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1. Uwagi wstępne
Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) jest jednym
z elementów realizowanej przez władze Gdańska polityki mobilności aktywnej.
Podstawowe załoŜenie projektu wynikają więc z dokumentów podpisanych przez
Prezydenta Miasta Gdańska: Karty Brukselskiej i Gdańskiej Karty Mobilności
Aktywnej.
Realizowane w ramach projektu STeR działania z zakresu partycypacji
społecznej wynikały nie tylko z zapisów wymienionych powyŜej dokumentów.
Ich fundamentem było załoŜenie, Ŝe miasto to przede wszystkim ludzie –uŜytkownicy
miejskiej przestrzeni o realizujących róŜne role społeczne. A zatem to ich wiedza
i opinie powinny być punktem wyjścia do dyskusji o przebiegu tras rowerowych
oraz formie i lokalizacji infrastruktury rowerowej.

Ryc. 1. Miasto to ludzie.
Źródło: opracowanie własne.

2. Cel i efekty
Podstawowym celem projektu STeR było budowanie dostępnego, przyjaznego
i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi.

3

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Pochodną tego załoŜenia stał się scenariusz działań partycypacji społecznej,
na który składały się trzy zasadnicze elementy:
-

strona internetowa projektu,

-

warsztaty,

-

debata nad projektem studium.
Efektem działań realizowanych w projekcie STeR, w tym tych określanych

wspólną nazwą partycypacja społeczna, jest studium urbanistyczne (mapy oraz
zestaw wytycznych do realizacji tras rowerowych w Gdańsku) współtworzone przez
pracowników Biura Rozwoju Gdańska (BRG) oraz mieszkańców i przedstawicieli
organizacji pozarządowych w oparciu o europejskie standardy rozwijania systemu
tras rowerowych oraz informacje uzyskane w trakcie warsztatów dotyczących:
-

uŜytkowanych aktualnie tras rowerowych,

-

preferowanych kierunków poruszania się rowerem,

-

przeszkód dla ruchu rowerowego oraz istniejących miejsc niebezpiecznych,

-

potrzeb w zakresie infrastruktury rowerowej (w szczególności parkingów
rowerowych).

3. Harmonogram
Harmonogram projektu STeR zbudowany został wokół dwóch typów zadań:
prac planistycznych oraz działań z zakresu partycypacji społecznej.
Koordynatorami zespołu zajmującego się pracami planistycznymi zostali
Magdalena Olejnik (z domu Jasiak) i Jarosław Wincek. Za koordynację prac
z zakresu partycypacji społecznej odpowiadała Marta Jaskulska.
Prace w ramach projektu STeR rozpoczęły się w grudniu 2010 roku
od sformułowania celów, którym projekt ma słuŜyć oraz spodziewanych efektów.
W oparciu o te załoŜenia przygotowany został scenariusz działań partycypacji
społecznej. Prace realizowane w ramach poszczególnych zadań przeplatały się
i wzajemnie uzupełniały, czego wspólnym rezultatem jest studium STeR.
W kategorii działań partycypacyjnych najwaŜniejszymi punktami były:
-

rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej projektu STeR (28 kwietnia
2011 roku: uruchomienia strony internetowej oraz ankiety internetowej,
konferencja

prasowa,

spotkanie

dla

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych),
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-

warsztaty (5 maja – 16 czerwca 2011 roku),

-

spotkania z przedstawicielami gmin zewnętrznych (maj – czerwiec 2011),

-

debata internetowa nad projektem studium (10 października - 7 listopad 2011
roku).

Tab.1. Harmonogram prac w ramach projektu STeR
prace planistyczne
grudzień 2010
styczeń 2011

cele i efekty projektu

cele i efekty działań partycypacyjnych

podstawowe załoŜenia projektu

scenariusz działań partycypacyjnych

luty 2011

konkurs wewnętrzny na nazwę, hasło i logo projektu
inwentaryzacja tras rowerowych

marzec 2011
inwentaryzacja tras rowerowych

kwiecień 2011
przygotowanie map na potrzeby
warsztatów

czerwiec 2011

lipiec 2011

sierpień 2011

ankieta internetowa

warsztaty z przedstawicielami gmin
sąsiadujących z Gdańskiem

ankieta internetowa

praca planistyczne w oparciu o wnioski
i informacje uzyskane w trakcie
warsztatów
opracowanie wytycznych dla realizacji
tras rowerowych
opracowanie wytycznych dla realizacji
tras rowerowych

warsztaty dla mieszkańców, organizacji
pozarządowych, rad dzielnic i osiedli

strona internetowa / newsletter
ankieta internetowa
strona internetowa / newsletter
ankieta internetowa
strona internetowa / newsletter
ankieta internetowa

strona internetowa / newsletter
prezentacja projektu studium STeR na Kongresie Mobilności Aktywnej (29-30
września 2011 roku)

październik 2011
listopad 2011

konferencja prasowa
spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych
ankieta internetowa

prace planistyczne
spotkanie z przedstawicielami gmin
sąsiadujących z Gdańskiem
badania natęŜenia ruchu rowerowego
praca planistyczne w oparciu o wnioski
i informacje uzyskane w trakcie
warsztatów

zamknięcie wersji roboczej projektu

wrzesień 2011

materiały informacyjne
wewnętrzne warsztaty przygotowujące
do działań z mieszkańcami
materiały informacyjne
uruchomienie strony internetowej

prace planistyczne

maj 2011

działania partycypacyjne

weryfikacja projektu w oparciu o
wnioski płynące z debaty

grudzień 2011

debata nad projektem
sprawozdanie z partycypacji społecznej

zamknięcie prac nad studium STeR

Źródło: opracowanie własne.

5

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

WaŜnym elementem pracy nad projektem STeR było budowanie systemu
identyfikacji wizualnej projektu. Spójna szata graficzna projektu umoŜliwia łatwiejsze
odnajdywanie informacji związanych bezpośrednio z projektem, ułatwia proces
komunikacji, a takŜe wyróŜnia go spośród innych działań.
Nazwa projektu, hasło promujące oraz logo powstały w wyniku konkursu
wewnętrznego zorganizowanego wśród pracowników BRG. Autorem logo i plakatu
jest pracownik BRG, architekt Jarosław Wincek. Na potrzeby projektu opracowane
zostały cztery warianty logotypu.

Ryc. 2. Wersje logotypu STeR.
Źródło: opracowanie własne.

Logo wykorzystywane było nie tylko w korespondencji, na stronie internetowej,
jako element plakatów i ulotek, lecz takŜe na identyfikatorach. Stanowiło takŜe
centralny motyw naklejek promujących projekt.

Ryc. 3. Identyfikator.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4. Naklejka.
Źródło: opracowanie własne.

4. Metody partycypacji społecznej
W pracach nad projektem STeR oparto się przede wszystkim na dwóch
metodach partycypacji społecznej: warsztatach oraz debacie. Ramą dla działań
partycypacyjnych

była

strona

internetowa,

jej

uzupełnieniem

była

ankieta

internetowa.
Na dokumentację procesu partycypacji składały się:
-

relacje z warsztatów,

-

relacja z debaty publicznej,

-

raport z badań ankietowych,

-

raport podsumowujący partycypację w ramach projektu STeR.

4.1. Strona internetowa projektu
Strona internetowa projektu zaprojektowana została jako podstawowa
platforma komunikowania się w ramach projektu STeR, przede wszystkim
informowania o kolejnych etapach realizacji projektu i przedstawiania ich efektów.
Strona

internetowa

projektu

była

częścią

serwisu

Miasta

Gdańska,

uruchomiona została 28 kwietnia 2011 roku. Po zakończeniu prac projektowych na
stronie tej dostępny był teks studium wraz z mapami i aneksami.
Uzupełnieniem strony internetowej był newsletter – informacje dotyczące
działań realizowanych w ramach projektu przesyłany do uczestników warsztatów.
Baza adresowa zbudowana została w oparciu o zgłoszenia uczestnictwa
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w warsztatach oraz listy obecności na warsztatach. Przed rozpoczęciem rozsyłania
newsletter wysłany został e-mail z prośbą o wyraŜenie zgody na otrzymywanie
informacji związanych z projektem STeR.
Na stronie projektu znalazły się następujące zakładki:
-

aktualności,

-

o projekcie,

-

załoŜenia projektu,

-

harmonogram prac w ramach projektu STeR,

-

warsztaty,

-

kontakt,

-

do pobrania.
W zakładce warsztaty znaleźć moŜna było informacje dotyczące załoŜeń

projektu, harmonogramu oraz zgłaszania uczestnictwa. W trakcie trwania warsztatów
w zakładce tej stopniowo umieszczane były takŜe relacje z poszczególnych sesji
warsztatowych.
W

zakładce kontakty umieszczono dane teleadresowe Pełnomocnika

Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej oraz Biura Rozwoju
Gdańska.
W zakładce do pobrania zamieszczone zostały podstawowe dokumenty
dotyczące polityki rowerowej w Gdańsku (Karta Brukselska, Gdańska Karta
Mobilności Aktywnej, Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Gdańsku,
Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego „Zielona
Księga”), a takŜe materiały promocyjne projektu (logo, plakat, ulotka).
Na stronie internetowej projektu umieszczony był takŜe link do realizowanego
badania internetowego poświęconego percepcji ruchu rowerowego.
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Ryc. 5. Układ strony internetowej projektu.
Źródło: opracowanie własne.

4.2. Ankieta internetowa
Ankieta internetowa to zaproszenie do odwiedzenia strony internetowej
projektu i poznania projektu STeR. Pomyślana została jako punkt wyjścia do refleksji
i dyskusji nad korzystaniem z rowerów i płynącymi z jazdy na rowerze korzyściami.
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nie

było

uzyskanie

wyników
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reprezentatywnych.

Badanie

ukierunkowane było na kształtowanie pozytywnego wizerunku rowerzysty i ruchu
rowerowego oraz promocję projektu.
Kwestionariusz ankiety zbudowany został z 13 pytań, 9 zamkniętych
(w tym 2 filtrujące), 4 otwartych. 5 pytań dotyczyło ogólnie ruchu rowerowego
i postrzeganiu rowerzystów. 5 pytań dotyczyło korzystania z roweru przez
respondentów. 3 ostatnie pytania były pytaniami metryczkowymi.
Pytania zawarte w kwestionariuszu podzielić moŜna na następujące grupy
tematyczne:
-

skojarzenia z jazdą na rowerze,

-

stosunek respondentów do rowerzystów i jazdy na rowerze,

-

korzyści płynące z korzystania z rowerów,

-

obraz rowerzystów i ruchu rowerowego,

-

przyczyny nieskorzystania z rowerów przez znaczącą część mieszkańców
miast,

-

umiejętność jazdy na rowerze,

-

posiadanie roweru,

-

częstotliwość korzystania z roweru,

-

przesłanki,

które

skłoniłyby respondentów do

częstszego

korzystania

z rowerów.
Badanie przeprowadzone zostało za pomocą portalu moje-ankiety.pl w dniach
od 28 kwietnia do 27 listopada 2011 roku. W badaniu wzięło udział 457
respondentów.

4.3. Spotkanie z NGO
Pierwszym spotkaniem w ramach działań z zakresu partycypacji społecznej
było

spotkanie

z

lokalnymi

liderami

oraz

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych. Celem spotkania było przedstawienie załoŜeń projektu STeR oraz
zaproszenie do współpracy, takŜe przy prowadzeniu kampanii informacyjnej
o zbliŜających się warsztatach.
Spotkanie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 roku o godzinie 18:00
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 19 osób.
Wśród nich znaleźli się reprezentanci 9 organizacji, radny miasta, radni osiedlowi
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i dzielnicowi oraz kandydaci do rad dzielnic i osiedli. W spotkaniu uczestniczył takŜe
Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
Na spotkanie zaproszono bezpośrednio 47 organizacji pozarządowych
zajmujących się ruchem rowerowym, ekologią, rozwojem i zagospodarowaniem
przestrzennym, ale przede wszystkim osoby, stowarzyszenie i organizacje zajmujące
się działalnością na rzecz poszczególnych dzielnic i osiedli.
Pomimo

imiennych

zaproszeń

spotkanie

miało

charakter

otwarty.

W zaproszeniach zawarta była takŜe prośba o przekazanie informacji o spotkaniu
wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom. Zaproszenie to ukazało się dzięki
temu takŜe na portalach lokalnych (np. wrzeszcz.info.pl).
Spotkanie prowadzone było przez zastępcę dyrektora BRG. Rozpoczęło się
prezentacją podstawowych załoŜeń projektu STeR, po którym uczestnicy poproszeni
zostali o przedstawienie swoich oczekiwań wobec projektu, a takŜe innych wniosków
związanych z problematyką ruchu rowerowego w Gdańsku. Głosy w dyskusji
dotyczyły:
-

dróg rowerowych,

-

tras rowerowych,

-

szans dla rozwoju ruchu rowerowego w Gdańsku,

-

zagroŜeń dla ruchu rowerowego w Gdańsku.
Wnioski ze spotkania, w formie sprawozdania, umieszczone zostały na stronie

internetowej projektu.

4.4. Warsztaty
Podstawową metodą partycypacji społecznej zastosowaną w projekcie STeR
były warsztaty.
Celem warsztatów było zbudowanie moŜliwie pełnego obrazu istniejących tras
rowerowych (preferowanych kierunków poruszania się rowerami i tras rowerowych,
przeszkód napotykanych podczas rowerowych podróŜy) oraz poznanie oczekiwań
mieszkańców w kwestii wytyczania nowych tras oraz niezbędnej infrastruktury
rowerowej.
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wszystkim

do

mieszkańców

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, w ograniczonym zakresie takŜe
do radnych osiedlowych i dzielnicowych. Ten ograniczony zakres wynikał z faktu,
terminarz

Ŝe

warsztatów

pokrywał

się

w

znacznym

stopniu

z

wyborami

do rad dzielnic i osiedli (8 maja 2011 roku) oraz okresem konstytuowania się rad
i ich zarządów.
Układając

harmonogram

warsztatów

starano

się

zapewnić

warunki

umoŜliwiające uczestnictwo w warsztatach maksymalnie duŜej liczbie gdańszczan.
Podstawą wyboru miejsc, w których odbywały się warsztaty były następujące
przesłanki:
-

lokalizacja w miejscach dostępnych dla mieszkańców,

-

istnienie lokalnych liderów, aktywnych organizacji pozarządowych,

-

moŜliwość odbycia warsztatów w instytucjach miejskich – szkoły, domy
kultury,

-

istnienie tradycyjnych miejsc spotkań, np. z Prezydentem Miasta Gdańska,
lokalnych imprez.
Na tej podstawie wyznaczono 19 miejsc dla sesji warsztatowych (por. Ryc. 7).

Początkowo wytypowani 16 miejsc (por. Ryc. 6), w których powinny odbyć się
warsztaty, jednak po konsultacjach w poszczególnych Zespołach Urbanistycznych
wyznaczone zostały jeszcze 3 lokalizacje.
W większości przypadków miejscem, w którym odbywały się warsztaty były
szkoły – pozwoliło to na podkreślenie znaczenie projektu STeR jako projektu
realizowanego przez miasto. W miejscu innym niŜ szkoła warsztaty odbyły się
dwukrotnie – na Ujścisku w budynku Domu Parafialnego parafii Rzymskokatolickiej
pw. O. Pio oraz na Morenie w Domu Kultury LWSM Morena – miejsca te, częściej
niŜ lokalne szkoły, wskazywane były jako ośrodki Ŝycia społecznego.
Przy wyborze terminów przeprowadzenia warsztatów kierowano się zasadami
zakładającymi ich realizację:
-

w dni typowe – wtorki, środy i czwartki,

-

w godzinach popołudniowych (17:00-19:30), na tyle późnych, aby umoŜliwić
uczestnictwo w warsztatach osób aktywnych zawodowo lub uczących się
czy studiujących i na tyle wczesnych, aby nie zatrzymywać uczestników
do późnych godzin wieczornych,

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

-

w

okresie

nieurlopowym

–

pomiędzy

długim
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weekendem

majowym

a wakacjami szkolnymi.
W oparciu o przedstawione powyŜej załoŜenia ułoŜono harmonogram
warsztatów realizowanych od 5 maja do 16 czerwca 2011 roku (por. Tab. 2).

Tab. 2. Harmonogram warsztatów w ramach projektu STeR
lp.

miejsce
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
1.
ul. J. Augustyńskiego 1
2. SP nr 81, ul. M. Siedleckiego 14

data

10 maja 2011

3. parafia o. Pio, ul. Przemyska 21

11 maja 2011

4. Gimnazjum nr 10, ul. Gościnna 17

12 maja 2011

5. ZKPiG nr 21, ul. mjr. M. Słabego 6

17 maja 2011

6. Gimnazjum nr 23, Cysterstów 13

18 maja 2011

7. SP nr 87, ul. Tęczowa 6

19 maja 2011

8. SP nr 45, ul. Matki Polki 3A

23 maja 2011

9. ZSOiZ nr 1, ul. I. Krasickiego 10

25 maja 2011

10. SP nr 11, ul W. Stryjewskiego 28

26 maja 2011

11. SP nr 55, ul. Wolności 6A
XXII LO, ul. Powstańców
12.
Warszawskich 25
13. ZSO nr 8, ul. J. Meissnera 9

31 maja 2011
1 czerwca 2011

14. SP nr 83, ul. Stokłosy 1

7 czerwca 2011

15. SP nr 85, ul. Stolema 59

8 czerwca 2011

16. Dom Kultury, ul. Z. Nałkowskiej 3

9 czerwca 2011

17. VII LO, ul. T. Chałubińskiego 13

14 czerwca 2011

18. SP nr 44 ul. Jagiellońska 24

15 czerwca 2011

19. II LO, ul. J. Pestalozziego 7/9

16 czerwca 2011

5 maja 2011

2 czerwca 2011

Źródło: opracowanie własne.

Aby zapewnić uczestnikom warsztatów komfort podczas pracy, a takŜe
umoŜliwić kaŜdemu z nich moŜliwość wyraŜenia swojego zdania wprowadzono
rejestrację uczestników.
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach moŜliwe było drogą mailową
lub telefonicznie. Zdecydowanie częściej rejestracja odbywała się poprzez e-mail.
Sesje warsztatowe prowadzone były przez pracowników BRG.
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Ryc. 7. Miejsca, w których odbywały się warsztaty (adresy por. Tab. 2)
Źródło: opracowanie własne.
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KaŜde warsztaty traktowane były jako odrębna całość i przebiegały według
jednakowego scenariusza:
-

wprowadzenie, przedstawienie harmonogramu warsztatów,

-

prezentacja załoŜeń projektu (przykładowa prezentacja Ryc. 8-12),

-

podział na zespoły warsztatowe,

-

praca w zespołach warsztatowych,

-

prezentacja wyników prac zespołów warsztatowych,

-

podsumowanie,

-

ankieta.
W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali w od 1 do 4 grup warsztatowych

(w zaleŜności od liczby chętnych), w większości przypadków grupy warsztatowe
formowały się w sposób spontaniczny. W pracach kaŜdego zespołu warsztatowego
uczestniczył co najmniej jeden pracownik BRG, który w razie potrzeby udzielał
niezbędnych informacji i wyjaśniał kwestie problematyczne.
Podczas prac w zespołach warsztatowych uczestnicy mieli do dyspozycji
2 mapy, jedną w skali Gdańska, drugą w skali dzielnicy, uwzględniające:
-

istniejącą sieć tras rowerowych,

-

waŜniejsze cele lub źródła przejazdów rowerowych,

-

istniejące przystanki SKM oraz planowane przystanki Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej.

Oprócz map uczestnicy mieli takŜe do dyspozycji plan miasta. KaŜdy zespół
warsztatowy otrzymał takŜe zestawienie podstawowych zasad, którymi kierowali się
projektanci w swoich pracach, a takŜe harmonogram warsztatów.
Pracując na mapach, uczestnicy warsztatów odpowiadali na pytania
dotyczące swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących rowerowych w Gdańsku:
-

Którędy jeździsz rowerem? Czy znasz jakieś skróty lub atrakcyjne trasy
rowerowe?

-

Którędy chciałabyś / chciałbyś jeździć rowerem?

-

Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa napotykasz poruszając się rowerem
(utrudnienia terenowe, miejsca wymagające remontu, zagroŜenia drogowe,
niebezpieczne skrzyŜowania, itp.)?

-

Gdzie powinny powstać parkingi rowerowe?
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Prowadzone po zakończeniu kaŜdych warsztatów badania dotyczyły oceny
jakości oraz sposobu prowadzenia warsztatów, a takŜe skuteczności metod
zawiadamiania

o

warsztatach.

Badanie

miało

formę

ankiety

audytoryjnej.

Kwestionariusz ankiety zbudowany był z 5 pytań (4 pytania zamknięte oraz 1 pytanie
otwarte) Wyniki badań przedstawione zostaną w dalszej części opracowania.

Ryc. 8. Przykładowa prezentacja przedstawiana w trakcie warsztatów, część 1.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 9. Przykładowa prezentacja przedstawiana w trakcie warsztatów, część 2.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 10. Przykładowa prezentacja przedstawiana w trakcie warsztatów, część 3.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 11. Przykładowa prezentacja przedstawiana w trakcie warsztatów, część 4.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 12. Przykładowa prezentacja przedstawiana w trakcie warsztatów, część 5.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 13. Frekwencja na warsztatach
Źródło: opracowanie własne.
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W warsztatach uczestniczyło w sumie 138 osób. Swoje uczestnictwo zgłosiło
113 osób, z czego 87 osób faktycznie uczestniczyło w warsztatach. 26 osób,
mino wcześniejszego zgłoszenia nie uczestniczyło w warsztatach. Ponadto
na warsztaty przyszło 51 osób, które nie dokonały wcześniejszej rejestracji.
Frekwencję na poszczególnych warsztatach przedstawia Ryc. 13.
Warsztaty obsługiwane były w sumie przez 44 pracowników BRG.
Efektem pracy w trakcie warsztatów było sformułowanie wniosków, które
podzielone zostały na 5 kategorii (infrastruktura tras rowerowych, przebieg tras
rowerowych poza granicami Gdańska, naprawa istniejących tras rowerowych,
zmiana oznakowania i sygnalizacji, komunikacja zbiorowa). Pełną lista wniosków
wraz z informacją dotyczącą sposobu ich rozparzenia zawiera Aneks 2.

wnioski dotyczące naprawy
istniejących tras
4%
27%

wnioski dotyczące
wprowadzenia lub zmiany
oznakowania, sygnalizacji
świetlnej
wnioski dotycząca
komunikacji zbiorowej

10%

55%
4%

wnioski dotyczące planownej
infrastruktury rowerowej w
Gdańsku (przebiegi,
parkingi)
wnioski dotyczące przebiegu
tras rowerowych poza
granicami Gdańska

Ryc. 14. Struktura wniosków wypracowanych w trakcie warsztatów STeR
Źródło: opracowanie własne.

Oprócz podstawowego celu warsztaty stały się takŜe okazją do sprawdzenia
moŜliwości organizacyjnych BRG – po zakończeniu kaŜdej sesji warsztatowej
prowadzone było badanie dotyczące oceny spotkania przez jego uczestników.
Od uczestników warsztatów otrzymano 107 wypełnionych kwestionariuszy ankiety.
Uczestników warsztatów pytano przede wszystkim o to, czy sposób
prowadzenia i organizacja warsztatów umoŜliwiły im przedstawienie swoich
pomysłów oraz zdania na temat tras rowerowych i ruchu rowerowego w Gdańsku.

23

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Prawie wszyscy uczestnicy stwierdzili, Ŝe warsztaty zapewniły im taką moŜliwość
(84,8% zdecydowanie tak, 14,2% raczej tak).
Tab. 3. MoŜliwość przedstawienia podczas warsztatów swoich pomysłów
moŜliwość przedstawienia podczas
warsztatów swoich pomysłów
1, zdecydowanie tak

lp.

%
84,8

2. raczej tak

14,2

3. raczej nie

0,0

4. zdecydowanie nie

0,0

5. trudno powiedzieć

1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uczestników warsztatów zapytano takŜe o związki z rejonem Gdańska,
na terenie którego przeprowadzane były warsztaty. Większość uczestników
mieszkało

na

terenie,

gdzie

prowadzono

warsztaty,

rzadziej

pracowało

czy prowadziło tam działalność społeczną. Najrzadziej uczestnicy warsztatów
deklarowali prowadzenie działalności gospodarczej lub naukę na danym terenie.
Tab. 4. Związki z rejonem Gdańska, na terenie którego przeprowadzano warsztaty
lp.

rodzaj działalności

%

1, zamieszkiwanie

86,7

2. praca

35,1

3. nauka (szkoła, studia)

15,7

4. działalność gospodarcza
działalność społeczna (fundacja,
5.
stowarzyszenie, parafia, itp.)

17,0
40,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują
się do 100%, poniewaŜ istniała moŜliwość udzielenia więcej niŜ jednej odpowiedzi.

Uczestników warsztatów poproszono takŜe o ocenę wybranych aspektów
warsztatów, takich jak zakres i sposób przekazywania informacji, sposób
prowadzenia, czas i miejsce, a takŜe ocena ogólna warsztatów. Wybrane aspekty
warsztatów oceniane były w 5-cio stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo źle,
5 znaczyło bardzo dobrze. Poszczególne aspekty warsztatów ocenione zostały
na ocenę 4+. Sumaryczną ocenę wszystkich 19 sesji warsztatowych prezentuje
Tab. 5.
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Tab. 5. Średnia ocena wybranych aspektów warsztatów
lp.

aspekt warsztatów

1, zakres przekazywanych informacji

średnia
ocen
4,5

2. sposób przekazywania informacji

4,5

3. sposób prowadzenia warsztatów

4,6

4. miejsce warsztatów

4,6

5. czas trwania warsztatów

4,5

6. ogólna ocena warsztatów

4,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 6. Częstotliwość poszczególnych ocen wybranych aspektów warsztatów
lp.

aspekt warsztatów

1

2

3

4

5

1, zakres przekazywanych informacji

0

0

5

40

60

2. sposób przekazywania informacji

0

0

4

46

56

3. sposób prowadzenia warsztatów

0

0

4

30

71

4. miejsce warsztatów

0

0

5

30

70

5. czas trwania warsztatów

0

1

9

35

60

6. ogólna ocena warsztatów

0

0

3

38

65

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W

ankiecie

uwzględniono

moŜliwość

wpisywania

swoich

uwag

co do przebiegu warsztatów, wykraczających poza treści zawarte w pytaniach.
Z moŜliwości takiej wypowiedzi skorzystało 44 osoby, z czego 5 osób wpisało
brak uwag. Pozostałe odpowiedzi podzielić moŜna na pięć kategorii:
-

propozycje działań związanych z rozwojem ruchu rowerowego,

-

oczekiwania co do realizacji wniosków z warsztatów,

-

oceny przebiegu warsztatów,

-

uwagi dotyczące organizacji spotkania,

-

oczekiwania co do dalszych działań z zakresu partycypacji społecznej.
Jeden z uczestników spotkania określił swój sposób uŜytkowania roweru:

Jestem emerytem i przejaŜdŜkę rowerem traktuję relaksowo aczkolwiek dziennie
pokonuje około 50-70km.
PoniŜej przedstawiono wnioski uczestników warsztatów przedstawione
w uwagach.
Propozycje działań związanych z rozwojem ruchu rowerowego:
-

Moja uwaga - rodzice powinni dać dzieciom więcej samodzielności, takŜe
w dojazdach do: szkoły, znajomych, a nie dowozić ich wszędzie.
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-

Połączyć w sposób przyjazny trasy rolkowo-rowerowe.

-

Generalnie przy projektowaniu jezdni i tras naleŜy uwzględniać interesy
wszystkich uŜytkowników oraz kierować je trasami wyznaczonymi przez
znaczącą część uŜytkowników dróg (nic na siłę!!)

-

Przejazd pod Martwą Wisłą tunelem - zróbcie coś dla pieszych i rowerzystów!

-

Projektować szersze trasy rowerowe oznaczać trasy leśne na drzewach,
wykonać parkingi zadaszone w węzłach, trasy jedną stroną drogi.

-

Proszę o generalną legalizację jazdy pod prąd na wszystkich ulicach
jednokierunkowych całego miasta.

-

Poza aspektami urbanistycznymi waŜne są teŜ aspekty organizacyjne,
np.: policja i ratownicy na rowerach.

Oczekiwania co do realizacji wniosków z warsztatów:
-

śyczymy sobie powodzenia w prowadzeniu zmian.

-

Wszystko super, mam nadzieję, Ŝe da to efekty.

-

Oczekuję efektów warsztatów.

-

Dziękuje, mam nadzieję na efekty.

-

Liczę na wykorzystanie przedstawionych pomysłów.

-

Proszę o realizację postulatów.

-

śyczymy sobie by nasze postulaty były uwzględnione.

-

Liczę, Ŝe plany naniesione przez nas zostaną wprowadzone w Ŝycie.

Oceny przebiegu warsztatów:
-

Wspaniała inicjatywa, oby więcej takich : )

-

Świetny pomysł na konsultacje dotyczące inwestycji publicznych,

-

Dziękuje, było super!

-

Prowadzący byli przygotowani do rozmowy chętnie udzielali informacji,
potrafili dzielić się wiedzą na temat planów rozbudowy; dobra komunikacja
prowadzący -> uczestnicy; mam poczucie sensownie spędzonego czasu.

-

Bardzo popieram takie inicjatywy organizowane w interakcji zarządca miastaobywatel, pasjonata. Gratuluję otwartości, zaangaŜowania oraz propagowania
edukacji rowerowej w spotkaniach otwartych.

-

Świetny

pomysł

na

usprawnienie

transportu

rowerowego.

Zajęcia

zorganizowane bardzo dobrze, w dobrym miejscu i o dobrej porze.
-

Bardzo dobra inicjatywa (a byłem sceptyczny). Czuję się wysłuchany. Drobne
zmiany mogą dać duŜe efekty, nie są konieczne spektakularne akcje.
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Konstruktywne spotkanie, na którym bez problemu moŜna było przekazać
swoje uwagi. Świetny pomysł na usprawnienie komunikacji rowerowej z uwagi
na udział okolicznych mieszkańców. Miła atmosfera.

-

Ciekawe dyskusje, wnioski z zadań.

-

Bardzo ciekawe, wiele nowych dla mnie informacji.

-

Dobrze, Ŝe takie spotkanie odbyło się - wymiana myśli.

Uwagi dotyczące organizacji warsztatów:
-

Brak wybrania najwaŜniejszych punktów (efektów) spotkania.

-

Chwilami schodziliśmy z tematu.

-

Mało dyskusji o samej infrastrukturze, nie tylko o ojej przebiegu.

-

Słabe (niedostateczne) nagłośnienie podczas prezentacji na wstępie.

-

Więcej ogłoszeń na dzielnicy (ludzie starsi bez niejednokrotnie dostępu
do Internetu).

-

Późniejsza godzina rozpoczęcia spotkań.

-

Szkoda, Ŝe tak wcześnie, lepiej byłoby później.

-

Informacje o wynikach powinny znaleźć się w Internecie.

-

Nieczytelna prezentacja.

Oczekiwania co do dalszych działań z zakresu partycypacji społecznej:
-

Spotkania powinny odbywać się częściej i z większą ilością osób.

-

Więcej warsztatów - szczególnie dla młodzieŜy, szkoły i inne miejsca; dłuŜszy
czas trwania projektu i szukanie informacji i zwrotnych; większa szersza
informacja -> lepsza; rozmowa np.. W postaci ankiet z rowerzystami
powszechnymi, weekendowymi, uczniami; szukanie sprzymierzeńców wśród
wszystkich

mieszkańców,

uczestników

organizacji;

szerzenie

kultury

rowerowej; pokazywani gdańszczanom drobnych kroków w działaniu,
edukacja najmłodszych; korzystanie z pomysłów studentów Politechniki
a takŜe innych uczelni (UG).
-

Mniej dokumentów i kart, mniej międzynarodowych form biurokracji więcej
pieniędzy w budŜecie i więcej takich spotkań i znajdowania środków
na wnioski z nich płynące.

Pomimo ogólnej pozytywnej oceny przedsięwzięcia i warsztatów dwóch uczestników
zgłaszało wątpliwości co do ich skuteczności:
-

Częściej takie spotkania. Czy to spotkanie coś faktycznie zmieni?
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Doceniamy inicjatywę - w końcu ktoś rozmawia z mieszkańcami (pytanie
o przełoŜenie na praktykę????).

4.5. Prezentacja projektu w Internecie
Po zakończeniu prac projektowych wraz z uwzględnieniem wniosków
płynących z warsztatów projekt studium STeR wraz z mapami oraz aneksami
udostępniony został na stronie internetowej projektu. Z projektem moŜna było się
zapoznać w terminie od 10 października do 7 listopada 2011 roku.

4.6. Debata nad projektem
Debata nad projektem przeprowadzona została w dwóch formach: dyŜurów
konsultacyjnych oraz poprzez uwagi i opinie zgłaszane na piśmie. Zestawienie
wniosków z debaty nad projektem przedstawione zostało w Aneksie 2 „Analiza
wniosków złoŜonych do STeR w trakcie partycypacji”.
DyŜury konsultacyjne odbyły się dwukrotnie (18 i 26 października 2011 roku,
17:00-19:00) w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. W dyŜurach konsultacyjnych
udział wzięło 7 osób. Istniała takŜe moŜliwość pisemnego zgłaszania swoich opinii
i uwag do projektu. Wnioski mogły zostać przesłane drogą mailową lub listownie
w terminie od 10 października do 7 listopada 2011 roku. Do BRG spłynęły wnioski
od 22 osób prywatnych, 6 rad dzielnic i osiedli, od 2 organizacji / stowarzyszeń
społecznych oraz z Wydziału Turystyki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
8 spośród osób, które przesłały wnioski do projektu studium STeR
udostępnionego w Internecie, uczestniczyło takŜe w warsztatach. W warsztatach
lub spotkaniu z NGO uczestniczyli przedstawiciele wszystkich rad dzielnic i osiedli
oraz jednego stowarzyszenia, od których spłynęły wnioski do projektu.
PoniŜszy wykres (Ryc. 15) przedstawia strukturę wniosków złoŜonych
w trakcie debaty nad projektem STeR w podziale na 9 kategorii:
-

wnioski dotyczące naprawy i utrzymania istniejących tras,

-

wnioski dotyczące wprowadzenia lub zmiany oznakowania, sygnalizacji
świetlnej,

-

wnioski dotyczące planowanej infrastruktury rowerowej w Gdańsku (przebiegi,
parkingi),

-

wnioski dotyczące przebiegu tras rowerowych poza granicami Gdańska,
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-

wnioski dotyczące metodologii STeR,

-

wnioski dotyczące rozwiań STeR,

-

historia rozwoju polityki rowerowej w Gdańsku,

-

uwagi redakcyjne,

-

uwagi inne.

5%
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3%

7%

wnioski dotyczące naprawy i utrzymania
istniejących tras

26%

wnioski dotyczące wprowadzenia lub zmiany
oznakowania, sygnalizacji świetlnej

7%

wnioski dotyczące planowanej infrastruktury
rowerowej w Gdańsku (przebiegi, parkingi)
wnioski dotyczące przebiegu tras rowerowych
poza granicami Gdańska
wnioski dotyczące metodologii STeR

10%

wnioski dotyczące rozwiązań STeR

7%

historia rozowju polityki rowerowej w Gdańsku

1%
uwagi redakcyjne
uwagi inne

34%

Ryc. 15. Struktura uwag przesłanych w trakcie debaty nad projektem studium STeR
udostępnionym w Internecie
Źródło: opracowanie własne.

5. Kampania informacyjna
5.1. Internet
NajwaŜniejszym medium przekazywania informacji o projekcie STeR był
Internet.
Podstawową

platformą

komunikacyjną

była

strona

domowa

projektu

(www.gdansk.pl/ster) i towarzyszący jej newsletter, a takŜe zaproszenia przesyłane
na adresy e-mailowe.
Informacja o projekcie zamieszczona została takŜe na stronie internetowej
BRG oraz na formach wszystkich gdańskich dzielnic na portalu moje-osiedle.pl.

29

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Informacje o projekcie STeR zamieszczone zostały takŜe na portalach
osiedlowych, np. osowa.com. wrzezszcz.info.pl, stogi.info.pl, mojaorunia.pl czy portal
osiedla Wiszące Ogrody.
Informacje o projekcie STeR w Internecie zamieszczane były takŜe
na stronach domowych radnych miejskich, a takŜe przez uczestników warsztatów
i mieszkańców Gdańska, np. na forach internetowych czy blogach.
Uzupełnieniem działania strony internetowej był newsletter, w którym
przekazywane

były

informacje

dotyczące

postępu

prac

projektowych

oraz planowanych działań (w tym prezentacji projektu w Internecie oraz debaty
nad projektem).

5.2. Konferencja prasowa
Projekt STeR rozpoczął się konferencją prasową, która odbyła się 28 kwietnia
2011 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Rady Miasta w Gdańsku. Informacje
o projekcie STeR ukazały się m.in. w „Dzienniku Bałtyckim”, Radiu Gdańsk
oraz na portalu trojmiasto.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące pojawiania się informacji o projekcie
w prasie i radiu znajduje się w Rozdziale 6. STeR w mediach.
Informacje o kolejnych etapach prac nad studium STeR przekazywane
były takŜe mediom przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku
(w tym prezentacji projektu w Internecie oraz debaty nad projektem).

5.3. Spotkanie z NGO
Jednym z celów spotkania z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami
organizacji pozarządowych, które odbyło się 28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Biura
Rozwoju Gdańska, było zaproszenie do współpracy, takŜe przy prowadzeniu
kampanii informacyjnej. Dzięki niemu do kampanii informacyjnej aktywnie włączyli się
m.in. radni dzielnicowi i osiedlowi czy przedstawiciele instytucji, w których
prowadzone były warsztaty.
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5.4. Plakaty, ulotki
Informacje o warsztatach rozpowszechniane były nie tylko w Internecie, lecz
takŜe w róŜnych częściach miasta przez rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek,
przede wszystkim na terenie:
-

miejsc, w których odbywają się warsztaty,

-

szkół,

-

instytucji kultury (biblioteki, domy kultury, kluby osiedlowe),

-

punktach usługowych,

-

oraz na tablicach ogłoszeń.
Plakaty pojawiały się takŜe w innych miejscach dzięki zaangaŜowaniu

poszczególnych osób czy instytucji. W kampanię informacyjną włączyli się takŜe
przedstawicieli Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Morena –
na klatkach schodowych budynków spółdzielni pojawiły się informacje o zbliŜających
się warsztatach. Podobnie zaangaŜowały się takŜe nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej nr 83 w Gdańsku Kokoszkach – uczniowie otrzymali ulotki dotyczące
warsztatów.
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Ryc. 16. Plakat
Źródło: autor Jarosław Wincek.
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Ryc. 17. Ulotka
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 18. Ulotka rozdawana w trakcie XV Wielkiego Przejazdu Rowerowego, strona 1 i 4.
Źródło: Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
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Ryc. 19. Ulotka rozdawana w trakcie XV Wielkiego Przejazdu Rowerowego, strona 2 i 3.
Źródło: Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
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Ulotki rozdawane były takŜe w trakcie festynów rowerowych i osiedlowych:
-

29 maja 2011 roku – Gdańsk - Wrzeszcz, sąsiedzkie warsztaty grafitti,

-

30 maja 2011 roku – I Gdański Festiwal Rowerowy, przejazd rowerowy spod
Neptuna,

-

2 czerwca 2011 roku – Cała Polska Chodzi Boso – campus Gdańskiej
WyŜszej Szkoły Humanistycznej,

-

4 czerwca 2011 roku – festyn w dzielnicy Kokoszki,

-

4 czerwca 2011 roku – festyn na osiedlu śabianka,

-

5 czerwca 2011 roku – XV Wielki Przejazd Rowerowy, Gdańsk, okolice
Centrum Handlowego Madison,

-

11 czerwca 2011 roku – festyn osiedlowy na terenie stadionu Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego we Gdańsku – Wrzeszczu Dolnym.

Projekt

plakatu

informującego

o

warsztatach

przedstawia

Ryc.

16:

na zielonym pasie pojawiała się informacje o miejscu i czasie prowadzeniu
warsztatów w miejscu najbliŜszym, dla punktu wywieszenia plakatu.
Projekt ulotki przedstawia Ryc. 17. Ulotka rozpowszechniana był w formie
dwustronnej karty formatu A5. Projekt ulotki rozdawanej podczas XV Wielkiego
Przejazdu Rowerowego przedstawia Ryc. 18 i 19. Ulotka rozpowszechniana
była w formie 4-stronnicowej broszury formatu A5.

5.5. Inne metody i techniki informowania
Informacja o warsztatach przekazana została takŜe w trakcie ogłoszeń
duszpasterskich w dwóch parafiach:
-

parafii rzymskokatolickiej pw. O. Pio na Ujścisku,

-

parafii rzymskokatolickiej pw. św. Urszuli Ledóchowskiej na Chełmie.

5.6. Skuteczność metod informowania
Badania

prowadzone

wśród

uczestników

warsztatów

pozwoliły

takŜe

na oszacowanie skuteczności zastosowanych metod i technik zawiadamiania,
informowania o odbywających się wydarzeniach. Najskuteczniejszym sposobem
okazały się informacje umieszczane w Internecie.
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Tab. 7. Źródła informacji o warsztatach
lp.

źródło informacji o warsztatach

%

1, Internet

57,8

2. rodzina, znajomi

19,6

3. prasa, radio

7,8

4. zawiadomienie osobiste

6,9

5. Rada Dzielnicy / Osiedla

6,8

6. plakat, ulotka

6,8

7. ogłoszenia parafialne

1

2,9/18,8

8. inne

2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W kategorii Inne znalazły się odpowiedzi: notatka z Biura Prasowego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, wiadomość od radnego miasta, uczestnictwo w spotkaniu,
na którym przedstawiano informację o projekcie STeR.
Tab. 8. Portale internetowe, z których uczestnicy dowiedzieli się od warsztatów
lp.

portale internetowe

%

1. www.trojmiasto.pl

37,3

2, www.gdansk.pl

13,6

3. www.brg.gda.pl

3,4

4. inne

11,7

5. brak wskazania nazwy portalu

39,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetek odpowiedzi nie sumują
się 100%, poniewaŜ moŜna było udzielić więcej niŜ jednej odpowiedzi.

Zestawiono takŜe informacje dotyczące portali internetowych najczęściej
czerpali informacje o odbywających się warsztatach. Najpopularniejszym źródłem
informacji był portal trojmiasto.pl – zestawienie wyników przedstawia Tab. 8
W kategorii Inne znalazły się portale osiedlowe, osiedlowe forma dyskusyjne,
strona rwm.org.pl, mmtrojmiasto.pl, portal Biznes na fali.

6. STeR w mediach
WaŜnym elementem prac nad STeR były informacje o studium ukazujące się
w mediach. Artykuły i audycje ukazywały się w prasie, Internecie, a takŜe Radiu
Gdańsk i Telewizji Polskiej (oddział w Gdańsku).
1

2,9% w skali Gdańska. 18,8 % - podstawą obliczenia skuteczności tej techniki zawiadamiania była
liczba uczestników warsztatów na Ujeścisku oraz na Chełmie, gdyŜ z uzyskanych wiadomości
wiadomo, Ŝe w kościołach na terenie tych osiedli/dzielnic podczas ogłoszeń duszpasterskich
przedstawiono informację o warsztatach.
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Informacje o pracach nad STeR, przede wszystkim warsztatach i debacie
nad projektem STeR udostępnionym w Internecie, pojawiały się m.in. na:
-

portalach informacyjnych ogólnopolskich (np. fakty.interia.pl, podroze.onet.pl,
edrofa.pl, portalsamorzadowy.pl),

-

portalach rowerowych (np. polskanarowery.pl, infobike.pl),

-

lokalnych

portalach

informacyjnych

(np.

trojmiasto.pl,

mmtrojmiasto.pl,

gdansk.naszemiasto.pl, dziennikbaltycki.pl),
-

portalach

dzielnicowych

(np.

osowa.com,

osowa24.pl,

staraoliwa.pl,

mojaorunia.pl),
-

forach dyskusyjnych,

-

blogach.
Analiza treści informacji dotyczących STeR ukazujących się w Internecie

przeprowadzona została 30 listopada 2011 roku. Przeanalizowano 200 najczęściej
pojawiających się w wyszukiwarce google.pl wyników dla hasła „System Tras
Rowerowych dla Gdańska”. Po odfiltrowaniu informacji o STeR zamieszczanych
przez organizatorów (strona internetowa projektu, strona Miasta Gdańska i BRG,
forum

mojeosiedle.pl)

analizie

poddano

43

przypadki.

Spośród

nich

24 były publikacją materiałów prasowych przygotowanych przez Biuro Rozwoju
Gdańska oraz Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 było przedrukami
z artykułów prasowych lub powtórzeniem publikacji zamieszczonych na innych
portalach internetowych.
W 22 przypadkach informacji o STeR towarzyszyły zdjęcia: 11 przedstawiało
rowerzystów na drogach rowerowych, 3 rowerzystów na trasach rowerowych,
4 rowerzystów w innych sytuacjach (bez moŜliwości identyfikacji tła), 3 przedstawiały
widoki Gdańska (ulica Mariacka, Osowa), 1 zrobione zostało w trakcie warsztatów
STeR.
Publikacje internetowe wydają się być odbiciem społecznego przekonania
o utoŜsamianiu ruchu rowerowego z drogami (ścieŜkami) rowerowymi. Przejawiało
się to przede wszystkim w uŜywaniu terminów ścieŜki rowerowe, nie drogi i trasy
rowerowe. Świadczy o tym takŜe treść ilustracji towarzyszących publikacjom –
na połowie z nich rowerzyści przedstawiani byli na tle dróg rowerowych.
W przypadku artykułów prasowych główne wątki dotyczą trzech kwestii:
-

harmonogramu i przebiegu warsztatów,
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wniosków zabranych w trakcie warsztatów - przykładów uciąŜliwości
i rozwiązań,

-

finansowania projektu STeR.

Tab. 9. Wybrane artykuły prasowe dotyczące STeR
tytuł
artykułu

lp.

autor

1, Będą łączyć ścieŜki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anna Werońska

O rowerowych zmianach zadecydują
nieliczni
Wita Stwosza: pierwsza w Polsce
ulica rowerowa
Nowa polityka parkingowa ma
ograniczyć ruch w Głównym Mieście
Rowerem po Długiej i przez „skrót
Oskara"
ŚcieŜki będą łączone, a schody i
krawęŜniki znikną
Rowerzyści pojadą szybciej i
wygodniej
Ponad 640 nowych pomysłów, jak
ułatwić Ŝycie rowerzystom
Rowerowy sezon zimowy w
Gdańsku
Pomysły Gdańskich rowerzystów
muszą poczekać

11. Gdańsk bardziej rowerowy

Anna Werońska
Anna Werońska
Anna Werońska
Anna Werońska
Anna Werońska
Anna Werońska
Jacek Wierciński
Jacek Wierciński
Jacek Wierciński
Anna Kozłowska

data
02.05.11
13.05.11
07.06.11
10.06.11
16.06.11
22.07.11
11.10.11
26.10.11
04.11.11
09.11.11
18.10.11

tytuł prasowy
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Polska The Times
Dziennik Bałtycki
Gazetwa Wyborcza
Trójmiasto

Źródło: opracowanie własne.

7. Podsumowanie
Podstawowym celem działań realizowanych w ramach partycypacji społecznej
było uzyskanie informacji i nowych pomysłów od mieszkańców i przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Oprócz tego działania te przyniosły takŜe efekty
w postaci:
-

edukacji

w

zakresie

podstawowych

pojęć

z

zakresu

planowania

przestrzennego,
-

promocji ruchu rowerowego,

-

poznania

lokalnych

liderów,

nowowybranych

radnych

osiedlowych

i dzielnicowych,
-

poznanie lokalnych organizacji pozarządowych,

-

przezwycięŜenie stereotypów i budowanie zaufania między mieszkańcami
a pracowniami samorządowymi
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w

zakresie

partycypacji

społecznej,
-

weryfikacja skuteczności metod i technik zawiadamiania o działaniach
podejmowanych przez BRG.
W prace nad projektem STeR aktywnie włączyły się organizacje pozarządowe

zajmujące się rozwojem i promocją ruchu rowerowego w Gdańsku – Gdańska
Kampania Rowerowa oraz Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa”.
Przeprowadzone działania z zakresu partycypacji społecznej pozwoliły
takŜe na sformułowanie wniosków i wskazówek dotyczących dalszych działań
realizowanych przez BRG we współpracy z mieszkańcami, radami Dzielnic i Osiedli,
a takŜe przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Po pierwsze, przeprowadzone warsztaty wskazują, Ŝe taki sposób działania
przy przygotowywaniu projektów z zakresu planowania przestrzennego odpowiada
na społeczne zapotrzebowanie.
Po drugie, na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
oraz lokalnej samorządności, który wciąŜ jest okresem poznawania swoich praw
i obowiązków, a takŜe przełamywaniem wzajemnych uprzedzeń i stereotypów
na

linii

mieszkańcy

–

przedstawiciele

władzy

samorządowej,

frekwencja

nie jest najwaŜniejszym kryterium oceny skuteczności działań partycypacyjnych.
Po trzecie, warsztaty w ramach projektu STeR udowodniły przewagę modelu
jakościowego nad modelem ilościowym.

Przeprowadzone warsztaty w swojej

metodologii zbliŜone były do załoŜeń badań focusowych stosowanych w naukach
społecznych. Wnioski z wszystkich sesji warsztatowych w duŜej mierze pokrywały
się. MoŜna więc przypuszczać, Ŝe większa liczba uczestników niekoniecznie
przełoŜyłaby się na uzyskanie informacji o wyŜszej jakości.
Po czwarte, na obecnym etapie działania partycypacyjne nie cieszą się
jeszcze duŜą popularnością u mieszkańców Gdańska i nie gromadzą tłumów
uczestników. MoŜna więc rozwaŜyć rezygnację z prowadzenia rejestracji i zgłoszeń
na poszczególne wydarzenia – w chwili obecnej raczej trudno oczekiwać takiej ilości
uczestników, która zagroziłaby komfortowi pracy warsztatowej.
Po piąte, zastosowana w projekcie STeR zasada prowadzenia działań
z zakresu partycypacji społecznej w miejscu połoŜonym na terenie, którym działania
te dotyczą oraz w godzinach popołudniowych powinna być stosowana takŜe
w kolejnych projektach.
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warsztaty,

pozwoliły

na doskonalenie umiejętności pracowników BRG w zakresie partycypacji społecznej.
Pozwoliły takŜe na poznanie członków nowowybranych rad dzielnic i osiedli,
co przełoŜyło się na współpracę przy kolejnych projektach.
Na 2012 rok zaplanowano kontynuację prac nad studium STeR –
przygotowana zostanie koncepcja strategii realizacji tras rowerowych w Gdańsku.
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10. Raport z badania – ankieta internetowa
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10.1. Uwagi wstępne
Badanie ukierunkowane było na kształtowanie pozytywnego wizerunku
rowerzysty i ruchu rowerowego oraz promocję projektu.
Celem badania nie było uzyskanie wyników reprezentatywnych.

10.2. Metodologia badania
Badanie

realizowane

było

metodą

sondaŜową

przy

uŜyciu

ankiety

internetowej.
Kwestionariusz ankiety zbudowany został z 13 pytań, 9 zamkniętych
(w tym 2 filtrujące), 4 otwartych. 5 pytań dotyczyło ogólnie ruchu rowerowego
i postrzeganiu rowerzystów. 5 pytań dotyczyło korzystania z roweru przez
respondentów. 3 ostatnie pytania były pytaniami metryczkowymi.
Pytania zawarte w kwestionariuszu podzielić moŜna na następujące grupy
tematyczne:
-

skojarzenia z jazdą na rowerze,

-

stosunek respondentów do rowerzystów i jazdy na rowerze,

-

korzyści płynące z korzystania z rowerów,

-

obraz rowerzystów i ruchu rowerowego,

-

przyczyny nieskorzystania z rowerów przez znaczącą część mieszkańców
miast,

-

umiejętność jazdy na rowerze,

-

posiadanie roweru,

-

częstotliwość korzystania z roweru,

-

przesłanki,

które

skłoniłyby respondentów do

częstszego

korzystania

z rowerów.
Badanie realizowane było za pomocą portalu moje-ankiety.pl w dniach
od 28 kwietnia do 27 listopada 2011 roku. Wypełnianie ankiety rozpoczęło w sumie
755 osób, w trakcie badania uzyskano 457 wypełnionych kwestionariuszy. PoniŜej
przedstawione zostało zestawienie tabelaryczne stron internetowych, z których
rozpoczynano wypełnianie ankiety.
Zdecydowana większość respondentów uczestniczyła w badaniu po wejściu
na stronę internetową projektu.

45

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Tab. 1. Strona, z której respondenci rozpoczynali wypełnianie ankiety
lp.

strona internetowa

%

1.

strona internetowa projektu

94,6

2.

Google

1,6

3.

Mmtrojmiasto

0,4

4.

Facebook

0,4

5.

Moje-ankiety

0,3

6.

Twitter

0,1

7.

Civitas Mimosa

0,1

8.

brak danych

2,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W dalszej części opracowania kursywą zaznaczono cytaty z wypowiedzi
respondentów.

10.3. Charakterystyka badanej próby
Wśród uczestników badania zdecydowanie przewaŜali męŜczyźni (90,8%)
nad kobietami (9,2%).

Tab. 2. Płeć
lp.

płeć

1.

kobieta

2.

męŜczyzna

%
9,2
90,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Większość badanych stanowiły osoby w wieku od 25 do 40 lat (62,6%), osoby
w wieku przedprodukcyjnym (5,4%) nieznacznie przewaŜały nad osobami w wieku
poprodukcyjnym (4,4%).

Tab. 3. Wiek
lp.

wiek

%

1.

18 lat i mniej

5,4

2.

20-24 lat

11,7

3.

25-40 lat

62,6

4.

41-59 lat

15,9

5.

60 lat i więcej

4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W badaniu uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy Gdańska (78,0%).

Tab. 4. Miejsce zamieszkania
lp.

miejsce zamieszkania

%

1.

Gdańsk

78,0

2.

poza Gdańskiem

22,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

10.4. Umiejętność jazdy na rowerze
Prawie wszyscy uczestnicy badania (99,3%) potrafili jeździć na rowerze.
Tab. 5. Umiejętność jazdy na rowerze
lp.

umiejętność jazdy na rowerze

%

1.

tak

99,3

2.

nie

0,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

PrzewaŜająca część respondentów nauczyła się jeździć na rowerze w okresie
przedszkolnym (67,2%), najczęściej w wieku 5 lub 6 lat (45,5). Jedynie co trzydziesta
osoba badana (3,2%) nauczyła się jeździć rowerem, gdy ukończyła więcej niŜ 11 lat.

Tab. 6. Wiek, w którym respondenci nauczyli się jeździć na rowerze
lp.

wiek nauczenia się jazdy na rowerze

%

1.

2 – 3 lata

4,9

2.

4 lata

16,5

3.

5 lat

23,9

4.

6 lat

21,9

5.

7 lat

13,4

6.

8 lat

8,0

7.

9 lat

2,2

8.

10 lat

6,0

9.

11 i więcej lat

3,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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10.5. Częstotliwość korzystania z rowerów
W badaniu większość respondentów stanowiły osoby aktywnie korzystające
z roweru – codziennie jeździł rowerem co czwarty badany (26,2%), w sumie z roweru
co najmniej klika razy w miesiącu korzystało 9 z 10 respondentów (86,6%).
Z roweru nie korzystał co trzydziesty respondent (3,0%) – rowerem
nie jeździło więc 2,3% respondentów, którzy opanowali umiejętność jazdy
na rowerze.

Tab. 7. Częstotliwość uŜytkowania roweru
lp.

częstotliwość

%

1.

codziennie

26,2

2.

kilka razy w tygodniu

41,8

3.

kilka razy w miesiącu

18,6

4.

kilka razy w roku

8,3

5.

trudno powiedzieć

2,1

6.

nie korzystam

3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród respondentów grupą, która najaktywniej korzystała z rowerów były
osoby w wieku powyŜej 60 lat – wszyscy korzystali z rowerów co najmniej kilka razy
w miesiącu. NajwyŜszy odsetek sporadycznie korzystających z rowerów (klika razy
w

roku

lub

rzadziej,

trudno

powiedzieć)

występował

wśród

najmłodszych

respondentów – 24% wśród respondentów w wieku od 19 do 24 lat i 16,7% wśród
osób poniŜej 18 roku Ŝycia.

Tab. 8. Częstotliwość korzystania z roweru w zaleŜności od wieku w %
lp.

częstotliwość

1.

codziennie

2.

wiek
do 18

19-24

25-40

41-59

60+

8,3

18,0

27,0

32,8

27,8

kilka razy w tygodniu

50,0

40,0

41,6

38,8

61,1

3.

kilka razy w miesiącu

25,0

18,0

19,1

16,4

11,1

4.

kilka razy w roku

12,5

18,0

7,1

6,0

0,0

5.

trudno powiedzieć

4,2

0,0

2,6

1,5

0,0

6.

nie korzystam

0,0

6,0

2,6

4,5

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Warto zauwaŜyć, Ŝe zdecydowana większość respondentów posiadała własny
rower (92,3%) lub mogła korzystać z roweru (4,2%).

Tab. 9. Posiadanie roweru do własnego uŜytku
lp.

posiadanie roweru do własnego uŜytku

1.

tak

2.

nie
nie, ale mogę korzystać z roweru innych
domowników / znajomych itd.

3.

%
92,3
3,5
4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

10.6. Percepcja i ocena ruchu rowerowego
Uczestnikom badania rower kojarzył się pozytywnie. Przede wszystkim
z wolnością (12,9%), czasem wolnym, relaksem, aktywnością, niezaleŜnością itp.

Tab. 10. Skojarzenia ze słowem rower
lp.
1.

skojarzenia

%
12,9

3.

wolność
środek transportu, transport,
komunikacja
wycieczka, wakacje

4.

koło, kierownica, łańcuch itp.

7,0

5.

relaks, odpoczynek

6,6

6.

przyjemność

6,1

7.

sport, rekreacja

5,3

8.

zdrowie

5,0

9.

ruch, aktywność

3,9

10.

swoboda, niezaleŜność

3,9

11.

jazda

3,1

12.

radość

2,8

13.

droga (ścieŜka) rowerowa

2,4

14.

wiosna / lato

2,2

15.

frajda, zabawa

2,0

16.

ekologia

1,8

17.

przyroda, las, drzewa

1,3

18.

wiatr, wiatr we włosach

1,1

19.

świeŜe powietrze

1,1

20.

inne

2.

7,4
7,2

18,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki wskazań nie sumują się
do 100%, poniewaŜ istniała moŜliwość udzielenia więcej niŜ jednej odpowiedzi.
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Jedynie jeden z trzynastu respondentów (7,4%) kojarzył rower przede
wszystkim z codziennym środkiem transportu.
Inne skojarzenia ze słowem rower wymieniane przez respondentów to: miłe
uczucie, uwielbiam, świetny sposób na spędzanie czasu z przyjaciółmi, szybki
dojazd, taniość, plaŜa, lubię to, mój jest śliczny, niebieski, pirat chodnikowy, mandaty
od

StraŜy

Miejskiej,

zawalidroga,

zmęczenie,

pasja,

Dania,

Adamowicz,

pedałowanie, brak korków, zagroŜenie dla pieszych na chodniku, wysiłek,
rywalizacja, brak przyjemności ruchu w mieście, idiota, coś wspaniałego, nowa
przestrzeń miejska, coś pięknego, super, przyszłość, endorfiny, nie trzeba płacić
za paliwo ha!
Respondenci

poproszeni

o

scharakteryzowanie

swojego

stosunku

do rowerzystów i ruchu rowerowego w skali od 1 (zdecydowanie negatywny)
do 10 (zdecydowanie pozytywny) oszacowali go jako zdecydowanie pozytywny –
przeciętnie na poziomie 9,1.
Osoby częściej korzystające z roweru wyŜej oceniały ruch rowerowy niŜ osoby
korzystające z roweru sporadycznie lub nie korzystające z rowerów.
Tab. 11. Średnia ocena ruchu drogowego w zaleŜności od częstotliwości uŜytkowania roweru
lp.
częstotliwość
średnia
1.

codziennie

9,5

2.

kilka razy w tygodniu

9,4

3.

kilka razy w miesiącu

9,0

4.

kilka razy w roku

8,4

5.

trudno powiedzieć

9,2

6.

nie korzystam

5,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

WyŜej ruch rowerowy oceniali posiadacze rowerów niŜ osoby, które roweru nie
posiadały lub mogły korzystać z rowerów uŜyczonych.

Tab. 12. Średnia ocena ruchu drogowego w zaleŜności od posiadania własnego roweru
lp.

posiadanie roweru

średnia

1.

tak

9,2

2.

nie
nie, ale mogę korzystać z roweru innych
domowników / znajomych itd.

6,8

3.

7,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ocena ruchu rowerowego w niewielkim stopniu uzaleŜniona jest takŜe
od wieku respondentów. Oceny młodsze oceniają go nieznacznie wyŜej niŜ osoby
starsze.

Tab. 13. Średnia ocena ruchu drogowego w zaleŜności od wieku
lp.

wiek

średnia

1.

18 lat i mniej

9,2

2.

20-24 lat

9,2

3.

25-40 lat

9,1

4.

41-59 lat

8,8

5.

60 lat i więcej

8,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejnym etapem badania było poznanie stosunku respondentów do szeregu
twierdzeń związanych z ruchem rowerowym. W badaniu respondenci stwierdzili,
Ŝe rowerzyści nie są im obojętni. Wśród respondentów przewaŜał pozytywny
stosunek do rowerzystów (ludzie pogodni, ceniący sobie wolność, dbający
o środowiska naturalne) oraz postrzeganie rowerów jako elementu codziennego
Ŝycia (rowerzyści to ludzie w zróŜnicowanym wieku, rowerem moŜna jeździć
w codziennym ubraniu).
Respondenci zgodzili się co do tego, Ŝe:
-

Ludzie jeŜdŜący na rowerach są pogodni i zrelaksowani.

-

Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią sobie wolność.

-

Rowerami jeŜdŜą osoby w kaŜdym wieku.

-

Rowerem moŜna jeździć w zwykłym, codziennym ubraniu.

-

Ludzie jeŜdŜący na rowerach dbają o środowisko naturalne.
Wątpliwości

respondentów

budziły

dwa

stwierdzenia

(chociaŜ

osoby

zgadzające się z ich treścią przewaŜały nad tymi, które się z nimi nie zgadzają):
-

JeŜdŜenie rowerem jest sexy.

-

Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią swój czas.

Taki rozkład odpowiedzi dotyczących ostatniego przytoczonego stwierdzenia (Ludzie
jeŜdŜący na rowerach cenią swój czas) wynikać moŜe z faktu, Ŝe pomimo tego,
Ŝe rowery postrzegane są jako element codziennego Ŝycia w większym stopniu
kojarzą się respondentem z rekreacją i czasem wolnym niŜ z uŜytkowaniem roweru
jako codziennego środka transportu.
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trudno
powiedzieć

zgadzam się

zdecydowanie
się zgadzam

1. JeŜdŜenie rowerem jest sexy.

4,0

9,2

38,8

26,7

21,3

2. Ludzie jeŜdŜący na rowerach są pogodni i zrelaksowani.

2,5

4,0

16,8

44,0

32,7

3. Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią sobie wolność.

1,6

2,2

13,0

36,8

46,4

4. Rowerami jeŜdŜą osoby w kaŜdym wieku.

1,8

0,9

2,2

28,3

66,8

5. Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią swój czas.

2,3

2,3

36,9

32,0

26,6

6. Rowerem moŜna jeździć w zwykłym, codziennym ubraniu.
Ludzie jeŜdŜący na rowerach dbają o środowisko
7.
naturalne.
8. Nie zwracam uwagi na rowerzystów, są mi obojętni.

3,8

7,9

11,5

41,0

35,8

2,7

4,5

18,2

35,1

39,4

52,7

34,9

8,1

2,3

2,0

lp.

stwierdzenia dotyczące jazdy na rowerze

zdecydowanie
się nie
zgadzam

nie zgadzam
się

Tab. 14. Stwierdzenia dotyczące jazdy na rowerze w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tab. 15. Znajomość korzyści płynących z uŜytkowania roweru w %
lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

korzyści z uŜytkowania roweru
Dzieci dojeŜdŜające rowerem do szkoły są inteligentniejsze
i lepiej się uczą.
Regularna jazda na rowerze skutecznie pomaga
redukować cellulit.
Osoby dojeŜdŜające rowerami do pracy dwa razy rzadziej
korzystają ze zwolnień lekarskich.
W trakcie godzinnej przejaŜdŜki rowerem w umiarkowanym
tempie kobieta waŜąca 60 kg spala około 500 kalorii, co
odpowiada wartości kalorycznej tabliczki czekolady (100
g).
Zwiększanie liczby rowerzystów w ruchu ulicznym jest
najbardziej efektywną metodą redukcji korków.
Prawdopodobieństwo śmierci w wyniku choroby wywołanej
brakiem ruchu jest w Polsce ponad 100 razy wyŜsze, niŜ
prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku na rowerze.
Turystyka rowerowa ma pozytywny wpływ na gospodarkę.
Turyści rowerowi przebadani przez ADFC
(Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy) wydawali przeciętnie
podczas urlopu 1169 euro. Przez Gdańsk wytyczono aŜ 3
międzynarodowe trasy rowerowe EuroVelo.
Tworzenie przyjaznych warunków dla pieszych i
rowerzystów pobudza lokalny handel redukując
bezrobocie.
Średnia prędkość jazdy samochodem w mieście wynosi od
8 do 26 km/h. W godzinach szczytu tą samą trasę moŜna
pokonać rowerem nawet dwa razy szybciej.
Na miejscu parkingowym przeznaczonym dla jednego
samochodu moŜe zaparkować 20 rowerów.

tak

nie

nie
pamiętam

31,4

56,3

12,3

69,0

22,0

9,0

52,0

35,7

12,3

61,0

22,4

16,6

83,4

13,9

2,7

53,2

31,8

15,0

29,6

48,3

22,1

41,3

46,1

12,6

84,5

14,2

12,6

59,2

34,3

6,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Respondentów zapytano takŜe o znajomość korzyści płynących z regularnego
korzystania z rowerów. Osobom badanym znane były przede wszystkim fakty
związane z pozytywnym wpływem korzystania z rowerów na zdrowie i urodę
(twierdzenia nr 2, 3, 4) oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej oraz rozładowanie
korków w mieście i poprawę bezpieczeństwa na drogach (twierdzenia 5, 6, 8, 10).
Respondenci zadeklarowali najniŜszą znajomość korzyści z uŜytkowania
roweru dla rozwoju intelektualnego dzieci (twierdzenie 1) oraz pozytywnego wpływu
na rozwój gospodarczy (twierdzenia 7 i 8).

zdecydowanie
się zgadzam

zgadzam się

trudno
powiedzieć

przyczyny, dla których lidzie nie korzystają
z roweru

nie zgadzam
się

lp.

zdecydowanie
się nie
zgadzam

Tab. 16. Przyczyny, dla których ludzie nie korzystają z rowerów w %

1. PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe mają zbyt słabą kondycję.

3,6

20,3

25,0

44,0

7,1

2. PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jest to niebezpieczne.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje miejsc, w których
3.
moŜna bezpiecznie zaparkować rower.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe w ich wieku nie wypada
4.
jeździć na rowerze.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie do pracy rowerem
5.
nie pasuje do ich stanowiska.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie do pracy rowerem
6.
nie pasuje do ich słuŜbowego stroju.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem trudno przewieźć
7.
zakupy.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem moŜna jeździć
8.
tylko przy ładnej pogodzie.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jazda rowerem jest zbyt
9.
męcząca.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje ścieŜek
10.
rowerowych.

4,7

25,5

23,7

38,3

7,8

3,3

9,6

11,6

38,6

36,9

9,2

33,8

26,2

25,8

5,0

5,2

18,0

18,2

40,8

17,8

3,1

8,5

13,6

50,3

24,4

2,5

18,7

27,3

40,2

11,3

2,9

6,8

7,2

55,8

27,3

4,9

12,5

15,0

49,5

18,1

5,1

17,0

18,8

34,7

24,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejnym etapem badania była próba diagnozy przyczyn, dla których niektórzy
ludzie nie korzystają z rowerów. Na pierwszy plan wysuwały się czynniki związane
z warunkami pogodowymi (twierdzenie 8) oraz przekonanie, Ŝe jeŜdŜenie rowerem
nie pasuje do słuŜbowego ubrania (twierdzenie 6 – chociaŜ respondenci
we wcześniejszym pytaniu stwierdzali, Ŝe zgadzają się z opinią, Ŝe na rowerze
moŜna jeździć w codziennym stroju). Oprócz czynników subiektywnych waŜnym
problemem powstrzymującym przed regularnym uŜytkowaniem roweru jest brak
miejsc, w których bezpiecznie moŜna zaparkować rower.
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Najmniej waŜnym czynnikiem, który zdaniem respondentów powstrzymuje
ludzi przed regularną jazdą na rowerze jest wiek (twierdzenie 4).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe mają zbyt
słabą kondycję.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jest to
niebezpieczne.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje
miejsc, w których moŜna
bezpiecznie zaparkować rower.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe w ich wieku
nie wypada jeździć na rowerze.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie
do pracy rowerem nie pasuje do
ich stanowiska.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie
do pracy rowerem nie pasuje do
ich słuŜbowego stroju.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem
trudno przewieźć zakupy.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem
moŜna jeździć tylko przy ładnej
pogodzie.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jazda
rowerem jest zbyt męcząca.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje
ścieŜek rowerowych.

C

R

C

zdecydowanie
się zgadzam

zgadzam się

trudno
powiedzieć

przyczyny, dla których lidzie nie
korzystają z roweru

nie zgadzam
się

lp.

zdecydowanie
się nie
zgadzam

Tab. 17. Przyczyny, dla których ludzie nie korzystają z rowerów w zaleŜności
od częstotliwości korzystania z roweru w %2

C

R

R

C

R

C

R

0,9

5,2 17,1 22,4 23,4 19,0 51,4 37,9

7,2 15,5

1,8

6,9 22,7 25,9 23,6 20,7 45,5 31,0

6,4 15,5

3,6

1,7 14,4

5,2 14,4 10,3 30,6 34,5 37,0 48,3

7,2 10,3 30,6 31,0 27,0 25,9 27,0 27,6

8,2

5,2

4,5

3,6 11,8 16,1 18,2 17,9 40,0 39,2 25,5 23,2

0,9

1,7

0,9

1,7 20,0 15,5 30,0 25,9 39,1 31,0 10,0 25,9

5,4

0,0

5,4

5,4

1,7

3,6 12,1 10,8 22,4 45,1 48,3 35,1 15,5

2,7

5,3 18,0

7,3

3,4 11,8 13,8 54,5 46,6 25,5 34,5

1,8

2,7 10,7 46,9 57,1 39,6 30,4

8,8 26,1 19,3 27,9 40,3 25,2 26,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Porównano takŜe czy fakt regularnego korzystania bądź nieskorzystania
z roweru róŜnicuje sposób postrzegania czynników powstrzymujących ludzi przed
jeŜdŜeniem rowerami.
Osoby, które codziennie jeździły rowerem zdecydowanie częściej wskazywały
na przekonanie, Ŝe jazda rowerem jest zbyt męcząca. Z kolei osoby, które z rowerów
korzystały sporadycznie lub w ogóle z nich nie korzystały wskazywały na brak dróg
rowerowych oraz miejsc, w których bezpiecznie zaparkować rower. Wydaje się więc,
Ŝe osoby codziennie korzystające z rowerów w mniejszym stopniu wskazują
2

W tabeli przyjęto skróty: C – codziennie, R – kilka razy w roku lub rzadziej.
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na czynniki obiektywne – prawdopodobnie ich codzienne doświadczenia wskazują,
Ŝe są to przeszkody, które wprawdzie utrudniają korzystanie z rowerów, jednak
nie są na tyle waŜne lub trudne do pokonania, Ŝeby skłonić ich do zarzucenia
tej aktywności.
Najmniejsze róŜnice między tymi dwoma grupami respondentów wstąpiły
w przypadku dwóch twierdzeń: PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe w ich wieku nie wypada
jeździć na rowerze oraz PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie do pracy rowerem
nie pasuje do ich stanowiska.

10.7. Czynniki, które mogą wpłynąć na wzrost częstotliwości
korzystania z rowerów
Wśród czynników, które mógłby respondentów skłonić do częstszego
korzystania z rowerów wymieniali oni przede wszystkim te związane z infrastrukturą:
nowe trasy i drogi rowerowe oraz bezpieczne parkingi rowerowe. Przy czym na nowe
trasy i drogi rowerowe zdecydowanie częściej wskazywały osoby, które obecnie
nie uŜywają rowerów lub korzystają z nich sporadycznie. Potwierdza to takŜe
panujące wśród tej grupy respondentów przekonanie, Ŝe to właśnie brak
odpowiedniej infrastruktury powstrzymuje ludzi przed regularnym korzystaniem
z rowerów.
Kolejnymi waŜnymi czynnikami, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie
częstotliwości korzystania z rowerów był czas wolny oraz pogoda. Przy czym
moŜliwość dysponowania większą ilością czasu wolnego była waŜniejsza dla osób
sporadycznie korzystających z roweru lub nie korzystających z niego w ogóle, z kolei
lepsza pogoda była czynnikiem waŜniejszym dla osób regularnie jeŜdŜących
na rowerze.
Dla regularnych uŜytkowników rowerów waŜnymi czynnikami, które mogłyby
zachęcić do częstszego jeŜdŜenia na rowerze byłoby lepsze utrzymanie istniejących
tras i dróg (w tym odśnieŜanie) oraz podniesienie kultury jazdy wszystkich
uŜytkowników dróg (chociaŜ w szczególności kierowców). Wydaje się więc,
Ŝe są to czynniki wynikające z codziennych doświadczeń. Być moŜe lepsze
utrzymanie przejezdności tras rowerowych, szczególnie w sezonie zimowym,
mogłoby

dla

tych

respondentów

równowaŜyć

mankamenty

wynikające

z niedogodności pogodowych.
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Tab. 18. Czynniki, które skłoniłby respondentów do częstszego uŜywania roweru
%

1.

nowe trasy / drogi rowerowe

43,8

37,7

osoby jeŜdŜące
na rowerze
kilka razy
w roku lub
rzadziej
53,4

2.

bezpieczne parkingi dla rowerów

25,6

25,4

20,7

3.

więcej wolnego czasu

10,9

7,0

8,6

4.

lepsza pogoda

10,3

10,5

6,9

5.

nowy lub lepszy rower
lepsze utrzymanie tras rowerowych,
w tym odśnieŜanie zimą
prysznic lub szatnia w miejscu pracy
większa kultura jazdy, w tym
kierowców samochodów
podniesienie poziomu bezpieczeństwa

4,4

2,6

3,4

3,1

8,8

0,0

2,8

1,8

5,2

2,8

5,3

1,7

1,5

0,9

0,0

10.

mniejsza odległość do pracy, szkoły

1,5

0,0

1,7

11.

1,5

3,5

0,0

1,3

1,8

0,0

1,1

2,6

0,0

0,9

1,8

0,0

15.

zmiana pracy
darmowy przewóz rowerów w
komunikacji miejskiej
lepsze oznakowanie tras rowerowych,
w tym tras leśnych
lokalna grupa rowerowa, imprezy
rowerowe
lepsza kondycja

0,9

0,0

5,2

16.

jeŜdŜę codziennie

2,6

7,0

0,0

17.

nic

1,3

3,5

1,7

18.

nie wiem

0,9

0,0

1,7

19.

inne

7,6

5,3

8,6

lp.

czynniki

6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.

osoby
codziennie
jeŜdŜące na
rowerze

ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki wskazań nie sumują się
do 100%, poniewaŜ istniała moŜliwość udzielenia więcej niŜ jednej odpowiedzi.

Wśród innych odpowiedzi wymanianych przez respondentów wyróŜnić moŜna
te dotyczące:
-

dyskusji nad integracją bądź separacją ruchu rowerowego (odseparowanie
ruchu drogowego i rowerowego; bariery odgradzające drogi rowerowe
od jezdni; dopuszczenie rowerów do normalnego ruchu, zamiast budowania
specjalnych dróg dla rowerów; drogi prowadzone po jezdni, nie chodnikiem –
piesi utrudniają przejazd; brak rolkarzy na ścieŜkach),

-

przepisów i ich przestrzegania / egzekucji (egzekwowanie prawa drogowego
wobec

rowerzystów

i

kierowców;

więcej mandatów

dla

parkujących
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na ścieŜkach rowerowych; dopuszczenie równieŜ przyczepek; sensowniejsze
przepisu),
-

infrastruktury rowerowej (uspokojenie ruchu, likwidacja barier liniowych,
lepsze połączenie górnego i dolnego tarasu - np. kolej do Osowy, rynny
zjazdowe dla rowerów na schodach, chęci, udogodnienia dla rowerzystów
takie jak dostosowanie sygnalizacji świetlnej do tempa jazdy rowerzysty, sieć
roweru miejskiego, lepiej zaprojektowane drogi rowerowe, alternatywne
przejazdy w miejscach przejść podziemnych, kawiarenka i parking na końcu
trasy; podwyŜszenie limitu dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi dla
rowerzystów - po 3 piwach, mimo, Ŝe mogę utrzymać równowagę na rowerze
i nie powoduję zagroŜenia dla ruchu, nie mogę poruszać się rowerem),

-

pozostałe (konieczność, przyjemność jazdy, zmiana władz samorządowych,
dostępność renomowanych serwisów rowerowych w okresie letnim, mniejsze
zanieczyszczenie powietrza, inne miejsca zamieszkania, kupno ubrania
przeciwdeszczowego,

pracuję

w

domu

i

nigdzie

nie

dojeŜdŜam,

Nie stosowanie soli zimą, która zabija rower i środowisko naturalne.
Stosowana jest bez Ŝadnego umiaru i w sposób bezmyślny).

10.8. Wnioski
Wydaje się, Ŝe badana populacja nie do końca pokrywała się z zamierzoną
docelową grupą respondentów. Badania w głównej mierze skierowane miały
być do osób, które nie korzystają z rowerów lub korzystają z nich sporadycznie,
a w uczestniczyły w nim przede wszystkim osoby, które i tak korzystały z rowerów
(86,6% korzystających co najmniej kilka razy w miesiącu z roweru).
Badania wykazały, Ŝe nawet osoby regularnie korzystające z rowerów często
postrzegają ruch rowerowy jednak przez pryzmat rekreacji i czasu wolnego
(np. przytaczane skojarzenia, czynniki wpływające na wzrost częstotliwości
korzystania z rowerów), a nie jako codzienny środek transportu.
Korzyści

płynące

z

korzystania

nie

są

postrzegane

juŜ

wyłącznie

przez pryzmat zdrowia. Respondenci w duŜym stopniu dostrzegają takŜe korzyści
z korzystania roweru jako środka transportu i pozytywny wpływ ruchu rowerowego
na przestrzeń miejską. Jednak rower nie jest postrzegany jako czynnik generujący
rozwój gospodarczy.
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Obraz rowerzystów i ruchu rowerowego ulega zmianom, jednak pomimo tego,
Ŝe zdecydowanie przewaŜają pozytywne oceny roweru nie jest on postrzegany jako
codzienny, oczywisty, powszechny środek transportu w mieście.

10.9. Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym opinii związanych z rowerzystami
i ruchem rowerowym. Dziękujemy.

1. Proszę o wpisanie pierwszego skojarzenia, które przychodzi Ci na myśl,
gdy słyszysz słowo rower? ............................................................................................

2. Jak określasz swój stosunek do rowerzystów i jazdy na rowerze? Zaznacz
odpowiedź na skali, gdzie 10 oznacza zdecydowanie pozytywny, a 1 zdecydowanie
negatywny.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

negatywnie

10
pozytywnie

3. PoniŜej przedstawiamy listę korzyści płynących z korzystania z rowerów.
Czy znane Ci są przedstawione poniŜej argumenty?
Dzieci dojeŜdŜające rowerem do szkoły są inteligentniejsze i lepiej się uczą.
1.

1

2

3

tak

nie

nie pamiętam

Regularna jazda na rowerze skutecznie pomaga redukować cellulit.
2.

1

2

3

tak
nie
nie pamiętam
Osoby dojeŜdŜające rowerami do pracy dwa razy rzadziej korzystają ze zwolnień
lekarskich.
3.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
W trakcie godzinnej przejaŜdŜki rowerem w umiarkowanym tempie kobieta waŜąca 60 kg
spala około 500 kalorii, co odpowiada wartości kalorycznej tabliczki czekolady (100 g).
4.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
Zwiększanie liczby rowerzystów w ruchu ulicznym jest najbardziej efektywną metodą
redukcji korków.
5.
1
2
3
tak

nie

nie pamiętam
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Prawdopodobieństwo śmierci w wyniku choroby wywołanej brakiem ruchu jest w Polsce
ponad 100 razy wyŜsze, niŜ prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku na rowerze.
6.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
Turystyka rowerowa ma pozytywny wpływ na gospodarkę. Turyści rowerowi przebadani
przez ADFC (Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy) wydawali przeciętnie podczas urlopu 1169
euro. Przez Gdańsk wytyczono aŜ 3 międzynarodowe trasy rowerowe EuroVelo.
7.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
Tworzenie przyjaznych warunków dla pieszych i rowerzystów pobudza lokalny handel
redukując bezrobocie.
8.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
Średnia prędkość jazdy samochodem w mieście wynosi od 8 do 26 km/h. W godzinach
szczytu tą samą trasę moŜna pokonać rowerem nawet dwa razy szybciej.
9.
1
2
3
tak
nie
nie pamiętam
Na miejscu parkingowym przeznaczonym dla jednego samochodu moŜe zaparkować
20 rowerów.
10.
1
2
3
tak

nie

nie pamiętam

4. PoniŜej przedstawiamy stwierdzenia związane z rowerami i jazdą na rowerze.
Czy zgadzasz się z poniŜszymi stwierdzeniami?
JeŜdŜenie rowerem jest sexy.
1.

1
2
3
4
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
Ludzie jeŜdŜący na rowerach są pogodni i zrelaksowani.

5
zdecydowanie się
zgadzam

2.

1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią sobie wolność.

5
zdecydowanie się
zgadzam

3.

4.

1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
Rowerami jeŜdŜą osoby w kaŜdym wieku.
1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
Ludzie jeŜdŜący na rowerach cenią swój czas.

4
zgadzam się

4
zgadzam się

4
zgadzam się

1
2
3
4
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
6. Rowerem moŜna jeździć w zwykłym, codziennym ubraniu.
5.

1

2

3

4

5
zdecydowanie się
zgadzam
5
zdecydowanie się
zgadzam
5
zdecydowanie się
zgadzam
5
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zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
Ludzie jeŜdŜący na rowerach dbają o środowisko naturalne.

zdecydowanie się
zgadzam

1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
Nie zwracam uwagi na rowerzystów, są mi obojętni.

5
zdecydowanie się
zgadzam

1
zdecydowanie się
nie zgadzam

4
zgadzam się

2

3

4

nie zgadzam się

trudno powiedzieć

zgadzam się

5
zdecydowanie się
zgadzam

Dlaczego Twoim zdaniem niektóre osoby w ogóle nie korzystają z rowerów

lub korzystają z rowerów bardzo rzadko? Proszę o opisanie czy zgadzasz się
z przedstawionymi

stwierdzeniami

dotyczącymi

korzystania

z

rowerów

przy dojazdach do szkoły/pracy/miejsca zakupów.
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe mają zbyt słabą kondycję.
1.

1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jest to niebezpieczne.

4
zgadzam się

5
zdecydowanie się
zgadzam

2.

1
2
3
4
5
zdecydowanie się
zdecydowanie się
zgadzam się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje miejsc, w których moŜna bezpiecznie zaparkować rower.

3.

1
2
3
4
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe w ich wieku nie wypada jeździć na rowerze.

4.

1
2
3
4
5
zdecydowanie się
zdecydowanie się
zgadzam się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie do pracy rowerem nie pasuje do ich stanowiska.

5.

1
2
3
4
5
zdecydowanie się
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jeŜdŜenie do pracy rowerem nie pasuje do ich słuŜbowego stroju.

6.

1
2
3
4
zdecydowanie się
zgadzam się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem trudno przewieźć zakupy.

5
zdecydowanie się
zgadzam

5
zdecydowanie się
zgadzam

1
2
3
4
5
zdecydowanie się
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
zgadzam się
nie zgadzam
zgadzam
8. PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe rowerem moŜna jeździć tylko przy ładnej pogodzie.
7.

1

2

3

4

5
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zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe jazda rowerem jest zbyt męcząca.
9.

10.

1
2
3
zdecydowanie się
nie zgadzam się trudno powiedzieć
nie zgadzam
PoniewaŜ uwaŜają, Ŝe brakuje ścieŜek rowerowych.
1
zdecydowanie się
nie zgadzam

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

zgadzam się

4
zgadzam się

2

3

4

nie zgadzam się

trudno powiedzieć

zgadzam się

zdecydowanie się
zgadzam
5
zdecydowanie się
zgadzam
5
zdecydowanie się
zgadzam

6. Czy umiesz jeździć na rowerze?
1. tak
2. nie – proszę przejść do pytania 11

7. W jakim wieku nauczyłaś/eś się jeździć na rowerze? Proszę wpisać wiek w latach.
.............................................

8. Czy posiadasz rower do swojego własnego uŜytku?
1. tak
2. nie – proszę przejść do pytania 11
3. nie, ale mogę korzystać z roweru innych domowników / znajomych itd.

9. Jak często korzystasz z roweru?
1. codziennie
2. kilka razy w tygodniu
3. kilka razy w miesiącu
4. kilka razy w roku
5. trudno powiedzieć
6. nie korzystam

10. Co sprawiłoby, Ŝe częściej korzystałabyś/korzystałbyś z roweru?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

11. Wiek (w latach) ..........................

61

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

12. Płeć
1. kobieta
2. męŜczyzna

13. Miejsce zamieszkania
1. Gdańsk (proszę wpisać ulicę ....................................................................)
2. poza Gdańskiem
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