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„Bike S Szczeciński Rower Miejski” jako przedsięwzięcie 
prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców

Streszczenie

Celem badań było uzyskanie informacji od Prezesa NiOL Spółki z o.o. na te-
mat rozwoju systemu rowerowego w Szczecinie oraz jego wpływu na jakość życia 
mieszkańców. Metodą wybraną do badań była metoda sondażu diagnostycznego, 
techniką − wywiad. Uzyskane dane posłużyły do charakterystyki rozwoju systemu 
rowerowego w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na poprawę 
jakości życia mieszkańców. System Bike_S został uruchomiony w sierpniu 2014 
roku w odpowiedzi na wnioski mieszkańców Szczecina, którzy obserwując powsta-
wanie podobnych systemów w innych miastach chcieli korzystać z takiego rozwią-
zania również w Szczecinie. Pierwszy etap budowy systemu zakładał 33 stacje, na 
których można było korzystać łącznie z 342 rowerów. Obecnie system składa się 
z 82 stacji rozlokowanych zarówno na lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części 
miasta, a do dyspozycji użytkowników oddano ponad 700 rowerów. Z uwagi na 
podwojenie liczby stacji rowerowych oraz rowerów wzrosła również dzienna licz-
ba wypożyczeń rowerów, a liczba zarejestrowanych użytkowników sięga prawie 
30 000.

Słowa kluczowe: jakość życia, rozwój zrównoważony, zanieczyszczenie powie-
trza, system rowerowy, miasto Szczecin.

Kody JEL: I31, O18

Wstęp

Życie mieszkańców aglomeracji miejskich staje się coraz bardziej uciążliwe głównie 
z powodu hałasu i stałej emisji gazów, spalin czy innych zanieczyszczeń do atmosfery. Wiele 
miast podejmuje różnorodne strategie w celu ochrony środowiska przez ograniczenie emisji 
spalin pochodzących z transportu drogowego. Zanieczyszczenia z ruchu drogowego stano-
wią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Główne 
związki wytwarzane wskutek spalania paliw to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, 
w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkie i cząstki stałe. 
W dużych miastach, zwłaszcza o scentralizowanym systemie ciepłownictwa, udział trans-
portu drogowego w całkowitej emisji tych zanieczyszczeń ma ogromne znaczenie. Wzrost 
liczby pojazdów wiąże się ze spadkiem średniej prędkości poruszania się i większej emisji 
zanieczyszczeń.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczący zanieczyszczenia powietrza 
w miastach, wskazuje kraje o najszybszym wzroście gospodarczym jako te najbardziej nara-
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żone na skażenie1. Są to Iran, Indie, Chiny, Pakistan i Mongolia. Najzdrowsze powietrze jest 
w miastach Kanady i USA. Polska znajduje się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych 
zanieczyszczeniami państw. Roczne stężenie PM10, czyli pyłu zawieszonego w powietrzu 
o wielkości poniżej 10 mikrogramów na metr sześcienny, osiąga tu 33 μg/m3. Raport ten 
WHO uwzględnił 1100 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Podstawowym kryterium oce-
ny była średnia roczna ilość szkodliwych cząsteczek PM10. Zgodnie z wytycznymi WHO, 
maksymalny, dopuszczalny poziom zanieczyszczeń wynosi 20 μg/m3, a średnia światowa to 
obecnie 70 μg/m3. Niektóre kraje, takie jak Rosja czy kraje afrykańskie nie dostarczyły da-
nych do badania w związku z tym nie zostały uwzględnione w raporcie. W Polsce przebada-
no 65 miast i wykazano zgodność z normami tylko w sześciu z nich. Na pierwszym miejscu 
w raporcie jest Gdańsk (18 μg/m3), następne to Elbląg, Koszalin, Zielona Góra, Wałbrzych, 
Olsztyn, Suwałki (od 19 do 21 μg/m3). Kolejne miejsce zajmuje Szczecin z wartością 23 μg/m3. 
Najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce ma Kraków − aż 64 μg/m3.

W literaturze przedmiotu znajdują się liczne doniesienia na temat wpływu zanieczysz-
czeń na funkcjonowanie organizmu człowieka (Badyda 2010; Gładysz i in. 2010; Juda-
Rezler, Manczarski 2010). Emisja wymienionych związków zwiększa ryzyko dysfunkcji 
i chorób głównie układu oddechowego oraz układu krążenia. Cząsteczki PM10, przedosta-
jąc się do płuc, a następnie do krwiobiegu, stają się przyczyną chorób serca, nowotworów, 
astmy i ostrych chorób infekcyjnych układu oddechowego. Badania przeprowadzone przez 
Badyda (2010) na grupie 3506 osób dotyczące konsekwencji zdrowotnych wzrostu liczby 
pojazdów, szczególnie w aglomeracjach miejskich, wykazały, że u osób zamieszkujących 
w pobliżu ruchliwych dróg miejskich występował istotny wzrost ryzyka występowania cho-
roby obturacyjnej płuc. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych substancji 
obecnych w powietrzu umiera rocznie ponad dwa miliony ludzi. Badacze są zgodni, że 
wprowadzenie rozwiązań mających ograniczyć emisję szkodliwych substancji spowodowa-
łoby zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów nawet o 2/3.

Rozwój zrównoważony to rozwój, który zaspokaja potrzeby współcześnie określone, nie 
zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. To także taki rozwój, 
który zachowuje, chroni, przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi (Pawłowski 
2011). Obecnie wyznacza on teoretyczne zasady funkcjonowania współczesnego świata. 
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju została zapisana w art. 5 Konstytucji RP, a defi-
nicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Według 
prawa, jest to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania moż-
liwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. W rozwoju zrównoważonym 
zwraca się także uwagę na wzrost poziomu życia mieszkańców, ich potrzeby, rozwój gospo-
darczy miasta przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 

1  http://www.who.int/en/ [dostęp: 30.08.2016].
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Założeniem wprowadzenia systemu rowerów publicznych w wielu miastach w Polsce 
i na świecie jest ograniczenie emisji spalin, hałasu i wibracji jako najbardziej uciążliwych 
dla mieszkańców czynników pochodzących z tradycyjnego transportu miejskiego (Badyda, 
Kraszewski 2010; Brzustewicz 2013). W Europie pierwszy system rowerowy, „Białe Rowery” 
powstał w 1964 roku w Amsterdamie (Myszkowski 2008). Z kilkuset pomalowanych na biało 
rowerów umieszczonych na ulicach miasta można było bezpłatnie korzystać. Wiele z nich zo-
stało skradzionych lub wrzuconych do kanałów, lecz program ten z pewnymi modyfikacjami 
działa do dziś w miastach holenderskich, Helsinkach i Kopenhadze. Na wzór tego programu 
uruchomiono inne, podobnie działające we Francji, np. w La Rochelle – „Żółte Rowery”. 
W latach 90. pojawiły się pierwsze elektronicznie działające systemy wypożyczania rowerów 
miejskich z samoobsługowymi stacjami. Identyfikacja osób korzystających przyczyniła się do 
spadku kradzieży i niszczenia sprzętu. Zapobieganiu dewastacji przyczyniają się także skła-
dowe roweru, które nie mogą być wymontowane i przeznaczone do użytku w innych rowe-
rach. Obecnie systemy rowerów miejskich działają w kilkudziesięciu miastach europejskich, 
m.in. w Barcelonie, Berlinie, Brukseli, Londynie, Luksemburgu, Lyonie, Monachium, Paryżu, 
Pradze, Rzymie, Sewilli, Sztokholmie, Wiedniu. We Włoszech czy Holandii systemy urucho-
mione są także w mniejszych miejscowościach. Rower publiczny znany jest też na innych 
kontynentach, m.in. w takich miastach, jak Pekin, Salt Lake City czy Waszyngton.

W Polsce także w wielu miastach można korzystać z udogodnień rowerowych. System 
Veturilo wprowadzony do systemu transportu miejskiego w Warszawie cieszy się dużą po-
pularnością. Mieszkańcom umożliwia łatwiejszy dostęp do głównych węzłów komunika-
cyjnych. W języku esperanto „Veturilo” oznacza transport i trenowanie, a nazwa została 
wybrana przez internautów (Klimkiewicz 2013). Jest to sieć samoobsługowych wypoży-
czalni, z których korzysta ponad 47 tysięcy użytkowników. Do systemu rejestrują się nie tyl-
ko mieszkańcy Warszawy, ale także miejscowości podwarszawskich, takich jak Piaseczno, 
Legionowo czy Wołomin oraz innych miast Polski np. Gdańska, Krakowa czy Wrocławia.

W Szczecinie powstał system Bike_S nadzorowany przez Spółkę z o.o. z udziałem 
Miasta Szczecin − Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL), której podstawowym przed-
miotem działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy polegających na zaspokaja-
niu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie organizacji ruchu drogowego, 
targowisk, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiek-
tów administracyjnych. 

Celem badań było uzyskanie informacji od Prezesa Spółki NiOL Konrada Stępnia na temat 
rozwoju systemu rowerowego w Szczecinie oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

Materiał i metody badań

Materiał do badań stanowiły dane uzyskane od Prezesa Zarządu Spółki − Nieruchomości 
i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Konrada Stępnia na temat rozwoju systemu rowerowego 
w Szczecinie oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. Do badań zastosowano meto-
dę jakościową, techniki badawcze: wywiad swobodny oraz analizę dokumentów zawierają-
cych dane statystyczne udostępnione przez Spółkę.
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Wyniki

Uzyskane dane posłużyły do charakterystyki rozwoju systemu rowerowego w Szczecinie 
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Prekursorem idei miejskich wypożyczalni rowerowych był Amsterdam, w którym 
w 1965 roku Luud Schimmelpennink razem z przyjaciółmi zebrali kilkaset rowerów, po-
malowali je na biało i rozstawili na ulicach miasta, do darmowego użytkowania. Projekt 
ten jest znany pod nazwą „White Bicycle Plan”. Trzeba było czekać ponad 40 lat, aby 
idea miejskich wypożyczalni rowerowych odniosła spektakularny sukces. Stało się to 
we Francji, w której w lipcu 2007 roku uruchomiono 750 automatycznych wypożyczalni 
z 10 000 jednośladów. W krótkim czasie liczby te wzrosły do 1450 stacji wyposażonych 
w 20 000 rowerów, przyczyniając się do zapoczątkowania ogólnoświatowej mody na tego 
typu transport miejski. Obecnie na świecie jest ponad 140 systemów wypożyczalni ro-
werów w 165 krajach świata. W celu uzupełnienia, wsparcia komunikacji zbiorowej, jak 
również dla zachęcenia mieszkańców miasta do korzystania z rowerów na co dzień, wła-
dze Szczecina podjęły decyzję o budowie systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 
miejskich. System Bike_S − Szczeciński Rower Miejski został uruchomiony w sierpniu 
2014 roku w odpowiedzi na wnioski mieszkańców Szczecina, którzy obserwując powsta-
wanie podobnych systemów w innych miastach chcieli korzystać z takiego rozwiązania 
również w Szczecinie. Wyraz woli mieszkańców dał wniosek złożony do Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego zakładający budowę w Szczecinie bezobsługowej wypożyczalni 
rowerów miejskich. Przedmiotowy wniosek zwyciężył w głosowaniu uzyskując najwięk-
szą liczbę głosów spośród wszystkich przedstawionych projektów. W odpowiedzi na gło-
sowanie, władze Szczecina podjęły decyzję, aby dofinansować projekt i zbudować system 
składający się w pierwszym etapie z 33 stacji, na których można korzystać łącznie z 342 
rowerów. System już od pierwszych dni funkcjonowania cieszył się wielką popularnością. 
Pod względem liczby wypożyczeń jednego roweru w ciągu dnia Szczecin stał się liderem 
wśród bezobsługowych systemów wypożyczalni rowerów nie tylko w Polsce, ale również 
w Europie. Bike_S dla wielu mieszkańców stanowił pierwszy krok do regularnej jazdy na 
rowerze w mieście w celach innych niż rekreacyjne. 

Jak pokazano na wykresie 1, już w pierwszym roku funkcjonowania systemu w mie-
siącach od sierpnia 2014 roku do sierpnia 2015 roku, z wyłączeniem przerwy międzysezo-
nowej, która zaplanowana została na miesiące od grudnia 2014 roku do lutego 2015 roku, 
mieszkańcy Szczecina oraz odwiedzający miasto goście wypożyczali rowery miejskie po-
nad pół miliona razy. Liczba użytkowników zarejestrowanych w Systemie w tym okresie 
wynosiła 23 562 (por. wykres 2).

Analiza danych statystycznych pokazuje, iż mieszkańcy częściej i chętniej korzystają 
z rowerów w celach komunikacyjnych niż rekreacyjnych, najczęściej w dni robocze, w go-
dzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego – w drodze do pracy i z pra-
cy, do szkoły czy na uczelnię i z powrotem. Wykres 3 obrazuje liczbę wypożyczeń rowerów 
Bike_S w czerwcu 2016 roku.
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Wykres 1
Liczba wypożyczeń w pierwszym roku działania systemu Bike_S
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Spółkę NiOL Sp. z o.o.

Wykres 2
Liczba użytkowników zarejestrowanych w systemie w pierwszym roku jego działania
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Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Liczba wypożyczeń rowerów w czerwcu 2016 roku
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Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Liczba wypożyczeń rowerów w sierpniu 2016 roku
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Już w pierwszym roku funkcjonowania w systemie zarejestrowało się ponad 23 tysiące 
użytkowników. Tak wielka popularność roweru miejskiego w Szczecinie nie mogła pozo-
stać niezauważona, czego konsekwencją było podjęcie przez władze miasta decyzji o roz-
budowie systemu, do której doszło w sierpniu 2016 roku. Rozbudowa została poprzedzona 
konsultacjami na temat przyszłych lokalizacji stacji rowerowych. Obecnie system składa się 
z 82 stacji rozlokowanych zarówno na lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części miasta, a do 
dyspozycji użytkowników oddano ponad 700 rowerów. Z uwagi na podwojenie liczby stacji 
rowerowych oraz rowerów wzrosła również dzienna liczba wypożyczeń rowerów, a liczba 
zarejestrowanych użytkowników sięga obecnie prawie 30 000. Wykres 4 obrazuje liczbę 
wypożyczeń rowerów Bike_S w miesiącu sierpniu 2016 roku, kiedy system został rozbudo-
wany o kolejne stacje i rowery.

Zatwierdzony taryfikator korzystania z tej formy transportu przyznaje darmową jazdę 
w czasie do 20 minut od wypożyczenia i taka właśnie forma korzystania była preferowana 
w przypadku ponad 90% wszystkich wypożyczeń, których liczba obecnie przekroczyła już 
1 milion. Zwłaszcza, że przy dużej liczbie stacji możliwa jest wymiana roweru po pierw-
szych 20 minutach, co umożliwia bezpłatne, nawet wielokrotne przedłużenie tego czasu. 
Równocześnie z dalszym rozwojem systemu miasto prowadzi modernizację już istniejącej 
oraz budowę nowej infrastruktury rowerowej w Szczecinie. Wygodna i rozległa sieć ście-
żek rowerowych i wydzielonych pasów dla rowerzystów stanowi bardzo ważny element 
zachęcający do korzystania z rowerów miejskich. System Bike_S, jako przedsięwzięcie lo-
gistyczne, wymaga bieżącej naprawy rowerów, alokacji ich między stacjami, aby nigdzie 
nie brakowało zarówno rowerów, jak i wolnych miejsc do pozostawienia jednośladów. Nad 
sprawnością zarówno rowerów, stacji rowerowych, jak i dostępnością rowerów dla użyt-
kowników czuwa codziennie kilkanaście osób w dwóch punktach na terenie miasta, starając 
się sprostać jak najlepiej realizowanemu zadaniu. 

Podsumowanie

Rowery publiczne zdobywają coraz większą popularność jako element systemu trans-
portu w miastach na całym świecie. Ten rodzaj komunikacji jest bardzo pożądaną formą 
transportu w obszarach mocno zurbanizowanych. Nie powoduje korków, nie wywołuje 
hałasu, nie wytwarza zanieczyszczeń powietrza, a wręcz je zmniejsza, ponieważ, uprasz-
czając, każdy aktywny rowerzysta to potencjalnie jeden samochód mniej na drodze. 
Wypożyczalnie rowerów są uzupełnieniem i wsparciem komunikacji zbiorowej, jak rów-
nież mają na celu zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z rowerów na co dzień. 
Poza wszelkimi udogodnieniami dla mieszkańców związanymi z rozwojem systemu ro-
werowego w Szczecinie, nie można pomijać faktu, iż korzyści wynikające z korzystania 
z rowerów miejskich to nie tylko możliwość łatwiejszego przemieszczania się w obrębie 
miasta, ale dla wielu osób jest to jedyna, dodatkowa forma aktywności fizycznej podej-
mowana w ciągu dnia (Klimkiewicz 2013). Ma to nieodzowny wpływ na zdrowie psycho-
somatyczne tej grupy osób (Liszka 2013). Stacje zlokalizowane w pobliżu szkół i uczelni 
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wyższych mają także przekonać młodych ludzi, że jest to wygodny, szybki i tani (w prak-
tyce przy wykorzystaniu rowerów zgodnie z przeznaczeniem może być także całkowicie 
bezpłatny) sposób przemieszczania się, co w dalszej konsekwencji może przyczynić się 
do zmiany ich stylu życia z niekorzystnego sedenteryjnego na bardziej aktywny. Dobrze 
prowadzone logistycznie przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do wzrostu jakości 
życia mieszkańców miasta Szczecin. 
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“Bike_S Szczecin City Bike” as a Project Leading  
to an Increased Quality of Citizens’ Life

Summary

The aim of the study was to obtain information from the President of the 
Company NiOL on the development of the cycling system in Szczecin and its 
impact on the quality of citizens’ life. The method chosen for the study was the 
method of diagnostic survey while the technique - an interview. The obtained data 
were used to characterise the development of the cycling system in Szczecin, with 
a particular emphasis on the impact on improving the quality of citizens’ life. The 
Bike_S system was launched in August 2014 in response to requests of Szczecin 
citizens who, observing the emergence of similar systems in other cities, wanted 
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to use such a solution also in Szczecin. The first phase of construction of the 
system included a performance of 33 stations where one could use a total of 342 
bicycles. The system currently consists of 82 stations located both on the left bank 
and the right bank part of the city, and there are available for use more than 700 
bikes. Because of the doubling of the number of stations and bicycles, the daily 
number of rentals also increased and the amount of registered users now reaches 
almost 30 000.

Key words: quality of life, sustainable development, air pollution, cycling system, 
the city of Szczecin.

JEL codes: I31, O18

«Bike_S, Щецинский городской велосипед» как мероприятие, 
направленное на повышение качества жизни населения

Резюме

Цель изучения заключалась в получении информации от председателя 
NiOL, ООО, о развитии велосипедной системы в Щецине, а также о ее вли-
янии на качество жизни населения города. Методом, избранным для иссле-
дований, был диагностический зондаж, техникой же – интервью. Получен-
ные данные послужили для характеристики развития велосипедной системы  
в Щецине, с особым учетом влияния на повышение качества жизни жителей. 
Система Bike_S начала действие в августе 2014 г. в ответ на предложения жи-
телей Щецина, которые, наблюдая возникновение похожих систем в других 
городах, хотели пользоваться таким решением также в своем городе. Первый 
этап формирования системы предполагал наличие 33 стоянок, на которых 
можно было пользоваться в общей сложности 342 велосипедами. В настоящее 
время система состоит из 82 стоянок, расположенных как в левобережной, 
так и правобережной части города, а в распоряжение пользователей переданы 
свыше 700 велосипедов. Ввиду удвоения числа велосипедных стоянок и вело-
сипедов возрос также ежедневный прокат велосипедов, число же зарегистри-
рованных пользователей достигает почти 30 000.

Ключевые слова: качество жизни, устойчивое развитие, загрязнение возду-
ха, велосипедная система, г. Щецин.

Коды JEL: I31, O18

Artykuł nadesłano do redakcji w maju 2017 roku
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