
Analiza mobilności 5 przedszkoli w Lublinie wykonana w ramach inicjatywy lokalnej pt. 

„Rowerowe Przedszkole”. 

 

Wykonana analiza mobilności miała na celu określenie obecnej sytuacji związanej z 

codziennymi podróżami dzieci i rodziców do przedszkoli, a także poznaniem potencjału na 

zmiany obecnej sytuacji i zwiększenie udziału aktywnych środków transportu.  

 

Analizą objętych zostało 5 przedszkoli zlokalizowanych na terenie czterech dzielnic 

mieszkaniowych Lublina: 

• Przedszkole nr 31 przy ul. Tymiankowej 60 (Czuby Północne) 

• Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej 5 (Dziesiąta) 

• Przedszkole nr 54 przy ul. Lwowskiej 34 (Kalinowszczyzna) 

• Przedszkole nr 66 przy ul. Samsonowicza 33A (Wrotków) 

• Przedszkole nr 69 przy ul. Dziewanny 19 (Czuby Północne) 

 

Podstawą do wykonania analizy była wizja w terenie oraz przeprowadzenie papierowej 

ankiety wśród rodziców, z której łącznie uzyskano 293 odpowiedzi (tabela 1). Liczba ta jest 

większa niż pierwotnie zakładana (180 ankiet). Z uwagi liczbę zwróconych ankiet najbardziej 

miarodajne wyniki są dla przedszkoli nr 35 oraz 31 (odpowiednio 60 i 56 % wszystkich dzieci), 

mniejsze natomiast dla przedszkoli nr 54 i 69, oraz dla przedszkola nr 66 (10% wszystkich 

dzieci). 

Pytania ankietowe obejmowały: wiek, płeć, odległość od przedszkola, posiadanie 

umiejętności jazdy na rowerze i/lub roweru, najczęściej wybierane środki transportu 

odpowiednio w ciepłej i zimnej porze roku, zainteresowanie częstszym wybieraniem 

aktywnych sposobów dojazdu do przedszkola z uzasadnieniem, ocenę bezpieczeństwa na 

drodze przy przedszkolu oraz potrzebę organizowania rowerowych zajęć praktycznych dla 

dzieci. 

 

 Liczba ankiet 

Przedszkole nr 31 84 

Przedszkole nr 35 119 

Przedszkole nr 54 39 

Przedszkole nr 66 17 

Przedszkole nr 69 34 

 293 

Tabela 1. Zestawienie liczby zwróconych ankiet wg przedszkoli. 

 



 

Fot. 1. Przedszkole nr 31 przy ul. Tymiankowej. 

 

Fot. 2. Przedszkole nr 31 przy ul. Tymiankowej. 



 

Fot. 3. Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej. 

 

Fot. 4. Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej. 



 

Fot. 5. Przedszkole nr 54 przy ul. Lwowskiej. 

 

Fot. 6. Przedszkole nr 54 przy ul. Lwowskiej. 



 

Fot. 7. Przedszkole nr 66 przy ul. Samsonowicza. 

 

Fot. 8. Przedszkole nr 66 przy ul. Samsonowicza. 



 

Fot. 9. Przedszkole nr 69 przy ul. Dziewanny. 

 

Fot. 10. Przedszkole nr 69 przy ul. Dziewanny. 

 



Pod względem grup wiekowych większość dzieci objętych ankietą jest w wieku 4-6 lat. 

Dla nieco ponad 10% badanych brak jest danych dotyczących wieku. W przypadku płci rozkład 

jest zbliżony, z niewielką dominacją chłopców nad dziewczynkami. 

 

 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat bd Razem 

Przedszkole nr 31 5 19 10 25 25 84 

Przedszkole nr 35 20 40 22 32 5 119 

Przedszkole nr 54 0 7 14 15 3 39 

Przedszkole nr 66 0 2 9 6 0 17 

Przedszkole nr 69 6 9 15 3 1 34 

Razem: 31 77 70 81 34 293 

Tabela 2. Zestawienie wieku dzieci wg przedszkoli. 

 

 Chłopcy Dziewczynki bd Razem 

Przedszkole nr 31 46 37 1 84 

Przedszkole nr 35 58 60 1 119 

Przedszkole nr 54 21 18 0 39 

Przedszkole nr 66 10 7 0 17 

Przedszkole nr 69 14 18 2 34 

Razem: 149 140 4 293 

Tabela 3. Zestawienie płci dzieci wg przedszkoli. 

 

Pod względem odległości miejsca zamieszkania od przedszkola, 82 % dzieci nie ma do 

niego dalej niż 3 km, natomiast do kilometra nieco ponad połowa - 54 %. Uwzględniając 

mobilność dzieci, a także możliwość przyspieszenia dojazdu dzięki rowerom, hulajnogom lub 

innym urządzeniom, wynik ten daje duże możliwości związane ze zwiększaniem mobilności w 

przedszkolach. 

 

 

Do 0,5 
km 0,5-1 km  >1-3 km >3-7 km 

Ponad 7 
km bd Razem 

Przedszkole nr 31 20 19 31 10 4 0 84 

Przedszkole nr 35 35 32 31 12 7 2 119 

Przedszkole nr 54 10 7 9 9 4 0 39 

Przedszkole nr 66 4 5 5 2 0 1 17 

Przedszkole nr 69 19 5 4 5 0 1 34 

Razem: 88 68 80 38 15 4 293 

Tabela 4. Zestawienie odległości pomiędzy miejscem zamieszkania dzieci a przedszkolem. 

 



Zdecydowana większość dzieci posiada swój własny rower, a 57 % już umie na nim się 

poruszać. Jedynie 3% z nich nie posiada roweru, a 7 % nie rozpoczęło jeszcze nauki jazdy. 

Wśród dzieci, które nie potrafią jeszcze jeździć, znajdują się zarówno młodsze 3-letnie, jak i 

starsze 6-letnie. 

 

 Tak Uczy się Nie 
Nie ma 
roweru bd Razem 

Przedszkole nr 31 40 32 7 5 0 84 

Przedszkole nr 35 74 33 8 3 1 119 

Przedszkole nr 54 24 12 3 0 0 39 

Przedszkole nr 66 12 4 0 0 1 17 

Przedszkole nr 69 17 14 2 1 0 34 

Razem: 167 95 20 9 2 293 

Tabela 5. Zestawienie pokazujące liczbę dzieci, które jeżdżą lub uczą się jeździć na rowerze, a 
także nie posiadają roweru. 

 

Porównanie wyboru różnych środków transportu w ciepłej i zimnej porze roku 

pokazuje, że dominujące są dojazd samochodem oraz dojście piesze, przy czym różnica 

pomiędzy nimi wzrasta w okresie zimowym na korzyść samochodu. Tak duże wykorzystanie 

samochodu wynika w dużym stopniu z odwożenia dzieci do przedszkola, a następnie dalszej 

jazdy do pracy, nawet gdy odległości od domu są mniejsze niż 1 km. 

Wykorzystanie aktywnych sposobów podróży tj. rower, deskorolka, hulajnoga czy 

wrotki stanowi ok. 1/3 podróży pieszych i samochodowych w ciepłej porze roku, po czym 

spada znacząco w porze zimowej. Istotnej roli w okresie zimowym nie odgrywają sanki 

(zaznaczone przez kilku rodziców), na co wpływ z pewnością mają mało śnieżne zimy. 

Badanie pokazuje również bardzo mały udział korzystania z komunikacji miejskiej przy 

dowozie dzieci do przedszkoli (kilka procent), pomimo iż w skali całego miasta jej udział to 

więcej niż połowa wszystkich podróży. 

 

 Pieszo 

Deskorolka 
hulajnoga 

wrotki Rower 
Samochó

d 
Komunikacj

a miejska Razem 

Przedszkole nr 31 38 4 7 50 2 101 

Przedszkole nr 35 54 10 24 54 2 144 

Przedszkole nr 54 15 4 1 25 0 45 

Przedszkole nr 66 6 1 2 6 2 17 

Przedszkole nr 69 18 6 7 10 1 42 

Razem: 131 25 41 145 7 349 

Tabela 6. Zestawienie preferowanego sposobu dotarcia z dziećmi do przedszkola w okresie 
wiosna-lato (możliwa więcej niż jedna odpowiedź). 



 

 Pieszo 

Deskorolka 
hulajnoga 

wrotki 
sanki Rower Samochód 

Komunikacja 
miejska Razem 

Przedszkole nr 31 30 2 1 59 3 95 

Przedszkole nr 35 57 3 2 65 2 129 

Przedszkole nr 54 15 2 1 26 0 44 

Przedszkole nr 66 8 0 1 6 2 17 

Przedszkole nr 69 21 0 0 16 1 38 

Razem: 131 7 5 172 8 323 

Tabela 7. Zestawienie preferowanego sposobu dotarcia z dziećmi do przedszkola w okresie 
jesień-zima (możliwa więcej niż jedna odpowiedź). 

 

 

Wykres 1. Zestawienie i porównanie preferowanych sposobów dotarcia do przedszkola 
pomiędzy okresami wiosna-lato i jesień-zima. 

 

Zestawienie obecnych preferencji transportowych daje interesujące rozwinięcie 

wobec kolejnego pytania, tj. czy ankietowani rodzice chcieliby częściej niż obecnie docierać do 

przedszkola w sposób aktywny tj. pieszo, z rowerem lub innymi urządzeniami transportu 

osobistego. Blisko 3/4 z nich (73 %) odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak”, co może 

potwierdzać ogólną opinię, że korzystanie z samochodów jest przede wszystkim wynikiem 

braku równie atrakcyjnej alternatywy. 
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 Tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie Nie 
Nie mam 

zdania bd Razem 

Przedszkole nr 31 33 21 13 11 5 1 84 

Przedszkole nr 35 59 34 13 8 3 2 119 

Przedszkole nr 54 14 14 4 4 3 0 39 

Przedszkole nr 66 8 5 2 2 0 0 17 

Przedszkole nr 69 16 8 8 1 1 0 34 

Razem: 130 82 40 26 12 3 293 

Tabela 8. Zestawienie odpowiedzi dotyczących pytania, czy ankietowani chcieli by częściej niż 
obecnie docierać do przedszkola z dziećmi w sposób aktywny (rowerem, pieszo etc.). 

 

Dla osób, które odpowiedziały „tak” lub „raczej tak” przygotowane zostało dodatkowe 

pytanie, dotyczące czynników które mogłyby ich do tego zachęcić, podobnie jak w przypadku 

odpowiedzi „nie” lub „raczej nie” w przypadku chęci uzyskania odpowiedzi o czynniki to 

powodujące. Z uwagi na papierową wersję ankiety, nie wszyscy ankietowani odpowiadali na 

dodatkowe pytania zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią. 

Arkusz odpowiedzi w przypadku „tak” lub „raczej tak” obejmował zachęty w postaci 

bezpiecznej trasy rowerowej, parkingu na rowery/hulajnogi oraz pola na własną odpowiedź. 

W przypadku odpowiedzi „nie” lub „raczej nie” wskazano opcję zbyt dużej odległości, braku 

roweru, miejsca do bezpiecznego przechowania sprzętu oraz ponownie pola na odpowiedź 

własną. 

Stworzenie bezpiecznego połączenia rowerowego jako czynnik mogący wpływać na 

wybór roweru wskazała około połowa rodziców, a stworzenie bezpiecznego parkingu przy 

przedszkolu ponad 1/3. Uwzględniając różne miejsca zamieszkania i mnogość potencjalnych 

tras dojazdu, najłatwiejszym sposobem na poprawę obecnej sytuacji jest stworzenie parkingu 

na rowery i hulajnogi na terenie przedszkola. Obecnie żadne z analizowanych, oprócz kilku 

stojaków przy przedszkolu nr 35, nie posiada odpowiednio dużego, zadaszonego lub 

monitorowanego parkingu na te pojazdy. Przedszkola posiadają duże tereny przeznaczone na 

gry i zabawy dla dzieci, co pozwala na stworzenie takich parkingów nie tylko przy głównym 

wejściu (w tym dla odprowadzających rodziców), ale także na jego zapleczu.  

Wśród dodatkowych odpowiedzi wskazanych w ankiecie, które mogłyby zachęcić do 

aktywnych form transportu, znalazły się m.in. warunki pogodowe, zmiana godzin pracy, 

mniejsza odległość od przedszkola, więcej wolnego czasu lub własna motywacja. 

 

 

 

 

 



 

Bezpieczna 
trasa rowerowa 

Bezpieczny 
parking 

Przedszkole nr 31 42 21 

Przedszkole nr 35 62 53 

Przedszkole nr 54 21 12 

Przedszkole nr 66 7 10 

Przedszkole nr 69 13 14 

Razem: 145 110 

Tabela 9. Zestawienie czynników, które mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z 
aktywnych form transportu w drodze do przedszkola. 

 

W przypadku odpowiedzi na „nie” lub „raczej nie” najwięcej odpowiedzi dotyczyło zbyt 

dużej odległości z domu do przedszkola, a także braku miejsca na jego przechowywanie. 

Pośród pozostałych odpowiedzi znalazły się brak czasu, brak bezpiecznej trasy rowerowej, 

odwożenie dzieci w drodze do pracy. 

 

 Za daleko 
Brak 

roweru 

Brak miejsca na 
przechowanie 

roweru 

Przedszkole nr 31 14 4 7 

Przedszkole nr 35 14 2 10 

Przedszkole nr 54 8 0 3 

Przedszkole nr 66 2 0 0 

Przedszkole nr 69 5 0 1 

Razem: 43 6 21 

Tabela 10. Zestawienie czynników, które są powodem braku zainteresowania częstszym 
korzystaniem z aktywnych form transportu w drodze do przedszkola. 

 

Ocena poziomu bezpieczeństwa w okolicach przedszkoli kształtuje się na dobrym 

poziomie, z najczęstszą oceną jako „raczej bezpiecznie”. Niewiele jest odpowiedzi w których 

ocena jest na przeciwnych sobie poziomach tj. „bardzo bezpiecznie” lub „bardzo 

niebezpiecznie”. Przedszkola zlokalizowane są w obrębie dzielnic mieszkaniowych, co 

przyczynia się do braku obecności intensywnego ruchu samochodowego i ciężkiego, choć nie 

oznacza, że ruch lokalny i dowóz dzieci do przedszkola nie stanowi zagrożenia. 

 

 

 

 



 
Bardzo 

bezpiecznie Bezpiecznie 
Raczej 

bezpiecznie 
Raczej 

niebezpiecznie 
Niebezpiec

znie 
Bardzo 

niebezpiecznie bd Razem 

Przedszkole 
nr 31 4 22 39 10 6 2 1 83 

Przedszkole 
nr 35 5 22 56 21 10 4 1 118 

Przedszkole 
nr 54 0 8 18 11 1 1 0 39 

Przedszkole 
nr 66 1 3 9 3 1 0 0 17 

Przedszkole 
nr 69 4 6 18 5 1 0 0 34 

Razem: 14 61 140 50 19 7 2 293 

Tabela 11. Zestawienie oceny poziomu bezpieczeństwa na drodze w okolicy przedszkoli. 

 

Wobec rozwijania działań edukacyjnych związanych z ruchem rowerowym w Lublinie, 

zadane zostało również pytanie dotyczące potrzeby organizacji rowerowych zajęć 

praktycznych dla przedszkolaków. Pod tym względem blisko 85 % rodziców potwierdziło, że 

takie zajęcia są w przedszkolach potrzebne. Odmiennego zdania było jedynie 11 % 

ankietowanych. Zajęcia takie mogą przybierać formę zabawy z wykorzystaniem rowerów 

własnych dzieci, a także innych rowerów tj. rowery towarowe, przyczepki rowerowe, wózki 

rowerowe. Nauka może obejmować ćwiczenia ruchowe i zręcznościowe, pokaz budowy i 

wyposażenia roweru, elementów zwiększających bezpieczeństwo na drodze. 

 

 Tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie Nie 
Nie mam 

zdania bd Razem 

Przedszkole nr 31 46 22 6 4 4 2 84 

Przedszkole nr 35 65 32 13 2 6 1 119 

Przedszkole nr 54 23 12 1 0 3 0 39 

Przedszkole nr 66 14 3 0 0 0 0 17 

Przedszkole nr 69 15 13 4 1 1 0 34 

Razem: 163 82 24 7 14 3 293 

Tabela 12. Zestawienie odpowiedzi dotyczących potrzeby organizacji praktycznych zajęć 
rowerowych dla przedszkolaków. 

 

Lokalizacja przedszkoli a wyniki analizy mobilności. 

 Wszystkie z analizowanych przedszkoli znajdują się na terenie dużych osiedli 

mieszkaniowych, sąsiadując jedynie z drogami ruchu lokalnego. W ich pobliżu przebiegają 

główne piesze ciągi komunikacyjne, umożliwiające dostępność na rowerze lub innych 

aktywnych środków w sposób bezpieczny dla dzieci. Wyjątkiem jest tu przedszkole nr 31, przy 

którym zaobserwowano poważny problem z parkującymi samochodami na ciągach, którymi 



mogą poruszać się dzieci. Pod tym względem najlepsza sytuacja występuje w przedszkolu nr 

31 na ul. Tymiankowej oraz przedszkolu nr 66 na ul. Samsonowicza. 

 W niedalekiej odległości od przedszkoli przebiegają także główne trasy rowerowe, choć 

nie mają one bezpośredniego połączenia z budynkami. 

 Mając na względzie powyższe można wyciągnąć wniosek, że problemy w dostępności 

do przedszkoli rodziców z dziećmi występują zwykle poza bezpośrednim otoczeniem 

przedszkola, a mogą do nich należeć przebiegające w okolicach ruchliwe trasy drogowe.  

 Deklaracje zainteresowania zmianą zachowań transportowych oraz poparcie dla idei 

praktycznych zajęć rowerowych pokazują, że skutecznym środkiem do realizacji celu 

zwiększenia mobilności przedszkoli są działania edukacyjno-promocyjne, także wspólnie z 

rodzicami, oraz – na początek – inwestycje w małą infrastrukturę przy przedszkolach – stojaki 

rowerowe typu U, parkingi dla hulajnóg, zadaszenia i/lub monitoring. Realizacja tych działań 

pozwoli nie tylko zwiększyć aktywność fizyczną dzieci i rodziców, ale także problem 

nadmiernego ruchu samochodowego w godzinach przywożenia i odbierania dzieci od 

przedszkoli. 


