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Dariusz WIŚNIEWSKI 

SYSTEM WARSZAWSKIEGO ROWERU PUBLICZNEGO 

 

W artykule omówione zostało funkcjonowanie systemu warszawskiego roweru publicznego. Poddano analizie rolę jaką 

rower publiczny odgrywa obecnie oraz jaką może odegrać w przyszłości w systemie komunikacyjnym Warszawy. Przedstawio-

no również przykładowe rozwiązania z tego zakresu zastosowane w wybranych miastach europejskich. 

 

WSTĘP 

System roweru publicznego zaczął funkcjonować w Warszawie 
w dniu 1 sierpnia 2012 r. Na koniec sezonu 2015 r. system ten 
stanowiła sieć 204 samoobsługowych wypożyczalni, w których do 
dyspozycji było 3039 rowerów. Rowery dostępne są 24 godziny na 
dobę w okresie od 1 marca do 30 listopada. W tym czasie z syste-
mu może korzystać każda osoba, która chce poruszać się rowerem 
po mieście. W 4 sezonach działalności w systemie zarejestrowano 
ponad 6 mln wypożyczeń rowerów. Warszawski rower publiczny jest 
jednym z siedmiu największych systemów rowerowych w Europie, 
jest również jednym z najbardziej popularnych. 

1. VETURILO 

System warszawskiego roweru publicznego otrzymał nazwę 
Veturilo. Nazwa ta została wybrana w drodze konkursu interneto-
wego. Konkurs na nazwę dla systemu, nazwanego wstępnie War-
szawskim Rowerem Publicznym, przeprowadzono w dwóch eta-
pach. W pierwszym etapie internauci zgłosili prawie tysiąc swoich 
propozycji. Jury wybrało sześć, zdaniem jury, najbardziej interesują-
cych: Bajker, Rowerynka, Wabik, Wawabike, Veturilo oraz  Ziuuu, 
które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. 
W drugim etapie, na stronie internetowej Zarządu Transportu Miej-
skiego w Warszawie, wybrane propozycje zostały poddane pod 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Najwię-
cej, bo aż 32 procent głosów otrzymała nazwa Veturilo. Na drugim 
miejscu uplasował się Wawabike (26 proc.), a na trzecim Ziuuu (12 
proc.). Kolejne miejsca zajęła Rowerynka (12 proc.), Bajker (11 
proc.) i Wabik (6 proc.). Autor zwycięskiej nazwy i jednocześnie 
autor nazwy, która zajęła 3 miejsce, Mateusz Kempisty , jako na-
grodę w konkursie, otrzymał nowoczesny rower miejski, autorzy 
pozostałych nazw otrzymali zestawy firmowych upominków. Słowo 
„veturilo” w języku esperanto oznacza pojazd, środek transportu. 

Operatorem systemu jest firma Nextbike Polska sp. z o.o., któ-
rej z kolei udziałowcem jest firma Nextbike GmbH z siedzibą 
w Lipsku. Nextbike Polska sp. z o.o. działa na licencji Nextbike 
GmbH. Nextbike jest obecny w ponad 80 miastach w 16 krajach na 
4 kontynentach. Obecnie flota wszystkich użytkowanych rowerów 
Nextbike przekracza liczbę 25000. Jednorazowa rejestracja użyt-
kownika w systemie Nextbike pozwala na korzystanie ze wszystkich 
rowerów, niezależnie od lokalizacji.  

1.1. Korzystanie z systemu 

Korzystanie z Veturilo należy rozpocząć od rejestracji w syste-
mie. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej. 
Należy zaakceptować regulamin, a utworzone konto użytkownika 

doładować opłatą inicjalną w wysokości min. 10 zł. Gdy opłata 
wpłynie na konto będzie można wypożyczać rowery. Żeby konto 
było aktywne musi na nim być co najmniej 10 zł. Rejestracji można 
dokonać również za pomocą terminala w jednej z wypożyczalni, 
aplikacji Nextbike na smartfony lub kontaktując się z infolinią. 

W samoobsługowych wypożyczalniach rowery przypięte są za 
pomocą elektrozamków do przytwierdzonych do podłoża stojaków - 
uniemożliwia to odpięcie roweru bez zarejestrowania w terminalu 
jego wypożyczenia. Każdy rower jest wyposażony w znajdujący się 
na przednim widelcu element, na którym zamyka się blokada elek-
trozamka. Rower jest automatycznie zwalniany z elektrozamka po 
podaniu w terminalu numeru telefonu, kodu PIN (lub po przyłożeniu 
zarejestrowanej wcześniej Warszawskiej Karty Miejskiej) oraz nu-
meru roweru. W przypadku zwrotu, wystarczy ustawić rower 
w stojak tak, by elektrozamek zamknął się na przytwierdzonym do 
przedniego widelca elemencie mocującym. Zamknięcie blokady 
zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Nie trzeba podcho-
dzić do terminala. System sam odnotuje zwrot roweru. Dla pewno-
ści, że proces zwrotu roweru przebiegł prawidłowo operator syste-
mu zaleca potwierdzenie tego faktu na terminalu, jednak nie jest to 
konieczne. Można również zweryfikować poprawność zwrotu roweru 
wchodząc na konto w aplikacji na telefon lub na stronie interneto-
wej. 

Rowery są dodatkowo wyposażone w linki z mechanicznym 
zamkiem szyfrowym, którego kod zostanie wyświetlony na ekranie 
terminala podczas wypożyczania. Linka służy jako tradycyjne zapię-
cie do roweru gdy użytkownik chce na jakiś czas pozostawić rower 
poza stacją dokującą. Linki służą również do zwrotu roweru, 
w sytuacji kiedy w wypożyczalni wszystkie stojaki z elektrozamkami 
są zajęte przez inne rowery. W sytuacji jeżeli wszystkie stojaki 
są zajęte zwracany rower należy przypiąć linką do ucha na jednym 
ze stojaków lub do innego, wpiętego w stojak roweru. Kolejne czyn-
ności należy wykonać na terminalu zgodnie z wyświetlaną krok 
po kroku instrukcją. W każdej chwili można również zadzwonić 
po pomoc na infolinię 

1.2. Opłaty 

Za korzystanie z systemu warszawskiego roweru publicznego 
Veturilo pobierane są następujące opłaty: 
– opłata inicjala 10 zł, stanowi wpisowe do systemu, jest uiszcza-

na przez klienta przy rejestracji w systemie, 
– pierwsze 20 minut jazdy rowerem jest bezpłatne, 
– od 21 do 60 minuty pobierane jest 1zł, 
– druga godzina kosztuje 3 zł, 
– trzecia godzina 5 zł, 
– czwarta i kolejne godziny 7 zł. 
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W regulaminie korzystania z systemu Veturilo przewidziane są 
również kary. Przekroczenie 12 godzin korzystania z roweru wiąże 
się z opłatą 200 zł. Za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru nali-
czana jest kara w wysokości 1770 zł. Jak można wnioskować na 
podstawie cennika, system preferuje krótkie przejażdżki, ponadto 
zmusza użytkownika do dbania o wypożyczony sprzęt oraz do jego 
pilnowania. 

1.3. Nie tylko klasyczny rower 

W pierwszym tygodniu lipca 2015 r. do systemu Veturilo zosta-
ło włączonych do testowania 10 tandemów. Pomysł ten okazał się 
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tandemy bardzo często są 
wykorzystywane przez pary na nietypowych randkach oraz przez 
osoby niepełnosprawne, które jedynie w takiej formie mogą korzy-
stać z uroku jazdy rowerem. 

W połowie sierpnia 2015 r. Veturilo wprowadziło kolejną no-
wość. Warszawa stała się pierwszym miastem w Europie i prawdo-
podobnie na świecie, w którym w ramach samoobsługowych wypo-
życzalni rowerów zostały udostępnione rowerki dla dzieci. Rowerki 
otrzymały nazwę Veturilko. Jest to obecnie 10 rowerów w dwóch 
rozmiarach dla dzieci powyżej 4 lat i 110 cm wzrostu oraz dla dzieci 
powyżej 6 lat i 120 cm wzrostu. Z rowerków tych można korzystać 
jedynie pod opieką dorosłych. Veturilko dostępne są tylko w jednej 
wypożyczalni, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości 
i ul. Batorego, w pobliżu dużego, ponad 68 hektarowego, komplek-
su parkowego Pole Mokotowskie. 

Tandemy i rowerki dziecięce są udostępniane w ramach sys-
temu Veturilo.  

Uzupełnieniem systemu Veturilo są zakupione przez Urząd 
Miasta rowery bagażowe – cargo, wyposażone w skrzynię ładunko-
wą o ładowności 100 kg, w której alternatywnie, na ławeczce, moż-
na przewozić, w zależności od modelu roweru, 2 lub 4 dzieci. Rowe-
ry bagażowe udostępniane są bezpłatnie w 9 tradycyjnych, obsłu-
gowych wypożyczalniach. Wypożyczenie roweru cargo wymaga 
jego wcześniejszej rezerwacji. Zarząd Transportu Miejskiego pro-
wadzi również wypożyczalnię rowerów dla dzieci w wieku 7 – 9 lat. 
Wypożyczalnia zlokalizowana jest przy Węźle Komunikacyjnym 
Młociny. Rowery te są przeznaczone dla grup zorganizowanych. 
Do dyspozycji jest 35 rowerów dla dzieci i 3 rowery dla opiekunów. 
Podobnie jak w przypadku rowerów cargo wypożyczenie wymaga 
wcześniejszej rezerwacji i jest bezpłatne. 

2. SYSTEMY ROWERU PUBLICZNEGO W DUŻYCH 
AGLOMERACJACH EUROPEJSKICH 

2.1. Paryż  

Największy system roweru publicznego w Europie działa w Pa-
ryżu od 15 lipca 2007 r. System otrzymał nazwę Vélib', z języka 
francuskiego „vélo liberté”, vélo – rower, liberté – wolność. Obecnie 
system dysponuje ponad 23.600 rowerów oraz 1800 wypożyczal-
niami rozlokowanymi średnio co 300 m. Aby skorzystać z wypoży-
czalni można kupić bilet jednodniowy w cenie 1,70€ lub bilet tygo-
dniowy w cenie 8€. W ofercie jest również abonamenty roczny za 
29€ (dla młodzieży i studentów) lub 39€. Bez względu na to, czy 
korzysta się z biletu czy z abonamentu, pierwsze 30 minut jazdy jest 
bezpłatne, za następne 30 minut trzeba zapłacić 1€, za kolejne 30 
minut 2€, a każde kolejne pół godziny to wydatek 4€. Rower po 
zakończonej jeździe należy pozostawić w stojaku na stacji. W przy-
padku, jeżeli wszystkie stojaki są zajęte użytkownik otrzymuje do-
datkowe, bezpłatne 15 minut jazdy na pozostawienie roweru w innej 
stacji. 

2.2. Londyn 

W Londynie system roweru publicznego uruchomiono 30 lipca 
2010 r. początkowo system składał się z 5000 rowerów i 315 wypo-
życzalniami. Zakładano osiągnięcie liczby 6000 rowerów i 400 
wypożyczalni. Obecnie system przekroczył 10000 rowerów i 700 
stacji dokujących rozmieszczonych w odległości od 300 do 500 m 
od siebie. Założeniem twórców systemu było stworzenie sieci, 
odciążającej komunikację miejską w centrum Londynu, która prze-
żywa w godzinach szczytu prawdziwe oblężenie. System roweru 
publicznego chętnie jest wykorzystywany przez Londyńczyków. 
W połowie 2014 r. odnotowano 30 milionowe wypożyczenie roweru. 
Rekord wypożyczeń w ciągu jednego dnia padł w czasie trwania 
Olimpiady w 2012 r. i było to 47000 wypożyczeń. System popularnie 
nazywany przez londyńczyków "rowerem Borysa", od imienia bur-
mistrza Londynu Borisa Johnsona, w 2015 r. zmienił nazwę. Po-
czątkowo funkcjonował pod nazwą Barclays Cycle Hire obecnie 
Santander Cycles. Związane jest to ze zmianą strategicznego spon-
sora systemu. Początkowo był nim Barclays Bank, który wyłożył 18 
proc. kosztów wdrożenia roweru miejskiego. Obecnie sponsorem 
strategicznym jest Santander UK. Santander w ramach umowy 
obowiązującej do 2022 r. przekaże łącznie £43 750 000 na funkcjo-
nowanie systemu. 

Z Santander Cycles mogą korzystać wyłącznie osoby mające 
wykupiony dostęp dzienny bądź roczny abonament. Osoby mające 
wykupiony dostęp 24 godzinny muszą każdorazowo wydrukować 
kod dostępu w znajdującym się przy każdej stacji terminalu. Osoby 
mające wykupiony abonament posługują się specjalnym kodem. 
Opłata za dostęp dzienny wynosi £2, abonament roczny to £90. 
Opłaty za korzystanie z rowerów są jednakowe bez względu na to 
czy korzysta się z dostępu dziennego czy z abonamentu. Pierwsze 
pół godziny jazdy rowerem jest bezpłatne, za każde następne roz-
poczęte 30 min zostanie naliczona opłata w wysokości £2. 

Obecnie władze Londynu zdecydowały się na inwestycje 
w rozwój infrastruktury rowerowej. W ostatnim czasie zapadły decy-
zje o budowie w Londynie nowoczesnej sieci tras rowerowych, 
w tym dwóch, całkowicie odseparowanych od jezdni, rowerowych 
autostrad, które połączą północną część miasta z południową 
oraz zachodnią ze wschodnią. Trasa przebiegu autostrad została 
poddana konsultacjom społecznym. Największe zastrzeżenia do 
przebiegu autostrad miały stowarzyszenia taksówkarzy, w opinii 
których proponowane usytuowanie zwłaszcza autostrady wschód-
zachód spowoduje poważne utrudnienia w ruchu w centrum miasta.  

W opinii zwolenników zrównoważonego transportu inwestycja 
zrewolucjonizuje system komunikacji w stolicy Wielkiej Brytanii 
i będzie miała ogromną szansę na to, żeby stać się przykładem dla 
innych europejskich metropolii. 

2.3. Berlin 

Berlin uznaje się za jedną z najbardziej przyjaznych rowerzy-
stom stolic europejskich. Metropolia ma ponad 850 km dogodnie 
wytyczonych, świetnie zaprojektowanych, wykonanych i utrzyma-
nych tras rowerowych. Dzięki temu w Berlinie można na rowerze 
komfortowo przejechać przez całe miasto i dotrzeć praktycznie 
w dowolne miejsce. Rowerzystów w Berlinie widać wszędzie. 
Na każdej głównej drodze mają swój wytyczony pas lub ścieżkę. 
Ponadto rowerzyści mają pierwszeństwo przejazdu. Wszystko 
to sprawia, że ponad 10% (wg innych danych nawet 13%) ruchu 
w Berlinie stanowi ruch rowerowy. 

Operatorem systemu roweru publicznego w Berlinie jest Deut-
sche Bahn. System znany jest pod nazwą Call a Bike. W Berlinie 
jest rozlokowanych około 150 stacji, w których można wypożyczyć 
i zwrócić rower. Opłaty za wypożyczenie roweru podzielone zostały 
na dwie taryfy Basis i Komfort, dodatkowo w każdej z tych taryf 
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mamy opłaty normalne i ulgowe przysługujące uczniom, studentom, 
seniorom oraz posiadaczom karty Deutsche Bahn. Podstawowy 
cennik przedstawia się następująco: w taryfie Basis jest opłata 
roczna w wysokości 3€, każde rozpoczęte 30 min korzystania 
z roweru kosztuje 1€, opłata za cały dzień to 15€ (ulgowa12€). 
W taryfie Komfort mamy do wyboru opłatę miesięczną 9€ lub roczną 
49€ (ulgowa odpowiednio 7€ i 39€), pierwsze 30 minut wypożycze-
nia roweru jest bezpłatne, każde kolejne rozpoczęte pół godziny 
wiąże się z opłatą 1€. Opłata za cały dzień to 12€ (ulgowa 9€). 
System Call a Bike jest uzupełniany przez ok. 20 prywatnych, trady-
cyjnych wypożyczalni rozlokowanych w całym mieście.  

Należy zwrócić uwagę, że system roweru publicznego w Berli-
nie w statystykach wygląda dość skromnie na tle systemów Paryża, 
Londynu, a nawet warszawskiego Veturilo. Wydaje się, że spowo-
dowane jest to przede wszystkim dużą popularnością roweru jako 
środka transportu w niemieckiej stolicy. Rowerzyści po prostu wyko-
rzystują do przemieszczania się własne rowery. Nie bez znaczenia 
jest funkcjonowanie w Berlinie dużej liczby tradycyjnych wypoży-
czalni, które muszą stanowić konkurencyjną ofertę dla systemu 
roweru publicznego. 

3. REKREACJA CZY ALTERNATYWNY ŚRODEK  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Jeżeli przyjrzymy się cennikowi Veturilo zauważymy, że opłaty 
naliczane są progresywnie w zależności od czasu wypożyczenia 
roweru. Preferowane są wypożyczenia krótkie. Wypożyczenie rowe-
ru do 20 minut jest całkowicie bezpłatne. Czas ten pozwala na 
bezproblemowe pokonanie dystansu rzędu 3 do 6 km z uwzględ-
nieniem czasu potrzebnego na przyjęcie i zdanie roweru. Za czas 
wypożyczenia od 1 godziny do 2 godzin, zostanie naliczona opłata 
łączna 4 zł. Opłata ta jest niższa od ceny, najbardziej popularnego, 
75 minutowego biletu komunikacji miejskiej, za który trzeba zapłacić 
4,40 zł oraz jest obecnie porównywalna z ceną 1 litra paliwa. Należy 
przyjąć, że przeciętna osoba korzystająca z roweru w czasie 2 
godzin, w warunkach miejskich, bez problemu, jest w stanie poko-
nać odległość, co najmniej, 20-30 km. Dla Warszawy dystans taki 
pozwala na przemieszczanie się w obrębie praktycznie całej aglo-
meracji. Jest odrębną kwestią czy z innych względów rower zosta-
nie wybrany jako środek komunikacji. Cennik korzystania z systemu 
Veturilo odzwierciedla politykę transportową władz Warszawy reali-
zowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego. Preferowane są krót-
kie wypożyczenia. Cennik zachęca, żeby rower po odbytej jeździe 
został zwrócony do wypożyczalni, aby kolejna osoba mogła z niego 
skorzystać. W regulaminie warszawskiego roweru publicznego 
znajdziemy kolejne zapisy odpowiadające zakładanej funkcjonalno-
ści Veturilo. Rowery powinny być użytkowane w granicach admini-
stracyjnych Warszawy. Z założenia wyklucza to np. dłuższe week-
endowe wyprawy poza miasto, które w przypadku wypożyczalni 
zlokalizowanych w pobliżu granic administracyjnych miasta są jak 
najbardziej możliwe. Mimo to rowery Veturilo są widoczne, zwłasz-
cza przy sprzyjającej pogodzie, w podwarszawskich gminach. Ro-
werzysta wyjeżdzający rowerem Veturilo poza granice miasta musi 
liczyć się z otrzymaniem pisma z powiadomieniem o naruszeniu 
regulaminu. Za wysłanie takiego powiadomienia naliczana jest 
opłata 10 zł. Za przekroczenie 12 godzin czasu wypożyczenia rowe-
ru regulamin przewiduje karę w wysokości 200 zł. Kara ta jest zde-
cydowanie wyższa od kwoty naliczonej w oparciu o stawki godzino-
we za 12 godzin użytkowania roweru, która w takiej sytuacji wynio-
słaby jedynie 72 zł. Wydaje się, że 12 godzin to bardzo długi czas 
i nie należy przypuszczać, że są osoby, które pełne 12 godzin wyko-
rzystają na jazdę. Jednak, jak podają statystyki wypożyczeń rowe-
rów, czas ten jest przekraczany nadspodziewanie często. Filozofia, 

którą kierowały się władze Warszawy akceptując cennik i regulamin 
Veturilo można opisać w następujący sposób. Jeżeli chcesz zała-
twić sprawę w Warszawie skorzystaj z taniego i wygodnego dojazdu 
jaki zapewni ci rower Veturilo. Wypożycz rower w jednej z wielu 
wypożyczalni dostępnych w całym mieście. Dojedź Veturilo do 
kolejnej wypożyczalni położonej najbliżej twojego miejsca docelo-
wego. Tam pozostaw rower. Dotrzyj do miejsca docelowego i załatw 
swoja sprawę. Wróć do wypożyczalni i ponownie wypożycz rower. 
Przejedź rowerem do miejsca skąd zaczynałeś podróż. Pozostaw 
rower w wypożyczalni. 

Zgodnie z regulaminem systemu, rowery mogą być wypoży-
czane przez osoby od 13 roku życia, z zastrzeżeniem, że osoby 
niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów. O tym w jaki sposób Veturilo jest użytkowany można 
dowiedzieć się na podstawie statystyk z systemu oraz badań ankie-
towych przeprowadzonych wśród użytkowników. 

W analizach funkcjonowania systemu Veturilo pominięto wypo-
życzenia trwające krócej niż 5 minut. Stwierdzono, że część spo-
śród wypożyczeń krótszych niż 5 minutowe stanowią błędne wypo-
życzenia, są to również sytuacje, w których klient rezygnuje z po-
dróży odstawiając rower do tej samej wypożyczalni, z której rower 
został wypożyczony. Należy również założyć, że w takich przypad-
kach klienci testują i uczą się funkcjonowania systemu lub pokazują 
znajomym w jaki sposób należy wypożyczyć rower. Za pominięcie 
w analizach statystycznych krótkich, do 5 minutowych wypożyczeń 
przemawiają również wyniki badań ankietowych, w których jedynie 
0,8% respondentów stwierdziło, że używa rowerów Veturilo do jazd 
trwających krócej niż 5 min. W czasie 5 minutowego wypożyczenie, 
uwzględniając czas potrzebny na wykonanie czynności związanych 
z wypożyczeniem, podstawową regulacją i zwrotem roweru, 
w warunkach ruchu miejskiego można przejechać odległość 
w granicach 1 km. Wydaje się, że przy dystansie 1 km Veturilo nie 
jest alternatywą dla podróży odbywanej komunikacją miejską, jest 
za to alternatywą dla podróży odbywanej pieszo. Krótkie wypoży-
czenia zatem nie spełniają znaczącej funkcji komunikacyjnej i nie 
stanowią zasadniczego celu funkcjonowania systemu. Uwzględnie-
nie w analizach statystycznych krótkich wypożyczeń mogłoby zafał-
szować rzeczywisty obraz zjawisk występujących w systemie  

Na rys. 1. przedstawiono statystyki wypożyczeń rowerów Vetu-
rilo w poszczególnych porach doby dla dni powszednich oraz dla 
weekendów w latach 2012 - 2015. Dla dni powszednich wykres 
przyjmuje dwa lokalne maksima dla godzin 8:00 - 9:00 oraz 16:00 – 
17:00. Godziny te odpowiadają porannym i popołudniowym szczy-
tom natężenia ruchu komunikacyjnego w Warszawie. Ekstrema te 
świadczą, że rowery są alternatywą dla komunikacji miejskiej 
i prawdopodobnie są wykorzystywane w podróżach dom – praca / 
szkoła i praca / szkoła – dom. Przebieg wypożyczeń rowerów 
w ciągu weekendu ma odmienny charakter. Najwięcej weekendo-
wych wypożyczeń zostało zarejestrowanych pomiędzy godzinami 
13:00 i 18:00. Pora ta sugeruje, że w większości przypadków będą 
to jazdy rekreacyjne. Ciekawym zjawiskiem jest dość duża liczba 
wypożyczeń w porze nocnej, pomiędzy godz. 0:00 do 2:00 w dzień 
powszedni oraz godz. 0:00 do 4:00 w weekend, co najprawdopo-
dobniej świadczy o wykorzystywaniu rowerów Veturilo w późnych, 
nocnych powrotach do domu. 

Rys. 2. przedstawia liczbę wypożyczeń rowerów Veturilo w po-
szczególnych miesiącach funkcjonowania systemu w 2014 r. Jest 
rzeczą oczywistą, że czynniki pogodowe związane z temperaturą 
powietrza, opadami, długością dnia będą bezpośrednio przekładały 
się na statystyki wypożyczeń. Miesiącem, w którym zarejestrowano 
najwięcej wypożyczeń był maj, jednak wysoki poziom wypożyczeń 
notowano już od marca, czyli od miesiąca, w którym system wzna-
wia działalność po przerwie zimowej. Wysoki poziom wypożyczeń 
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utrzymuje się aż do końca września. Wyraźny spadek można zaob-
serwować w październiku, a najniższy poziom wypożyczeń zareje-
strowano w listopadzie. Trudno tutaj mówić o nieoczekiwanych 
wynikach, może jedynie nieco zaskakiwać jednak dosyć duża liczba 
wypożyczeń w marcu. Miesiąc ten na ogół nie jest zbyt sprzyjający 
do jazdy rowerem jeżeli chodzi o warunki pogodowe, jednak zależeć 
to będzie od konkretnego roku. Dużej ilości wypożyczeń w maju 
sprzyja kilka czynników. W miesiącu tym jest na ogół już ciepło lub 
bardzo ciepło, mamy długie dni, i dodatkowo mamy kumulację dni 
wolnych od pracy, które często tworzą t.zw. długie weekendy. Po-
nadto maj ma 31 dni kalendarzowych, gdzie „dodatkowy” dzień 

podnosi statystyki miesięcznych wypożyczeń. Nieco niższa liczba 
wypożyczeń rowerów w miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, 
sierpień) spowodowana jest najprawdopodobniej licznymi wyjazda-
mi wakacyjnymi i weekendowymi w tym okresie. 

Ciekawą informację stanowią czasy wypożyczeń rowerów. 
W tab. 1. przedstawiono liczbę zarejestrowanych w systemie cza-
sów wypożyczeń rowerów Veturilo w okresie od marca do sierpnia 
2015 r. Jako dziedzinę przyjęto przedziały czasowe skorelowane 
z cennikiem wypożyczeń rowerów. Dodatkowo wyszczególniono 
przedziały czasu od 21 do 40 min oraz od 41 do 60 min, które po-
zwalają na dokładniejszą analizę krótkich czasów wypożyczenia 

 
Rys. 1. Procentowy udział wypożyczeń rowerów Veturilo w poszczególnych godzinach doby, średnia z lat od 2012 do 2015 dla dni po-
wszednich i weekendu. 

 
Rys. 2. Liczba wypożyczeń rowerów Veturilo w poszczególnych miesiącach funkcjonowania systemu w 2014 r. 
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rowerów. Dane z tab. 1. W formie znormalizowanej, zostały przed-
stawione na rys. 3. Dla lepszego zobrazowania zjawiska udział 
wypożyczeń dla poszczególnych przedziałów czasu wypożyczenia 
przedstawiono w skali logarytmicznej. Podstawową informację, 
którą otrzymujemy na podstawie analizy czasu wypożyczeń rowe-
rów jest to, że zdecydowana większość wypożyczeń mieści się 
w przedziale od 5 do 20 min. Dla dni powszednich było to ponad 
66 %, dla weekendu prawie 51 % oraz średnio prawie 62%. Wypo-
życzenia trwające od 21 do 60 min stanowią ponad 26 % wszystkich 
wypożyczeń w dni powszednie, prawie 31 % w weekendy oraz 
średnio ponad 27,5 %. Dla dłuższych czasów wypożyczenia liczba 
wypożyczeń maleje wykładniczo. Na tej podstawie można wycią-
gnąć wniosek, że klienci preferują stosunkowo krótkie jazdy, za 
które nie ponoszą opłaty lub ponoszona opłata jest na poziomie 
minimalnym. Przy tak relatywnie niskich opłatach system nie jest 
w stanie utrzymać się z opłat pobieranych za wypożyczenie rowe-
rów. Zamówienie na świadczenie usługi polegającej na uruchomie-
niu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu War-
szawskiego Roweru Publicznego, w formie przetargu, zostało ogło-
szone przez Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość 
zamówienia na przestrzeni lat od uruchomienia systemu do dnia 
2016-11-30, wraz z przetargiem na system roweru na Bemowie 
oraz zamówieniami na dodatkowe stacje opiewa na blisko 23,9 mln 
zł. W obecnej formie system będzie funkcjonował do dnia 2016-11-

30. Na przełomie marca i kwietnia 2016 r. planowane jest ogłosze-
nie nowego przetargu, który wyłoni nowego operatora systemu. 

Na podstawie informacji zarejestrowanych w systemie można 
uzyskać wiele interesujących informacji, jednak na ich podstawie nie 
można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule 
rozdziału. Czy Veturilo jest używane do rekreacji czy stanowi alter-
natywę dla innych środków komunikacji w Warszawie? Żeby poznać 
odpowiedź na to pytanie zostały przeprowadzone badania ankieto-
we, w których wzięło udział ponad 2500 respondentów. W ankiecie 
zadano pytanie: co jest celem wypożyczenia roweru. Respondenci 
mieli możliwość zaznaczenia każdej z proponowanych odpowiedzi: 
– dojazd do szkoły lub uczelni, 
– dojazd do pracy, 
– dojazd po zakupy, 
– jazda rekreacyjna. 

Wyniki badania przedstawiono na rys. 4. Jak należało się spo-
dziewać najwięcej osób wykorzystuje rowery Veturilo w celach 
rekreacyjnych. Tę opcję wybrało ponad 66% ankietowanych. 
Z drugiej strony patrząc oznacza to również, że 1/3 ankietowanych 
nie wykorzystuje w ogóle rowerów do jazdy rekreacyjnej, co ozna-
cza, że osoby te dojeżdżają Veturilo do pracy, szkoły lub na zakupy. 

Tab. 1. Liczba oraz udział procentowy wypożyczeń rowerów w okresie marzec - sierpień 2015 r.  
Czas 
wypożycz.  

5-20 
min. 

21-40 
min. 

41-60 
min. 

1-2 
godz. 

2-3 
godz. 

3-4 
godz. 

4-5 
godz. 

5-6 
godz. 

6-7 
godz. 

7-8 
godz. 

8-9 
godz. 

9-10 
godz. 

10-11 
godz. 

11-12 
godz. 

>12 
godz. 

Dzień 
powszedni 

612558 170909 72425 50077 11974 4215 1553 793 396 282 216 136 122 108 361 

66,14% 18,45% 7,82% 5,41% 1,29% 0,46% 0,17% 0,09% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 

Weekend 
188156 72757 41535 42295 14676 5708 2469 1173 554 306 152 103 56 59 153 

50,83% 19,66% 11,22% 11,43% 3,96% 1,54% 0,67% 0,32% 0,15% 0,08% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 

Razem 
800714 243666 113960 92372 26650 9923 4022 1966 950 588 368 239 178 167 514 

61,77% 18,80% 8,79% 7,13% 2,06% 0,77% 0,31% 0,15% 0,07% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,04% 

 

 

 
 

Rys. 3. Procentowy udział czasów wypożyczeń rowerów dla wyszczególnionych przedziałów czasowych na podstawie z tab. 1. 
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Rys. 4. Cel podróży użytkowników systemu Veturilo na podstawie 
badania ankietowego. 

 
Ponad 45% respondentów wskazała jako cel podróży dojazd 

do pracy, a po zsumowaniu tego celu z dojazdem do szkoły lub 
uczelni otrzymamy wynik ponad 60%. Stosunkowo niewiele osób, 
niespełna 22%, wskazało jako cel podróży zakupy. Rowery mają 
zamontowane koszyki i są przystosowane do przewożenia niewiel-
kich przedmiotów. Część z wypożyczalni została ulokowana przy 
centrach handlowych, co ma zachęcać do korzystania z Veturilo 
przy robieniu zakupów.  

Cenne będzie cykliczne powtarzanie badań. Pozwoli to zaob-
serwować w jakim kierunku zmieniają się preferencje użytkowników.  

4. NEGATYWNE STRONY SYSTEMU 

W 2013 r., a więc w drugim roku funkcjonowania systemu Vetu-
rilo, poważnym problemem dla operatora stała się skala niedoma-
gań technicznych rowerów. Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie 
użytkowania rowery Veturilo, tak jak wszystkie inne rowery, wyma-
gają przeglądów i serwisowania. Niestety oprócz przebitych kół, 
popsutych dzwonków, uszkodzonych lampek czy nawet zerwanych 
łańcuchów było dość dużo przypadków kradzieży wyposażenia: 
dzwonków, koszyków, pedałów, siodełek, opon, a nawet całych kół. 
Nie były rzadkością powyginane błotniki, a nawet pogięte ramy. 
Trudno mówić o przypadkowości takich uszkodzeń, tego typu 
uszkodzenia musiały być robione z premedytacją. Zdarzyły się 
również przypadki rozbierania rowerów na części przez złomiarzy. 
W lipcu 2013 r. oceniano, że średnio ok. 30 rowerów każdego mie-
siąca wymaga kapitalnego remontu. W okresie marzec - lipiec 
operator przeprowadził także ponad 1500 napraw rowerów na 2400 
rowerów dostępnych w tym czasie w systemie, przy czym liczba ta 
dotyczyła znacznego zakresu serwisu przeprowadzanego w bazie 
operatora. Oprócz tego rowery poddawane były bieżącym napra-
wom, bezpośrednio w wypożyczalniach, przez serwisantów dojeż-
dżający tam na rowerach lub skuterach. 

W 2015 r. było dość dużo narzekań na stan techniczny rowe-
rów i źle działające terminale. Operator potwierdził, że firma miała 
kilka „fal” związanych z problemami technicznym, m.in. np. zrywają-
cymi się łańcuchami w rowerach. Umowa z miastem została podpi-
sana na 4,5 roku. Na początku sezonu 2015 w systemie zarejestro-
wane zostało 5 milionowe wypożyczenie roweru i sprzęt po prostu 
stopniowo się zużywa. Ze względu na specyfikę Warszawy i rela-
tywnie duży system, operator podobnie jak i miasto nie zdawali 
sobie sprawy ze skali pewnych zjawisk. Na pojawiające się proble-
my operator starał się możliwie szybko reagować podejmując od-
powiednie działania. Przykładem mogą być koszyki na drobne 
przedmioty montowane z przodu przed kierownicą rowerów. 
Na koszykach tych notorycznie siadano co powodowało ich defor-
mację. Koszyki były także zdejmowane z rowerów i kradzione. 
Operator zastosował nowy wzór koszyka z wkomponowanym logo 
firmy i problem zniknął. Stacje gdzie był największy problem z de-

wastacją rowerów zostały wyposażone w monitoring. Ponadto 
operator rozpoczął współpracę z firmą ochroniarską. Konstrukcja 
rowerów Veturilo odbiega od rowerów standardowych typów co ma 
zapobiegać, a raczej zdecydowanie ograniczać sytuacje, w których 
rowery Veturilo stają się dawcami części zamiennych. Charaktery-
styczny wygląd rowerów miejskich uniemożliwia także „zalegalizo-
wane” użytkowanie skradzionych rowerów poza systemem. Gene-
ralnie stan techniczny rowerów jest stale monitorowany przez ope-
ratora. Zgodnie z umową rowery każdej nocy są przeglądane pod 
względem ich sprawności i podejmowane są konieczne naprawy. 
Niestety zjawiska niszczenia i kradzieży rowerów są na stałe wpisa-
ne w funkcjonowanie systemu i nie dotyczą tylko roweru warszaw-
skiego. Podobna sytuacja zaistniała również w paryskim systemie 
roweru publicznego. W Paryżu w pierwszym roku funkcjonowania 
systemu zostało skradzionych 3000 rowerów, kolejne 3000 zostało 
zdewastowanych. Każdego dnia 1500 rowerów wymagało serwiso-
wania. Niestety te dane są przerażające. Wydaje się, że w takiej 
sytuacji władze miasta i operator musieli się wykazać wyjątkową 
determinacją działań, żeby nie doprowadzić do zamknięcia syste-
mu. 

Operator Veturilo zmuszony jest także każdego dnia podejmo-
wać jeszcze jeden rodzaj interwencji. Dotyczą one relokacja rowe-
rów. Związane jest to z tym, że liczby rowerów wypożyczanych 
i zwracanych z i do danej stacji są różne. Bez ingerencji operatora 
po pewnym czasie na części stacji brakowałoby rowerów, a część 
byłaby przepełniona.  

PODSUMOWANIE 

System roweru publicznego w Warszawie jest bardzo dobrze 
oceniany przez mieszkańców stolicy. Działania władz Warszawy, 
które od pewnego czasu inwestują znaczące środki w infrastrukturę 
rowerową (drogi, pasy, kontrapasy, śluzy dla rowerów, stojaki) 
nadrabiając wieloletnie zaniedbania i w istotny sposób przyczynia-
ją się do stałego wzrostu liczby osób poruszających się rowerem po 
mieście, w tym również korzystających z systemu Veturilo. Jak 
wspomniano wcześniej aktualna umowa z operatorem Warszaw-
skiego Roweru Publicznego Veturilo kończy się z dniem 2016-11-
30. Sukces Veturilo spowodował, że władze Warszawy nie tylko 
planują podpisanie nowej umowy z nowym operatorem wyłonionym 
w drodze przetargu, ale planują znaczący rozwój systemu. Wstępne 
założenia do funkcjonowania nowego systemu są następujące: 
– nowy operator będzie zarządzał systemem Veturilo w latach 

2017-2020, 
– 1 marca 2017 r. uruchomienie nowego systemu, 
– 300 stacji, 
– 4300 rowerów, 
– 10 stacji z rowerami elektrycznymi, 
– 6 stacji z rowerkami Veturilko dla dzieci, 
– 40 tandemów, 
– wypożyczanie za pomocą aplikacji, 
– nowoczesne wielofunkcyjne terminale z ekranami dotykowymi, 
– mniejsza awaryjność rowerów, 
– łatwiejsze wypożyczanie rowerów, 
– zwiększenie obszaru funkcjonowania, 
– okres działania pozostanie bez zmian od 1 marca do 30 listopa-

da. 
Założenia nowego Veturilo są bardzo ambitne. Wzrost liczby 

stacji o blisko 50% oraz zwiększenie liczby rowerów o blisko 1300 
sztuk. Można liczyć, że stacji będzie nieco więcej. Aktualnie wśród 
dostępnych stacji funkcjonują 24 stacje ufundowane przez prywat-
nych sponsorów. Można liczyć, że podobna sytuacja będzie miała 
miejsce również po podpisaniu umowy z nowym operatorem. No-
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wością będą rowery z napędem elektrycznym. To rozwiązanie 
w odróżnieniu od rowerów dziecięcych i rowerów typu tandem nie 
było jeszcze testowane. Nowe, wielofunkcyjne terminale będą miały 
możliwość dokonania operacji kartą płatniczą, co otworzy system na 
nową grupę klientów. Obecnie nie ma możliwości wykonania 
w terminalu wszystkich czynności związanych z rejestracja w sys-
temie i natychmiastowego wypożyczenia roweru. Brak możliwości 
dokonania płatności kartą w terminalu jest istotnym ograniczeniem 
funkcjonalności, który w wielu przypadkach powoduje rezygnację 
z korzystania z systemu np. przez turystów. Generalnie przez okres 
funkcjonowania systemu zarówno miasto jak i operator zebrali 
bardzo dużo doświadczenia, które powinno być wykorzystane 
w kolejnych latach funkcjonowania Veturilo. 

Na podstawie pomiarów ruchu ocenia się, że w obecnej formie 
Veturilo ma 7,7% udziału w ruchu rowerowym w Warszawie. Nie 
jest to dużo, ale biorąc pod uwagę liczbę rowerów w systemie moż-
na zauważyć, że coraz więcej mieszkańców Warszawy wykorzystu-
je rower jako alternatywę dla innych środków transportu w stolicy. 
Sprzyja temu znacząca poprawa infrastruktury rowerowej w mie-
ście. Niebagatelny wpływ na ten fakt miało powołanie Pełnomocnika 
Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Pełnomoc-
nikiem został Pan Łukasz Puchalski, który jest przysłowiową wła-
ściwą osobą na właściwym miejscu. Dzięki jego osobistemu zaan-
gażowaniu inwestycje miasta w infrastrukturę rowerową stały się 
bardziej przemyślane, wycofano się z wcześniejszych błędów jak 
np. nagminne budowanie dróg rowerowych z nawierzchnią kostko-
wą. Zaczęto wprowadzać niestosowane wcześniej rozwiązania jak 
śluzy dla rowerów i kontrapasy. Zaczęto zwracać uwagą na takie 
elementy jak przebieg i profile dróg i ścieżek rowerowych, krawężni-
ki itp. W mieści została zamontowana znacząca liczba stojaków 
rowerowych. Ponadto w budżecie miasta przewidziano środki na 
odśnieżanie części dróg rowerowych w okresie zimowym. 

Veturilo z pewnością stanowi promocję jazdy na rowerze oraz 
promocję miasta. Wydaje się, że część osób po pozytywnych do-
świadczeniach z Veturilo zacznie wykorzystywać rower w zastęp-
stwie komunikacji miejskiej i samochodu. Lata zaniedbań związane 
z infrastrukturą rowerową Warszawy praktycznie uniemożliwiały 
w dużej skali bezpieczne korzystanie z rowerów w mieście. W za-
korkowanym mieście każdy czynnik, który wpływa na poprawę 
funkcjonowania komunikacji jest bardzo ważny. Z kolei dla turystów 
oglądanie i zwiedzanie miasta z perspektywy siodełka i dwóch kół 

jest dodatkową atrakcją, która ponadto pozwala na dotarcie do 
miejsc, do których dotarcie w inny sposób byłoby utrudnione. 
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Warsaw public bike system 

The article discussed was the system of the Warsaw pub-

lic bicycle. We analyzed the role played by public bike now 

and it can play in the future in the Warsaw’s communication 

system. It also presents examples of solutions in this area 

used in selected European cities. 
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