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Wstęp

Czy tworząc Poznański Rower Miejski, wykorzystano wszystkie możliwości tego systemu?

Czy mógłby on działać sprawniej i mieć więcej użytkowników przy tej samej wielkości?

Co wymaga poprawy, a co działa szczególnie dobrze?

Jako Sekcja Rowerzystów Miejskich chcemy promować ruch rowerowy w Poznaniu. Mocno przy tym kibicujemy

rozwojowi Poznańskiego Roweru Miejskiego. Chcielibyśmy, żeby system ten był jak najbardziej funkcjonalny

i atrakcyjny dla użytkowników. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić szczegółową analizę działania PRM.

W ramach badania odwiedziliśmy wszystkie stacje w Poznaniu, oceniając ich położenie, działanie i dostępność.

Równocześnie  sprawdzaliśmy  sprawność  samych  rowerów  oraz  innych  elementów  systemu.  Prace  zostały

przeprowadzone w okresie od 4 do 23 sierpnia 2015 r. Mamy nadzieję, że wyniki posłużą instytucjom, które mają

wpływ na funkcjonowanie Poznańskiego Roweru Miejskiego  -  na czele  z  Zarządem Transportu Miejskiego

– i posłużą przy planowaniu rozwoju sieci. Wszystkim nam zależy na sukcesie tego projektu. 
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Kluczowe informacje

1.  W  wyniku  wielokryterialnej  analizy  najwyżej  oceniona  została  stacja  na  Półwiejskiej.
Jest łatwo dostępna zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych, bardzo istotna dla systemu, umożliwia też
w miarę swobodny dojazd do najbliższych stacji. 

2. Najniżej oceniliśmy stacje: 

• Grunwaldzka/Grochowska -  problem  z  legalnym  wjazdem  i  wyjazdem,  nieprzyjemny  dojazd

do najbliższych stacji;
• Poznań Główny - lokalizacja bardzo uciążliwa dla jadących z innego kierunku niż Święty Marcin,

wymaga prowadzenia rowerów, wspinania się po schodach oraz jazdy po niebezpiecznych drogach;
• Słowiańska -  stacja,  na  którą  zwykły  rowerzysta  legalnie  nie  ma  jak  dojechać;  jest  mała

i fatalnie ulokowana.

3.  Poszerzenie  sieci  w  głosowaniu  internetowym  stało  się  konkursem  popularności  osiedli.
Nie  wykorzystano  okazji,  by  dogęścić  sieć  w  centrum.  Skutkiem  tego  tamtejsze  stacje  regularnie
są albo puste, albo przepełnione. Lokalizacje na osiedlach często nie uwzględniają istnienia infrastruktury
przyjaznej rowerzystom. 

4.  W  ramach  oceny  dostępności  rowerów  przeprowadziliśmy  16  badań  w  różnych  dniach
i  godzinach.  Aż  5  razy  zdarzyło  się  tak,  że  na  5  stacjach  z  37  istniejących  rowery  były  niedostępne
(0 lub 1 sztuka).  Niechlubny rekord należy do stacji Most Teatralny, gdzie aż w połowie przypadków
brakowało  rowerów!  Rowerów  regularnie  nie  ma  też  na  takich  stacjach  jak  Poznań  Główny,
Bukowska/Przybyszewskiego czy Park Wilsona. Szansa, że  stacja będzie pusta  (lub będzie stał na niej
jeden rower, o niepewnym stanie) - wynosi aż 9% w skali całej sieci. 

5. Stacje często są ulokowane na chodnikach, bez możliwości legalnego wjazdu. Również wyjazd z nich
wymaga  mocnych  nerwów.  Negatywnie  wyróżniają  się  tutaj  stacje  Głogowska/Hetmańska,  Słowiańska
czy Poznań Główny. 

6. W północnej części miasta jest 6 stacji obsługujących głównie kampus UAM. Jeśli mają mieć one sens,
powinny działać przez cały rok. W okresie wakacyjnym stoją prawie nieużywane. 

7. Zaskakująca jest lokalizacja jednej stacji w zamykanym wieczorem budynku dworca autobusowego
na  Os.  Sobieskiego.  Interaktywna  mapa  dostępna  online  nie  informuje  o  jej  niedostępności  w  nocy.
Użytkownicy nie mają dodatkowych korzyści z tej lokalizacji.

8.  To  zaskakujące,  ale  częściej  mieliśmy  problemy  z  supernowoczesnymi  terminalami
z  ekranami  dotykowymi.  W wysokiej  temperaturze  się  przegrzewały  i  zawieszały.  Zdarzały  się  awarie
ekranów i problemy z połączeniem internetowym. 

9. Bardzo wysoko oceniamy usprawnienia zaoferowane przez operatora: elektrozamki z dźwiękowym
potwierdzeniem zwrotu, aplikację na telefon oraz niezawodną obsługę telefoniczną. 

10. Rowery są w większości sprawne. Powszechnie jednak nie działa lub słabo działa przedni hamulec -
na szczęście nie jest to duże utrudnienie, ponieważ zastosowano tylny hamulec nożny. Bardziej uciążliwe
jest niedziałające oświetlenie w nocy. Problem ten zdarza się zdecydowanie zbyt często.
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Ranking stacji PRM

Poz. Nazwa stacji Komentarz Punkty

1 Półwiejska Najlepsza stacja PRM 462

2 Rondo Starołęka Daleko od innych stacji, ale z dobrym dojazdem 450

3 UAM WNPiD (Morasko) Wkrótce najpopularniejsza stacja na Kampusie UAM 443

4 Os. Sobieskiego Od końca września rankami będzie szybko pustoszała 439

5 UAM WNGiG (Morasko) Z ulicy trzeba ją chwilę wypatrywać 430

6 Park Sołacki Doskonale zlokalizowana, nie tylko dla rekreacji 426

7 Malta SKI Stacja dla rowerzystów jeżdżących rekreacyjnie 423

8 Traugutta Wiele celów podróży, czasem brakuje rowerów 419

9 Zielona Czekamy na zalegalizowanie przejazdu Podgórną! 414

10 Politechnika C. Wykładowe Stacja w sercu Kampusu PP 408

11 Wilczak Zyska na znaczeniu po 1 etapie tramwaju na Naramowice 406

11 UAM Pływalnia (Morasko) Stacja z zakazem wjazdu 406

13 27 Grudnia Bardzo popularna, bardzo często przepełniona 403

14 Most Teatralny Najczęściej pusta w całym Poznaniu! 401

15 Górczyn Świetna lokalizacja na pętli, ale dojazd nielegalny 383

16 Termy Maltańskie Dla jeżdżących wokół Malty i odwiedzających Termy 380

17 Rondo Rataje Jazdę w stronę AWF zdecydowanie odradzamy! 379

18 Bukowska/Przybysz. Na jednej z najważniejszych tras rowerowych Poznania 375

19 Rondo Śródka Kto ją wypatrzy i odważy się jechać w stronę centrum? 374

19 UAM WMI (Morasko) Znakomicie schowana za budynkiem i zakazami 374

21 Nowe ZOO Stacja dla rowerzystów jeżdżących rekreacyjnie 371

22 Dębiec Stację uzupełniałaby druga na Dębinie 370

23 Rondo Solidarności Daleko od dróg rowerowych, blisko sklepu 362

24 Os. Lecha Obsługuje kilka osiedli na Ratajach 356

25 Brama Poznania Stacja dla turystów 354

26 Ogrody Ostatnio bardzo przydaje się okolicznym mieszkańcom 348

27 Rynek Wildecki Dużo bruku dookoła! 340

28 Małe Garbary Niewielu śmiałków odważy się jechać jezdnią 335

29 Os. Sobieskiego - Dw. aut. Stacja zamykana w nocy. Niemiła niespodzianka. 333

30 AWF Idealna do jazdy wzdłuż Dolnej Wildy. I to chyba tyle 320

31 Głogowska/Hetmańska Odsunięta od skrzyżowania. Polecamy dojazd Lodową 305

32 Rynek Jeżycki Ważna lokalizacja, a rowerów często brakuje 302

33 Garbary Kto mnie znajdzie? 299

34 Park Wilsona Czy na pewno macie odwagę tamtędy jechać? 278

35 Słowiańska Ktoś powinien napisać książkę z instrukcją dotarcia 251

35 Poznań Główny Wyjazd stąd to wyzwanie! O ile w ogóle jest na czym 251

37 Grunwaldzka/Grochowska Fani jazdy po krzywym chodniku byliby bardziej wyrozumiali 246
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Tabela ocen

 W
arunki dojazdu do najbliższych stacji

 D
ostępność row

erów

 Ł
atw

ość w
jazdu i w

yjazdu ze stacji

 Istotność stacji

 O
dległość od najbliższej stacji

 Spraw
ność stacji

 D
ojście do stacji

 L
egalność dojazdu do stacji

 W
idoczność stacji

 SU
M

A
 P

U
N

K
T

Ó
W

 ST
A

C
JI

Półwiejska 5 3 5 5 4 5 5 5 5 462

Rondo Starołęka 5 5 5 4 1 5 5 5 5 450

UAM WNPiD (Morasko) 5 5 5 2 5 4 4 4 3 443

Os. Sobieskiego 4 5 5 4 5 4 4 4 5 439

UAM WNGiG (Morasko) 5 5 4 1 5 5 4 4 3 430

Park Sołacki 4 4 5 4 3 5 5 5 5 426

Malta SKI 5 5 4 2 2 5 5 4 5 423

Traugutta 4 3 5 5 3 5 5 5 4 419

Zielona 4 3 5 5 4 5 4 4 3 414

Politechnika Centrum Wykładowe 4 5 4 3 3 5 5 3 5 408

Wilczak 4 5 3 4 3 5 5 3 5 406

UAM Pływalnia (Morasko) 4 5 4 2 5 5 4 2 5 406

27 Grudnia 4 3 5 5 3 4 4 5 4 403

Most Teatralny 4 1 5 5 4 5 5 5 4 401

Górczyn 4 5 4 4 2 2 5 4 4 383

Termy Maltańskie 4 5 4 2 2 5 5 2 4 380

Rondo Rataje 3 5 4 5 3 5 3 2 5 379

Bukowska/Przybyszewskiego 4 1 5 5 2 5 5 5 2 375

Rondo Śródka 3 3 5 5 4 5 3 4 2 374

UAM WMI (Morasko) 4 5 5 1 5 3 3 2 2 374

Nowe ZOO 5 3 4 1 2 4 5 3 5 371

Dębiec 4 5 4 3 1 5 4 2 3 370

Rondo Solidarności 4 5 2 4 3 4 3 3 2 362

Os. Lecha 4 4 5 4 1 2 4 3 3 356

Brama Poznania 2 5 5 1 4 5 5 5 3 354

Ogrody 3 5 3 4 2 3 5 3 5 348

Rynek Wildecki 3 2 4 5 3 4 4 3 5 340

Małe Garbary 2 3 3 5 4 5 5 3 4 335

Os. Sobieskiego – Dw. autobusowy 4 2 4 2 5 1 5 4 1 333

AWF 2 4 3 3 4 5 4 2 5 320

Głogowska/Hetmańska 2 4 1 5 3 5 5 1 4 305

Rynek Jeżycki 3 2 2 5 4 3 3 2 4 302

Garbary 3 4 2 2 4 3 4 1 3 299

Park Wilsona 2 2 2 4 3 5 3 3 5 278

Słowiańska 2 3 1 4 2 5 3 1 2 251

Poznań Główny 2 1 1 5 3 5 3 2 3 251

Grunwaldzka/Grochowska 2 2 2 3 1 4 4 3 5 246

WAGA CZYNNIKA 30 14 12 10 10 9 7 5 3 100
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Kryteria oceny stacji

Warunki dojazdu do najbliższych stacji

Najważniejszym kryterium, jakie przyjęliśmy podczas oceny stacji, były warunki dojazdu do najbliższych stacji

(zwłaszcza tych, które mogą być celem użytkowników). Ocenialiśmy przy tym zarówno komfort tego dojazdu,

jak i poczucie bezpieczeństwa jadących.

Warunki komfortowego dojazdu:

• wyodrębniona infrastruktura rowerowa lub uspokojony ruch samochodowy;

• dobra nawierzchnia;

• przejazd rowerem bez konieczności zsiadania z roweru.

Na obniżenie oceny wpływa:

• konieczność poruszania się jezdnią obok szybko jadących samochodów, zwłaszcza po wielopasmowych

trasach;

• nierówna nawierzchnia (bruk, dziurawa droga, nierówno ułożona kostka);

• konieczność przenoszenia roweru - korzystania ze schodów lub podziemnych przejść;

• konieczność prowadzenia roweru (np. przez urwane drogi rowerowe).

Najlepsze  oceny  uzyskały  stacje  znajdujące  się  w  ścisłym  centrum  oraz  wokół  Malty.  Źle  wypadły  stacje

zlokalizowane przy szerokich arteriach bez infrastruktury rowerowej. Negatywnie wyróżniają się zwłaszcza trasa

Estkowskiego-Wyszyńskiego, ciąg od Mostu Dworcowego do Ronda Rataje, ulice Głogowska i Grunwaldzka.

Uważamy, że zlekceważono to kryterium. Z systemu rowerów miejskich korzystają zwykle osoby, które nie są

doświadczone  w  jeździe  na  rowerze.  Nie  znają  tras  objazdowych,  boją  się  wyjeżdżać  na  duże  ulice.

Niekomfortowy, a nawet niebezpieczny dojazd powoduje, że oswajają się z jazdą po chodnikach lub w ogóle

rezygnują one z korzystania z systemu.

Dostępność rowerów

Szczególnie  niemiło  zaskoczyły  nas  wyniki  dotyczące  dostępności  rowerów na stacjach.  Aby były  możliwie

obiektywne, przeprowadziliśmy 16 pomiarów w różne dni tygodnia i  o różnych porach. Zdecydowaliśmy się

przy tym przyznawać ujemne punkty tylko w sytuacjach, gdy na stacjach nie było rowerów lub był tylko jeden

(wysokie  prawdopodobieństwo,  że  jest  uszkodzony,  brak  możliwości  wypożyczenia  przez  dwie  osoby,  brak

gwarancji, że 2 minuty po sprawdzeniu nadal rower będzie na miejscu).

Co  się  okazało?  Na  stacjach  takich  jak  Poznań  Główny,  Bukowska/Przybyszewskiego  czy  Park  Wilsona

regularnie brakuje rowerów (ponad 20% naszych wyników). Niechlubny rekord należy jednak do stacji Most

Teatralny, gdzie rowerów brakowało aż w połowie przypadków!

Na 16 pomiarów aż 5 razy zdarzyło się tak, że na 5 stacjach z 37 istniejących rowery były niedostępne (0 lub 1).

Chociaż  spodziewaliśmy się,  że  takie  wyniki  będą związane  z  godzinami szczytu,  nie  odnotowaliśmy takiej
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relacji. Rowery są jednak powszechnie dostępne w godzinach wczesnoporannych.

Oprócz zamykanej na noc stacji  Os.  Sobieskiego -  Dworzec autobusowy stacje  wokół Moraska były zawsze

pełne. Podczas wizyt na miejscu odkryliśmy, że bywają nawet przepełnione. Obserwujemy to z pewnym żalem,

gdyż przez cały okres letni służą one niewielu osobom.

Żeby można było korzystać z PRM, rowery muszą być dostępne! Tymczasem szansa, że rowerów nie będzie

(lub będzie tylko jeden, o niepewnym stanie), wynosi aż 9% w skali całej sieci.

Przepełnienie stacji

Nie  zdecydowaliśmy się  uwzględnić  sytuacji,  gdy stacje  były  przepełnione.  Ponieważ dostępna  online  mapa

nie  przedstawia  szczegółowych  danych  dla  zapełnienia  powyżej  5  rowerów,  moglibyśmy  to  zrobić  jedynie

na podstawie pojedynczych obserwacji, co zniekształciłoby wyniki. Użytkownicy powszechnie sygnalizują nam

jednak o bardzo częstym przepełnieniu stacji na ulicy 27 Grudnia.

Przepełnienie stacji nie uniemożliwia oddania roweru, ale w praktyce jest szkodliwe:

• wydłuża oddanie roweru z kilku sekund nawet do kilku minut (przypięcie zwykłym zamkiem, telefon

do obsługi lub wpisanie informacji na nowym terminalu);

• u początkujących użytkowników może być przyczyną zmiany wyboru stacji, niepotrzebnego przejazdu

i zniechęcenia do całego systemu;

• wypożyczenie przypiętych do siebie rowerów jest również mniej wygodne.

Nasze zalecenia:

• niezbędne jest zagęszczenie stacji w centrum, które odciąży stacje Most Teatralny i 27 Grudnia;

• należy wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady oceny dostępności rowerów;

• operator powinien reagować już w sytuacji, gdy na stacji jest jeden rower.

Wjazd i wyjazd ze stacji

Żeby stacja była funkcjonalna i bezpieczna, należy zadbać o odpowiedni wjazd i wyjazd rowerem we wszystkich

kierunkach.  W naszym badaniu  zwracaliśmy  zarówno  na  łatwość  włączenia  się  do  ruchu,  zjazdu  na  stację,

jak i samą legalność dotarcia na stację na rowere.

Napotkane problemy:

• lokowanie stacji na chodniku, bez możliwości legalnego wjazdu;

• znak zakazu wjazdu na dojeździe do stacji;

• konieczność przeprowadzania roweru przez pasy;

• brak  śluz,  na  których  mogliby  się  ustawiać  rowerzyści  włączający  się  do  ruchu  na  skrzyżowaniach

z sygnalizacją świetlną.

Problemy  z  legalnością  dojazdu  dotyczą  niemal  wszystkich  stacji.  Korzystający  oswajają  się  z  łamaniem

przepisów i jazdą po chodniku. Czymś szczególnie absurdalnym są zakazy wjazdu przed stacjami na Morasku

(UAM Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Pływalnia).
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Szczególną uwagę zwrócić należy na miejsca takie jak:

• Słowiańska – na stację nie da się legalnie dojechać z żadnej strony;

• Poznań Główny – problem z wyjazdem we wszystkich kierunkach oprócz ulicy Dworcowej;

• Głogowska/Hetmańska – stacja niedostępna ze wszystkich stron;

• Małe Garbary – problem z wyjazdem w kierunku północnym;

• Park Wilsona – wyjazd w stronę centrum, zjazd na stację od strony Górczyna;

• Grunwaldzka/Grochowska – wyjazd w stronę centrum;

• Rondo Solidarności – dojazd od centrum.

Proponowane rozwiązania:

• lokalizowanie stacji w poziomie jezdni na obszarach wyłączonych z ruchu samochodowego;

• budowa wjazdów i zjazdów na stacje wraz z oznaczeniem dopuszczenia ruchu rowerowego;

• malowanie przejazdów rowerowych i śluz na skrzyżowaniach przy stacjach;

• dopuszczenie ruchu rowerów w miejscach, gdzie są znaki zakazu ruchu;

• dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku (gdy nie ma innego wyboru).

Sprawność stacji

Problemy  ze  sprawnością  stacji  pojawiają  się  zdecydowanie  zbyt  regularnie.  Niestety  -  według  naszych
doświadczeń  częściej  w  przypadku  stacji  z  nowymi  ekranami  dotykowymi.  Najbardziej  powszechnym
utrudnieniem jest to, że z opóźnieniem odpowiadają na to, co zaznacza użytkownik. W przypadku starszych stacji
zdarza się zawieszenie działania po wybraniu numeru roweru. Pojawia się również wiele innych niesprawności,
ale o zróżnicowanym charakterze.

Problemy, jakie napotkaliśmy:

• czarny ekran sugerujący brak połączenia z internetem;

• opóźnienia we wpisywaniu;

• zawieszanie się stacji przy wypożyczaniu ("Proszę czekać");

• częściowo lub całkowicie niedziałający ekran;

• ruszający się wyświetlacz, a nawet cały moduł z ekranem;

• małe przyciski na stacjach nowego typu;

• ograniczony wybór rowerów na stacjach nowego typu;

• konieczność wielokrotnego potwierdzania wpisanego kodu PIN na stacjach starego typu.

Pozytywne obserwacje:

• wdrożenie elektrozamków było znakomitym krokiem, który bardzo usprawnia korzystanie ze stacji;

• stacje starszego typu zdają się być niewrażliwe na wysokie temperatury;

• dźwiękowe potwierdzenie przyjęcia roweru;

• dodatkowe opcje na stacjach nowego typu (np. komentarze do wypożyczeń).
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Omówienie wybranych uwag:

1. Większość  naszych  przejazdów  odbyła  się  w  najbardziej  upalne  dni.  Widać  było,  że  nowe  stacje
z ekranami dotykowymi, zwłaszcza te w pełnym słońcu, zawieszają się i częściej pojawiają się w nich
inne problemy. Skrajne temperatury w żaden sposób nie wpływały na stacje starszego typu.

2. Stacje nowego typu mają według naszych doświadczeń częściej problemy z działaniem wyświetlaczy. 

3. Przyciski na ekranach dotykowych są znacznie mniejsze i wpisywanie na nich liczb jest wolniejsze.

4. Na nowych stacjach trzeba wybierać spośród kilku propozycji rowerów. Jest to ułatwienie, gdy na stacji
znajduje się niewiele rowerów, ale utrudnienie, gdy stacja jest pełna i przed wybraniem roweru chce się
sprawdzić jego stan. Preferowalibyśmy zachowanie możliwości ręcznego wpisania numeru wybranego
roweru (obok na ekranie mogą wyświetlać się gotowe 2-4 propozycje).

5. Wpisywane  znaki  na  ekranach  nowych  stacji  pojawiają  się  często  z  opóźnieniem  (w  skrajnych
przypadkach w upale nawet 10 sekund). Brak widocznych zmian powoduje, że wpisuje się lub kasuje
zbyt dużo liczb.

6. Bardziej intuicyjna, prosta w odczuciu jest obsługa stacji starszego typu.

7. Zawieszanie systemu zdarza się zastanawiająco często, gdy chce się wypożyczyć rower zaraz po oddaniu
innego.

8. Na  stacjach  starszego  typu  czasem  trzeba  kilka  razy  nacisnąć  "Dalej"  po  wpisaniu  kodu  PIN
lub przy ominięciu wpisania kodu z kuponu.

9. Jeśli stacja się zawiesi przy wypożyczaniu, istnieje duże ryzyko, że przy następnej próbie wypożyczenia
roweru wyświetli się komunikat "Rower jest serwisowany".

10. Elektrozamki są znakomitym usprawnieniem stacji. Zastanawiające jest jednak, dlaczego nieraz pojawia
się problem z wciśnięciem w nie roweru.
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Po lewej: Niedziałające pół ekranu na stacji nowego typu. Po prawej: zawieszona stacja starego typu. Fot. T. Mirski



Odległość od najbliższej stacji

Kryterium  to  -  dzięki  możliwości  oddawania  roweru  nawet  przy  przepełnieniu  stacji  -  mogłoby  nie  mieć
większego znaczenia. Niestety stacje są tak często puste, że musieliśmy zwrócić większą uwagę na ten aspekt.

Jeśli użytkownik zastanie pustą stację, powinien móc łatwo dotrzeć do innej. Tymczasem aż w 19 przypadkach
najbliższa stacja znajduje się w odległości kilometra lub większej. Można się domyślać, że wobec perspektywy
tak długiego spaceru użytkownik zrezygnuje z usługi. Przekona się przy tym, że nie może polegać na systemie
PRM. Może to oznaczać utratę zainteresowanej osoby na zawsze.

Z drugiej strony problemem dla początkujących użytkowników jest przepełnienie stacji. Nieświadomi możliwości
zwrócenia roweru jadą w inne miejsce, co odbiera sens całej podróży.

Pod względem odległości  od najbliższej stacji  najwyżej ocenione zostały stacje na Morasku oraz w centrum.
Musimy jednak zaznaczyć, że zagęszczenie stacji w centrum uważamy za wysoce niesatysfakcjonujące wobec
liczby celów podróży i  potencjalnych  użytkowników. Z kolei  stacje  na Morasku stanowią  właściwie osobny
system od miejskiego. Odległość między stacjami na pętli Sobieskiego i Słowiańskiej przekracza 4 kilometry.

Widoczność stacji

Stacje powinny być dobrze widoczne z przystanków i najważniejszych obiektów w okolicy. Tymczasem wiele

z nich jest schowanych lub odsuniętych. O ile możemy zrozumieć lokalne uwarunkowania, które uniemożliwiają

bardziej atrakcyjne ulokowanie stacji, to z rozczarowaniem zauważamy, że zainteresowane wypożyczeniem osoby

nie znajdą nawet podpowiedzi, jak dotrzeć na miejsce. Takie informacje można łatwo zawiesić na przystankach.

Sprawdzone przez lata stacje można też oznaczyć na mapach Systemu Informacji Miejskiej.

Należy  również  zwrócić  uwagę  na  oświetlenie  stacji  w  nocy.  Popularna  stacja  Bukowska/Przybyszewskiego

po zapadnięciu zmroku pogrąża się w ciemnościach - trudno w nich nawet zobaczyć numery rowerów.
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Po lewej: stacja, która prawdopodobnie utraciła połączenie z Internetem. Po prawej: stacja, na której ekran w pewnym
momencie przestał działać. Fot. T. Mirski



Nasze zalecenia:

• ustawianie  stacji  w  miejscach  jak  najlepiej  widocznych  z  przystanków  oraz  kluczowych  obiektów

w otoczeniu;

• informacje na przystankach, oznakowanie sprawdzonych stacji na mapach SIM;

• zadbanie o oświetlenie stacji w nocy.

Dojście do stacji

Dojście do stacji nie zawsze idzie w parze z jej widocznością. Przykładowo stacja Bukowska/Przybyszewskiego

ma  wysoką  ocenę  za  możliwości  dojścia,  ale  z  perspektywy  skrzyżowania  jest  niezauważalna.  Na  drugim

biegunie  znajduje  się  stacja  Grunwaldzka/Grochowska  -  doskonale  widoczna  ze  wszystkich  stron,

ale  z  sąsiedniego  narożnika  niedostępna  (brak  przejścia),  z  nieznanych  nam  przyczyn  ulokowana  dalej

od przystanków tramwajowych.

Kryterium wygody dojścia do stacji oceniamy wyżej niż samą widoczność, ponieważ tę można łatwo zastąpić

odpowiednimi  oznaczeniami.  Na  szczęście  w  kwestii  dojścia  nie  mamy  większych  uwag.  Zalecalibyśmy

wytyczenie brakujących przejść przez skrzyżowania oraz dodatkowe stacje (np. Dworzec Główny).

Istotność stacji

Brak tego kryterium zniekształciłby wyniki, premiując stacje na obrzeżach, z których nie korzysta wiele osób.

Zdecydowaliśmy się wziąć pod uwagę:

• szacowaną liczbę potencjalnych użytkowników;

• wielość zastosowań obszarów dookoła (wielość celów podróży);

• znaczenie stacji w sieci;

• wykorzystanie stacji w ciągu doby oraz w ciągu roku.

W tym roku nowe stacje ustawiono po przeprowadzeniu głosowania wśród mieszkańców. Okazało się jednak,

że mieliśmy do czynienia z konkursem popularności osiedli. Wiele nowych lokalizacji nie uwzględnia dostępności

infrastruktury rowerowej, nie wykorzystano też szansy na dogęszczenie sieci w centrum. Skutkuje to częstszym

przeładowaniem lub brakiem rowerów na stacjach zlokalizowanych na Starym Mieście.

Zalecamy  dokładne  przyjrzenie  się  wynikom  poszczególnych  stacji  w  tym  roku  i  skupienie  w  przyszłym

na dogęszczeniu sieci.
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Uwagi i rekomendacje dotyczące stacji

Zbiorowa rekomendacja dotycząca stacji na Morasku

• Jeśli  stacje na Morasku mają służyć skomunikowaniu kampusu - to  powinny działać przez cały rok.

Latem stoją one tutaj niemal nieprzydatne.

• W okresie letnim można przewieźć nadmiar rowerów z Moraska w inne części miasta.

6152. 27 Grudnia

• Codziennym widokiem jest przepełnienie tej stacji. Jak najprędzej potrzebna jest stacja, która ją odciąży. 

6153. Małe Garbary

• Trzeba przeorganizować dojazd  i  wyjazd  ze  stacji  tak,  żeby umożliwiał  legalny  i  bezpieczny dojazd

ze wszystkich stron (w tym od ulicy Stawnej).

• Zarówno dla  przyjeżdżających,  jak i  wyjeżdżających pomocne będzie  namalowanie śluz rowerowych

na wlotach na pobliskim skrzyżowaniu.

6154. Rondo Śródka

• Stacja jest niewidoczna z perspektywy ronda. Niezbędne jest odpowiednie oznakowanie dojścia. Warto

przyjrzeć się,  na jakich  trasach  jest  wykorzystywana.  Prawdopodobnie lepiej  byłoby ją  zlokalizować

od strony Malty (lub postawić tam drugą stację).

6155. Rondo Rataje

• W pierwszej  kolejności  potrzebne  jest  dopuszczenie  ruchu  rowerów  po  chodniku  obok  stacji  wraz

z przejazdem rowerowym przez ul. Świętego Rocha. Warto rozważyć dopuszczenie ruchu rowerowego

na wyjeździe z dworca autobusowego, żeby rowerzyści nie jechali chodnikiem na dłuższym odcinku.

• Wyjazd ze stacji w stronę centrum przez Most Królowej Jadwigi jest niebezpieczny. W perspektywie

najbliższych lat trzeba przygotować rozwiązanie dla rosnącej liczby rowerzystów.

6157. Poznań Główny

• Koniecznie powinna powstać stacja przy skrzyżowaniu ulic Matyi i alei Króla Przemysła II.

• Istniejąca obecnie stacja umożliwia dojazd ulicą Dworcową tylko w kierunku Kaponiery.

• Należałoby zrobić wjazd i zjazd ze stacji na jezdnię.

6158. Brama Poznania

• Nie wykorzystano okazji,  żeby stacja  obsługiwała również jeżdżących na Śródkę.  Od strony wejścia

do Bramy Poznania jest ona bardzo dobrze widoczna, ale ze wszystkich innych stron już znacznie mniej.

• Stacja ma typowo turystyczne zastosowanie, ale większość osób chciałaby jechać w kierunku centrum.

Tymczasem legalna jazda po jezdni na ulicy Estkowskiego jest bardzo niebezpieczna i uciążliwa.

• Lokalizacja stacji bezpośrednio przy moście Biskupa Jordana sprawdziłaby się znacznie lepiej również

dla celów turystycznych.
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6160. UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Morasko)

• Dojazd do stacji ułatwiłoby wytyczenie krótkiego kawałka drogi rowerowej między drogą już istniejącą a

parkingiem przed wydziałem. Obecne rozwiązanie zachęca do jazdy po chodniku.

• Stacja jest słabo widoczna z ulicy oraz z głównego wejścia do budynku. Przydałoby się jej oznakowanie.

6161. Słowiańska

• Stacja, na którą nie da się legalnie dotrzeć rowerem. Ewentualną decyzję o zmianie lokalizacji należy

podjąć z uwzględnieniem niezbędnych zmian w rejonie skrzyżowania Księcia Mieszka I i Słowiańskiej.

• W obecnej sytuacji w naszej ocenie lepiej sprawdziłoby się ulokowanie stacji przy drodze rowerowej

w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania (możliwie blisko przystanku autobusowego).

• Zaskoczyło nas to, że mimo niewielkich rozmiarów stacji ani razu podczas naszych pomiarów nie była

całkowicie pusta (trzykrotnie był na niej jeden rower).

6162. Bukowska/Przybyszewskiego

• Należy zadbać o oświetlenie stacji w nocy oraz oznakowanie dojścia do niej z pobliskich przystanków.

6163. Rynek Wildecki

• Z obu stron stacji należałoby obniżyć krawężnik, a także zdjąć łańcuchy między słupkami, aby umożliwić

swobodny i legalny wjazd oraz zjazd.

6164. Rynek Jeżycki

• Barierki uniemożliwiają zjazd na stację ze skrzyżowania. Utrudnione jest również włączenie do ruchu.

• Proponowalibyśmy przesunięcie stacji na południowo-wschodni róg skrzyżowania Dąbrowskiego i Prusa.
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Dojazd na UAM WNGiG. Za widocznym po prawej stronie parkingiem znajduje się stacja PRM. Tutaj przydałby się 
zjazd dla rowerzystów. Fot. T. Mirski



6165. Park Wilsona

• Warto byłoby ułatwić zjazd na stację.

• Wiemy,  że  obecna  lokalizacja  stacji  podyktowana  jest  decyzją  konserwator  zabytków.  Wciąż  jednak

postulowalibyśmy zmianę.

6166. Ogrody

• Kolejna stacja, w przypadku której nie zadbano o legalność wjazdu i wyjazdu. Potrzeba przynajmniej

wymalować  przejazdy  rowerowe  obok  pobliskich  przejść  dla  pieszych  i  dopuścić  ruch  rowerowy

na chodniku.

6169. Głogowska/Hetmańska

• Zarówno  dojazd,  jak  i  wyjazd  ze  stacji  jest  wyjątkowo  utrudniony.  Nawet  od  strony  wschodniej

skrzyżowania,  po której  znajduje  się stacja,  jezdnię od chodnika ze stacją  oddzielają barierki.  W tak

zatłoczonym miejscu trudno nawet proponować dopuszczenie ruchu rowerowego. Można je rozważyć

na odcinku od stacji do przejścia w bloku do ulicy Lodowej. Należałoby też zdemontować barierki w taki

sposób, aby można było zjechać z jezdni na stację oraz włączyć się do ruchu.

• W naszej ocenie lepszą lokalizacją stacji byłby północno-zachodni narożnik skrzyżowania. Tam również

jednak należałoby zapewnić odpowiedni wjazd i zjazd we wszystkich kierunkach.

• Terminal powinien znajdować się od strony skrzyżowania.

6170. Termy Maltańskie

• Niezbędne jest zalegalizowanie dojazdu na stację.

6171. Dębiec

• Ta  stacja  miałaby  większe  uzasadnienie  istnienia,  gdyby  istniały  kolejne  na  Dębinie  i  Świerczewie.

W obecnej formie mamy duże wątpliwości, czy ta lokalizacja była dobrym wyborem.

6172. Grunwaldzka/Grochowska

• Wysoki chodnik utrudnia zjazd i wyjazd ze stacji w ciągu ulicy Grochowskiej. Na samym chodniku nie

ma zaś dopuszczenia ruchu rowerowego.

• Szczególnie  trudne  jest  włączenie  się  do  ruchu  w  kierunku  centrum.  Brakuje  przejścia  i  przejazdu

rowerowego po wschodniej stronie skrzyżowania.

• W naszej ocenie lepszą lokalizacją stacji byłby północno-zachodni narożnik skrzyżowania.
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6173. Górczyn

• Należy umożliwić legalny dojazd do stacji.

6174. AWF

• Stację tak odsunięto od skrzyżowania, że skorzystanie z niej w ramach ruchu po centrum staje się bardzo

niekomfortowe.  Mogłaby  obsługiwać  okoliczne  domy,  biura,  a  nawet  szkołę,  gdyby  została

zlokalizowana na północ od ulicy Królowej Jadwigi.

• Stacja zlokalizowana jest na chodniku bez legalnego ruchu rowerów i bez możliwości zjazdu z jezdni

(wysoki krawężnik). Jeśli ta lokalizacja miałaby być utrzymana, należy zadbać o przygotowanie wjazdu

na chodnik z jezdni oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.

• W obrębie pobliskiego skrzyżowania niezbędne są ułatwienia dla rowerzystów.

6176. Rondo Solidarności

• Stacja  powinna  być  zlokalizowana  znacznie  bliżej  ronda.  Jej  obecna  lokalizacja  jest  komfortowa

dla  klientów marketu  budowlanego,  ale  dla  mieszkańców okolicznych osiedli  znacznie  mniej.  Stacja

powinna znaleźć się bezpośrednio przy pobliskim przejściu dla pieszych albo w północno-zachodnim

narożniku ronda, przy przystanku autobusowym i drodze rowerowej.

• Obecnie do stacji trudno legalnie dotrzeć od strony centrum. Na chodniku obok brakuje oznakowania

o dopuszczeniu ruchu rowerowego, a krawężnik jest wysoki.

6177. UAM Pływalnia (Morasko)

• Ulokowanie  stacji  na  środku  chodnika  z  zakazem  wjazdu  jest  nieakceptowalne.  Optymalnym

rozwiązaniem byłoby umieszczenie stacji przy parkingu dla samochodów. Tymczasowo można dopuścić

ruch rowerów na chodniku, gdzie w tym roku ustawiono stację.

• Terminal powinien znajdować się od strony budynku pływalni.
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6178. UAM Wydział Matematyki i Informatyki (Morasko)

• Z  obu  stron  stoi  znak  zakazu  wjazdu  (od  strony  wschodniej  wyłączone  z  niego  są  „upoważnione

samochody”).  Fatalna  lokalizacja  stacji  jest  pochodną  podobnego  umieszczenia  wejścia  na  pobliski

wydział. Utrudnia to niestety korzystanie z niej przez osoby jadące gdzie indziej. Być może lepiej byłoby

zlokalizować tę stację między Wydziałem Matematyki a Wydziałem Fizyki.

6179. UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Morasko)

• Większość osób dojeżdża na tę stację z pętli na Os. Sobieskiego. Tymczasem właśnie z tej strony stacja

jest  najmniej  widoczna.  Naturalną  lokalizacją  dla  niej  byłoby  miejsce  przy  drodze  rowerowej

prowadzącej  w  stronę  torów  lub  też  parking  między  wydziałami  (obok  znajdującej  się  tam  drogi

rowerowej - byłaby to lokalizacja atrakcyjna również dla studentów Wydziału Biologii UAM).

• Jeśli stacja zostanie w obecnej lokalizacji, warto dopuścić ruch rowerowy na jezdni obok istniejącej drogi

rowerowej.  Obecne  rozwiązanie  wymusza  na  jadących  od  strony  pętli  Sobieskiego  niepotrzebne

dwukrotne przecinanie jezdni.

• Brakuje też dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku, na którym ustawiono stację.
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• Terminal powinien znajdować się od strony wejścia na wydział.

6180. Os. Sobieskiego - Dworzec autobusowy

• Nie  znajdujemy  uzasadnienia  dla  ulokowania  stacji  w  zamykanej  na  noc  przestrzeni.  W  punkcie

wypożyczania rowerów zostaliśmy poinformowani, że nie ma on nic wspólnego z PRM, nie można tam

się nawet zarejestrować do systemu. Ulokowanie stacji przy przystanku dla wsiadających do tramwaju

jest  dla użytkowników bardzo komfortowe, ale  bez regularnego przenoszenia rowerów grozi  ciągłym

przepełnieniem stacji. Wobec takiej perspektywy być może lepiej poprzestać na jednej stacji na tej pętli,

a wolną stację wykorzystać w innym miejscu.

• Ta lokalizacja byłaby bardziej uzasadniona, gdyby w znajdującej się obok wypożyczalni rowerów można

było się zarejestrować do systemu PRM, a pracujące tam osoby pomagały nowym użytkownikom.

• Interaktywna mapa powinna uwzględniać fakt, że wieczorem stacja jest zamykana.

6182. Garbary

• Okoliczne przystanki są  porozrzucane,  co utrudnia wytypowanie  dobrej  lokalizacji  stacji.  W obecnej

sytuacji z perspektywy ulicy jest ona jednak praktycznie niewidoczna.

• Należy oznakować dojazd do stacji i zalegalizować go.

6185. Nowe ZOO

• Potrzeba zalegalizować wjazd rowerem na stację.

6187. Traugutta

• Potrzeba  ułatwić  wyjazd  w stronę  centrum –  można  m.in.  wytyczyć  przejazd  rowerowy w poprzek

Hetmańskiej lub namalować śluzę rowerową na południowym wlocie na skrzyżowanie. 
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Stan rowerów

Ogólna ocena stanu rowerów wypada pozytywnie. Chociaż powszechne są problemy z działaniem przedniego
hamulca,  dzięki  tylnemu nożnemu nie  jest  to  duży  problem.  Rowery  są  dość  ciężkie  i  nieraz  skrzypią  przy
pedałowaniu, ale zwykły przejazd nie sprawia trudności. Popsute rowery są jednak częstym widokiem na stacjach.

Problemy, jakie napotkaliśmy:

• niedziałający lub słabo działający przedni hamulec;

• niedziałające oświetlenie w nocy;

• stukanie roweru przy pedałowaniu;

• wykrzywione siodełko;

• przeskakujący łańcuch;

• wykrzywiony element służący do dokowania na stacji (problem z dokowaniem);

• brak lub uszkodzenie dzwonka (pojedyncze przypadki).

Pozytywne obserwacje:

• zastosowanie elektrozamka;

• dobrze, że zastosowano tylny hamulec nożny;

• przerzutki niemal zawsze działały bez zarzutu;

• prosta regulacja wysokości siodełka;

• wyposażenie rowerów w oparcia i koszyczki.

Dodatkowe uwagi:

• preferowane takie umocowanie koszyczków, które powoduje ich skręcanie razem z kierownicą;

• przypadki,  gdy  rower  ma istotną  wadę,  byłyby  mniej  problematyczne,  gdyby zawsze  na  stacji  było

do wyboru kilka jednośladów.
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Wypożyczanie i zwrot rowerów

Podczas wypożyczania roweru na stacji nie trzeba mieć przy sobie telefonu, do którego przypisane jest konto.

Jest  to  wygodne,  ale  wymaga  ostrożności  przy  wpisywaniu  kodu  PIN.  Proponowalibyśmy,  aby  system

proponował po 100-200 wypożyczeniach zmianę kodu (mailowo lub na nowych terminalach).

Wygodną i bezpieczną alternatywą może być korzystanie z karty PEKA. Jej funkcjonalność można by rozszerzyć,

łącząc tPortmonetkę z kontem do obsługi PRM. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej nie musiałyby dzięki

temu przechodzić przez dodatkowy proces rejestracji. Wystarczyłoby wyrazić zgodę na udostępnienie danych.

Wypożyczanie  przez  terminale  uzależnione  jest  jednak  od  ich  sprawności  –  z  którą  są  niestety  kłopoty.

Na szczęście operator oferuje alternatywne możliwości wypożyczania i zwrotów, które również przetestowaliśmy.

Obsługa telefoniczna

Znakomicie działa, na bieżąco rozwiązuje problemy użytkowników 24 godziny na dobę. Na ponad dwadzieścia

połączeń tylko raz zdarzyło się nam czekać na konsultanta, a dwa razy konsultant nie mógł nam pomóc. Obsługa

przy tym była miła i fachowa.

Przez  telefon  wypożyczaliśmy  rowery  na  niedziałających  stacjach,  oddawaliśmy  na  przepełnionych  oraz

zgłaszaliśmy usterki. Z naładowanym telefonem w kieszeni użytkownik PRM może czuć się w pełni bezpiecznie.

Aplikacja na telefon

Tylko  dla  posiadaczy  smartfonów -  ale  za  to  jak  wygodnie!  Wystarczy  zeskanować  QR kod za  siodełkiem,

żeby  wypożyczyć  rower.  Nie  trzeba  w  ogóle  korzystać  z  terminala,  za  to  łatwo  można  z  wyprzedzeniem

sprawdzić, czy na stacji dostępne są rowery.

Nasze  testy  aplikacji  były  bardzo  ograniczone.  Dostaliśmy  jednak  od  stałych  użytkowników  kilka  uwag

dotyczących jej działania:

• przy natychmiastowym zwrocie pojawiają się błędy;

• przy ręcznym wpisywaniu numeru roweru lub stacji nie wyświetla się klawiatura numeryczna;

• na niektórych telefonach aplikacja działa wolno.

W  codziennym  użytkowaniu  aplikacja  jest  dużym  ułatwieniem.  Przy  oddawaniu  roweru  umożliwia  ona

np. szybkie wpisanie komentarza, dzięki czemu użytkownik może zgłosić problem.
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Rekomendacje dla użytkowników

Pamiętajcie przy wypożyczaniu 

1. Przed zatwierdzeniem wypożyczenia sprawdzajcie stan roweru i jego rozmiar. Oszczędzicie sobie czasu
w  razie  usterki.  Najbezpieczniej  wybierać  rowery  przypięte  elektrozamkiem.  Rzadziej  są  z  nimi
problemy.

2. Jeśli macie smartfona, zainstalujcie sobie aplikację. Działa znakomicie. Przy wypożyczaniu nie będziecie
nawet musieć podchodzić do terminala! 

3. Pamiętajcie,  że wszystkie  rowery mają przerzutki.  Na płaskim terenie najlepiej sprawdza  się trójka.
Zaskakująco często widzimy inne ustawienie. 

4. Oświetlenie  roweru  można sprawdzić  dopiero po tym, jak się  chwilę  przejedzie  rowerem (dynamo).
Jeśli  zauważycie,  że  w  nocy  nie  działa,  lepiej  zwróćcie  rower.  Jadąc  bez  oświetlenia  narażacie  się
na niebezpieczeństwo i mandat. 

5. Nie bójcie się korzystać z obsługi telefonicznej - pomaga niemal za każdym razem. 

Spokojnie przy zwrocie 

1. Elektrozamek jest bardzo wygodny. Jeśli po wprowadzeniu roweru do elektrozamka usłyszycie sygnał
dźwiękowy, to znaczy, że wszystko poszło dobrze i nie musicie nawet nic sprawdzać na terminalu. 

2. Nie przejmujcie się przepełnieniem stacji przy oddawaniu roweru. Właśnie w takich sytuacjach przydaje
się  zamek szyfrowy (zapięcie linkowe).  Rower można przyczepić  do ucha stojaka - a w razie czego
do któregoś z rowerów. Nie zapomnijcie potem przetasować cyfr i zgłosić zwrotu! 

3. Ten sam rower po oddaniu do stacji możecie wypożyczyć ponownie dopiero po 5 minutach. 

4. Zgłaszajcie usterki i problemy, które zauważycie - bez informacji od użytkowników system nie będzie
działał sprawnie. Wypożyczenie możecie skomentować w aplikacji oraz na nowym terminalu. Jeśli akurat
nie macie do nich dostępu, pamiętajcie o infolinii. 

Konto 

1. Zastanawiacie się nad rejestracją do systemu PRM? Zróbcie to przez Internet. Będzie znacznie łatwiej. 

2. Konto  w  ramach  Poznańskiego  Roweru  Miejskiego  umożliwia  skorzystanie  z  systemów  w  innych
miastach, gdzie operatorem jest Nextbike Polska. M.in. w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście czy Opolu.

W trasie

1. Dojazd na Poznań Główny zaplanujcie lepiej od strony Mostu Uniwersyteckiego. 

2. Jadąc  z  Placu  Bernardyńskiego  na  27  Grudnia,  zamiast  przeciskać  się  chodnikiem  wzdłuż  trasy
tramwajowej, lepiej pojechać Zieloną i Strzelecką. 

3. Z centrum do stacji Głogowska/Hetmańska można spokojniej dotrzeć przez ulicę Lodową. 

4. Gdy stacja na Os. Sobieskiego będzie pusta, pamiętajcie, że tuż obok jest schowana druga.
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Autorzy

Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu

Opracowanie  przygotowane  zostało  przez  członków  grupy  infrastrukturalnej  działającej  w  ramach  Sekcji
Rowerzystów Miejskich w Poznaniu. Stowarzyszenie działa od 1993 r., a jednym z jego kluczowych celów jest
promocja roweru jako środka komunikacji w mieście. SRM jest członkiem sieci „Miasta dla rowerów”.

www.rowerowypoznan.pl

Zespół testujący działanie PRM

Adam Beim

Marcin Czerkawski

Tadeusz Mirski

Krzysztof Penczyński

Dziękujemy również za informacje i wskazówki innym użytkownikom PRM!

Koordynacja prac

Tadeusz Mirski

tel. 515-323-393

tadeusz.mirski@rowerowypoznan.pl
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