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Streszczenie: Człowiek od wieków poszukiwał skutecznego sposobu 
przemieszczania osób i ładunków. Jednym z owoców tych poszukiwań 
był rower oraz jego towarowa odmiana. Jako ekologiczny i ekonomiczny 
środek transportu może być on odpowiedzią na współczesne problemy, 
takie jak: zanieczyszczenie powietrza, kongestia transportowa lub nad-
mierne hałas i drgania występujące w strefach dostaw na obszarach aglo-
meracji miejskich. Artykuł porusza temat ewolucji mody rowerowej na 
przestrzeni dziejów, uzasadniając obecną jej sytuację. Wskazuje różnice 
pomiędzy Polską a Holandią w aspekcie długości dróg rowerowych oraz 
liczby ich użytkowników w czasach obecnych jako czynnik odzwiercie-
dlający postawę społeczeństwa odnoszącą się do logistyki rowerowej. 
W kolejnych podrozdziałach zostały scharakteryzowane podstawowe 
rodzaje rowerów towarowych wraz z uwzględnieniem ich potencjalnego 
zastosowania w łańcuchu dostaw. Zostały wskazane podstawowe sektory 
wykorzystania rowerów cargo (cargo bike) oraz zalety płynące z ich zasto-
sowania w poszczególnych sektorach. Do najważniejszych z zalet należy 
zaliczyć: znaczną oszczędność zajmowanej powierzchni w stosunku do 
samochodów dostawczych, poprawę walorów turystycznych zabytko-
wych centrów miast, poprawę płynności dostaw, redukcję hałasu, drgań 
oraz znikomą emisję szkodliwych gazów. Na przykładzie rynku usług 
kurierskich został poruszony problem logistyki pierwszej i ostatniej mili 
jako dwóch najbardziej kosztownych etapów transportu ładunku, gdzie 
wykorzystanie takich pojazdów jak rower towarowy wydaje się zasadne. 
Zostały również przytoczone niektóre rozwiązania oparte na logistyce ro-
werowej, stosowane przez firmy przewozowe w Europie. Całość zamykają 
rozważania na temat dalszego rozwoju cyklologistyki.
Słowa kluczowe: logistyka rowerowa, rower towarowy, dystrybucja, 
logistyka miejska.

Aspekt wykorzystania rowerów  
towarowych w dystrybucji towarów  
wewnątrz aglomeracji miejskich1

Wprowadzenie
Rower – środek transportu znany od dziesiątek lat. Dla 
większości polskiego społeczeństwa słowo to nie kojarzy 
się z niczym nadzwyczajnym. Jest utożsamiany z prostą 
maszyną o dwóch wąskich kołach, napędzaną siłą mięśni 
nóg. Zazwyczaj służy do rekreacyjnego przemieszczania 
się w wolnym czasie. Wiele osób ma właśnie takie wyobra-
żenie o tym sprzęcie. Mniej liczni, którzy z zamiłowania 
lub innych przesłanek są bardziej zagłębieni w tematyce, 
wiedzą, że rower może służyć nie tylko do rekreacji, ale 
również do szeroko pojętego zarabiania pieniędzy, ekstre-
malnej zabawy, skakania, wspinania, gry w polo, zjeżdża-
nia, transportu większej liczby osób lub całkiem sporego 
ładunku. Zapewne nie wymieniono tutaj wszystkich dzie-
dzin życia, w których można wykorzystać rower, ale należy 
być świadomym, iż liczba jego zastosowań jest ogromna. 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

Sam biznes rowerowy jest niemniej rozwinięty niż biznes 
motoryzacyjny. Technologie, materiały użyte do produkcji, 
precyzja funkcjonowania mechanizmów i wiele innych, to 
temat na wielostronicowy esej. 

Rynek rowerowy oferuje m.in.: rowery jedno-, dwu-, trzy-, 
czterokołowe, amortyzowane i o sztywnej konstrukcji, tylko 
do zjazdów i tylko na asfalt, do terenu i do miasta, na pusty-
nie i na kopny śnieg. Z nich wszystkich warto skupić uwagę 
na szczególne zastosowanie tych urokliwych maszyn, a mia-
nowicie użycie ich jako środka transportu biorącego czynny 
udział w logistyce miejskiej.

Geneza mody rowerowej
Pierwowzór dzisiejszych rowerów sięga odległych czasów an-
tycznych. Mimo że nie mówi się o tym na lekcjach historii, 
można przypuszczać, że już wtedy ludzie pragnęli podróżo-
wać szybciej, na większe odległości, minimalizując przy tym 
wkładany wysiłek. Jeśli wierzyć historykom, konstrukcja sa-
mego roweru przez wiele stuleci nie ulegała większym mo-
dyfikacjom i była zbliżona do dzisiejszych rowerków biego-
wych przeznaczonych dla dzieci. Można przyjąć, że dopiero 
na początku XIX wieku, wraz z postępem techniki i wy-
nalezieniem łożyska kulkowego, rozpoczął się dynamicz-
ny rozwój branży rowerowej. W różnych zakątkach świata 
konstruktorzy tworzyli autorskie, ale jakże zbliżone do siebie 
ideowo projekty przypominające w coraz większym stopniu 
dzisiejsze maszyny. To właśnie z tamtych czasów wywodzi 
się welocyped czy bicykl. W społeczeństwie rozpoczęła się 
era panowania kultury rowerowej. Rower – jako najbardziej 
dostępny środek transportu rozpoczął stopniowe wypieranie 
powozów konnych. W odpowiedzi na takie zmiany gospo-
darcze i kulturowe rozpoczęto budowę infrastruktury rowe-
rowej, aby zwiększyć wygodę i efektywność przemieszcza-
nia się. Rower symbolizował nie tylko wygodę, ale i prestiż. 
Dopiero pojawienie się pierwszych samochodów sprawiło 
zmianę wyznacznika pozycji społecznej, przez co znaczenie 
dwuśladów nieznacznie zmalało. Zafascynowane automobi-
lami społeczeństwa niejako „zapomniały” o zaletach rowe-
ru, aż do czasów obecnych, w których zaobserwować można 
wyraźny wzrost znaczenia tego typu pojazdów. Wynika to 
m.in. ze wzrostu świadomości społecznej oraz zmiany stylu 
życia. W dobie chorób układu krążenia oraz innych, spowo-
dowanych brakiem ruchu, aktywność fizyczna i dbanie o or-
ganizm stają się zagadnieniami modnymi. Z innej zaś strony 
do renesansu ery roweru przyczyniają się rosnące ceny paliw, 
a co za tym idzie – zwiększone koszty codziennych podróży. 
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Dodając do tego aspekt ekologiczny i wzrost świadomości 
społecznej dotyczącej czynników zanieczyszczających powie-
trze, otrzymujemy zbiór najważniejszych (ale nie jedynych) 
powodów, dla których taka prosta maszyna znów zyskuje na 
popularności. 

W czasach współczesnych istnieją wyraźne różnice po-
między poszczególnymi krajami, w odniesieniu do kultury 
rowerowej. Wynika to nie tylko z mentalności ponadjednost-
kowej, ale również warunków ekonomicznych i kontekstu 
historycznego danego kraju. Biorąc pod uwagę Polskę, moż-
na zauważyć, iż jest to kraj stale rozwijający się w tym zakre-
sie. Niska popularność roweru wykorzystywanego do celów 
użytkowych skutkowała zaniedbaniami w infrastrukturze, 
co z kolei negatywnie odbiło się na próbach popularyzacji 
tego środka transportu. Wraz ze wzrostem kosztów podróży 
(zarówno transportu publicznego, jak i indywidualnego) oraz 
wcześniej wspomnianymi czynnikami rozpoczął się wzrost 
liczby użytkowników sieci rowerowej. Skutkowało to powol-
nym rozwojem infrastruktury, co dodatkowo sprzyjało zmia-
nie środka transportu. Polska nie posiada rzetelnego źródła 
informacji o liczbie użytkowników infrastruktury rowerowej, 
a dostępne skupiają się na drogach wojewódzkich oraz krajo-
wych w Generalnym Pomiarze Ruchu – GPR [1]. Z wiado-
mych względów są to drogi nie sprzyjające rowerzystom, co 
więcej, podróże nimi odbywane często mają charakter długo-
dystansowy. Sama metodologia pomiarów GPR nie obejmu-
je miast na prawach powiatu, które mogą posiadać własną 
specyfikę ruchu rowerowego [2]. Mając to na uwadze, moż-
na przypuszczać, iż średni udział ruchu rowerowego na sie-
ci drogowej może okazać się wyższy od zmierzonego w GPR 
[2]. Tabela 1 przedstawia wyniki pomiarów GPR dla ruchu 
rowerowego w poszczególnych latach.

Zauważalny spadek liczby rowerzystów na drogach kra-
jowych w poszczególnych latach nie powinien sugerować, 
iż globalnie rowerzystów jest mniej. Należy pamiętać 
o sposobie wykonywania GPR oraz specyfice dróg, na ja-
kich przeprowadzane są takie badania. Pomimo trudności 
w określeniu liczby użytkowników infrastruktury rowero-
wej możliwe jest oszacowanie liczby rowerów w Polsce na 
podstawie danych GUS. W 2009 roku średnio co czwarta 
osoba posiadała rower, natomiast ich liczba to około 9 mln 
sztuk [1] na 38,1 mln mieszkańców [9]. W porównaniu 
z takimi krajami jak np. Holandia, gdzie liczba rowerów 
wynosiła 18 mln sztuk przy liczbie mieszkańców 16,5 mln 
[10], Polska pozostaje daleko w tyle. Rysunek 1 przedsta-
wia dysproporcje pomiędzy liczbą ludności a liczbą rowe-
rów w Polsce i Holandii w roku 2009.

Można uznać, że na chwilę obecną Polska jest krajem 
„quasi-prorowerowym”. Społeczeństwo ma świadomość za-
let, jakie płyną z podróżowania tego typu pojazdem, ale 
wciąż nie dorównuje pod tym względem krajom takim jak 
Holandia czy Dania. Potwierdzeniem tego faktu może być 
również porównanie długości ścieżek rowerowych w po-
szczególnych państwach. W 1996 roku w Holandii, której 
powierzchnia odpowiada 1/8 powierzchni RP, łączna dłu-
gość ścieżek rowerowych wynosiła 17 000 km [11]. Jest to 
poziom, którego w Polsce nie udało się osiągnąć nawet w roku 
2014, kiedy to długość ścieżek rowerowych wynosiła nie-
spełna 9 350 km [12]. 

Rower towarowy
Jedną z bardzo ważnych zalet roweru jest szybsza forma 
przemieszczania osób w porównaniu z podróżami pieszymi. 
Niestety, zapomina się o innej równie przydatnej jego funk-
cji, a mianowicie transporcie ładunków. Można przypusz-
czać, iż stosunkowo niewielka część społeczeństwa polskie-
go zdaje sobie sprawę z faktu istnienia pojęcia cyklologisty-
ki oraz rowerów towarowych różnej maści (z ang. cargo bike) 
mimo że sama historia rowerów cargo jest prawdopodob-
nie równie długa jak rowerów tradycyjnych. Bez problemu 
można odszukać źródła mówiące np. o towarowym bicyklu. 
Już wtedy ludzie próbowali wykorzystać rozwijające się 
dwuślady również do przewożenia ładunku. Niewątpliwym 
czynnikiem wspomagającym rozwój była trudna sytuacja 
ekonomiczna panująca w Europie. Nie da się jednoznacznie 
stwierdzić, które państwo było prekursorem dla rowerów 
towarowych. Można jednak przypuszczać, że ważną rolę 
odegrały tutaj Holandia i kraje skandynawskie. Przez róż-
ne zawiłości polityczne, moda na rowery cargo rozlała się 
po całym świecie, docierając również do Ameryki. Co warte 
uwagi, rower towarowy był znany Polakom jeszcze przed 
rozpoczęciem drugiej wojny światowej. 

Podobnie jak z jego klasycznym odpowiednikiem również 
i ten typ roweru miał swoje lata świetności i wyciszenia. Wraz 
z „modą na ekologię” oraz w dobie poważnych problemów 
związanych z kongestią transportową poszukiwane są alter-
natywne środki transportu ludzi i towarów. Zdarza się, że 
w pogoni za nowoczesnością zapomina się o rozwiązaniach 
wykorzystywanych w ubiegłych stuleciach, które zaadapto-
wane do współczesnych mogą dać wymierne efekty. 

Wyniki pomiarów GPR dla ruchu rowerowego

Rok Średni dobowy ruch roczny  
na drogach krajowych [poj./dobę]

Średni dobowy ruch roczny  
na drogach wojewódzkich [poj./dobę]

2000 78 b/d

2005 63 b/d

2010 45 71

2015 34 76

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3],[4],[5],[6],[7],[8] 

Tabela 1

Rys. 1. Porównanie liczby osób i rowerów w Holandii i Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1], [9], [10]
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Rozważania na temat plusów i minusów rowerów cargo 
należy rozpocząć od poznania ważniejszych rozwiązań kon-
strukcyjnych, w celu zrozumienia idei ich zastosowania. 
Istnieje wiele rodzajów rowerów towarowych, ale celem ar-
tykułu nie jest przedstawienie ich wszystkich, stąd też sku-
piono się tylko na kilku z nich.

Najprostszym przykładem roweru przeznaczonego do 
transportu ładunków w polskich realiach jest rower z ko-
szem (fot. 1) bądź przyczepką. Takich konstrukcji często 
używają osoby starsze, dla których jest to główny środek 
transportu. Powodów takiego stanu rzeczy należy dopatry-
wać się prawdopodobnie w ekonomicznej sytuacji osób 
w podeszłym wieku. Maszyny „pamiętające” zazwyczaj lata 
powojenne można niedrogo kupić właściwie na każdym 
złomie. Prostota konstrukcji, bezawaryjność, niska cena na-
bycia zniechęcająca do kradzieży – to wszystko wpływa na 
to, że dostają one kolejną szansę na funkcjonowanie. Samo 
zaadoptowanie do przewozu towarów polega na dołożeniu 
koszyka, sakw bądź też „dowiązaniu” przyczepki do takiej 
konstrukcji. Mimo że rozwiązania tego typu nie są ekono-
micznie uzasadnione w zastosowaniu masowym, należy o nich 
powiedzieć jako o prekursorach dzisiejszych rowerów car-
go. Dzięki takim pomysłom ludzie zaczęli poszukiwać efek-
tywniejszych rozwiązań, pozwalających na przewóz więk-
szych i cięższych ładunków z wykorzystaniem rowerów, 
natomiast sama idea zrodziła się właśnie od takich pojaz-
dów. Na chwilę obecną można zauważyć ciekawą sytuację 
na rynku rowerów miejskich. Coraz częściej młodzież wy-
biera sprzęt wzorowany na modelach sprzed lat, na wypo-
sażeniu których znajdują się przeróżne kosze i pojemniki. 
Można powiedzieć, iż historia zatoczyła koło.

Kolejnym krokiem w stronę bardziej wyrafinowanych 
konstrukcji jest cała gama rowerów, których na polskim 
rynku nie sposób zobaczyć, a np. na rynku holenderskim 
stanowią znaczną część rowerów towarowych (fot. 2). Na 
pozór zwykła rama często jest odpowiednio wzmocniona 
dla zwiększenia możliwości transportowych. Dodatkowe 
wyposażenie w postaci masywnych bagażników i central-
nego podnóżka mają służyć wygodzie przeprowadzania 
procesu przewozowego, w tym również przeładunków. 
Mimo wyraźnego ukierunkowania takich konstrukcji na 
przewóz ładunków są one dedykowane dla klientów indy-
widualnych o stosunkowo niedużych potrzebach transpor-
towych. Ciężko doszukiwać się ich szerokiego zastosowania 
w łańcuchu dostaw.

Wymieniając modele bardziej wyszukane, należy wspo-
mnieć o całej gamie rowerów z wyodrębnioną skrzynią ła-
dunkową. Ta może znajdować się z przodu roweru lub 
z tyłu, a on sam może posiadać różną liczbę kół. Pierwszym, 
wartym omówienia przykładem jest rower typu Long John. 
Sama konstrukcja składa się z tradycyjnego roweru połą-
czonego ze skrzynią ładunkową usytuowaną z przodu po-
jazdu. Jego historia sięga roku 1923, kiedy to spółka The 
Smith & Co. z Danii zbudowała pierwszy na świecie rower 
tego typu. Przeciętna ładowność takiego pojazdu to 100 kg, 
natomiast powierzchnia i przestrzeń ładunkowa, w zależ-
ności od modelu, mogą się znacząco różnić. Przykładowo 

Fot. 1. Polski rower towarowy (fot. J. Starczewski)

Fot. 2. Holenderski rower towarowy do transportu prywatnego (fot. J. Starczewski)

Fot. 3. Goliath HD – rower towarowy typu Long John
Źródło: [13]

możliwości przewozowe pojazdu przedstawionego na foto-
grafii 3 to 120 kg i 300 dm3 [13]. Dla porównania Smart 
Fortwo posiada ładowność 260 kg i pojemność bagażnika 
150–260 dm3. [14]. Przy takich parametrach przestrzeni 
ładunkowej rower typu Long John może zostać z powodze-
niem wprowadzony do sieci dystrybucji, zaspokajając po-
trzeby transportowe, takie jak np. przewóz lekkiej drobni-
cy – patrz przesyłki pocztowe. Umowne ograniczenie prze-
wożonej masy do 100 kg nie jest przypadkowe i nie wynika 
z ograniczeń konstrukcyjnych. Mankamentem takich ro-
werów jest swoisty sposób prowadzenia, tym trudniejszy, 
im cięższy ładunek. Dodatkowo ustawienie ciężkiego ła-
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dunku stosunkowo wysoko ma negatywny wpływ na pro-
wadzenie, a przede wszystkim na ruszanie z miejsca. Dwa 
koła są tutaj wielką zaletą wpływającą na mobilność pojaz-
du, ale mogą być również problemem dla słabszych użyt-
kowników. 

Innym rozwiązaniem wartym uwagi są rowery typu long 
tail. W odróżnieniu od Long John, przestrzeń ładunkowa 
usytuowana jest z tyłu pojazdu, co korzystnie wpływa na 
odczucia podczas manewrowania, które niewiele różnią się 
od standardowego roweru. Sama idea budowy polega na 
wydłużeniu rozstawu osi w celu uzyskania miejsca na ładu-
nek za plecami kierującego. Niejednokrotnie można spo-
tkać się z rozwiązaniami dedykowanymi do przewozu dzie-
ci. Swoistym problemem tego typu konstrukcji jest prze-
niesienie napędu na tylne koło, bowiem bardzo długi 
łańcuch wymaga napinaczy bądź innych urządzeń stabili-
zujących. Zdecydowanym atutem jest mniejsze tylne koło, 
które jednocześnie obniża środek ciężkości załadowanego 
roweru oraz ułatwia operacje przeładunkowe. Istnieje kilka 
firm oferujących long tail, pomimo że ich historia sięga nie-
spełna 20 lat wstecz [15]. Duże możliwości ładunkowe, 
prostota konstrukcji oraz łatwość prowadzenia sprawiają, 
że takie pojazdy również mogą znaleźć zastosowanie np. 
w dystrybucji ładunków w mieście. Fotografia 4 przedsta-
wia rower typu long tail zaadaptowany do przewozu dzieci 
wraz z ładunkiem. Wartym uwagi szczegółem jest poręcz 
zabezpieczająca dziecko w foteliku.

Omówione wcześniej typy rowerów towarowych można 
zaliczyć do grupy „pojazdów lekkich”. Zarówno Long John, 
jak i long tail potrafią ważyć niejednokrotnie do 60 kg 
w stanie pustym, jednak w porównaniu z pojazdami o więk-
szej liczbie kół masy te wydają się niewielkie. Modele trój-
kołowe, podobnie jak ich mniejsi „bracia”, mogą być wypo-
sażone w skrzynię ładunkową zarówno z przodu pojazdu 
(fot. 5), jak i z tyłu. Jej usytuowanie w zasadniczy sposób 
wpływa na sposób kierowania. Te pierwsze posiadają prze-
gub w okolicach przodu pojazdu, co pozwala na kierowanie 
całą przednią osią wraz ze skrzynią ładunkową. Trójkołowce 
drugiego typu posiadają standardową kierownicę, a ich 
sposób prowadzenia nie odbiega znacząco od sposobu pro-
wadzenia zwykłego roweru. Ładunek usytuowany na tylnej 
osi, pomiędzy kołami, dodatkowo ją dociąża, co daje pozy-
tywny efekt np. na grząskim terenie. Jednym z manka-
mentów, z którym konstruktorzy już sobie poradzili, jest 
pokonywanie zakrętów. W tańszych rozwiązaniach, bez 
mechanizmów pochylania kół, trójkołowiec samoczynnie 
przechyla się zgodnie z siłą odśrodkową, co może powodo-
wać dyskomfort dla kierującego. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym część tego 
typu konstrukcji jest określana mianem wózka rowerowe-
go, a nie roweru. Mówi o tym art. 2 p. 47a wspomnianej 
ustawy: wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m 
przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni 
osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony 
w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektrycz-
ny [16]. Niemniej jednak są one zdolne przewozić większe 
ilości ładunków niż rowery dwukołowe. Rynek oferuje roz-

Fot. 4. Xtracycle – rower towarowy typu long tail (fot. J. Starczewski)

Fot. 5. Trzykołowy rower towarowy (fot. J. Starczewski)

Fot. 6. Zabudowa specjalna roweru towarowego (fot. J. Starczewski)

wiązania do codziennych zastosowań, jak również ich eks-
tremalne odpowiedniki posiadające przestrzeń ładunkową 
powyżej 1,5 m długości oraz koła wielkością zbliżone do 
kół motocyklowych. Przy takiej rozbieżności ciężko wska-
zać konkretne dane techniczne na temat możliwości prze-
wozowych, jednak można założyć, że zainteresowana osoba 
będzie w stanie dobrać pojazd odpowiedni do swoich wy-
magań. Stąd też rowery trójkołowe z powodzeniem można 
zaadoptować do sieci dystrybucji.

Co warte uwagi, na bazie rowerów trójkołowych (ale nie 
tylko) budowane są zabudowy pojazdów specjalnych, któ-
rych zasadniczą funkcją nie jest transport ładunków. 
Przykładów można przytoczyć wiele, np.: przewoźne grille, 
dystrybutory napojów, stanowiska ekspozycyjne dla in-
nych towarów, stoiska sklepowe itd. Ogrom zastosowań, 
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do jakich może służyć rower, jest imponujący, a wiele z nich 
można zobaczyć za pośrednictwem Internetu lub na własne 
oczy w krajach skandynawskich, Holandii lub w Niemczech. 
Fotografia 6 przedstawia przykład zabudowy roweru trój-
kołowego przeznaczonej do autonomicznego odtwarzania 
muzyki.

Wagą ciężką, ale nie najcięższą, rowerów cargo są tzw. 
quadricycle (lub inaczej cubicycle), czyli pojazdy z założenia 
poruszające się za pomocą podobnych urządzeń jak rower, 
ale wyposażone w 4 koła. Rynek nie oferuje zbyt dużo mo-
deli tego typu. Jeden z czołowych, na chwilę obecną, przed-
stawicieli przedstawiony na fotografii 7, posiada układ na-
pędowy zbliżony do rowerów poziomych, jednak cała resz-
ta bardziej przypomina lekki samochód niż rower. Można 
powiedzieć, że w tym wypadku zdolności przewozowe 
ograniczone są przede wszystkim siłą ludzkich mięśni, jed-
nak należy pamiętać, że wraz ze wzrostem masy martwej 
pojazdu spada racjonalna masa ładunkowa. Ta z kolei może 
osiągać nawet 300 kg, co jest imponującym wynikiem. Z uwa-
gi na nowoczesność takich rozwiązań istnieje bardzo niedu-
żo jego przemysłowych zastosowań. Do czołowych należy 
zaliczyć firmę DHL, która może poszczycić się projektem 
wdrożeniowym cubicycle’a. Jego idea opiera się na zastoso-
waniu kontenera o wielkości podstawy zbliżonej do europa-
lety. Jego średni załadunek wynosi 125 kg przy średniej 
długości kursu 50 km na dzień [17]. Zaletą cubicycle’a jest 
ilość ładunku, jaką może przewieźć. Dodatkowe wyposaże-
nie, zaczerpnięte rodem z transportu intermodalnego, 
stwarza ogromne możliwości organizacji dystrybucji na da-
nym obszarze. Fotografia 7 przedstawia opisywany cubicycle 
pod barwami DHL.

Do rozwoju wspomnianych pojazdów niewątpliwie 
przyczynia się nowoczesna technologia, a konkretnie – roz-
budowane systemy napędu elektrycznego, skutecznie 
zwiększającego możliwości przewozowe. W niektórych 
przypadkach można mieć jednak problem, kiedy dana kon-
strukcja przestaje nazywać się „rowerem wspomaganym 
silnikiem elektrycznym”, a zaczyna: „pojazdem elektrycz-
nym wspomaganym siłą mięśni człowieka”. Przypuszczalnie 
z biegiem czasu taka granica zostanie utworzona, bądź wy-

raźniej nakreślona, ponieważ na chwilę obecną można pole-
gać jedynie na zaczerpniętej ze wspomnianej wcześniej 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, która przewiduje napęd 
wspomagający do roweru (oraz wózka rowerowego). Mówi 
o tym m.in. Art. 2 p. 4: …rower może być wyposażony w uru-
chamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasi-
lany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej 
mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa 
zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 
25 km/h [16]. Taka definicja wydaje się jednak niewystar-
czająca w ujęciu szeroko pojętej logistyki.

cyklologistyka w dystrybucji towarów
W świetle przedstawionych zagadnień warto przyjrzeć się 
bliżej aplikacji rowerów towarowych do łańcucha dostaw. 
W Europie istnieje wiele projektów opartych na takiej idei. 
Liczne miasta Holandii, Niemiec, a nawet Węgier posia-
dają rozwiązania oparte na transporcie towarów rowerami. 
Potencjał użycia tych pojazdów dzieli się na kilka sektorów 
różniących się od siebie w sposób znaczący. Rysunek 2 po-
kazuje ważniejsze z nich.

Fot. 7. Cubicycle
Źródło: [17] 

Rys. 2. Sektory wykorzystania rowerów towarowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [18]

Mimo pozornego braku związku pomiędzy niektórymi 
sektorami a dystrybucją każdy z nich odgrywa istotną 
rolę w zagadnieniu określanym mianem cyklologistyki. 
Jako dziedzina stosunkowo młoda i stale rozwijająca się 
napotyka z jednej strony na wiele przeszkód (m.in. barie-
ry społeczne i obyczajowe), a z drugiej otrzymuje wsparcie 
ze strony rządów poszczególnych regionów czy nawet 
państw. Dobrym przykładem takiego wsparcia, mającego 
zachęcić do większego wykorzystania tego typu pojazdów, 
jest miasto Graz w Austrii, które współfinansuje zakup 
rowerów cargo dla określonych środowisk (50% ceny za-
kupu, lecz nie więcej niż 1000 euro) [19]. Istnieją również 
inne formy dotacji do zakupu, które swoim zasięgiem 
obejmują całe państwo [20]. Działania te mają za zadanie 
rozwijać przede wszystkim sektory cyklologistyki związa-
ne z prywatnym aspektem życia. Mają wpływać na świa-
domość społeczeństwa, wskazywać alternatywne rozwią-
zania transportowe, przez co w dalszej perspektywie mogą 
pozytywnie wpłynąć na cały system transportowy danego 
regionu bądź kraju.

Innym ważnym sektorem, w którym takie pojazdy 
z powodzeniem znajdują zastosowanie, jest dystrybucja 
towarów w aglomeracjach miejskich, gdzie rowery towa-
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Rys. 2. Sektory wykorzystania rowerów towarowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [18]

rowe są w stanie wykorzystać szeroki wachlarz zalet, jakie 
posiadają. Zatłoczone, wąskie, niejednokrotnie z bogatą, 
ale ograniczającą modernizację, historią – tak krótko 
można scharakteryzować centra miast. Dystrybucja każ-
dego rodzaju ładunku na takim obszarze jest obarczona 
wieloma komplikacjami. Trendy panujące w Unii Euro-
pejskiej wskazują na ograniczenie lub całkowite wyelimi-
nowanie z niego ruchu samochodowego, a w szczególno-
ści samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. 
Dbając o wizerunek turystyczny oraz bezpieczeństwo ru-
chu, niejednokrotnie stosowane są okna czasowe przezna-
czone dla dostaw. Co więcej, spotkać można specjalnie 
wyznaczone miejsca rozładunku usytuowane często 
w pewnej odległości od punktu dostawy, co powoduje ko-
nieczność stosowania transportu ręcznego. Wszystkie te 
ograniczenia mają na celu rozwiązać problem deficytu 
miejsca, zatłoczenia oraz wpłynąć na poprawę walorów 
turystycznych. 

Problem kongestii transportowej w wymienionych stre-
fach dostaw nie jest spowodowany jedynie przez niedogod-
ności płynące wprost z przestarzałej infrastruktury. Powodów 
jej występowania należy doszukiwać się również w braku 
efektywnej gospodarki dostawami. W licznych badaniach 
dowiedziono, iż współczynnik wykorzystania ładowności 
europejskich ciężarówek bądź samochodów dostawczych 
waha się, w zależności od źródła, od 30% do 50%. Często 
zdarza się, że duże, ciężkie samochody ciężarowe przewożą 
niewielkie ładunki. Według [21] przeciętny ładunek prze-
wożony przez takie samochody waży mniej niż 100 kg a ob-
jętościowo nie przekracza on 1m3. Zdarza się również, że 
współczynnik wypełnienia jest nawet niższy niż 30% (np. 
na 1900 samochodów poruszających się po mieście Breda 
w Holandii 40% z nich wiozła tylko 1 pudło [21]). Taka 
sytuacja ma swój powód w braku lub źle działającej konso-
lidacji ładunków w centrach miast, gdzie występuje wielu 
odbiorców zainteresowanych dostarczeniem niewielkiego, 
ale różnorodnego pod względem podatności transportowej, 
ładunku.

Inną zaletą przemawiającą na korzyść wspomnianego 
rozwiązania jest zestawienie kosztów użytkowania roweru 
towarowego oraz samochodu dostawczego. Do porównania 
wykorzystano przeciętny rower cargo oraz Volkswagena 
Transportera T5, zakładając roczny przebieg obu pojazdów 
na poziomie 5000 km, cenę zakupu roweru cargo wynoszą-
cą 2400 euro, Transportera – 20 000 euro oraz trzyletni 
okres użytkowania. Tabela 2 przedstawia porównanie wy-
ników kosztów użytkowania.

Otrzymane wyniki wskazują wyraźnie, że koszt zakupu 
i użytkowania roweru cargo wynosi 18% analogicznych kosz-
tów samochodu dostawczego. Ich przytoczenie ma na celu na-
kreślenie dużej dysproporcji pomiędzy rozwiązaniami, a wni-
kliwa analiza kosztów nie jest celem niniejszego artykułu. 

cyklologistyka na rynku usług kurierskich
Innym sektorem wykorzystującym rowery towarowe jest 
rynek usług kurierskich. Istnieje szereg firm, większych 
i mniejszych, oferujących transport drobnicy (przesyłek 
pocztowych) z wykorzystaniem rowerów cargo, jednak 
w celu lepszego zrozumienia koniecznym jest przedstawie-
nie jeszcze jednego istotnego aspektu, a mianowicie zagad-
nienia pierwszej i ostatniej mili.

Pod tymi pojęciami kryje się odbiór ładunku od klienta 
i jego przemieszczenie do większego lub mniejszego cen-
trum konsolidacji (pierwsza mila) lub w kierunku odwrot-
nym (ostatnia mila). Ze względu na trudności komunika-
cyjne oraz przestrzenne są to dwa najbardziej kosztowne 
etapy całego procesu przewozowego. W celu zobrazowa-
nia problemu warto rozpatrzeć sytuację kuriera dowożą-
cego paczki do poszczególnych klientów. O wskazanej 
godzinie pobiera on przesyłki z magazynu regionalnego 
i wyrusza w trasę (zazwyczaj w jakiś sposób zoptymalizo-
waną). Rozwożąc poszczególne paczki, napotyka różne 
komplikacje, tj.: zatory uliczne (zwiększające koszty prze-
wozu), problemy dostępności, czyli brak miejsca w strefie 
dostaw lub okna czasowe dedykowane dla dostaw. Może 
mieć również trudność z dopasowaniem czasowym do 
klienta. Przy znacznej liczbie przesyłek i wielości wyma-
gań, jakim musi sprostać kurier, wykonanie zadania staje 
się nie tylko problematyczne, ale przede wszystkim może 
generować niepotrzebne koszty związane z magazynowa-
niem lub bezpośrednio z przewozem. W celu uniknięcia 
takich sytuacji dąży się do modernizacji istniejących łań-
cuchów dostaw, co prowadzi do zmniejszenia czasu prze-
pływu dóbr pomiędzy ogniwami. Traktuje się go jako ca-
łość zawierającą w sobie kanały dystrybucji obsługujące 
wielkopowierzchniowych odbiorców detalicznych oraz 
indywidualne kanały dystrybucji, czyli dostawy bezpo-
średnio do klienta lub do wskazanego punktu [23]. 

Przewiduje się, że tego typu modernizacje będą zyski-
wać na znaczeniu między innymi z powodu stale rosnącej 
sfery handlu przez Internet, gdzie ogromne znaczenie od-
grywa możliwość odbioru zakupionego towaru bezpośred-
nio u klienta [24]. Co więcej, można spodziewać się, że w do-
bie starzejącego się społeczeństwa zaobserwujemy wzrost 
znaczenia dystrybucji indywidualnej oraz dystrybucji do 
mniejszych sklepów zlokalizowanych nieopodal miejsca za-
mieszkania [25]. Stąd wniosek, że dotychczasowe kanały 
dystrybucji nie będą mogły skupiać się wyłącznie na konso-
lidacji ładunków dla dużych odbiorców, ale będą musiały 
być tak przeorganizowane, aby uwzględniały również po-
trzeby mniejszych klientów. 

Dlatego też rozwiązania, znane nie od dziś w krajach 
Dalekiego Wschodu, doczekały się bardziej wyrafinowanych 
odmian w krajach europejskich. Liderzy rynku, chcący dbać 

Porównanie kosztów użytkowania roweru towarowego  
oraz samochodu dostawczego

Pojazd

Rower towarowy VW Transporter T5

Koszt na rok [€/rok] 866 4765

Koszt na miesiąc [€/miesiąc] 72,17 397,08

Koszt na przejechany kilometr [€/km] 0,173 0,953

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [22]. 

Tabela 2
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o swój ekologiczny wizerunek, wykorzystują rowery towaro-
we jako stały element swojej floty. Na przykład DHL, który 
wprowadził całą gamę takich pojazdów do swojej dystrybucji 
w wielu miastach, m.in. Holandii i Niemiec, zakłada rozsze-
rzenie sieci na inne kraje. Podobne rozwiązania posiada rów-
nież TNT. Główne założenia całego systemu polegają na do-
starczeniu przesyłek do punktu dystrybucji regionalnej, ob-
sługującego mały obszar w mieście. Punktem takim jest np. 
zaadaptowana do obsługi rowerów cargo naczepa ciężarowa 
postawiona w newralgicznym punkcie obszaru. Przesyłki 
z magazynu regionalnego zostają do niej dostarczone przez 
samochód ciężarowy bądź dostawczy (lub pusta naczepa zo-
staje wymieniona na załadowaną), natomiast dystrybucję 
końcową kurier przeprowadza za pomocą roweru, wykorzy-
stując wszystkie jego zalety. Fotografia 8 prezentuje opisane 
rozwiązanie na przykładzie Mobile Depot TNT Express wy-
korzystywane w Brukseli. Mniej wyrafinowanym, ale równie 
skutecznym regionalnym punktem dystrybucji jest kontener 
bądź dzierżawione pomieszczenie.

runków logistyki pierwszej i ostatniej mili, gdzie takie po-
jazdy wykorzystują wszystkie swoje atuty. 

Na podstawie powyższych rozważań można wniosko-
wać, że w przyszłości będziemy obserwować dalszy roz-
wój tej dziedziny logistyki. Możemy się spodziewać, że 
proekologiczna polityka będzie sprzyjać temu rozwojowi. 
Niemniej jednak koniecznym będzie bardziej szczegóło-
we rozpatrzenie aspektu prawnego dotyczącego przewo-
zu ładunków rowerami. Niewątpliwie czynnikami sprzy-
jającymi mogą okazać się rozwój infrastruktury rowero-
wej oraz zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie 
wykorzystania rowerów.
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Fot. 8. Mobile Depot TNT Express jako przykład rozwiązania punktu dystrybucji regionalnej
Źródło: [26]. 

Podsumowanie 
Rower od wielu wieków stanowi podstawowy środek 
transportu ludzi i ładunków na stosunkowo niewielkie od-
ległości. Mimo upływających lat nadal jest to tani i eko-
logiczny pojazd, który można wykorzystywać na szeroką 
skalę. W odróżnieniu od przewozu osób, gdzie zazwyczaj 
wykorzystuje się standardowe rowery miejskie, przewóz 
ładunków wymaga bardziej wyrafinowanych rozwiązań. 
Z pomocą przychodzi szeroka gama rowerów towarowych. 
Rynek oferuje wiele konstrukcji, w tym dwu-, trzy- i czte-
rokołowych, różniących się od siebie pojemnością oraz do-
puszczalną ładownością. Dzięki temu można bez problemu 
zoptymalizować wybór środka transportu w stosunku do 
obsługiwanych przepływów ładunków. Co więcej, jest to 
ekologiczne rozwiązanie, ponieważ trudno wyobrazić sobie 
bardziej przyjazny środowisku środek transportu, zarówno 
pod względem produkcji, użytkowania, jak i utylizacji.

Cyklologistyka jako pojęcie nowe kryje pod swoją na-
zwą ogrom wiedzy i zagadnień z zakresu socjologii, techni-
ki, marketingu oraz innych dziedzin. W dobie poszukiwa-
nia rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych zarazem, 
dawno znane metody przemieszczania, zreformowane do 
czasów dzisiejszych, potrafią być nie tylko efektywne, ale 
także innowacyjne. Istnieje wiele przykładów wdrożenia 
roweru towarowego do systemu dystrybucji oraz łańcucha 
dostaw. Wynika to przede wszystkim ze szczególnych wa-


