanymi przez kra-

kowskich rowerzystów są drogi rowerowe oraz pasy rowerowe. Jedno-

znacznie opowiedziało się za nimi blisko 89% i 87% ankietowanych. Bardzo 

duży potencjał w rozwoju krakowskiej infrastruktury rowerowej mają 

przejazdy rowerowe oraz kontrapasy (odpowiednio 76,9% i 74,8% wska-

zań). Mniejszy, aczkolwiek znaczący odsetek badanych dobrze ocenił śluzy 

rowerowe, wiaty i stojaki rowerowe oraz strefy uspokojonego ruchu. Jesz-

cze mniej respondentów (57,5%) wybrało ścieżki pieszo-rowerowe. 

* skumulowany 

procent odpowiedzi 

„zachęca” i zdecy-

dowanie zachęca” 

*skumulowane 

odpowiedzi: za-

chęca i zdecydo-

wanie zachęca 
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Średnie wyników uzyskanych na skali 1-5, gdzie 1 to czynnik zupełnie niezachęcający, a 5 najbardziej zachęcający, pokazują również, że najbar-

dziej pożądanym rozwiązaniem są drogi rowerowe (4,6), jak i pasy rowerowe (4,5). Badani wysoką wagę nadali też przejazdom rowerowym 

oraz kontrapasom (po 4,2). Dużą atrakcyjność przypisuje się również rozwiązaniu, które do tej pory nie było jeszcze stosowane w Krakowie, a 

mianowicie śluzie rowerowej (wynik 4,0). Nieznacznie słabiej ocenione zostały wiaty (3,9) i stojaki rowerowe (3,8), co tłumaczyć można tym, iż 

wyniki tych dwóch rozwiązań nie dotyczą bezpośrednio samego poruszania się. Mniejszą, ale wciąż wysoką skuteczność w poprawie infrastruk-

tury może mieć tworzenie stref uspokojonego ruchu (3,8). Najniżej oceniono ścieżki pieszo-rowerowe. Średnia wyniosła w tym przypadku 3,6. 

Jeśliby prześledzić rozkład tej zmiennej w różnych grupach badanych, to warto podkreślić, że kobiety punktowały wszystkie rozwiązania wyżej 

od mężczyzn. Jest to szczególnie wyraźne w przy-

padku: dróg rowerowych (różnica 0,3), wiat rowe-

rowych (0,4) i stojaków rowerowych (0,5) oraz 

ścieżek pieszo-rowerowych (0,5). O ile kategorie 

wiekowe w żaden sposób nie różnicują ocen 

atrakcyjności poszczególnych rozwiązań infra-

strukturalnych, o tyle różnice pomiędzy poszcze-

gólnymi typami rowerzystów są warte podkreśle-

nia. Tu widać że rowerzyści korzystający z roweru 

głównie rekreacyjnie dawali niższe oceny niemal 

wszystkim rozwiązaniom. Różnice są szczególnie 

widoczne w przypadku śluz rowerowych i kontra-

pasów (0,3 poniżej średnich dla ogółu). 
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Respondenci, którzy w pytaniu dotyczącym oceny stanu poszczegól-

nych elementów infrastruktury nie uznali ilości stojaków rowerowych 

jako wystarczającej zostali dopytani o miejsca, w których potrzebne 

jest zwiększenie ich liczby. Lokalizację, którą najwięcej responden-

tów wskazało na pierwszym miejscu rankingu były miejsca pracy 

(21% wyborów). Nieznacznie rzadziej badani wybierali budynki 

mieszkalne oraz uczelnie (odpowiednio 18,1% i 17,8%). Miejscami, 

gdzie mocno oczekiwane jest przez krakowskich rowerzystów zwięk-

szenie ilości stojaków są też sklepy. Taką potrzebę zgłosiło 15% an-

kietowanych. Mniej popularne okazały się urzędy (8% wskazań), in-

stytucje kultury (6,7%), szkoły (6,7%) oraz dworce (4%). Inne miejsca 

na pierwszym miejscu rankingu zgłaszane były przez 2,8% rowerzy-

stów. Na pytanie otwarte — uzupełniające wybór kategorii „inne 

miejsce” najczęściej (84 wskazań) respondenci wpisywali punkty 

związane ze spędzaniem wolnego czasu, na kawiarnie czy obiekty 

sportowe, czy restauracje. Często podawaną lokalizacją było po pro-

stu centrum miasta (82 wpisy) oraz węzły komunikacji zbiorowej (42 

wpisy). 

*odsetek wskazań 

dla pierwszej pozy-

cji w rankingu 1-8 
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Analizując odpowiedzi na pytanie o stan poszcze-

gólnych elementów infrastruktury rowerowej wi-

dać, że ankietowani zdecydowanie najgorzej oce-

niali ciągłość sieci dróg rowerowych. Ocenę złą 

lub bardzo złą wystawiło jej ponad 83% bada-

nych. Jedynie 1,6% respondentów było odmien-

nego zdania, a pozostali (15,4%) wybrali odpo-

wiedź „ani dobrze, ani źle”. Z badania wynika, że 

krakowscy rowerzyści są wyraźnie niezadowoleni 

ze stanu wjazdów i zjazdów na drogi rowerowe. 

Odpowiedzi negatywnych było ponad 60%, co w 

stosunku do 9,4% pozytywnych ocen można uznać 

za wynik zdecydowanie niekorzystny. Wyraźną 

przewagę złych ocen widać również w odniesie-

niu do: ilości dróg rowerowych (54,4% odpowie-

dzi źle lub bardzo źle), ilości stojaków rowero-

wych (52,1%), funkcjonalności dróg rowerowych 

(47,8%) oraz utrzymania dróg rowerowych (43%). Jedynym elementem, który uzyskał przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi było 

oznakowanie drogowe. 35,8% ankietowanych uznało stan poziomych i pionowych oznaczeń infrastruktury rowerowej jako dobry lub bar-

dzo dobry. 

Ocena stanu infrastruktury rowerowej 
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Poprosiliśmy respondentów o ocenę poszczególnych elementów infrastruktury 

rowerowej. Wyniki przedstawiono na podstawie średnich na skali 1-5, gdzie 1 

oznacza bardzo złą, a 5 bardzo dobrą ocenę elementu. Widać, iż różne elementy 

infrastruktury zostały nieco różnie ocenione, w zależności od tego jaka grupa 

respondentów udzieliła odpowiedzi. Przede wszystkim widać zróżnicowanie 

odpowiedzi pod kątem sposobu użytkowania roweru. Ci, którzy korzystają z 

niego najintensywniej, wyrażają nieco niższe oceny, szczególnie pod wzglę-

dem utrzymania i funkcjonalności dróg rowerowych. W przypadku rejonu za-

mieszkania, jedynie mieszkańcy Nowej Huty nieznacznie odróżniają się w swej 

ocenie i lepiej oceniają liczbę, utrzymanie i funkcjonalność dróg rowerowych 

(o 0,2 w stosunku do ogółu). 

Porównując wybrane aspekty infrastruktury rowerowej pod kątem ich ważności 

(czy zachęca do jazdy) oraz ich średnie ocen, widać iż ilość dróg rowerowych— 

a zwłaszcza ciągłość ich sieci— są na poziomie będącym 

zdecydowanie poniżej oczekiwań. Natomiast stosunkowo 

mało różnią się od siebie oceny i ważności liczby stojaków 

rowerowych oraz utrzymania infrastruktury. 

Ocena stanu infrastruktury rowerowej 
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* ocena elementu: na podstawie pytania „Proszę ocenić stan poszczególnych elementów infra-
struktury rowerowej w Krakowie” ze skalą 1-5, gdzie 1=bardzo zła, a 5=bardzo dobra. 

** ważność elementy: na podstawie pytana rankingowego „Co zachęciłyby Pana/Panią do 
częstszej jazdy na rowerze po Krakowie?”, w celach prezentacyjnych wartości zostały znormali-
zowane do zakresu 1-5, gdzie 1=najmniej zachęca, a 5=najbardziej zachęca (liczba aspektów 7). 
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Ogólnie rzecz ujmując, krakowscy rowerzyści (52,8% badanych) nie czują się bezpiecznie 

w ruchu ulicznym, przy czym 14,2% jest o tym zdecydowanie przekonana. Osób uznających 

Kraków za miasto bezpieczne do jazdy było 23,5%, ale zdecydowanych o tym tylko 1,4%. 

Blisko 1/4 ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić poziomu bezpieczeństwa. 

Krakowscy rowerzyści wskazują ponadto na niedostosowanie tempa rozwoju infrastruk-

tury rowerowej w stosunku do innych inwestycji. Takie przekonanie wyraża zdecydowa-

na większość ankietowanych – ponad 79%, przy czym 44,7% twierdzi tak zdecydowanie. 

Odmiennego zdania było 9,1% ankietowanych, ale zdecydowanych jedynie 1,7%. Osób, któ-

re nie zajęły wyraźnego stanowiska w tej sprawie było 11,8% (odpowiedź ani się zgadzam, 

ani się nie zgadzam). 

Co ważne, żadna z wyznaczonych grup celowych nie różnicuje w sposób istotny odpowie-

dzi. Oznacza to, że płeć, kategoria wiekowa, sposób korzystania z roweru, rejon poruszania 

się rowerem czy nawet posiadanie samochodu nie wprowadzają różnic w poglądach na po-

czucie bezpieczeństwa, ani na ocenę tempa rozwoju infrastruktury. Jedynym wartym odno-

towania wyjątkiem jest tu nieznacznie lepsza od średniej ocena poziomu inwestycji rowe-

rowych przez grupę sezonowych rowerzystów rekreacyjnych. Widoczne są też niewielkie 

różnice w ocenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na rejon zamieszkania. Naj-

mniej bezpiecznie czują się rowerzyści mieszkający w rejonie Podgórza Wschód (średnia 

2,4), a najbezpieczniej ankietowani z rejonu Nowa Huta (2,7) – różnice te nie są jednak 

bardzo wyraźne.  

Ocena stanu infrastruktury rowerowej 
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W związku z przeciętną, a w niektórych przypadkach złą oceną stanu infrastruktury rowero-

wej, badani respondenci są zgodni co do stwierdzania, iż udział wydatków na jej poprawę 

powinien wzrosnąć. Tego zdania było 92,5% badanych, przy czym zdecydowanie twierdzi 

tak 75,7% ankietowanych rowerzystów. Odmiennego zdania było jedynie 3,2%, a odpowie-

dzi neutralnej udzieliło 4,3% respondentów. 

Co istotne, poprawa infrastruktury rowerowej popierana jest przez zdecydowaną więk-

szość, nawet wtedy, gdy miałoby się to odbywać kosztem udogodnień dla samochodów. 

Zgodność z takim postulatem wyraziło blisko 84% ankietowanych (67,9% zdecydowanie). 

Przeciwników tak wprowadzanych udogodnień infrastrukturalnych było w badanej próbie 

8,4% (3,6% zdecydowanie). Większy był też udział osób niezdecydowanych— odpowiedzi 

„ani się zgadzam, ani nie zgadzam” udzieliło 7,7% ankietowanych. 

Podobnie, jak w przypadku poprzednich dwóch pytań zmienne grupujące respondentów 

(płeć, grupa wiekowa, typ rowerzysty i rejon poruszania się rowerem) nie ukazują odmien-

nych istotnie poglądów we wskazanych kwestiach. Można zauważyć, iż poparcie dla popra-

wy infrastruktury rowerowej kosztem udogodnień dla samochodów jest tylko nieznacznie 

mniejsze pośród  właścicieli aut (głównych kierowców — 4,2), niż osób które ich nie mają 

(4,6). Fakt ten jest dość zrozumiały i bardziej zaskakuje to, że różnice te są stosunkowo nie-

wielkie, a poparcie badanych posiadających auta dla zmian w organizacji ruchu drogowego 

i jego finansowania jest bardzo wysokie. 
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