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Bezpieczeństwo ruchu rowerowego
Rowerzyści. Trendy w Polsce – ciężko ranni, ofiary śmiertelne
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Aktywność fizyczna
Czym jest aktywność
fizyczna?

Przyczyny braku
aktywności fizycznej

5 faktów i statystyk dot.
aktywności fizycznej

Wg WHO to każdy ruch ciała
wytwarzany przez mięśnie
szkieletowe, który wymaga
wydatkowania energii.
Aktywność fizyczna odnosi się
do wszystkich ruchów, w tym
również w czasie wolnym oraz
w celu przemieszczania się do i
z miejsc (lub jako część) pracy.

Głównym powodem
niskiego poziomu
aktywności fizycznej jest
rezygnacja z uczestnictwa
w aktywności fizycznej w
czasie wolnym oraz wzrost
zachowań sedenteryjnych
podczas aktywności
zawodowej i domowej.

WHO rekomenduje:
• dzieci/nastolatki: 60 min.
ruchu o średniej do wysokiej
intensywności dziennie,
• dorośli (18+): 150 min. ruchu
o średniej do wysokiej
intensywności tygodniowo.

Niestety wzrost korzystania
z pasywnych środków
transportu (sam. osobowy)
wiąże się ze spadkiem
poziomu aktywności
fizycznej społeczeństwa.

1. Brak aktywności fizycznej
jest 4 wiodącym czynnikiem
ryzyka śmierci na świecie.
2. Tylko 1/3 populacji
europejskiej spełnia minimalne
zalecane poziomy aktywności
fizycznej.
3. ½ wszystkich podróży
krótszych niż 5 km odbywa się
samochodem.
4. Aktywne dojazdy do pracy
wiążą się z 20% redukcją
ryzyka śmiertelności z
wszystkich przyczyn.
5. 30 min. jazdy na rowerze lub
spaceru dziennie wiąże się z
redukcją śmiertelności o
30%.
Źródło: WHO

Aktywny transport – wyniki badań naukowych

Lepszy dla zdrowia
Pozwala na oszczędności

Wyniki badań naukowych – PASTA

Często jest szybszy
Daje wolność

Wyniki badań naukowych – PASTA

Wyniki badań długookresowych (7 miast)

Średnio regularnie
jeżdżący rowerzyści ważą
o 4 kg mniej niż kierowcy
samochodów

Europejskie dane na temat
długości sieci rowerowej i
udziału poszczególnych
rodzajów transportu
sugerują, że dedykowana
sieć rowerowa powoduje
wzrost udziału ruchu
rowerowego do 25%.

Korzyści zdrowotne
wynikające z aktywności
fizycznej przewyższają
szkodliwe skutki zdarzeń
drogowych i narażenia na
zanieczyszczenie
powietrza osoby aktywnie
podróżującej.

Wyniki badań naukowych – PASTA

Wpływ zmiany środka transportu na liczbę unikniętych
przedwczesnych zgonów (Barcelona 2014-2017)
Zanieczyszczenie powietrza - podróżujący

Śmiertelność w ruchu drogowym

Aktywność fizyczna

Zanieczyszczenie powietrza - cała populacja
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Wyniki badań naukowych – PASTA

• Transport samochodowy zwiększa stres
o 1% w porównaniu z innymi czynnościami

• Chodzenie pieszo redukuje stres
o 5% w porównaniu z innymi czynnościami

• Jazda na rowerze redukuje stres
o 11% w porównaniu z innymi czynnościami

Wyniki badań naukowych – PASTA

Związek pomiędzy rodzajem transportu a kondycją zdrowotną (z uwzględnieniem
potencjalnych czynników zakłócających; model regresyjny)
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Aktywny transport - Rowerowy Maj
źródło: www.rowerowymaj.eu

• Kampania promocyjna skierowana do
uczniów szkół podstawowych,
przedszkolaków, nauczycieli i rodziców,
zapoczątkowana w Gdańsku w 2014 r.
• Realizowana corocznie w maju w ponad 40
miastach i gminach w Polsce
• Cel: promowanie aktywnej podróży do
szkoły lub przedszkola

Statystyki ogólnopolskie w 2019 roku:

Rowerowy Maj w Gdańsku

Year

Liczba aktywnych
uczestników
(tys.)
1

Liczba
zarejestrowanych
przejazdów (tys.)

Średnia liczba
aktywnych podróży
na uczestnika

Liczba
uczestniczących
szkół i przedszkoli

2014

1.7

n.a.

n.a.

25

2015

10.0

n.a.

n.a.

78

2016

22.3

263.0

11.8

91

2017

26.0

713.0

27.4

123

2018

31.9

846.4

26.5

144

2019

34.6

950.2

27.4

152

1W

2014 kampania realizowana pilotażowo przez 2 tygodnie. W kolejnych latach Rowerowy Maj był realizowany przez pełny miesiąc.

Rowerowy Maj w Gdańsku
Liczebność

%
populacji
Gdańska

Przedszkolaki

16 585

3,5

Nauczyciele w
przedszkolach

ok. 1 300

0,3

35 121

7,5

ok. 3 500

0,7

GRUPA DOCELOWA
ŁĄCZNIE:

56 506

12,0

Aktywni uczestnicy:

34 615
(61,3% grupy
docelowej)

7,4

Grupa docelowa

Uczniowie szkół
podstawowych
Nauczyciele w szkołach
podstawowych

Rowerowy Maj w Gdańsku - efekty
• Badania wpływu kampanii na wielkość ruchu rowerowego w Gdańsku z
wykorzystaniem podejścia quasi-eksperymentalnego opartego na
modelu regresji difference-in-difference (DiD) i danych obserwacyjnych
(B. Biondi, A. Romanowska, K. Birr (2022). Impact evaluation of a cycling
promotion campaign using daily bicycle counters data: the case of Cycling
May in Poland. Transportation Research Part A Policy and Practice
164(1):337-351)
• Badania bazują na danych z liczników rowerowych w Gdańsku i Łodzi
(miasto kontrolne) z okresu 2017-2019, obejmującego 3 edycje kampanii
• Model DiD uwzględnia zmienność warunków pogodowych, ruchu
turystycznego, wykorzystania systemów typu bike-sharing oraz sezonowość
ruchu rowerowego w celu oszacowania wpływu kampanii na liczbę
rejestrowanych przejazdów rowerowych.

Rowerowy maj w Gdańsku - efekty
• Średnia liczba rowerów na licznik w Gdańsku i w
Łodzi

• Liczba turystów

Rowerowy
Maj

• Warunki atmosferyczne:

Rowerowy maj w Gdańsku - efekty
Jaka jest efektywność kampanii Rowerowy Maj?
• Średnio efektowi kampanii można przypisać 158
przejazdów rowerowych na licznik dziennie, co stanowi
18% wzrost ruchu rowerowego na sieci rowerowej
Gdańska w okresie maja.

158 przejazdów x 23 liczniki = ok. 3600 przejazdów
dziennie więcej w Gdańsku w efekcie kampanii
• Realizacja kampanii Rowerowy Maj wpłynęła na
zwiększenie ruchu rowerowego w Gdańsku w
trakcie trwania kampanii

• Efekt nie utrzymuje się po zakończeniu kampanii

Wyzwania
▪

Należy włączać i uwzględniać argumenty dotyczące zdrowia w strategie
wszystkich działań sektorowych

▪

Należy wspierać współpracę między sektorami transportu i zdrowia w
celu maksymalizacji korzyści zdrowotnych

▪

Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla życia środowiska wraz z
infrastrukturą wspierającą aktywny transport jest kluczowe

▪

Należy stale budować świadomość i wiedzę o korzyściach zdrowotnych
płynących z aktywnej mobilności

▪

Wola polityczna jest najważniejszym czynnikiem skutecznej i systemowej
promocji aktywnej mobilności (pozyskanie polityków dla sprawy)

Podziękowania dla zespołu badawczego
Inżynierii Ruchu Drogowego
z Katedry Inżynierii Transportowej:
Aleksandry Romanowskiej
Romaniki Okraszewskiej
Wojciecha Kustry
Tomasza Mackuna

