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Nota metodologiczna
Dane zawarte w Raporcie pochodzą z „Badanie opinii publicznej na temat
opłat jednorazowych i opłat abonamentowych z tytułu przyszłego
korzystania z rowerów miejskich w Jaworznie”, które zostało
przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych w Warszawie.

Czas realizacji badania: Badanie przeprowadzono w dniach 2-14 lutego
2018 roku

Miejsce realizacji: Jaworzno (woj. śląskie)
Próba: Zastosowano losowy dobór próby.

Jednostka badania: Badanie zostało przeprowadzone na populacji
pełnoletnich mieszkańców Jaworzna.

Wielkość próby: N=2002 mieszkańców
Technika badawcza: Badanie zrealizowano techniką CATI, czyli wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo.
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Czy w ciągu ostatniego roku korzystał(a) Pan(i) z roweru?
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18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65+

Tak, codziennie 15,29% 6,83% 10,21% 11,53% 8,60% 10,77%

Tak, raz w tygodniu 12,94% 13,99% 15,97% 16,09% 12,22% 7,26%

Tak, kilka razy w 
miesiącu 23,53% 25,26% 27,23% 20,64% 16,52% 8,20%

Tak, kilka razy w 
roku 23,53% 19,80% 22,51% 19,30% 16,06% 9,60%

Nie, nie 
korzystałe(a)m 24,71% 34,13% 24,08% 32,44% 46,61% 64,17%

Czy w ciągu ostatniego roku korzystał(a) Pan(i) z roweru?

Kobieta Mężczyzna

Tak, codziennie 7,31% 12,77%

Tak, raz w tygodniu 10,68% 15,26%
Tak, kilka razy w 
miesiącu 17,42% 20,98%

Tak, kilka razy w 
roku 15,50% 19,42%

Nie, nie 
korzystałe(a)m 49,09% 31,57%



W ramach działania Miejskiego Centrum Integracji Transportu 
Jaworzno powstanie system roweru miejskiego. Czy jest Pan(i) 

zainteresowany(a) korzystaniem z rowerów w ramach tego 
systemu?

* Odpowiedzi osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku, N=1188

62,94%

37,07%
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Czy korzystał(a)by Pan(i) z wypożyczalni rowerów miejskich gdyby 
pierwsze 20 minut było za darmo, a każde kolejne 20 minut 

kosztowało 1 złoty?
* Odpowiedzi osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku, N=1188

63,56%

36,44%

Tak Nie



Czy w ramach opłaty abonamentowej zapłacił(a)by Pan(i) 
50 złotych miesięcznie za nielimitowany dostęp do rowerów 

miejskich?
* Odpowiedzi osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku, N=1188
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W takim razie ile maksymalnie powinna wynosić miesięczna opłata 
za nielimitowany dostęp do rowerów miejskich, aby zmienił(a) 

Pan(i) zdanie i wykupiła abonament rowerowy?
(Odpowiedzi osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku i nie zapłaciłyby 50 złotych za 
abonament miesięczny – w poprzednim pytaniu wskazały: „zdecydowanie nie”, „raczej nie” lub „ani 

tak, ani nie”, N=872)
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Wysokość miesięcznej opłaty za nielimitowany dostęp do rowerów 
miejskich w Jaworznie 

* Odpowiedzi osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku, N=1188

26,60%

1,43%
1,26%

11,78%

12,71%
10,35%

35,87%

50 zł 41-50 zł 31-40 zł 21-30 zł 11-20 zł do 10 zł Nie jestem zainteresowany(a) zakupem abonamentu

64,13% jest 
zainteresowanych 

zakupem 
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Komentarz:

Należy zauważyć, że pytania odnoszą się do systemu roweru miejskiego
który jeszcze nie funkcjonuje, a co za tym idzie ankietowani odnoszą się
wyłącznie do idei programu i jego generalnego założenia, czyli systemu
miejskiego roweru. W tym przypadku zainteresowanie korzystaniem z
przyszłego systemu rowerów miejskich wśród 63% przebadanych
mieszkańców Jaworzna, którzy w ostatnim roku przynajmniej raz
skorzystali z roweru, jest wynikiem dosyć wysokim. Na pewno na wynik
wpływa kwestia komunikacji programu i prezentowania jego zalet.

Sytuacja będzie odmienna w momencie pojawienia się stacji roweru
miejskiego i możliwości skorzystania z niego mieszkańców Jaworzna.
Wtedy będzie możliwe realne zbadanie oceny takiego systemy a nie
jedynie idei.

Odpowiedzi na pytanie, czy stosunek do przedsięwzięcia ulegnie
zmianie na korzyść tej inwestycji, może udzielić kolejne badanie
przeprowadzone dopiero po całkowitym wdrożeniu systemu i oddaniu
inwestycji w mieście.



Odpowiedzi wśród 
osób 

zainteresowanych 
systemem roweru 
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W ramach działania Miejskiego Centrum Integracji Transportu 
Jaworzno powstanie system roweru miejskiego. Czy jest Pan(i) 

zainteresowany(a) korzystaniem z rowerów w ramach tego 
systemu?

53,65%
46,35%

Tak Nie



18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65+

Tak 54,88% 64,18% 63,56% 58,29% 51,20% 35,11%

Nie 45,12% 35,82% 36,44% 41,71% 48,80% 64,89%

W ramach działania Miejskiego Centrum Integracji Transportu 
Jaworzno powstanie system roweru miejskiego. Czy jest Pan(i) 

zainteresowany(a) korzystaniem z rowerów w ramach tego 
systemu?

Kobieta Mężczyzna

Tak 53,95% 53,33%

Nie 46,05% 46,67%



Czy korzystał(a)by Pan(i) z wypożyczalni rowerów miejskich gdyby 
pierwsze 20 minut było za darmo, a każde kolejne 20 minut 

kosztowało 1 złoty?
* Odpowiedzi osób, które są zainteresowane korzystaniem z systemu roweru miejskiego, N=1014

81,35%

18,65%

Tak Nie



Czy w ramach opłaty abonamentowej zapłacił(a)by Pan(i) 
50 złotych miesięcznie za nielimitowany dostęp do rowerów 

miejskich?
* Odpowiedzi osób, które są zainteresowane korzystaniem z systemu roweru miejskiego, N=1014
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W takim razie ile maksymalnie powinna wynosić miesięczna opłata 
za nielimitowany dostęp do rowerów miejskich, aby zmienił(a) 

Pan(i) zdanie i wykupiła abonament rowerowy?
(pytanie skierowane do osób, które są zainteresowane korzystaniem z systemu roweru miejskiego, ale 

nie zapłaciłyby 50 złotych za abonament miesięczny – w poprzednim pytaniu wskazały: 
„zdecydowanie nie”, „raczej nie” lub „ani tak, ani nie”, N=686)
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Wysokość miesięcznej opłaty za nielimitowany dostęp do rowerów 
miejskich w Jaworznie 

* Odpowiedzi osób, które są zainteresowane korzystaniem z systemu roweru miejskiego, N=1014
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Charakterystyka osób zainteresowanych systemem roweru 
miejskiego w Jaworznie 

* Wyniki według częstotliwości korzystania z roweru w ciągu ostatniego roku

11,54%

15,29%

22,98%
20,51%

29,68%

Tak, codziennie Tak, raz w tygodniu Tak, kilka razy w miesiącu Tak, kilka razy w roku Nie, nie korzystałe(a)m



Komentarz:

Osoby, które są zainteresowane korzystaniem z systemu miejskiego
roweru w większości akceptują zasady i koszty związane z
funkcjonowaniem systemu. Aż 81% korzystałoby z systemu gdyby
pierwsze 20 minut było darmowe, prawie 75% byłoby zainteresowane
wykupem abonamentu w zależności od jego ceny, aby korzystać z
systemu bez ograniczeń. Co ważne i do podkreślenia to fakt, że grupy
osób, które korzystały z roweru w ostatnim roku i te które są
zainteresowane korzystaniem z systemu roweru miejskiego to nie są
dokładnie te same osoby, co daje przestrzeń do promocji roweru
miejskiego wśród osób które na co dzień nie poruszają się rowerem.



Podsumowanie



59,34% przebadanych mieszkańców wskazało, że korzystało z roweru w ciągu
ostatniego roku.

53,65% przebadanych mieszkańców jest zainteresowanych korzystaniem z
przyszłego systemu roweru miejskiego w Jaworznie.

62,94% osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku, jest
zainteresowanych przyszłym systemem roweru miejskiego w Jaworznie.

63,56% osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku oraz
81,35% zainteresowanych przyszłym systemem roweru miejskiego jest
gotowych zapłacić 1 złoty za 20 minut jazdy rowerem.

35,87% osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku oraz 25,41%
zainteresowanych przyszłym systemem roweru miejskiego nie jest
zainteresowanych zakupem abonamentu na nielimitowany dostęp do rowerów
miejskich.

26,60% osób, które korzystały z roweru w ciągu ostatniego roku oraz 32,37% osób,
które są zainteresowane przyszłym systemem roweru miejskiego zapłaciłoby 50
złotych za nielimitowany dostęp do rowerów miejskich w ramach abonamentu.
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