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Rower jako alternatywa dla samochodu 
w podróżach łączonych na przykładzie 
aglomeracji warszawskiej1

Streszczenie. Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowie
ka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojaz
dach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział 
samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości 
w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi ko
munikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmoto
ryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni 
publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty 
przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pie
szo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale 
raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania 
się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obsza
rach śródmiejskich obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, 
zwłaszcza  w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja 
warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów 
P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu 
P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu 
z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. 
Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu 
B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje  intensywność wykorzystania 
systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje 
pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomenda
cje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju 
systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy 
i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
Słowa kluczowe: B+R, P+R, węzły przesiadkowe, podział zadań prze
wozowych, zachowania komunikacyjne

Wprowadzenie
Problematyka „Parkuj i Jedź” (P+R) poruszona w artyku
le [1], zwłaszcza w kontekście wysokich kosztów budowy 
i eksploatacji, w stosunku do uzyskiwanych korzyści, skłania 
do przyjrzenia się roli, jaką w systemach podróży łączonych 
może odgrywać rower (system B+R). Jest to zagadnienie in
teresujące w związku z widocznym wzrostem zainteresowa
nia wykorzystywaniem rowerów w codziennych podróżach.

Badania prowadzone w Warszawie pokazują stały wzrost 
natężeń ruchu rowerowego. Szacuje się, że w ciągu 5 lat, od 
roku 2009 do roku 2014 [2] odnotowano trzykrotny wzro
stu ruchu rowerowego w szczycie porannym i ponad dwu
krotny w szczycie popołudniowym (rys. 1).

Zmianom podlega także struktura motywacji podróży 
w ruchu rowerowym. W badaniach ankietowych w War
szawie wykonanych w roku 2012 na próbie około 3 tysięcy 
rowerzystów stwierdzono, że w ciągu doby udział podróży 
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związanych z pracą i szkołą jest na poziomie 60%, a w godzi
nach szczytu porannego na poziomie aż 90% [2] i [3]. 
Wzrost udziału podróży codziennych potwierdza także dy
namiczny wzrost natężeń ruchu w okresie porannym, kiedy 
to występuje najwięcej podróży w ww. grupach motywacji. 
Wszystko to sprzyja uznaniu rosnącej roli roweru jako waż
nego środka transportu miejskiego, z coraz większym udzia
łem w podziale zadań przewozowych. 

Zainteresowanie systemem B+R
Na Mazowszu, podobnie jak w przypadku systemu P+R, 
funkcjonują dwa systemy parkingów umożliwiających 
przesiadkę z rowerów na transport zbiorowy (system B+R). 
Jeden jest organizowany przez samorządowego przewoźni
ka kolejowego Koleje Mazowieckie (KM), a drugi (na tere
nie Warszawy) przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). 
W obu przypadkach przeważają parkingi rowerowe zada
szone (wiata rowerowa lub miejsce wewnątrz parkingu ku
baturowego), a stojaki w kształcie ram, umożliwiają bez
pieczne przypięcie roweru.

W Warszawie rozwój systemu B+R następuje dość 
szybko. Funkcjonuje już 57 parkingów B+R, oferujących 
1132 miejsca do parkowania rowerów [4], z czego ZTM 
udostępnia 42 parkingi z 990 miejscami o wysokim stan
dardzie. 10 parkingów B+R funkcjonuje łącznie z syste
mem P+R. Dla posiadaczy okresowych biletów ZTM sys
tem jest bezpłatny (wymaga biletu co najmniej dobowego).

Wykorzystanie parkingów jest jednak bardzo zróżnico
wane i nawet w okresach wiosennoletnich nie przekracza 
67% (maks. zidentyfikowane napełnienie dzienne na parkin
gu Metro Wilanowska). Średnie napełnienie na parkingach 
związanych z metrem (na podstawie badań czterech parkin
gów: P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, 

Rys. 1. Natężenia ruchu rowerowego [rowery/godzinę] w Warszawie w latach 2009–2014 
odnotowane w przekrojach trzech ulic: Odrowąża, Marszałkowska, Popiełuszki 
Źródło: badania własne.
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P+R Metro Młociny oraz P+R Al. Krakowska) jest na po
ziomie 30%. Łączna akumulacja rowerów w systemie B+R 
jest na poziomie 190 rowerów średnio w skali całego miasta! 
Oznacza to, że pomimo dobrej jakościowo oferty wykorzy
stanie systemu jest bardzo małe. Powodem może być dobra 
dostępność przystanków transportu zbiorowego pieszo (98% 
przystanków jest w zasięgu 500 metrów dojścia pieszego) i duży 
odsetek bezpośrednich podróży wykonywanych rowerami, 
co widać w corocznych wzrostach natężenia ruchu rowero
wego w motywacji dom–praca. 

Zdecydowanie większe jest zainteresowanie systemem 
poza granicami miasta, przy czym są zarówno przykłady bra
ku zainteresowania (Teresin), jak i popytu przekraczającego 
podaż (Błonie > 100%), wymuszającego parkowanie rowe
rów poza miejscami wyznaczonymi. Rozwój systemu nastę
puje pomimo jakościowo gorszej oferty w zakresie infra
struktury rowerowej (trasy rowerowe, parkingi) niż w War
szawie. Wynika to m.in. z ogólnego wzrostu ruchu rowero
wego, poprawy atrakcyjności oferty kolejowej i ograniczeń 
dostępności centrum Warszawy dla samochodów.

Przykładem zmieniającej się roli systemu B+R jest linia 
kolejowa łącząca Grodzisk Mazowiecki z Warszawą. W ba
daniach własnych wykonanych w latach 2008 i 2013 na 
trzech przystankach kolejowych: Grodzisk Mazowiecki, 
Brwinów i Milanówek stwierdzono, że w ciągu 5 lat nastąpił 
wyraźny wzrost liczby dojazdów rowerem do przystanku ko
lejowego, od 80% w Milanówku (gdzie już w roku 2008 ro
wer był dobrze wykorzystywany), do 150% w Grodzisku 
Mazowieckim, aż do 400% w Brwinowie! W sumie akumu
lacja rowerów zaparkowanych w systemie B+R na trzech 
sąsiednich przystankach kolejowych tej linii wzrosła ze 145 
rowerów w roku 2008 do 344 rowerów w roku 2013, czyli 
ponad dwukrotnie.

Warto podkreślić rosnące znaczenie systemu B+R na 
tle systemu P+R. W okresie pomiędzy rokiem 2008 
a 2013 w Brwinowie udział podróży odbywanych do przy
stanku kolejowego rowerem2 wzrósł z 13% do 33%, 
a w Grodzisku Mazowieckim z 14% do 22%. Najmniejszą 
zmianę odnotowano w Milanówku (wzrost z 29% do 31%), 
ale wynikało to z wcześniejszego wysokiego udziału ruchu 
rowerowego w podziale zadań przewozowych w dojeździe 
do przystanku kolejowego. Ciekawym przypadkiem jest 
Brwinów, gdzie przewaga systemu B+R została uzyskana 
między innymi dzięki słabości systemu P+R. 

Przykłady te pokazują, że nawet bez specjalnego angażo
wania się w rozwój infrastruktury rowerowej, możliwe jest 
stosunkowo łatwe osiągnięcie udziału ruchu rowerowego 
w niepieszych podróżach łączonych na poziomie 1/4, a nawet 
1/3 podróży indywidualnych. Prawdopodobnie dalsze zwięk
szenie znaczenia ruchu rowerowego, powyżej 30–35% 
udziału, wymagałoby już dodatkowych działań i zachęt ze 
strony organizatorów ruchu, także rozwoju infrastruktury. 

Badania ujawniły także, że dynamika rozwoju systemu 
B+R jest większa niż systemu P+R (rys. 5). 

2 Udział liczony jako stosunek dojazdów w systemie B+R do sumy dojazdów w sys
temie B+R i P+R.

Rys. 2. Akumulacja parkowania w systemie B+R na wybranych stacjach linii Warszawa–
Grodzisk Maz. Porównanie roku 2008 (druga połowa kwietnia temp. ~20°C) i 2013 (pierw-
sza połowa czerwca; ~25°C)
Źródło: badania własne.

Rys. 3. Podział zadań przewozowych (rower i samochód) w dojazdach do przystanków kole-
jowych – rok 2008 
Źródło: badania własne.

Rys. 4. Podział zadań przewozowych (rower i samochód) w dojazdach do przystanków kole-
jowych – rok 2013
Źródło: badania własne.

Rys. 5. Dynamika wzrostu liczby podróży łączonych z przesiadką na kolej, na podstawie 
badań własnych przeprowadzonych w latach 2008 i 2013
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Wykorzystywanie parkingów rowerowych zależy od 
wielkości dojazdowego ruchu rowerowego do węzła prze
siadkowego (zapotrzebowania) oraz usytuowania parkingu 
B+R w węźle przesiadkowym (atrakcyjności lokalizacji). 
Jeśli parking jest usytuowany dogodnie, w miejscu atrakcyj
nym, blisko wejścia na peron, najczęściej cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jeśli nie, bywa że jest ignorowany przez 
użytkowników, którzy wolą pozostawiać rowery blisko wej
ścia na peron, często poza zorganizowanym parkingiem. Na 
przykład w Brwinowie większość rowerów (ponad 87%) po
zostawianych jest w przejściu podziemnym, w rejonie wejścia 
na peron, pomimo dostępnego parkingu zarządzanego przez 
KM. W tym przypadku dodatkową korzyścią jest ochrona 
rowerów przed złymi warunkami atmosferycznymi. Podobne 
zachowania mają miejsce w Mińsku Mazowieckim, gdzie je
dynie 15% rowerzystów korzysta ze zorganizowanego par
kingu. 

Przykłady te ujawniają oczekiwania rowerzystów co 
do sposobu organizacji węzła przesiadkowego i organiza
cji infrastruktury przeznaczonej dla rowerów. Rosnące 
znaczenie systemu B+R dowodzi jednak, że podobnie jak 
w przypadku systemu P+R, słabości infrastruktury par
kingowej nie decydują o rozwoju tego systemu. Ważniejsze 
są takie czynniki jak dostępność węzła przesiadkowego (od
ległości dojazdu rowerem i jakość infrastruktury ułatwiającej 
dojazd) oraz atrakcyjność przesiadki na system transportu 
zbiorowego.

Sezonowość systemu B+R
System transportu rowerowego posiada naturalne ogranicze
nia związane z akceptowalnymi długościami podróży (pre
ferowane długości jazdy nie większe niż 6–8 km [2]), ciągle 

Fot. 1. 
Przystanek kolejowy 
Brwinów – rowery  
zaparkowane  
w przejściu podziemnym 
Fotografia własna

Fot. 2. 
Przystanek kolejowy 
Milanówek – rowery  
na parkingu B+R  
w sąsiedztwie  
przejścia podziemnego 
Fotografia własna

Fot. 4. 
Przystanek kolejowy  
w Błoniu – zorganizo-
wany zadaszony  
parking B+R 
Fotografia własna

Fot. 3. 
Rowery zaparkowane  
w rejonie dworca kolejowego  
w Grodzisku Mazowieckim 
Fotografia własna

niedostateczną jakością infrastruktury oraz dużą wrażliwością 
na warunki pogodowe. Zmniejszanie się popytu w dniach 
z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi sięga 75% 
w dni deszczowe i aż 95% w okresie zimy [2]. 

Wpływ warunków pogodowych na ruch rowerowy po
twierdzają także statystyki warszawskiego systemu roweru 
publicznego Veturilo. W dniach z opadami atmosferyczny
mi liczba wypożyczenia jest mniejsza o 35–55%, w zależ
ności od okresu dnia kiedy występują opady. 

Zmniejszenie jest wyraźne, chociaż mniejsze niż obser
wowane w grupie użytkowników rowerów prywatnych. 
Różnice można tłumaczyć specyfiką korzystania z obu ro
dzajów rowerów. Korzystający z rowerów prywatnych, np. 
podróżując do pracy, podejmują decyzję na początku dnia 
i może ona oznaczać całodniową rezygnację z korzystania 
z roweru. Korzystający z łatwiej dostępnych rowerów pu
blicznych decyzje mogą podejmować na bieżąco, w zależ
ności od sytuacji atmosferycznej. Wyraźniejszy jest wpływ 
niskiej temperatury (poniżej 0°C) na zainteresowanie rowe
rami publicznymi. Zmniejszenie liczby wypożyczeń prze
kracza 90%.

W systemach B+R na liniach kolejowych w obszarze 
aglomeracji sezonowość ruchu rowerowego jest zdecydo
wanie mniejsza. W badaniach wykonanych zimą na linii 
kolejowej do Mińska Mazowieckiego stwierdzono, że pomi
mo niekorzystnych warunków atmosferycznych (tempera
tura –1°C, zalegający śnieg) system funkcjonował (na przy
stanku Sulejówek Miłosna odnotowano aż 80 zaparkowa
nych rowerów!). Porównanie akumulacji parkowania rowe
rów wiosną i zimą przedstawiono na rysunku 9.

W takich przypadkach, gdzie rola systemu B+R jest 
duża (duże zainteresowanie dojazdami rowerami do węzła 



7

TransporT miejski i regionalny 09 2014

przesiadkowego), występuje mniejsza sezonowość ruchu 
rowerowego. Jeśli system B+R obsługuje nie więcej niż 
10% dojazdów transportem indywidualnym (łącznie P+R 
i B+R), wskaźnik sezonowości3 jest na poziomie 30–45%. 
Gdy udział systemu B+R jest w przedziale od 21% (przy
padek Sulejówka Miłosnej) do 42% (przypadek Halinowa), 
wskaźnik sezonowości jest dużo mniejszy i wynosi około 
16% (rys. 10).

długości podróży
W roku 2012 przeprowadzono badania pięciu przystan
ków [5]: Wesoła, Wola Grzybowska, Sulejówek, Sulejówek 
Miłosna i Halinów na linii kolejowej Warszawa–Mińsk 
Mazowiecki, w celu znalezienia zależności pomiędzy inten
sywnością wykorzystania systemów P+R i B+R a zasię
giem oddziaływania kolei (pasażerowie odbywający podró
że lokalne4 i ponadlokalne). 

Okazało się, że występuje związek pomiędzy udziałem 
podróży ponadlokalnych (wywołanych np. dobrą dostęp
nością z sieci drogowej lub atrakcyjnością położenia w tańszej 
strefie biletowej) a zapotrzebowaniem na rozwój systemu 
P+R (rys. 11). Charakterystyka systemu B+R jest inna. 
Jego znaczenie wzrasta wraz ze wzrostem udziału podróży 
lokalnych, w przypadku których wykorzystywanie samo
chodu jest mniej uzasadnione.

3  

4 Podróż lokalna w rozumieniu podróży wykonywanej w obrębie jednej miejscowo
ści lub dzielnicy Warszawy. Przykładowo podróżami lokalnymi w dojazdach do 
przystanku kolejowego w Halinowie są wszystkie podróże z obszaru Halinowa do 
przystanku kolejowego Halinów.

Rys. 8. Wypożyczenia rowerów publicznych Veturilo na tle warunków pogodowych – paź-
dziernik 2012 r
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Warszawa.

Rys. 9. Sezonowość systemu B+R 
Źródło: na podstawie [5] i badań własnych.

Fot. 5 i 6. 
Przystanek Halinów  
– parkowanie rowerów 
w sezonie zimowym  
i letnim  
Fotografia własna

Rys. 6. Ruch rowerowy w różnych warunkach pogodowych na ul. Odrowąża w Warszawie  
– rok 2012 
Źródło: badania własne.

Rys. 7. Ruch rowerowy w różnych okresach roku w Al. Ujazdowskich w Warszawie – rok 2012 
Źródło: badania własne.
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Należy jednak zauważyć, że zależność ta nie jest liniowa. 
Duży udział podróży lokalnych nie przekłada się w sposób 
automatyczny na zainteresowanie korzystaniem z B+R. 
W takich przypadkach rower konkuruje zarówno z podróża
mi odbywanymi pieszo (zwłaszcza gdy długości dojść są na 
poziomie do 750 metrów5) oraz – jeśli jest – lokalną komu
nikacją autobusową. Można zauważyć, że tam gdzie przy
stanki autobusowe są położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
przystanku kolejowego, zainteresowanie B+R maleje.

Przykładowo na przystanku kolejowym Warszawa Wesoła, 
będącym ważnym węzłem przesiadkowym (w godzinie 
szczytu korzysta z niego 535 osób jadących do Warszawy), 
nie ma zainteresowania systemem B+R, a na przystankach 
Wola Grzybowska i Sulejówek, gdzie odległości do najbliż
szego przystanku autobusowego wynoszą odpowiednio 
400 metrów i 700 metrów, zainteresowanie jest duże 
(zwłaszcza w Sulejówku).

Zależność ta jest dobrze widoczna w granicach 
Warszawy. Gęstość połączeń drogowych i dostępność trans
portu zbiorowego, zdecydowanie większa niż w aglomera
cji, prowadzi do mniejszego zainteresowania systemem 
B+R. Przykładem są przystanki Choszczówka i Toruńska 
na linii kolejowej do Legionowa. Na Choszczówce dominu
ją krótkie podróże (72% podróży < 1,5 km) i w rezultacie 
przeważają dojścia piesze (60% docierających na przysta
nek). Dojazdy samochodami są na poziomie 26%, a rowe
rami tylko 8%. Przystanek Toruńska obsługuje podróże 
długie (45% podróży > 5km) wykonywane przede wszyst
kim komunikacją autobusową (68% docierających na przy
stanek), przy słabym zainteresowaniu pieszych (14% po
dróży) i brakiem zainteresowania ze strony rowerzystów! 

Związek pomiędzy intensywnością wykorzystywania 
transportu zbiorowego i rowerów pokazano na rysunku 17, 
przedstawiającym uogólniony podział zadań przewozowych 
w wybranych miastach Europy [7] w dwóch charaktery
stycznych grupach miast: z dużym udziałem ruchu rowero
wego (>30%) i z małym udziałem ruchu rowerowego 
(<3%). Można zauważyć, że w tych miastach, gdzie w co
dziennych podróżach dominuje ruch rowerowy, udział syste
mu transportu zbiorowego jest niewielki i stanowi poniżej 
15%. Natomiast tam, gdzie ruch rowerowy jest na niskim 
poziomie, udział transportu zbiorowego wzrasta powyżej 
35%. Duży udział ruchu rowerowego w podziale zadań prze
wozowych nie przekłada się w prosty sposób na mały udział 
ruchu samochodowego, czego przykładem jest Groningen.

Rezerwy systemu B+R
Badania wykonane na przystankach kolejowych [2] ujaw
niły niewykorzystywane rezerwy tkwiące w systemach 
podróży łączonych P+R i B+R. Wśród pasażerów kolei 
zainteresowanie korzystaniem z rowerów deklaruje zwykle 
niewielki odsetek osób (<10%). Natomiast o wiele wię
cej osób deklaruje gotowość zmiany swoich dotychczaso

5 750 metrów to średnia długość dojścia pieszego do przystanków kolejowych 
Warszawa Choszczówka, Warszawa Płudy, Warszawa Żerań, Warszawa Toruńska 
oraz Warszawa Praga wyznaczona na podstawie ankiet w ramach opracowania [6].

Rys. 10. Procentowe zmniejszenie ruchu rowerowego w sezonie zimowym
Źródło: na podstawie [5] i badań własnych.

Rys. 11. Udział systemu P+R w obsłudze dojazdów do przystanków kolejowych na tle udzia-
łu dojazdów lokalnych
Źródło: [5].

Rys. 12. Podział zadań w systemach P+R i B+R na analizowanych przystankach kolejowych.
Źródło: [5].

Rys. 13 i 14. Średnie długości podróży i podział zadań przewozowych na przystanku Warszawa 
Choszczówka
Źródło: [6]



9

TransporT miejski i regionalny 09 2014

wych przyzwyczajeń, pod warunkiem stworzenia lepszych 
warunków dostępu do przystanków kolejowych (na przy
stanku Warszawa Sulejówek Miłosna 31% pasażerów, a na 
przystanku Halinów 25% pasażerów zadeklarowało chęć 
dojeżdżania rowerem).

Warto zwrócić uwagę, że planując działania prowadzące 
do rozwoju systemu B+R, nie podnosi się ryzyka wzbudza
nia niepożądanych podróży, co bywa mankamentem syste
mu P+R (zachęcanie do podróżowania samochodem, wy
dłużanie podróży wykonywanych samochodem, degradacja 
przestrzeni w rejonie przystanku kolejowego), co szerzej 
omówiono w [1] i [8]. 

Wnioski i rekomendacje
1. Z roku na rok rośnie rola systemów B+R. Ich znaczenie 

zależy od położenia węzła przesiadkowego w stosunku 
do źródeł podróży (jest tym większe, im większy jest 
udział podróży krótkich i średnich) oraz atrakcyjności 
przesiadki na transport zbiorowy.

2. Porównanie systemów B+R w Warszawie i jej otocze
niu wskazuje, że większą popularnością system B+R 
cieszy się poza granicami Warszawy, przy czym jego 
znaczenie jest mniejsze niż systemu P+R (maksymalny 
zidentyfikowany udział był na poziomie 42% podróży 
odbywanych indywidualnym środkiem transportu).

3. Tworzenie warunków do odbywania podróży w systemie 
B+R zwiększa zainteresowanie odbywaniem podróży 
łączonych, ale brak parkingów rowerowych nie warun
kuje rozwoju systemu. Dobre usytuowanie parkingów 
rowerowych w węźle przesiadkowym poprawia nato
miast komfort parkowania i przyczynia się do porządko
wania otoczenia.

4. W pewnych przedziałach odległości od węzła przesiad
kowego (atrakcyjnych z punktu widzenia dojazdu rowe
rem) system B+R może konkurować z systemem P+R, 
będąc dla niego dobrą alternatywą (mniej miejsca po
trzebnego na parkowanie, krótsze odległości dojścia do 
peronów, efekt środowiskowy i zdrowotny). 

5. Czynnikiem istotnym dla intensywności wykorzystywania 
rowerów są warunki pogodowe. W podróżach w systemie 
typu B+R wpływ ten jest jednak mniejszy. W dojazdach 
do przystanków kolejowych nie obsługiwanych transpor
tem zbiorowym, zimą odnotowano spadek zainteresowa
nia wykorzystywaniem rowerów nie większy niż 20%.

6. Rozwój systemu B+R nie jest obarczony ryzykiem ge
nerowania zbyt długich podróży, co bywa problemem 
systemów P+R.
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