



System PRM4G 
Raport błędów we wdrożeniu i funkcjonowaniu 

W kwietniu 2019 roku w Poznaniu został uruchomiony system Poznańskiego Roweru Miejskiego 
4.  generacji, którego operatorem została firma NB Poznań S.A., część grupy Nextbike Polska. 
Członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Poznań zebrali podczas dwumiesięcznego użytkowania 
uwagi i sugestie, dotyczące poszczególnych elementów systemu – jego wdrożenia oraz funkcjono-
wania. 


Stowarzyszenie w dniu 16.05.2019 opublikowało ponadto na grupie Facebook: ROWEROWY PO-
ZNAŃ – FORUM MIEJSKIE zapytanie do użytkowników grupy o ich wrażenia z korzystania z syste-
mu 4. generacji. W dyskusji wpłynęły opinie od blisko 20 osób, które często szczegółowo opisały 
problemy, które napotkały podczas użytkowania Poznańskiego Roweru Miejskiego 4G. Dyskusja jest 
dostępna pod adresem https://www.facebook.com/groups/rowerowypoznan.forum/permalink/
973118909559340/ a uwagi zostały włączone w poniższym raporcie. Raport został podzielony na 
poszczególne elementy, składające się na system PRM.


Stowarzyszenie Rowerowy Poznań

28 maja 2019 roku

https://www.facebook.com/groups/rowerowypoznan.forum/permalink/973118909559340/
https://www.facebook.com/groups/rowerowypoznan.forum/permalink/973118909559340/


1. STREFY ZWROTU 
1. Strefy zwrotu 4G w większości nie zostały zabezpieczone stojakami rowerowymi, co było reko-

mendowane podczas prac zespołu ds. lokalizacji PRM. Utrudnia to bezpieczne ustawienie rowe-
ru poza ciągiem pieszym czy jezdnią, a przede wszystkim w wielu lokalizacjach w strefie zwrotu 
są powszechnie pozostawiane samochody, co zupełnie uniemożliwia ustawienie roweru na ob-
szarze strefy. Może to prowadzić do naliczania nienależnych opłat przez operatora systemu Ne-
xtbike, w sytuacji, gdy użytkownik jest zmuszony do ustawienia roweru poza strefą oraz utrudnia 
zlokalizowanie strefy.  
 
W ramach pracy zespołu zostało również ustalone, że regulamin i zasady użytkowania rowerów 
4. generacji mają zachęcać ich pozostawianie przy istniejących stojakach rowerowych w strefie 
centralnej, aby uniknąć nieładu, znanego z systemów hulajnóg elektrycznych. Brak stojaków 
w strefach zwrotu stwarza przyzwyczajenie do pozostawiania rowerów bezstacyjnych wolnosto-
jących i będzie negatywnie wpływał na społeczne postrzeganie systemu PRM. 

REKOMENDACJA: Należy bezzwłocznie zlecić ustawienie we wszystkich strefach zwrotu 
PRM 4G stojaków rowerowych w sposób uniemożliwiający parkowanie samochodu. Sto-
jaki powinny być ustawione prostopadle lub ukośnie do jezdni na całej długości strefy zw-
rotu. Ponadto stojaki w naszej opinii powinny zawierać element ułatwiający identyfikację 
strefy zwrotu (zauważalny element kolorystyczny, tabliczka znamionowa, etc. zgodne 
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Strefa PRM4G Kasprzaka/Sczanieckiej (fot. Rowerowy Poznań)

Strefa PRM4G Park Rataje (fot. Rowerowy Poznań) Strefa PRM4G Przemysłowa/Św. Czesława (fot. T. Genow)

Strefa PRM4G Kukułcza (fot. Rowerowy Poznań)



z przyjętą identyfikacją wizualną), ponieważ przyjęte oznaczenie stref jest niewystarczają-
co widoczne dla użytkowników. 


2. Znak strefy zwrotu został na większości stacji ustawiony w sposób niewidoczny dla użytkowni-
ków. Tablica znaku najczęściej jest obrócona w kierunku chodnika, równolegle do kierunku jazdy, 
co rowerzyście nadjeżdżającemu drogą dla rowerów lub jezdnią utrudnia dostrzeżenie strefy. 
Wyjątkiem są niektóre stacje wyznaczone w głębi chodnika, gdzie tablica została ustawiona 
przodem do drogi.


REKOMENDACJA: Należy zastosować znak dwustronny, ustawiony prostopadle do zwy-
kłego toru jazdy rowerzystów. Słupek znaku powinien posiadać dodatkowe elementy kolo-
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Strefa PRM4G Kasprzaka/Sczanieckiej (fot. Rowerowy Poznań) Strefa PRM4G Kukułcza (fot. Rowerowy Poznań)

Strefa PRM4G Bukowska/Polna (fot. Rowerowy Poznań) Strefa PRM4G Opalenicka/Przybyszewskiego (fot. RP)

Stacja z terminalem rowerów 4. generacji Wrocławskiego Roweru 
Miejskiego przy ul. Grabiszyńskiej przed uruchomieniem nowego 
systemu w marcu 2019 roku. Stacja składa się z 10 stojaków (fot. 
Rowerowy Poznań)



rystyczne zgodne z identyfikacją wizualną systemu. Jak wspomniano w pkt. 1.1, dla lep-
szego oznaczenia strefy należałoby zastosować „personalizowane” stojaki rowerowe 
z elementami identyfikacji wizualnej systemu.  

3. Podział systemu na dwie generacje i zasady ich użytkowania nie jest wystarczająco zakomuni-
kowany użytkownikom. Nagminne jest pozostawianie rowerów 3. generacji w strefach zwrotu 4G 
lub używanie rowerów 3G jako bezstacyjnych. Z założenia zwrot tych rowerów poza stacją 
z terminalem powinien być niemożliwy, jednak system zwrotów nie jest wystarczająco zabezpie-
czony, a użytkownicy znaleźli lukę umożliwiającą zwrot w dowolnym miejscu. Można się domy-
ślać, że zwrot jest robiony w aplikacji ze wskazaniem ręcznie najbliższej stacji 3G.


REKOMENDACJA: Należy w strefach zwrotu 4G umieścić wyraźną informację o możliwo-
ści pozostawienia wyłącznie rowerów 4. generacji i zagrożenie naliczeniem opłaty karnej 
za pozostawienie roweru 3. generacji. Rekomendacje dotyczące rozwiązań informacyjnych 
w aplikacji są podane w osobnym punkcie w dziale Aplikacja. Ponadto operator powinien 
zostać zobowiązany do zablokowania możliwości zwrotu roweru 3G w aplikacji w strefie 
zwrotu. Zwrot roweru 3G powinien być możliwy tylko przez elektrozamek, z wyjątkiem sy-
tuacji, gdy wszystkie elektrozamki na stacji są zajęte.  
  

4. Zgodnie z informacjami podanymi w trakcie pracy zespołu oraz umowy z NB Poznań, nie 
wszystkie stacje 3G miały zostać strefami zwrotu 4G. Wg informacji na stronie internetowej na 
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Strefa PRM4G Promienista (fot. Rowerowy Poznań) Strefa PRM4G Kraszewskiego (fot. Rowerowy Poznań)

Strefa PRM4G Węgorka (fot. Rowerowy Poznań) Rower 3G na ul. Jarochowskiego (fot. Rowerowy Poznań)



stacjach 3G można zwracać rowery 4G (brak informacji o wyjątkach). Prosimy o uszczegółowie-
nie, jaki jest stan faktyczny. Ze względu na brak właściwych oznaczeń użytkownicy zgłaszają 
naliczenie opłat po pozostawieniu roweru 4G przy stacji 3G. W konsekwencji system jest skom-
plikowany i zupełnie nieintuicyjny dla użytkownika, utrudnia planowanie podróży, powoduje nali-
czanie nieprzewidzianych przez użytkownika opłat i w konsekwencji obniża zaufanie do systemu 
roweru miejskiego i znacznie zmniejsza jego atrakcyjność.


REKOMENDACJA: W przypadku, gdy zostały ustalone wyłączenia niektórych stacji 3G, 
konieczna jest zmiana warunków i dopuszczenie na wszystkich stacjach 3G zwrotów ro-
werów 4G. 

5. Część stref 4G nie została ustawiona optymalnie pod kątem dostępności, konfliktów z ruchem 
pieszym czy widoczności. Poprawy wymagają szczególnie następujące lokalizacje: 
– Promienista/Ściegiennego – strefa 4G została zlokalizowana w miejscu, gdzie chodnik się zwę-
ża. Malowanie na chodniku zachęca do prostopadłego stawiania rowerów. Stacja znajduje się 
bliżej kolejnego skrzyżowania niż pierwotnie założonego.

REKOMENDACJA: Ustawienie stacji po drugiej stronie przystanku, bliżej skrzyżowania, 
ustawienie poza chodnikiem kilku stojaków wraz z podmurowaniem. 
– Węgorka – obecna lokalizacja znajduje się po przeciwnej stronie ulicy względem głównych ge-
neratorów ruchu i planowanej już wkrótce drogi dla rowerów wzdłuż Grunwaldzkiej od samego 
centrum

REKOMENDACJA: Ustawienie stacji po drugiej stronie skrzyżowania, od strony kompleksu 
Pixel (Allegro), najlepiej w zatoczce wyłączonej z ruchu przy wjeździe na posesję Allegro, 
ewentualnie na chodniku na wysokości znaków drogowych, aby nie utrudniać ruchu pie-
szego. 
– Rokietnicka – strefę zlokalizowano po przeciwnej stronie ulicy względem budynków uczelnia-
nych i centrum. W związku z dominacją ruchu do/z centrum lokalizacja jest bardzo niekorzystna 
czasowo dla użytkowników (konieczność etapowego pokonywania sygnalizacji w poprzek 
ul. Przybyszewskiego będącej II ramą komunikacyjną).

REKOMENDACJA: Ustawienie stacji od strony północno–wschodniej skrzyżowania Przy-
byszewskiego i Rokietnickiej, od strony Centrum Kongresowo–Dydaktycznego Uniwersy-
tetu Medycznego. Taka lokalizacja będzie pozwalała na bezpośrednią obsługę głównego 
generatora ruchu i dojazd z centrum bez oczekiwania na sygnalizacji. 
– Opieńskiego – strefa została zlokalizowana w miejscu bez dostępu z infrastruktury rowerowej 
lub z ulicy „przyjaznej rowerzystom”. Brak możliwości legalnego dojazdu od strony głównego 
ciągu rowerowego przy ul. Szeligowskiego.

REKOMENDACJA: Ze względu na słabe wyniki stacji przy os. Jagiełły, rekomendujemy 
przestawienie stacji 3G Os. Jagiełły na PST Szymanowskiego (peron w kierunku os. Sobie-
skiego (zatoka przy rampie wjazdowej z peronu w kierunku północnym). Na osiedlu Jagieł-
ły stację należy 3G zastąpić strefą 4G przeniesioną z ul. Opieńskiego. 
– Os. Batorego/Atlantis – strefa została zlokalizowana w miejscu zupełnie niewidocznym, odda-
lonym od ciągów rowerowych. Mieszkańcy os. Batorego muszą cofać się, aby wypożyczyć ro-
wer i udać się w kierunku centrum drogą dla rowerów przy ul. Szeligowskiego, co wydłuża czas 
wypożyczenie i znacznie zmniejsza atrakcyjność roweru miejskiego. Przez często pojawiające 
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się błędy w systemie lokalizacji rowerów (brak fizycznie roweru pomimo widoczności 
w systemie), użytkownicy nie mając pewności powodzenia wypożyczenia roweru, nie będą kie-
rować się w przeciwnym do przystanku tramwaju kierunku, ponieważ powrót do przystanku bę-
dzie wymagał nadłożenia drogi.

REKOMENDACJA: Strefa musi być zlokalizowana w naturalnym ciągu pieszym z osiedla 
do przystanku tramwaju. Rekomendujemy przestawienie strefy na plac przed przejściem 
podziemnym pod ul. Szeligowskiego przy os. Batorego. 

6. Obie lokalizacje na os. Dębina – stacja 3G i strefa zwrotu 4G mają identyczne nazwy, co może 
być mylące dla użytkownika. 

REKOMENDACJA: Zmiana nazwy strefy 4G na „28. czerwca/UMP” lub „Poznański Park 
Technologiczno–Przemysłowy”. 

2. ROWERY 
1. Krytycznym problemem systemu PRM 4. generacji zidentyfikowanym przez Stowarzyszenie oraz 

użytkowników systemu PRM jest zwiększająca się liczba rozładowanych terminali przy rowerach, 
uniemożliwiających ich wypożyczenie. Zgodnie z zapisami umownymi operator jest zobowiązany 
do utrzymywania w systemie 95% rowerów sprawnych. Skala zjawiska pozwala wątpić, że ope-
rator wywiązuje się ze zobowiązań umownych. Tylko jednego dnia, 16.05.2019 podczas krótkiej 
inspekcji w godz. 17–18 znaleźliśmy 5 rowerów niezdatne do użytku z powodu rozładowania:

– 66873, przy ul. Ratajczaka 24,

– 66792, przy ul. Ratajczaka 31,

– 67043, przy ul. Taczaka 21,

– 66944, przy ul. Sienkiewicza 13,

– 66783, na stacji PRM Kraszewskiego.


W konsekwencji rower taki jest jest często wypożyczany poprzez aplikację, ale nie można go 
uruchomić ze względu na elektryczną blokadę koła. Niemożliwy jest również w tej sytuacji zwrot 
roweru przez aplikację, a jedynie po połączeniu z BOK, przez co wielu użytkowników zostało 
obciążonych wysokimi opłatami za wielogodzinne (nawet pow. 48h) użytkowanie roweru. Ten 
sam problem został zgłoszony przez większość użytkowników w dyskusji w grupie FB, zatem 
należy przyjąć, że jest to sytuacja powszechna.  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Rozładowane rowery 4G w dniu 16.05.2019 w godz. 17-18 pomiędzy Św. Marcinem a strefą PRM Kraszewskiego (fot. Rowerowy Poznań)



Przykłady podane przez użytkowników w dyskusji:

– M. M. – brak możliwości wypożyczenia 4 z 5 napotkanych rowerów na trasie pomiędzy 
27. Grudnia a Kościuszki; 

– J. F. – 7 z 8 rowerów rozładowanych w strefie zwrotu os. Dębina;

– K. G. – brak możliwości wypożyczenia w ciągu jednego dnia, 17.05.2019 żadnego z kilku zna-
lezionych rowerów 4G.


Niepokojąca jest również widoczna w systemie liczba rowerów elektrycznych. Z 30, które dekla-
ruje operator, nawet w późnych godzinach nocnych nie jest widocznych więcej, niż ok. 10, co 
również może sugerować, że większość floty rowerów elektrycznych jest niezdatna do użytku ze 
względu na rozładowanie.

 
REKOMENDACJA: Należy niezwłocznie wdrożyć kontrolę systemu i na bieżąco monitoro-
wać liczbę sprawnych rowerów w systemie. Identyfikację niesprawnych rowerów należy 
powiązać ze monitorowaniem wypożyczeń w czasie rzeczywistym – system powinien ra-
portować przestój w wypożyczeniu roweru trwający powyżej 48h, co powinno stanowić 
sygnał, że rower jest niezdatny do wypożyczenia przez rozładowanie, awarię lub pozosta-
wienie w niedostępnym miejscu. Również w przypadku zniknięcia sygnału GPS operator 
niezwłocznie powinien wysłać serwis do miejsca, w którym sygnał GPS był nadawany 
ostatnio. Ponadto należy wdrożyć w aplikacji system raportowania rozładowanych rowe-
rów przez użytkownika. Dane te powinny być również gromadzone w czasie rzeczywistym 
przez ZTM, co pozwoli na bieżące monitorowanie stanu sprawnych rowerów. Rowery,  
w których zasilanie terminala jest na wyczerpaniu (np. poniżej 10%) powinny być oznaczo-
ne jako niedostępne, a operator zobowiązany do naładowania roweru w ramach serwisu. 

2. Operator również w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązku przywrócenia sprawności ro-
werów w określonym w umowie czasie 24 godzin. 

– w e–mailu do Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 14.05.2019 opisaliśmy przykład roweru nr 
67043, który jest pozostawiony przy ul. Taczaka 21 co najmniej od kilkudziesięciu dni. Zgłoszenie 
w aplikacji jako usterka w dniu 08.05.2019 nie zostało przez operatora rozpatrzone i w dniu 
14.05, w dniu powiadomienia ZTM rower w dalszym ciągu znajdował się w tej samej lokalizacji 
i prawdopodobnie znajduje się tam obecnie. Po dłuższym czasie, rozładowaniu ulega również 
moduł GPS, co powoduje zniknięcie roweru z mapy, tak jak w tym przypadku;
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Rozładowany rower 67043 w dniu 10.05, 14.05 i 27.05.2019 w tym samym miejscu na ul. Taczaka 21 (fot. Rowerowy Poznań)



– rower 66873 wspomniany w pkt. 1, pozostawiony przy ul. Ratajczaka 24 co najmniej od dnia 
naszej inspekcji (16.05) do dnia zamknięcia niniejszego raportu (27.05), a więc przez 12 dni nie 
został przez operatora zidentyfikowany jako niesprawny i przywrócony do użytku; 

– rowery 66658 oraz 66929 w dniach 20.05–23.05.2019 były pozostawione rozładowane w strefie 
zwrotu Os. Winiary. 23.05 w strefie znajdowały się już 4 rozładowane rowery. 

Przykład od użytkownika w dyskusji:

– P. M. – rower 66622 był pozostawiony rozładowany w dniach 12.05–15.05.2019 na ul. Marcin-
kowskiego; zgłoszenie nie było realizowane ze względu na „problemy z lokalizacją roweru”, po-
mimo że rower stał w widocznym miejscu przy jezdni;

W konsekwencji liczba rowerów niezdatnych do użytku wzrasta, co wpływa na bardzo negatyw-
ne postrzeganie przez użytkowników całego systemu PRM 4G jako wadliwego. 

REKOMENDACJA: Należy wdrożyć kontrolę czasu usuwania awarii rowerów przez opera-
tora oraz wprowadzić system raportowania przez użytkowników rozładowanych rowerów 
w aplikacji. Dane powinny trafiać w czasie rzeczywistym zarówno do operatora, jak i ZTM, 
co umożliwi niezależną od operatora kontrolę działania operatora w tym zakresie.  

3. Funkcja „Parking” działa w rowerach wadliwie. Powszechna jest sytuacja, gdy rower zabezpie-
czony za pomocą tej opcji jest automatycznie zwracany do systemu i naliczana jest opłata za 
pozostawienie roweru poza strefą zwrotu. 

Przykład:

– 05.05.2019, rower nr 66821, wypożyczenie 69907164 – rower został po zastosowaniu opcji 
Parking między godz. 09:55 a 10:04 automatycznie zwrócony na ul. Matejki 56, a opłata za zwrot 
poza strefą została naliczona (anulowana po złożeniu reklamacji).

Podobne przykłady zostały podane w dyskusji przez użytkowników W. S. i B. K.


REKOMENDACJA: Należy zobowiązać operatora do identyfikacji źródł a problemu i jego 
eliminacji. Po zgłoszeniu wyeliminowania problemu należy przeprowadzić testy działania 
opcji. 

4. Lokalizacja GPS rowerów działa wadliwie. Zgodnie z warunkami umownymi rower powinien być 
właściwie lokalizowany po 15 sek., w praktyce czas ten jest dłuższy – nawet ok. 30 sek. Powo-
duje to niekiedy naliczanie opłat za zwrot roweru poza strefą zwrotu lub strefą centralną. 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Rozładowane rowery 4G w strefie Os. Winiary – zdjęcia z 21.03, 22.03 i 23.03.2019 fot. Rowerowy Poznań)



Przykład: 23.05.2019, rower 67095, zwrot przy ulicy Ratajczaka. Podczas zwrotu terminal wy-
świetla komunikat o zwrocie roweru poza strefą zwrotu i możliwością naliczenia opłat. (Opłata nie 
została naliczona.) 
 
Ponadto użytkownicy podają zgłaszają naliczanie opłat wynikającą z opóźnień leżących po stro-
nie operatora. Przykłady podają w dyskusji użytkownicy F.B., M.M. (zwrot faktyczny po 18 min., 
systemowy po 22 min.), K.D. (kilkukrotne przekroczenie bezpłatnego czasu użytkowania przez 
opóźnienia w systemie), K.G. (brak zwrotu w systemie). Użytkownik T.Z. podaje przykład zwrotu 
roweru 66960 trwającego 170 h ze względu na uszkodzony zamek roweru! 
 
Użytkownik F.B. zgłasza również naliczanie opłat podczas zwrotów rowerów na granicy strefy 
centralnej.


REKOMENDACJA: Należy zobowiązać operatora do identyfikacji źródł a problemu i jego 
eliminacji. Po zgłoszeniu wyeliminowania problemu należy przeprowadzić testy działania 
zwrotów. Ponadto należy poszerzyć wirtualny margines strefy zwrotów i strefy centralnej 
(bez zmian granicy zwrotu widocznej dla użytkownika), tak aby zmniejszyć ryzyko błędu 
lokalizacji GPS na granicy zwrotu. 

4. Rowery 4G są pozostawiane przez niektórych użytkowników na zamykanych osiedlach, klatkach 
schodowych i innych niedostępnych miejscach. Jest to zjawisko spotykane w większości bez-
stacyjnych systemów rowerów miejskich, jednak umowa z operatorem PRM przewiduje odpo-
wiedzialność operatora za relokację rowerów pozostawionych w miejscach niedozwolonych (Zał. 
1, pkt 2.2. f), a regulamin PRM użytkowników obliguje do pozostawiania roweru w miejscach 
dostępnych dla innych użytkowników.  
 
Użytkownik dyskusji B.K. podaje przykład 3 rowerów zaparkowanych za zamkniętą bramą na 
posesji przy ul. Młyńskiej 14a, z czego jeden – 66948 co najmniej od kwietnia. W dniach 12.05–
20.05.2019 użytkownicy B.K. i P.M., fotografowali rower w tym samym miejscu; dwukrotne zgło-
szenie do operatora nie zostało zrealizowane. 


REKOMENDACJA: Należy wdrożyć kontrolę sposobu relokacji rowerów przez operatora 
oraz wszcząć procedurę nakładania kar na użytkowników łamiących postanowienia regu-
laminu wypożyczenia. Ponadto należy wdrożyć w aplikacji system raportowania przez 
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Rower przy ul. Młyńskiej 14a – zdjęcia z kwietnia (fot. B.K.), 12.05 (fot. Paweł Mleczak / RP) i 20.05.2019 (fot. B.K.)



użytkowników rowerów pozostawionych w miejscach niedozwolonych wraz z możliwością 
dodania lokalizacji GPS (automatycznie za zgodą wyrażoną przez użytkownika w preferen-
cjach aplikacji). Wzorem dyspozycji stosowanych w systemie MEVO, w miejscach nagmin-
nego pozostawiania rowerów za zamkniętymi bramami i w innych miejscach niedozwolo-
nych można na bieżąco ustalać strefę zwrotu niedozwolonego (czerwoną). 

5. Rowery 3G i 4G są niewystarczająco rozróżnione, co powoduje, ż e mniej doświadczeni użyt-
kownicy mają trudności z użytkowaniem systemu, skutkujące często używaniem roweru 3G jako 
roweru bezstacyjnego. 


REKOMENDACJA: Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych elementów odróżniających 
rowery 4G. Rozwiązaniem najlepszym byłaby zmiana kolorystyki rowerów 4G, jednak ze 
względu na brak uwzględnienia tego wymogu w umowie z operatorem taka zamiana może 
być kosztowna. Należy rozważyć z operatorem inne środki techniczne (np. zastosowanie 
folii samoprzylepnej na ramie roweru) itp. Rekomendujemy również zastosowanie tego 
odróżnienia w kolejnych partiach dostawy rowerów zgodnie z umową.   

3. APLIKACJA/UX 
1. Aplikacja Poznański Rower Miejski nie podaje kodu obejmy roweru 3G, jest on widoczny tylko 

w  aplikacji Nextbike. Uniemożliwia to czasowe zaparkowanie roweru czy zwrot roweru 3G na 
stacji, na której wszystkie stojaki są zajęte. Z nieznanych przyczyn kod blokady roweru 4G jest 
przesyłany w wiadomości tekstowej, a nie podawany w aplikacji. 


REKOMENDACJA: Należy wdrożyć wyświetlanie kodu linki roweru 3G i kodu blokady ro-
weru 4G w aplikacji. 

2. Ze względu na wskazane w pkt. 1.3. niezrozumienie przez niektórych użytkowników rozdziału 
systemów 3G i 4G, skutkujące nagminnym pozostawianiem rowerów 3G w strefach 4G, aplikacja 
powinna wyraźnie wskazywać strefy zwrotu rowerów 3G. 


REKOMENDACJA: Należy wdrożyć w aplikacji kilkuelementową informację dla użytkowni-
ka. Po wypożyczeniu roweru 3G na ekranie aplikacji (oraz na ekranie terminala 3G) powin-
no pojawić się ostrzeżenie, że zwrot roweru jest możliwy tylko na stacji 3G, które są ozna-
czone na mapie odpowiednim kolorem. Ponadto na mapie aplikacji po wypożyczeniu po-
winny być tylko widoczne (lub aktywne) stacje 3G.  

3. Aplikacja Nextbike nie rozróżnia stacji 3G, stref zwrotów 4G i rowerów wolnostojących. Wypoży-
czenie rowerów jest wciąż możliwe w aplikacji Nextbike, co powoduje niezrozumienie zasad 
działania systemów 3G i 4G u okazjonalnych użytkowników.
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REKOMENDACJA:  Należy ujednolicić wskazanie stacji 3G i stref 4G w obu aplikacjach. 

4. Zastosowane kolory i ikony do oznaczenia stacji i rowerów wolnostojących w aplikacji Poznański 
Rower Miejski są nieintuicyjne i brak informacji, jaki rodzaj stacji jest definiowany przez dany ko-
lor. 


REKOMENDACJA: Stacje powinny być wyróżnione za pomocą gradacji cechy. Stacje 
o pełnej funkcjonalności (3G) powinny być oznaczone pełną ikoną lub kolorem ciemnym, 
strefy o niepełnej funkcjonalności (4G) powinny być oznaczone obrysem ikony lub kolorem 
jasnym. Rower wolnostojący powinien być odróżniony od stacji wielkością ikony lub inną 
ikoną. Stacje puste powinny być tymczasowo wyróżnione wyszarzeniem odpowiedniej 
ikony. Na ekranie mapy należy umieścić rozwijaną po kliknięciu legendę. 

5. Aplikacja nie posiada pełnej funkcjonalności związanej ze zjawiskiem rozładowanych rowerów.


REKOMENDACJA: Należy aplikację uzupełnić o możliwość raportowania przez użytkowni-
ków rowerów rozładowanych wraz z opcją wymuszenia zakończenia trwającego wypoży-
czenia. Zgłaszane są przypadki braku możliwości zwrócenia roweru po rozładowaniu 
w trakcie wypożyczenia. Opcja ta powinna pozwolić na udostępnianie lokalizacji, aby ope-
rator był w stanie łatwo zlokalizować rozładowany rower, nawet po rozłączeniu sygnału 
GPS z modułu roweru. Dane powinny trafiać również do ZTM w czasie rzeczywistym 
w celu ułatwienia kontroli działania systemu. 

6. Aplikacja nie posiada pełnej funkcjonalności związanej ze zjawiskiem rowerów pozostawionych 
w miejscach niedostępnych oraz porzuconych.


REKOMENDACJA: Należy aplikację uzupełnić o możliwość raportowania przez użytkowni-
ków rowerów rowerów pozostawionych w miejscach niedostępnych oraz porzuconych. 
Opcja ta powinna pozwolić na udostępnianie lokalizacji, aby operator był w stanie łatwo 
zlokalizować rower 4G, nawet po rozłączeniu sygnału GPS z modułu roweru czy rower 3G 
bez modułu GPS. Dane powinny trafiać również do ZTM w czasie rzeczywistym w celu uła-
twienia kontroli działania systemu. 
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Propozycja wyglądu ikon: 
1. Stacja PRM3G,  
2. Strefa zwrotu PRM4G,  
3. Rower 4G,  
4. Rower 4G elektryczny,  
5. Stacja 3G pusta. 



7. Aplikacja nie wykorzystuje wszystkich możliwości modułu GPS w rowerze 4G. Szczegóły wypo-
życzenia zawierają tylko lokalizację punktu wypożyczenia i zwrotu roweru, bez zapisu śladu trasy 
przejazdu. Taka funkcjonalność jest elementem motywacyjnym dla uczestników i pozwala ocenić 
intensywność użytkowania roweru miejskiego. Daje również możliwość wykorzystania roweru 
miejskiego w przyszłości do przeprowadzenia wydarzeń i rywalizacji, zwiększających popularno-
ść roweru. Ponadto lista w zakładce „Wypożyczenia” nie zawiera daty wypożyczenia, która jest 
dopiero widoczna po wejściu w szczegóły wypożyczenia.


REKOMENDACJA: Postulujemy uzupełnienie funkcjonalności aplikacji o zapis i wyświetla-
nie trasy przejazdu i pokonanego dystansu rowerem 4G. Aplikację należy również uzupeł-
nić o wyświetlanie daty wypożyczeń. 

4. STRONA INTERNETOWA/UX 
1. W zakładce „Jak to działa” w niewystarczająco czytelny sposób opisano różnicę pomiędzy sys-

temem 3G i 4G, co skutkuje licznymi zwrotami rowerów 3G w strefach zwrotu 4G.


REKOMENDACJA: W zakładce „Jak to działa” należy dodać punkt wyjaśniający czym jest 
a) rower 3. generacji, b) rower 4. generacji, c) stacja z elektrozamkiem i terminalem 3G, d) 
strefa zwrotu 4G, e) strefa centralna 4G. Punkt należy zilustrować zdjęciami oraz ikonami 
używanymi na mapie. 
W punkcie 3. „Zwróć rower” należy wyraźnie podkreślić, że zwrot roweru 3G jest możliwy 
wyłącznie na stacji 3G z elektrozamkiem i terminalem oraz że zwrotów nie wolno dokony-
wać w strefach zwrotu 4G i może być to obciążone opłatą dodatkową w wysokości 350 
PLN zgodnie z cennikiem. 
W FAQ / Wypożyczenie/zwrot należy dodać punkt „Czy rower PRM3G mogę zwrócić 
w strefie PRM4G 

2. Mapa w zakładce „Mapa stacji” jest nieintuicyjna. Brak legendy. Poszczególne przyciski w nie-
zrozumiały sposób pokazują status dostępności.

 – Jaka jest funkcja przycisku „Wszystkie” i czym różni się od przycisku „Stacje”? Po przekliknię-
ciu ich wygląd mapy nie zmienia się. Przyciska Stacje pokazuje również wolnostojące rowery 4G.

 – Brakuje przycisku przełączania widoku stacji 3G i 4G.

 – Po przekliknięciu na przycisk 3G na mapie widać ikonę rowerów wolnostojących (3G?) oraz 
pozostawionych w strefach zwrotu 4G, co sugeruje użytkownikowi, że jest możliwość używania 
roweru 3G jako bezstacyjnego. 
– Widok domyślny nie wyświetla strefy użytkowania (niebieskiej).


 REKOMENDACJA: Należy uporządkować wygląd mapy. Proponujemy dwie grupy przyci-
sków: 
 – większe, oznaczone ikonami używanymi do oznaczania stacji do przełączania odpo-
wiednio widoku: Wszystkie stacje PRM>Stacje z terminalem 3G>Strefy zwrotu 4G 
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 – mniejsze, oznaczone ikonami używanymi do oznaczania rowerów do przełączania od-
powiedni widoku: Rower 3G>Rower 3G z fotelikiem>Rower 3G 4+>Rower 3G 6+>Rower 
4G> Rower 4G elektryczny. Na mapie nie powinny być pokazane rowery 3G pozostawione 
w miejscach innych niż stacje 3G. 

3. Podobnie, jak w przypadku aplikacji Poznański Rower Miejski, użyte oznaczenia (ikony) i kolory 
do oznaczania stacji i rowerów są nieintuicyjne.


 REKOMENDACJA: Ujednolicony wygląd zgodnie z rekomendacjami w punkcie 3.4. 

4. „Lista stacji” jest nieczytelna dla użytkownika i nieznane jest jej przeznaczenie. Po kliknięciu 
w link z numerem stacji użytkownik jest przeniesiony na górę strony. Współrzędne stacji nie sta-
nowią przydatnej informacji dla użytkownika.


 REKOMENDACJA:  Należy listę uzupełnić o kolumnę „Nazwa stacji”, natomiast usunąć 
kolumnę „Współrzędne”. Aktywnym linkiem powinna być Nazwa stacji, która po kliknięciu 
będzie przenosić do punktu na mapie z lokalizacją stacji. 

5. Mapa nie pozwala na ustalenie lokalizacji użytkownika.


REKOMENDACJA:  Należy na mapie dodać przyciska z ikoną „pokaż moją lokalizację” 
i umożliwić pobieranie przez stronę za zgodą użytkownika lokalizacji komputera. 

6. Po zalogowaniu do konta w zakładce „Moje konto/Historia wypożyczeń” w tabeli transakcji po 
płatnym/premiowanym zwrocie pojawia się informacja: „Premiowany zwrot roweru – zwrot rowe-
ru na stacji MEVO, po podjęciu poza stacją MEVO: 2 zł.”


REKOMENDACJA: Należy dokonać dostosowania do systemu PRM. 

7. Logowanie do konta jest niemożliwe na przeglądarce Safari (12.1) dla komputerów działających 
w systemie Mac OS. Po wpisaniu hasła następuje ponowne przekierowanie do strony logowania.


REKOMENDACJA: Należy dokonać optymalizacji strony do przeglądarki Safari Mac OS. 

5. OBSŁUGA KLIENTA 
1. Zgodnie z umową z operatorem, maksymalny czas połączenia z konsultantem nie może przekra-

czać 5 minut. Faktycznie wg informacji użytkowników połączenia są realizowane po znacznie 
dłuższym czasie. Przykład: zgłoszenie w dn. 23.04.2019 r. porzucenia roweru 3G na ul. Przepa-
dek – zgłoszenie zostało odebrane po ok. 5 min a następnie rozmowa miała zostać przekazana 
do innego działu. Po kolejnych 12 minutach oczekiwania rozmowa została automatycznie rozłą-
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czona bez zakończenia sprawy.  
 
Użytkownicy w dyskusji wskazują czasy oczekiwania na połączenie od 20 do nawet 40 minut!


REKOMENDACJA:  Należy wdrożyć zewnętrzną kontrolę czasu połączenia z infolinią. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, zobowiązać operatora do poprawy czasu połą-
czenia z infolinią.  

2. Zgłaszane są przypadki braku rozpatrzenia w regulaminowym czasie reklamacji przez operatora 
lub też braku odpowiedzi lub odpowiedzi na reklamacje w nieregulaminowym terminie powyżej 
14 dni. Może to świadczyć o dużej liczbie zgłaszanych reklamacji.  
Przykład: Brak odpowiedzi na reklamację zarejestrowaną pod numerem 1420792033 z dnia 
05.05.2019.


REKOMENDACJA: Należy zlecić operatorowi przygotowanie raportu dot. liczby oraz spo-
sobu i czasu rozpatrywania reklamacji (minimalny, średni, maksymalny). Raport powinien 
zawierać również informacje o najczęstszych przyczynach zgłaszania reklamacji, co po-
zwoli na lepsze zidentyfikowanie problemów w funkcjonowaniu systemu 4. generacji.  

3. Po zwróceniu roweru 4G poza strefą (płatny zwrot) oraz po premiowanym zwrocie roweru w stre-
fie zwrotu 4G na e–mail użytkownika przychodzi e–mail od operatora z adresu info@nextbike.pl z 
informacją. W nagłówku e–maila wyświetla się nazwa nadawcy “VETURILO”. 


REKOMENDACJA: Należy zobowiązać operatora do przesyłania e–maila z dedykowanego 
dla PRM e–maila. 

4. Wątpliwy jest przymus podania operatorowi podczas rejestracji numeru PESEL. Rower miejski 
jest środkiem transportu często preferowanym przez zagranicznych turystów ze względu na ela-
styczność przemieszczania się w obrębie śródmieś cia, a obowiązek podania numeru PESEL 
uniemożliwia lub utrudnia osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego zarejestrowanie w 
systemie, a w przypadku turystów, krótkotrwałe i spontaniczne korzystanie z systemu Poznań-
skiego Roweru Miejskiego. 


REKOMENDACJA: Należy rozważyć zupełną rezygnację z gromadzenia numerów PESEL 
podczas rejestracji lub w procesie rejestracji dodać opcję wyboru narodowości, a w przy-
padku podania innej niż polskiej, przeprowadzić rejestrację bez konieczności podawania 
numeru PESEL. 
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PODSUMOWANIE 
Po dwóch miesiącach funkcjonowania Poznańskiego Roweru Miejskiego 4. generacji nasuwa się 
wniosek, że system nie został wystarczająco dobrze przygotowany do uruchomienia. W naszej opinii 
bezzasadne okazały się obawy, że trudności będzie sprawiać sama technologiczna integracja sys-
temu 3. i 4. generacji, dzięki któremu powstał system hybrydowy. Pod tym względem przyjęty model 
współdziałania dwóch systemów sprawdza się. Ujawnione błędy wskazują natomiast przede wszyst-
kim na problemy z właściwym przygotowaniem wdrożenia stref zwrotów leżący po stronie Zarządu 
Transportu Miejskiego oraz niewypełnianie przez operatora NB Poznań zobowiązań umownych, do-
tyczących utrzymania systemu i obsługi klienta. Zabrakło również zaplanowania i przeprowadzenia 
kampanii informacyjnej, polegającej na zaznajomieniu użytkowników ze szczególnymi zasadami ko-
rzystania z systemów 3G i 4G, co powoduje niezrozumienie wśród mniej doświadczonych użytkow-
ników ograniczeń związanych z „hybrydowością” systemu. W ubiegłych latach Poznański Rower 
Miejski, pomimo ujawnianych regularnie problemów, leżących po stronie operatora, rokrocznie zy-
skiwał na popularności, głównie za sprawą rozbudowy systemu i zwiększającej się dostępności ro-
werów miejskich. Niestety mankamenty wdrożenia 4. generacji systemu pogorszyły odbiór społeczny 
i zaufanie do roweru miejskiego i konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu wyeliminowania 
wskazanych wad systemu. 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu raportu, liczne przykłady i konstruktywne uwagi użyt-
kownikom grupy ROWEROWY POZNAŃ - FORUM MIEJSKIE:  
https://www.facebook.com/groups/rowerowypoznan.forum/

Filipowi, Kasi, Adzie, Wiktorowi, Tomaszowi, Annie, Michałowi, Krzysztofowi, Kubie, Janowi, Kubie, 
Pawłowi, Borysowi, Magdzie, Mateuszowi, Thomasowi, Kubie i Adamowi!


Koordynator raportu: 
Karol Raniszewski 
karol.raniszewski@rowerowypoznan.pl 
http://rowerowypoznan.pl/kontakt/
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