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Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze wykorzy-
stywanie roweru jako środka transportu w codziennych podróżach. Zalety 
komunikacji rowerowej zaczynają być dostrzegane przez różne grupy wie-
kowe i sprawiają, że wiele osób decyduje się na ten alternatywny śro-
dek transportu. Wraz z rozwojem ruchu rowerowego wzrosło również 
znaczenie miejskich wypożyczalni rowerowych. Dzięki nim każda osoba 
chcąca odbywać podróże dostaje taką szansę, zazwyczaj pod warunkiem 
rejestracji na stronie operatora systemu oraz uiszczenia niewielkiej opłaty. 
Rower miejski jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla osób nie 
mogących pozwolić sobie na własny sprzęt, a jego rosnąca popularność 
może mieć istotny wpływ na poprawę stanu środowiska oraz zatłocze-
nia na drogach. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania 
pierwszej otwartej w Polsce w 2008 roku bezobsługowej wypożyczalni 
rowerów miejskich w Krakowie,  która rozpoczęła modę na rower miej-
ski. W pierwszej części artykułu wskazano zalety podróży rowerowych 
oraz omówiono politykę rowerową Krakowa. Przedstawiono także dzia-
łalność bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike wraz 
z opisem jej rozwoju. Ponadto porównano system krakowski z innymi 
systemami wypożyczalni rowerów miejskich w Polsce. Kolejną część ar-
tykułu poświęcono analizie danych dotyczących wypożyczeń w sezonie 
2014, uzyskanych od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie (ZIKiT). Na podstawie analiz oszacowano charakterystyki 
dotyczące wypożyczeń w poszczególnych miesiącach, dniach tygodnia 
oraz godzinach doby, z rozróżnieniem stacji wypożyczeń i zwrotów, a tak-
że czasów korzystania z roweru. Wskazano również trasy, które są naj-
częściej wybierane przez użytkowników systemu KMK Bike. W podsu-
mowaniu zwrócono uwagę na rosnące znaczenie miejskiej wypożyczalni 
rowerów oraz zaznaczono potrzebę ciągłego rozwoju systemu.
Słowa kluczowe: transport rowerowy, rower miejski, wypożyczalnia ro-
werów miejskich, infrastruktura rowerowa

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach rower zyskał istotną rolę – stał się 
częścią miejskiego systemu transportowego. Rośnie popu-
larność tego środka transportu – codzienne podróże do pra-
cy, miejsc nauki czy też rozrywki coraz częściej odbywają 
się z wykorzystaniem roweru. Stał się on wspaniałą alterna-
tywą dla samochodów i komunikacji miejskiej. Ten rodzaj 
przemieszczania się jest istotny przede wszystkim w mia-
stach, w których ogromna ilość spalin, hałas i ciągłe zatory 
na drogach utrudniające życie mieszkańcom mogłyby ulec 
zmniejszeniu dzięki zmianie zachowań komunikacyjnych 
ludzi. Ponadto w podróżach po centrum rower zyskuje 
znaczną przewagę nad innymi środkami transportu, szcze-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Łas-
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gólnie w kwestii prędkości jazdy. Rowerzyści mają możliwość 
wyboru wśród dużej liczby alternatywnych tras, pozwalają-
cych omijać sygnalizacje świetlne, mogą korzystać z jezdni, 
dróg rowerowych, ścieżek, a w ostateczności mogą również 
pokonać część podróży pieszo, prowadząc rower. Nie muszą 
stać w korkach czy tak jak w przypadku komunikacji pu-
blicznej – tracić czasu na oczekiwanie na przystankach.

Uwzględniając aspekt ochrony środowiska, rower jest 
najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Nie hałasu-
je, nie zanieczyszcza powietrza, pozwala oszczędzić czas i pie-
niądze oraz zajmuje mało miejsca w przestrzeni. Istotne jest 
również to, że infrastruktura rowerowa jest znacznie tańsza 
w budowie i utrzymaniu niż odpowiednia infrastruktura 
transportu zmechanizowanego [1]. Rower jest konkurencyj-
ny nie tylko w stosunku do podróży samochodem, ale także 
komunikacją zbiorową. Transport zbiorowy często nie zaspo-
kaja wymagań użytkowników, zarówno w kwestii komfortu 
przejazdu, jak i punktualności, regularności czy też prędkości 
podróży, na którą istotny wpływ mają zatory na drogach czy 
zatrzymywanie się na przystankach. 

Ponadto korzystanie z roweru w podróży wpasowuje się 
w ekologiczny tryb życia, który obecnie jest promowany. 
Rowerzyści nie tylko dbają o środowisko, ale poprzez regu-
larne podróże również o swoje zdrowie: jazda na rowerze 
zwiększa wytrzymałość i siłę mięśni, a co więcej – poprawia 
ogólną wydolność organizmu oraz pomaga utrzymać kręgo-
słup w dobrej formie. Dzięki wycieczkom rowerowym ludzie 
stają się bardziej odporni na zmęczenie i lepiej radzą sobie 
w sytuacjach stresowych. Dodatkowo możliwość obcowania 
z naturą podczas jazdy na rowerze pomaga w wyciszeniu się 
oraz odprężeniu. Istotne jest, że podróże rowerowe to odpo-
wiedni rodzaj ruchu dla osób w każdym wieku, dzięki czemu 
stają się coraz bardziej popularną formą rekreacji [2].

W celu wdrożenia efektywnych rozwiązań ułatwiają-
cych ruch rowerowy potrzebna jest odpowiednia polityka 
transportowa zwracająca szczególną uwagę na kwestie ro-
werowe. Skuteczne prowadzenie i podejmowanie działań 
dotyczących polityki rowerowej w mieście wymaga wiedzy 
w zakresie społeczno-demograficznej sytuacji rowerzystów, 
opinii oraz potrzeb użytkowników rowerów w kwestii roz-
budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury rowero-
wej, wzorców zachowań rowerzystów, a także tworzenia 
innowacyjnych usprawnień dla ruchu rowerowego [3].

Transport rowerowy w naszym kraju dopiero się rozwija, 
jednak w kilku miastach europejskich ruch rowerowy osią-



31

TransporT miejski i regionalny 03 2015

gnął już bardzo wysoki poziom. Głównym czynnikiem 
wpływającym na rozwój tej gałęzi transportu jest zarządza-
nie transportem w miastach, obejmujące rozbudowę infra-
struktury rowerowej, w tym inwestowanie w różnego ro-
dzaju usprawnienia dla rowerzystów, które czynią ten śro-
dek transportu wygodniejszą i bardziej konkurencyjną 
alternatywą w stosunku do pojazdów zmechanizowanych. 
Do miast europejskich będącymi liderami transportu rowe-
rowego oraz w zakresie działalności miejskich wypożyczalni 
rowerów zaliczyć można Amsterdam, Barcelonę, Wiedeń 
i Monachium. W każdym z nich poświęca się dużo uwagi 
rowerzystom oraz infrastrukturze rowerowej, dzięki czemu 
udział tej gałęzi transportu w ruchu jest wysoki.

W Polsce pierwszą wypożyczalnię rowerów miejskich 
otwarto w 2008 roku w Krakowie. Miasto to, jako pierwsze 
w kraju, zaczęło interesować się rozwojem transportu rowe-
rowego i już od roku 1993 wprowadzało zapisy dotyczące 
polityki rowerowej [4].

W roku 2003 zostało opracowane studium systemu pod-
stawowych tras rowerowych. Dodatkowo sformułowane zo-
stały standardy, zgodnie z którymi ma być projektowana in-
frastruktura rowerowa. Co więcej, Kraków zdecydował się 
na podpisanie Karty Brukselskiej, w której zadeklarowano, 
że do roku 2020 udział ruchu rowerowego w mieście ma 
wzrosnąć do 15%, a liczba wypadków drogowych, z udzia-
łem rowerzystów powinna zmniejszyć się o 50% [5].

Interesującym rozwiązaniem wprowadzonym w Krakowie 
było stworzenie etatu oficera rowerowego, który m.in. zaj-
muje się wskazywaniem kolejnych lokalizacji stacji bezob-
sługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike, au-
dytem na ścieżkach rowerowych czy też komunikacją z kra-
kowskimi rowerzystami w celu poznawania ich zachowań 
w ruchu rowerowym. 

Miejska wypożyczalnia rowerów
Krakowska wypożyczalnia rowerów miejskich jest projek-
tem wdrożonym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach 
programu CIVITAS II/CARAVEL. Została uruchomiona 
jako pierwsza w Polsce w 2008 roku. W pełni usług ruszy-
ła niecały rok później, na rozpoczęcie sezonu, 1 kwietnia 
2009 roku. 

Pierwszym operatorem systemu została firma Bike One. 
Umowę podpisano na okres 3 lat. W tym czasie mieszkań-
cy Krakowa mieli do dyspozycji 120 rowerów, dostępnych 
na 16 stacjach. Początkowo pierwsze 20 minut wypożycze-
nia sprzętu było darmowe, a w roku 2010 wydłużono ten 
czas do 30 minut. 

Następny przetarg na operatora systemu wygrała w 2012 
roku firma RoweRes, która od 2010 roku była również ope-
ratorem rowerów miejskich w Rzeszowie. Zarząd Infras truk-
tury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisał umowę 
na 10 lat, przewidując znaczący rozwój systemu, jednakże 
już kwietniu 2013 roku umowa została zerwana.

W kolejnych latach ZIKiT zaczął sam zarządzać syste-
mem rowerów miejskich, pod nazwą KMK Bike. Dodat-
kowo 100 starych rowerów miejskich zostało odnowionych 
i wyposażono je w koszyki, umożliwiające przewóz niewiel-

kiego bagażu, a także nowe opony i siodełka, mające na 
celu poprawić komfort podróży użytkowników. Pod koniec 
roku 2013 miasto oferowało użytkownikom 270 rowerów 
dostępnych w 30 stacjach.

W 2014 roku ogłoszono przetarg, który wygrała firma 
BikeU, zostając nowym operatorem technicznym systemu 
KMK Bike [6]. Użytkownicy mogą korzystać z 305 rowe-
rów oraz 34 stacji, zlokalizowanych w miejscach najbardziej 
atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym. Mapę z lokali-
zacjami stacji KMK Bike przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Lokalizacje stacji KMK Bike w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://kmkbike.pl/lokalizacje4.html (19.12.2014)

Wyposażenie stacji rowerowych w Krakowie obejmuje 
totem z elektroniką stacji oraz sloty rowerowe. Konstrukcja 
stacji umożliwia dowolną liczebność miejsc do około 26–30 
slotów. Totem składa się z jednostki sterującej, wyposażonej 
w klawiaturę, wyświetlacz monochromatyczny LCD oraz 
czytnik RFID/MIRFARE do obsługi m.in. Krakowskiej 
Karty Miejskiej, a także układ zasilający – akumulator oraz 
ogniwo słoneczne o mocy 50W. Dzięki dobremu nasłonecz-
nieniu lokalizacji wielu stacji, zasilanie z panelu wystarcza 
na cały sezon. Jedynie dwie stacje – Miasteczko Studenckie 
AGH oraz Czysta/AGH – muszą być dodatkowo zasilane. 
Fotografia 1 przedstawia stację KMK Bike zlokalizowaną 
przy rondzie Mogilskim.

Fot. 1. Stacja KMK przy rondzie Mogilskim
Źródło: https://www.facebook.com/kmkbikekrakow/photos_stream
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Użytkownicy KMK Bike mogą wypożyczyć dwa modele 
rowerów – starsze, niebieskie – działające jeszcze w systemie 
Bike One (2008–2011) oraz nowsze srebrne (fot. 2) dostar-
czone przez Nextbike Polska w latach 2013–2014. Oba typy 
pojazdów są odpowiednio wyposażone m.in. w oświetlenie, 
dzwonek oraz hamulec. Znajduje się na nich również unika-
towy numer boczny, który identyfikuje je w systemie. 
Ponadto wszystkie rowery wyposażone są w linkę zabezpie-
czającą, umożliwiającą przypięcie ich do stacji, gdy ona jest 
pełna lub chwilowe zabezpieczenie, w przypadku, gdy użyt-
kownik potrzebuje odstawić rower. Dodatkowo rowery wy-
posażone są w koszyk zamontowany na kierownicy, pozwala-
jący na przewóz podręcznego bagażu rowerzysty. 

należy przyłożyć ją do czytnika terminalu, a następnie podać 
numeru telefonu komórkowego i PIN użytkownika. 

Obecnie każde pierwsze 20 minut korzystania z roweru 
jest bezpłatne, następnie zaś obowiązuje cennik (tabela 1). 
Ponadto planowane jest wprowadzenie alternatywnego cen-
nika dla posiadaczy biletów długookresowych oraz 
Krakowskiej Karty Miejskiej. Wspomniani użytkownicy 
mieliby do dyspozycji 40 minut darmowej jazdy oraz obo-
wiązywałyby ich niższe opłaty za korzystanie z roweru po 
przekroczeniu darmowego czasu. Maksymalny czas wypoży-
czenia sprzętu wynosi obecnie 12 godzin – jego przekrocze-
nie wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł [7].

System KMK Bike na tle innych systemów wypożyczalni  
rowerów miejskich w Polsce
Rośnie liczba miast, w których mieszkańcy mają możliwości 
skorzystania z systemu wypożyczalni rowerów miejskich. 
Aktualnie takie systemy oprócz Krakowa działają m.in. od 
2011 roku w Rzeszowie i we Wrocławiu, w 2012 roku uru-
chomiono wypożyczalnie w Warszawie, Opolu i Poznaniu, 
w 2013 – w Sopocie, a w 2014 – w Białymstoku [8]. 

Systemy te różną się od siebie: operatorami, cennikami czy 
też wyglądem stacji i rowerów. Za najbardziej rozwinięty uwa-
żany jest warszawski system Veturilo, który w roku 2013 przez 
portal internetowy amerykańskiego dziennika „USA Today” 
został zaliczony do grupy najlepszych miejskich systemów ro-
werowych na świecie, zdobywając 10 miejsce w rankingu [9].

Mimo najdłuższego okresu funkcjonowania krakowskiego 
systemu jest on wciąż mało rozwinięty w stosunku do po-
wierzchni miasta, a zwłaszcza liczby ludności. Wprawdzie sys-
tem oferuje, przy niemal tej samej liczbie stacji, o 50% więcej 
rowerów niż system we Wrocławiu, ale 10 razy mniej niż sys-
tem w Warszawie. Ponadto na terenie miasta znajduje się 
wciąż zbyt mała długość ścieżek rowerowych – zaledwie 147 
kilometry, podczas gdy we Wrocławiu czy Warszawie jest ich 
znacznie więcej, odpowiednio 214  oraz 361 kilometrów. 
Gęstość ścieżek rowerowych na 1000 mieszkańców w Wroc-
ławiu jest dużo większa (o 60–75%) niż w pozostałych wspo-
mnianych miastach. Brak wystarczającej infrastruktury rowe-
rowej powoduje, że poruszanie się rowerem nie jest bezpiecz-
ne, a liczba wykonywanych podróży – mniejsza.

Również liczba użytkowników wypożyczalni rowerów 
w Krakowie jest najmniejsza – trzykrotnie mniejsza niż wy-
pożyczalni we Wrocławiu i dziesięciokrotnie mniejsza niż 
w Warszawie. Natomiast liczba rowerów przypadająca na 
użytkownika systemu w Krakowie i Warszawie jest podob-
na (około 10,7 rowerów na 1000 użytkowników systemu), 
podczas gdy we Wrocławiu trzykrotnie mniejsza – zaledwie 
3,2 rowery na 1000 użytkowników systemu. Największa 
liczba rowerów na 1000 mieszkańców jest dostępna 
w Warszawie (1,74), a w Krakowie i we Wrocławiu jest ich 
ponad cztery razy mniej – odpowiednio 0,40 i 0,32.

Analizując ceny wypożyczeń, podróże okazują się naj-
tańsze dla użytkowników pożyczających rower w Warszawie: 
w przypadku podróży krótkich – pierwsza godzina jazdy 
kosztuje 1 zł. Dłuższe korzystanie z systemu jest najbar-
dziej opłacalne w Krakowie (tabela 1).

Fot. 2. Krakowski rower miejski
Źródło: http://www.fakt.pl/krakow/kmk-bike-zamyka-sie-na-okres-zimowy,artykuly,505130.html

Aby zostać użytkownikiem KMK Bike, należy zareje-
strować się w serwisie www.kmkbike.pl. W wyniku rejestra-
cji użytkownik dostaje SMS z 6-cyfrowym kodem PIN, który 
umożliwia, po zalogowaniu się, wypożyczenie roweru. 
Dodatkowo, aby móc korzystać z wypożyczalni, należy zasi-
lić swoje konto na kwotę co najmniej 10 zł. Jest to równocześ-
nie minimalny stan konta, przy którym można w pełni ko-
rzystać z systemu. 

W celu wypożyczenia roweru należy skorzystać z termi-
nalu KMK Bike. Użytkownik powinien zalogować się po-
przez podanie numeru telefonu i numeru PIN, a następnie 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na mo-
nitorze. Po poprawnym wykonaniu wymienionych czynnoś-
ci użytkownik powinien podać numer roweru, który chce 
pożyczyć. Wcześniej należy sprawdzić ogólny stan roweru. 
System zwalnia wówczas zamek roweru i podaje na wy-
świetlaczu kod do linki zabezpieczającej.

Podobnie przebiega proces zwrotu sprzętu. Aby oddać 
rower, należy wpiąć go do wolnego zamka lub w wypadku 
gdy stacja aktualnie jest pełna, można rower przypiąć linką 
i użyć opcji „Zwrot” na terminalu. Poprawnie wykonany 
zwrot powinien zostać potwierdzony sygnałem dźwiękowym 
oraz SMS-em.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość zalogowania się 
do systemu poprzez użycie kart działających w technologii 
zbliżeniowej, takich jak Krakowska Karta Miejska czy elek-
troniczna legitymacja studencka. Chcąc zarejestrować kartę, 
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charakterystyka wykorzystania rowerów w sezonie 2014 roku
Dzięki danym udostępnionym przez Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie, obejmującym 
wszystkie wypożyczenia w sezonie 2014  działalności bez-
obsługowej wypożyczalni rowerów KMK Bike, możliwe 
było wykonanie analiz dotyczących wykorzystania rowe-
rów miejskich [14].

Warto zwrócić uwagę na ogromy przyrost liczby użyt-
kowników systemu w stosunku do roku 2010. Ich liczba 
zwiększyła się około siedmiokrotnie, w tym aktywnych 
użytkowników ponad piętnastokrotnie (tabela 2).

Charakterystyki wybranych miast posiadających  
system rowerów miejskich

Miasto Kraków Warszawa Wrocław

Powierzchnia miasta [km²] 326,85 517,24 292,82

Liczba ludności 758 463 1 715 517 631 188

Początek systemu 2008 2012 2011

Liczba stacji 35 203 33

Liczba rowerów 305 2 981 200

Długość ścieżek rowerowych 147 361 214

Gęstość ścieżek rowerowych  
[km na km² powierzchni miasta] 0,4497 0,6979 0,7308

Gęstość ścieżek rowerowych  
[km na 1000 mieszkańców] 0,1938 0,2104 0,3390

Liczba użytkowników 28 500 292 163 61 651

Liczba rowerów przypadających 
na 1000 mieszkańców 0,40 1,74 0,32

Liczba rowerów przypadających 
na 1000 użytkowników 10,7 10,2 3,2

Liczba użytkowników przypada-
jąca na 1000 mieszkańców 37,6 170,3 99,7

Ceny wypożyczeń

0–20 minut 0 zł 0–20 minut 0 zł 0–20 minut 0 zł

21–60 minut 2 zł 21–60 minut 1 zł 21–60 minut 2 zł

druga i lub trzecia 
godzina 3 zł Druga godzina 3 zł 61–120 minut 4 zł

każda kolejna 
godzina 4 zł

Trzecia godzina 
5 zł

każda kolejna 
godzina 4 zł

–
Czwarta i każda 
następna  
godzina 7zł

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10], [11], [12], [13]

Tabela 1

Tabela 2
Porównanie systemu z roku 2010 do 2014

Parametr 2014 2010

Zarejestrowanych użytkowników 28 500 ponad 4 000

Aktywnych użytkowników 18 085 1 200

Średnia wieku 20–40 lat 20–29 lat

Źródło: opracowanie własne

Liczba osób korzystających z poruszania się po mieście 
i liczba wypożyczeń rowerów w dużym stopniu zależy od 
pory roku. Miesiące letnie, często bardzo słoneczne i ciepłe, 
sprzyjają podróżom rowerowym, podczas gdy początek i ko-
niec sezonu przypadające na kwiecień i listopad wiążą się 
często z brzydką pogodą, która zniechęca użytkowników. 
Potwierdzeniem tej tezy jest obserwacja liczby wypożyczeń 
w kolejnych miesiącach funkcjonowania wypożyczalni (ry-
sunek 2). Wyraźnie widać, że użytkownicy najczęściej ko-
rzystali z rowerów w czerwcu, najrzadziej zaś w kwietniu 

Rys. 2. Struktura liczby wypożyczeń rowerów miejskich w kolejnych miesiącach
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Struktura procentowa czasu wypożyczenia rowerów miejskich
Źródło: opracowanie własne

– wynik ten jest jednakże związany z opóźnieniem rozpo-
częcia sezonu w 2014 roku – rozpoczął się on dopiero 16 
kwietnia. Ponadto można zauważyć, że średni czas korzy-
stania z roweru maleje wraz ze zbliżaniem się miesięcy je-
siennych. Średnioroczny czas korzystania z roweru wynosi 
19,8 minuty, a więc mieści się on w darmowym okresie jego 
wypożyczenia. Co więcej – takie darmowe wypożyczenia 
w sezonie 2014 stanowiły 85,5%, biorąc pod uwagę wszyst-
kie podróże (rysunek 3).

Stacje KMK Bike czynne są przez całą dobę, dzięki cze-
mu użytkownicy w każdej chwili mogą skorzystać z roweru 
miejskiego, co może zachęcać do korzystania z tego środka 
transportu. Do najczęstszych celów podróży należą dojazdy 
do pracy oraz ośrodków nauki, a także powroty z tych 
miejsc do domu. W związku z tym w dniu roboczym moż-
na zauważyć wyraźnie kształtujące się szczyty wypożyczeń: 
poranny – od 8 do 9 (udział 5,8%) i popołudniowy od 16 
do 18 (udziały 9,0 i 9,5%) – rysunek 4. W dni weekendo-
we wypożyczenia rozkładają się bardziej równomiernie. Ich 
największa liczba ma miejsce w godzinach od 11 do 21. 
Można wnioskować, że większość z nich ma charakter re-
kreacyjny – rysunek 5. Natomiast w godzinach nocnych 
udziały procentowe liczby wypożyczeń są zdecydowanie 
większe niż w dni robocze. 

Ponadto podróże w ciągu tygodnia są krótsze niż 
w weekendy, trwają od 16,6 do 18,3 minut, jest ich także 
stanowczo więcej (rys. 6). W soboty i niedziele użytkowni-
cy wypożyczają rowery na 26,5 do 28 minut.
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Rys. 6. Rozkład liczby wypożyczeń rowerów miejskich w ciągu tygodnia
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Rozkład liczby wypożyczeń w dniu roboczym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Rozkład liczby wypożyczeń w dniu weekendowym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Wykorzystania wybranych stacji systemu w odniesieniu do wszystkich wypożyczeń  
i zwrotów
Źródło: opracowanie własne

charakterystyka wykorzystania stacji wypożyczalni
Wraz ze zwiększającą się liczbą lokalizacji stacji wypoży-
czalni użytkownicy zyskują możliwość podróżowania na 
dodatkowych trasach. Szczególnie istotne są stacje lokali-
zowane przy głównych węzłach przesiadkowych, a także 
w okolicach miejsc nauki – szkół i uczelni wyższych – oraz 
miejsc pracy, a przede wszystkim firm zatrudniających 
dużą liczbę pracowników, którzy mogliby zostać poten-
cjalnymi użytkownikami systemu. Zarówno w roku 2010, 
jak i 2014, trzy najczęściej wykorzystywane pod wzglę-
dem liczby wypożyczeń i zwrotów rowerów stacje pozo-
stawały niezmienne. Były to stacje zlokalizowane na placu 
Wszystkich Świętych (fot. 3), obok Teatru Bagatela oraz 
na placu Inwalidów. W roku 2010 zadziwiająco niski wy-
nik osiągnęła stacja Politechnika Krakowska – okazała się 
wtedy najrzadziej wykorzystywaną stacją. Obecnie liczba 
wypożyczeń i zwrotów na tej stacji jest dużo wyższa (rys. 7) 
[15]. Udziały procentowe wykorzystania wymienionych 
stacji w 2010 i 2014 roku zostały przedstawione na rysun-
ku 7. Należy jednak pamiętać, że w 2010 roku funkcjono-
wało w Krakowie 10, a w 2014 – 34 stacje.

Wśród użytkowników systemu jest znacząca grupa stu-
dentów, którzy równocześnie pracują. Są to osoby, które ko-
rzystają z rowerów miejskich w celu przemieszczania się po-
między wydziałami uczelni czy też na trasach uczelnia–dom 

Najpopularniejsze trasy użytkowników systemu KMK Bike

Miejsce wypożyczenia Miejsce zwrotu Udział we wszystkich  
podróżach [%]

Dworzec Główny Wschód Uniwersytet Rolniczy 1,00%

Uniwersytet Rolniczy Dworzec Główny Wschód 0,88%

Miasteczko Studenckie AGH Teatr Bagatela 0,87%

Teatr Bagatela Miasteczko Studenckie AGH 0,83%

Cracovia Błonia Cracovia Błonia 0,68%

Plac Inwalidów Uniwersytet Pedagogiczny 0,68%

Politechnika Uniwersytet Rolniczy 0,67%

AGH, ul. Czysta Miasteczko Studenckie AGH 0,66%

Miasteczko Studenckie AGH Cracovia Błonia 0,64%

Plac Inwalidów Miasteczko Studenckie AGH 0,62%

Suma 7,53%

lub uczelnia–praca oraz powrotnych. W czasie funkcjonowa-
nia wypożyczalni KMK Bike w sezonie 2014 roku zidentyfi-
kowano 983 różne trasy przejazdu. Do najczęstszych tras 
użytkowników systemu można zaliczyć przede wszystkim 
podróże pomiędzy stacjami takimi jak Dworzec Główny 
Wschód, Teatr Bagatela, Uniwersytet Rolniczy oraz 
Miasteczko Studenckie AGH (tabela 3). Są to kolejno głów-
ne węzły przesiadkowe, umożliwiające korzystanie z autobu-
sów, tramwajów oraz rowerów miejskich, a także dojazdu do 
miejsc nauki oraz „sypialni” krakowskich studentów.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3



35

TransporT miejski i regionalny 03 2015

Interesującym faktem może być również liczba nieuda-
nych wypożyczeń rowerów. W bazie danych o wypożycze-
niach można zidentyfikować takie rekordy, dla których czas 
wypożyczenia był bardzo krótki: od 1 do 3 minut oraz jako 
miejsce zwrotu wpisano „miejsce wynajmu roweru”. 
Uznano, że rekordy te opisują sytuacje zazwyczaj spowodo-
wane wypięciem z zamka stacji niesprawnego roweru, któ-
ry został od razu zwrócony przez użytkownika, lub też błę-
dem oprogramowania. Podobnie potraktowano wypoży-
czenia pomiędzy różnymi, odległymi stacjami, ale trwające 
tylko 1 minutę. W sumie w sezonie 2014 roku zidentyfiko-
wano około 10,89% takich nieudanych prób skorzystania 
z roweru miejskiego, biorąc pod uwagę całą, prawie 330-ty-
sięczną bazę wypożyczeń.

Podsumowanie
Porównując przyrost liczby zarejestrowanych użytkow-
ników wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie, od 
roku 2010 do 2014 można zauważyć, że system zyskuje 
coraz większą popularność. W roku 2014 średnio w mie-
siącu wypożyczane było 37 197,5 rowerów. Wpływ na to 
ma przede wszystkim stopniowo zwiększana liczba loka-
lizacji stacji KMK Bike oraz liczba jednośladów, dostęp-
nych w poszczególnych punktach. Wśród użytkowników 
można zaobserwować tendencję do wykonywania krótkich, 
darmowych przejazdów, jedynie 14,5% podróży przekracza 
czas 20 minut. Ponadto widać, że użytkownicy najczęściej 
korzystają z rowerów w ciągu dni roboczych, w celu do-
jazdów do pracy i miejsc nauki, a także do wykonywania 
krótkich podróży w ciągu dnia. Liczba wypożyczanych ro-
werów w dni weekendowe jest mniejsza, ale średni czas ich 
wypożyczenia jest o 1/3 dłuższy (ok. 27,3 minuty). 

System jednakże jest wciąż niedostatecznie rozwinięty 
– brakuje stacji w wielu istotnych lokalizacjach, jak np. 
okolice kampusu UJ. Co więcej, rower można głównie wy-
pożyczyć w rejonie śródmieścia – dopiero w roku 2014 po-
wstały stacje w Nowej Hucie (na fotografii 4 oddanie stacji 
przy rondzie Kocmyrzowskim) – a więc należy zadbać o roz-
budowę systemu, aby móc w pełni nazywać go miejskim.

Aktualnie poszukiwany jest nowy operator KMK Bike, 
mający zacząć funkcjonowanie w sezonie 2015. Ponadto ma 
on wdrożyć obiecany użytkownikom specjalny cennik dla po-

siadaczy aktywnych biletów komunikacji miejskiej w Krako-
wie. W przyszłości miasto ma w planach rozbudowę systemu 
do około 100–150 stacji i 1000–1500 rowerów. Nowe stacje 
mają być zlokalizowane na terenie całego Krakowa: od Nowej 
Huty po Ruczaj/Kurdwanów i Bieża nów, w rejonie węzłów 
i przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie. Takie za-
gęszczenie pozwoli na elastyczne korzystanie z systemu i uczy-
ni go dostępnym dla większej liczby mieszkańców.
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Fot. 3. Stacja KMK Bike na placu Wszystkich Świętych
Źródło: http://d.naszemiasto.pl/k/r/a2/c2/534ff39c7356e_gd.jpg?1492940565

Fot. 4. Otwarcie nowej stacji KMK Bike przy rondzie Kocmyrzowskim
Źródło: https://www.facebook.com/kmkbikekrakow


