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O nas
Projekt City Changer Cargo Bike (CCCB) opiera się na 
nieograniczonym potencjale rowerów towarowych, 
promując ich wykorzystanie przez użytkowników 
publicznych, prywatnych i komercyjnych. Dzięki 
wsparciu programu Horizon2020, projekt CCCB 
łączy grupę 20 partnerów od Norwegii po Grecję 
i od Wielkiej Brytanii po Bułgarię. Czerpiąc z 
najlepszych praktyk w Europie, ta inicjatywa ma 
na celu podniesienie świadomości i wspieranie 
upowszechnienia rowerów towarowych i 
rowerowych inicjatyw. 

W ten sposób wdrażamy interesujące rozwiązania, 
które między innymi oferują bardziej zrównoważone 
działania logistyczne, wpływają na poprawę jakości 
przestrzeni publicznej, angażują mieszkańców i 
przyczyniają się do zmniejszenia ruchu ulicznego.
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Czym jest rower 
towarowy? 

Rowery towarowe (cargo) to rowery zaprojektowane 
specjalnie do przewozu towarów, zarówno ciężkich 
jak i lekkich, o małych i dużych rozmiarach. Ich 
budowa jest zróżnicowana: od tradycyjnych rowerów 
typu short-john, poprzez trzykołowe modele cargo, 
do wykonywanych na zamówienie czterokołowych 
rowerów z silnikiem elektrycznym dostosowanych 
do specyficznych potrzeb komercyjnych. Mimo, iż 
rowery towarowe wykorzystuje się od ponad stu lat, 
ich nowoczesna budowa i innowacyjne rozwiązania 
zastosowane w akumulatorach sprawiają, że 
współczesne modele są bardziej wydajne i dostępne. 

Ładowność i ceny tych rowerów są także bardzo 
zróżnicowane - od lżejszych rowerów, których cena 
waha się od 1000 do 2000 euro, przy ładowności do 
80 kg, do cięższych rowerów, za które można zapłacić 
od 2000 do 12 000 euro i które mogą przewieźć 
do 350 kg. Te rowery mogą sprostać problemom 
środowiskowym, logistycznym, drogowym i 
społecznym, przed którymi staje wiele europejskich 
miast, zapewniając jednocześnie nowe spojrzenie na 
mobilność, transport i jakość życia.
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1
Przyjazny dla śro-
dowiska
Narzędzie do rozwiązywania problemów związanych 
z emisją dwutlenku węgla i zanieczyszczeniami, 
zagospodarowaniem terenu oraz stratami energii.

Hałas i zanieczyszczenia generowane przez transport 
towarów są istotnym problemem w miastach, gdyż 
to właśnie miasta generują 40% ogólnego poziomu 
emisji dwutlenku węgla związanego z transportem 
i 70% innych zanieczyszczeń wynikających z 
transportu. Jeden rower towarowy zamiast pojazdu 
spalinowego oznacza oszczędności na poziomie 5 ton 
emisji dwutlenku węgla rocznie, co sprawia, że rower 
staje się skutecznym narzędziem do osiągnięcia 
unijnego celu zakładającego wolny od dwutlenku 
węgla obszar logistyki miejskiej do 2030 r. Rowery 
towarowe są nie tylko przyjazne dla środowiska, 
ale ich produkcja zużywa jedynie 5% materiałów 
i energii niezbędnych do produkcji pojazdu 
spalinowego. Tereny miejskie to również deficytowe 
zasoby w obszarze miasta, i w miastach takich jak 
Berlin, gdzie strefy parkingowe zajmują około 28 km 
(dane statystyczne z 2013r.), przekształcenie jedynie 
2% tej przestrzeni pozwoliłoby na utworzenie strefy 
parkingowej dla ponad 300 tysięcy rowerów.
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Zmiana stylu życia nie tylko jest możliwa, ale jest 
najtańszym i najprostszym rozwiązaniem. 

Cena za standardowy rower towarowy waha się od 
1000 do 2000 euro, natomiast rower ciężarowy o 
dużej ładowności i z dodatkowym  napędem  może 
kosztować ponad 10.000 euro. Sam rower generuje 
niskie koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania 
przy minimalnych kwotach ubezpieczenia i podatku. 
Ponadto, prosta konstrukcja roweru pozwala w wielu 
przypadkach na samodzielne wykonanie napraw, 
bez pomocy serwisu rowerowego. W Europie łączne 
koszty transportu przypadające na jedną rodzinę 
mogą stanowić średnio 13% dochodu gospodarstwa 
domowego. Kopenhaga jest wspaniałym przykładem 
jak można znacząco obniżyć te koszty w sytuacji, gdy 
26% wszystkich rodzin z przynajmniej dwojgiem 
dzieci posiada rower towarowy, a 30% rowerów jest 
substytutem samochodu.5

Cenowo przystępny i 
wygodny

2
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3
Skoro sama jazda na rowerze jest już korzystna, to 
rowery towarowe jeszcze bardziej przyczynią się do 
poprawy sytuacji zdrowotnej w miastach. 

Społeczeństwo poruszające się na rowerach to 
zdrowsi obywatele i lepiej funkcjonujące miasta. 
Przewidywana długość życia ludzi, którzy regularnie 
jeżdżą na rowerze wzrasta nawet o 14 miesięcy, 
a dojeżdżanie do pracy na rowerze oznacza, że 
jesteśmy narażeni jedynie na 50% zanieczyszczeń w 
porównaniu z osobami, które jadą samochodem. W 
Kopenhadze, gdzie liczba kilometrów pokonywana 
rowerem zwiększyła się o 60 milionów km w okresie 
od 2012r. do 2016 r., mieszkańcy wykorzystali 
o 50 000 mniej dni zwolnienia lekarskiego, co 
przyniosło oszczędności w służbie zdrowia na 
poziomie 215 milionów euro. Jazda na rowerze do 
pracy jest doskonałym sposobem na codzienne 
dojazdy i utrzymanie dobrej kondycji, a jazda 
rowerem towarowym jest jeszcze lepsza! W wielu 
przypadkach, dzięki rowerom towarowym zupełnie 
eliminuje się potrzebę codziennych dojazdów do 
pracy samochodem.

Zdrowsze miasta
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4
Zatłoczone miasta na nowo definiują przestrzeń dla 
mieszkańców, a utrzymanie szybko rozwijającego się 
sektora handlu elektronicznego nie będzie już dłużej 
możliwe bez wprowadzenia znaczących zmian. 

Urbanizacja nabiera tempa, miasta są zatłoczone, 
a procesy logistyki miejskiej są coraz trudniejsze 
do utrzymania. W efekcie każdego roku europejska 
gospodarka traci 1% PKB z powodu kongestii ruchu 
drogowego. Strefy ograniczonego ruchu zyskują 
na popularności, centra europejskich miast są 
wyłączane z ruchu zmotoryzowanego, a handel 
elektroniczny rozwija się w tempie 10% rocznie. 
Rowery towarowe są skutecznym rozwiązaniem 
w miejskim transporcie towarów na końcowym 
odcinku dostaw. Te rowery mogą sprostać 
problemom środowiskowym, logistycznym, 
drogowym i społecznym, przed którymi staje wiele 
europejskich miast, zapewniając jednocześnie nowe 
spojrzenie na mobilność, transport i jakość życia.

Zmniejszenie 
poziomu zatłoczenia 
dróg
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Poprawa 
dostępności 
transportowej
Rowery towarowe przełamują bariery mobilności, które 
ograniczają wolność poruszania się dla każdego z nas. 

Transport to nie tylko przemieszczanie się z punktu 
A do punktu B –– to dojazdy do pracy, do punktów 
handlowych, miejsc usług społecznych, placówek 
edukacyjnych i wielu innych, w społecznościach 
miejskich, jak i wiejskich. Jako najtańszy środek 
transportu towarowego, rowery cargo przełamują 
bariery mobilności i sprawiają, że środki transportu 
są dostępne prawie dla wszystkich, bez konieczności 
posiadania prawa jazdy. Ponadto, dzięki rowerom 
towarowym zarówno młodsi jak i starsi mogą w 
podobny sposób korzystać z dostępu do miasta poprzez 
programy, jak np. Cycling Without Age, którego 
misją jest budowanie integracyjnych społeczności, 
w których wiek danej osoby, pochodzenie czy 
możliwość poruszania się nie stanowią przeszkody w 
ich uczestnictwie w życiu społecznym.

5
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Promowanie 
równości płci
Trendy związane z rowerami towarowymi pokazują 
ważną zmianę zachodzącą w zdominowanej przez 
mężczyzn społeczności rowerowej.

Korzystanie z rowerów towarowych przez kobiety, 
w szczególności do przewozu dzieci, jest znaczące: 
stanowią one mniejszość w ogólnej liczbie 
rowerzystów, ale większość wśród użytkowników 
rowerów towarowych z dziećmi - 78% kobiet korzysta 
ze swoich rowerów cargo do przewozu dzieci, w 
porównaniu do 56% mężczyzn korzystających z takiej 
opcji. Promowanie korzystania z rowerów towarowych 
przyczyni się do zmniejszenia wszechobecnego 
podziału ze względu na płeć w społeczności rowerowej 
szczególnie dlatego, że kobiety dojeżdżające do 
pracy rowerem częściej zatrzymują się po drodze 
w miejscach takich jak szkoła, sklep spożywczy lub 
miejsca, w których trzeba załatwić codzienne sprawy. 
Na przykład w Niderlandach, gdzie z powodzeniem 
zostało to wdrożone, kobiety stanowią większość 
w ogólnej liczbie rowerzystów. To pokazuje, że 
powszechna edukacja i unormowanie kwestii 
dotyczących rowerów towarowych w połączeniu z 
większą liczbą dróg rowerowych przyniesie korzyści 
kobietom i pozwoli im na załatwianie codziennych 
spraw rowerem.

6
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7
Poprawa mobilności 
rodziny
Najprostszy, najbardziej inteligentny i dający najwięcej 
radości możliwy do wyobrażenia minivan.

Właściciele samochodów doświadczają 
zwiększonego opodatkowania, kar za emisję 
dwutlenku węgla oraz zakazu ruchu samochodowego. 
Rowery towarowe stanowią bezpieczny i bardziej 
dogodny środek transportu dla rodzin i ich dzieci. 
Odwożenie i odbieranie dzieci w wieku szkolnym 
może być bezpieczne i proste bez ogromnej liczby 
samochodów rywalizujących ze sobą na drogach i 
stanowiących jednocześnie zagrożenie dla dzieci. 
Przy możliwości przewożenia nawet czwórki dzieci 
pojazdem zajmującym czterokrotnie mniej miejsca 
niż samochód, rowery towarowe są zdecydowanie 
bardziej przydatne i skuteczne. Zajmując jedynie 
ułamek przestrzeni parkowania potrzebnej dla 
samochodu, rowery towarowe stanowią tańszą i 
bezpieczniejszą alternatywę dla samochodu. 
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Uwolnić czas
Rezygnacja z samochodu zaoszczędzi Ci około jednego 
tygodnia pracy każdego roku. Co zrobisz z tym nowym 
wolnym czasem? 

Na całym świecie, w każdym dużym mieście można 
zaobserwować, że rower jest tak samo szybki, a 
nawet szybszy niż samochód. Rowerzyści są mniej 
zależni od ruchu ulicznego i zwykle przemieszczają 
się szybciej w godzinach szczytu. W tych godzinach 
średnia prędkość samochodu waha się of 5 do 
15km/h, podczas gdy rower może z łatwością 
jechać z prędkością powyżej 15km/h bez większych 
trudności. W Londynie, znalezienie miejsca do 
parkowania może trwać do 8 minut, co stanowi około 
czterech dni w roku spędzonych na parkowaniu!14

8
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Tętniące życiem 
ulice miast
Zastąpienie samochodu rowerem towarowym nadaje 
miastom ludzką skalę.

Rowery towarowe mogą przyczynić się do 
promowania tętniących życiem ulic miast i zmian w 
doświadczaniu miasta przez pieszych i rowerzystów. 
Komfort życia w mieście jest określony wieloma 
czynnikami, takimi jak projekt urbanistyczny, 
zagospodarowanie przestrzeni oraz systemy 
transportowe, które podkreślają ludzki wymiar 
miasta. Kompaktowa wszechstronność rowerów 
towarowych zapewnia wiele zastosowań, poza samą 
funkcją transportową, jak np. instalacje artystyczne, 
improwizowane stanowiska dla DJ’a, czy rower 
gastronomiczny. Te okazje do ludzkiej interakcji 
i aktywności na ulicach miast przyczynią się do 
poprawy jakości życia.

9
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Bezpieczniejsze ulice
Rowery towarowe mogą ograniczyć liczbę samochodów 
na drogach, ratując życie i podnosząc jego jakość.

W całej Europie zaobserwowano, że liczba 
wypadków śmiertelnych maleje wraz ze wzrostem 
liczby przejazdów realizowanych rowerem. Nie 
jest to zbieg okoliczności, że Niderlandy, państwo 
z najwyższym poziomem korzystania z roweru, 
charakteryzuje się również najniższą liczbą ofiar 
śmiertelnych w wypadkach z udziałem rowerzystów 
(1,1 ofiar śmiertelnych na 100 milionów kilometrów 
przejechanych rowerem). Najnowszy raport Instytutu 
Zdrowia Globalnego w Barcelonie przewiduje, 
że rozbudowa infrastruktury rowerowej może 
przyczynić się do spadku liczby przedwczesnych 
zgonów we wszystkich europejskich miastach 
o 10000 rocznie. Przekształcenie dróg, tak aby 
mogły pomieścić jedną czwartą mieszkańców na 
drogach rowerowych przyczyni się do ratowania 
ludzkiego życia nie tylko poprzez zmniejszenie 
liczby wypadków drogowych, ale również w wyniku 
zmniejszenia szkodliwego wpływu zanieczyszczeń 
oraz siedzącego trybu życia.

10
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Ułatwienia 
dla transportu 
intermodalnego
Przy możliwości szybkiej przesiadce z transportu 
kołowego na szynowy, rower towarowy nie ma 
praktycznie żadnych ograniczeń.

Rowerzyści korzystający z rowerów towarowych 
mogą korzystać z różnorodnych rozwiązań 
w zakresie połączeń rowerowo-kolejowych. 
Europejskie miasta usprawniły rozwiązania w 
zakresie intermodalności poprzez zapewnienie 
bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów 
towarowych na węzłach komunikacyjnych. Malmo, 
Maastricht, Cambridge i Utrecht są wśród miast, 
które jako pierwsze wprowadziły miejsca parkingowe 
dla rowerów towarowych przy stacjach kolejowych. 
Intermodalność rowerów towarowych, ich zdolność 
do łatwego poruszania się ulicami, drogami 
rowerowymi i pociągami to kolejny element, który 
świadczy o wyższości rowerów nad samochodami w 
zakresie wygody i prędkości.

11
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Różnorodna platforma 
biznesowa
Rower towarowy dostosowany do własnych potrzeb 
pozwala Ci na rozpoczęcie lub zreformowanie własnej 
działalności przy niewielkich nakładach.

Od kawy i lodów do dostaw kwiatów - coraz więcej 
mikro firm rozpoczynających działalność korzysta z 
rowerów towarowych, jako elastycznego globalnego 
modelu biznesowego. Ze względu na niski kapitał 
początkowy i szeroki zakres możliwości, twórcze 
umysły mogą z łatwością przekuć swoje pomysły 
w rzeczywistość. Organizatorzy ulicznych festiwali 
i wydarzeń korzystają z tego typu rozwiązań, a 
gospodarka rozwija się dzięki rosnącej liczbie małych 
przedsiębiorstw działających na danym obszarze. 
Otwiera się nowe pole działalności biznesowej - 
bezemisyjne i bez hałasu.

12
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Niezawodność 
pracowników
Jazda rowerem jest korzystna dla pracowników, którzy 
codziennie pokonują duże odległości, zapewniając 
terminową realizację działań.

Zastąpienie samochodów dostawczych rowerami 
towarowymi zwiększa potencjał całego sektora 
logistycznego przedsiębiorstwa i poprawia warunki 
pracy oraz warunki zdrowotne pracowników. 
Gdy szpitale w Kopenhadze zmieniły sposób 
przewożenia próbek krwi na transport rowerami 
towarowymi, zmniejszyły się koszty związane 
z logistyką, zwiększyła się liczba przejazdów w 
ciągu dnia, a zmniejszyła się liczba dni zwolnienia 
lekarskiego wykorzystywanego przez pracowników. 
Bez zmniejszenia powierzchni potrzebnej do 
realizacji usług, szpital poprawił zarówno stan 
zdrowia swoich pracowników jak i wydajność. 
Według Europejskiej Komisji Gospodarczej (EHG), 
podwojenie wskaźnika korzystania z roweru w 
Europie przyniosłoby europejskiej gospodarce 7 
miliardów euro pochodzących ze zmniejszonej 
absencji pracowników.

13
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Odpowiedzialność 
biznesu
Poszukując sposobów na zmniejszenie śladu 
węglowego, sektor biznesowy może wykonać kolejny 
krok wykorzystując rowery towarowe.

Oddziaływanie produkcji handlowej na środowisko 
jest w pełni mierzalne. Można obliczyć wszystko 
- od śladu węglowego, poprzez emisję gazów 
cieplarnianych do zużycia terenu przez dane 
przedsiębiorstwo. Oddziaływanie społeczne i 
środowiskowe danej firmy musi być brane pod uwagę 
przy każdym modelu biznesowym. Korzystanie z 
rowerów towarowych może odegrać istotną rolę przy 
zmianie postrzegania kultury etycznej w organizacji. 
Jest to mały krok, który firmy mogą wykonać, aby 
przedefiniować swoje podejście do wejścia na drogę 
zrównoważonego rozwoju. 

14
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Zielona 
komunikacja
Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, aby pokazać, 
że zwracają uwagę na aspekty środowiskowe, a rowery 
towarowe odnotowują w tym względzie znaczące 
sukcesy.

Zwracanie uwagi na zrównoważony rozwój 
środowiska może być bardzo korzystne. Europejscy 
konsumenci stają się coraz bardziej krytyczni i 
wymagający w zakresie konsumpcji. Jednym z 
najbardziej widocznych elementów łańcucha dostaw 
w przedsiębiorstwie jest system transportu, a 
większość rowerów towarowych jest wystarczająco 
duża, aby umieścić na nich reklamę, logo i informacje, 
które mogą być wykorzystane przez firmy w celach 
marketingowych. Skuteczne wykorzystanie rowerów 
towarowych w procesie logistycznym na końcowym 
odcinku dostaw przez największe na świecie 
firmy z sektora dostaw ekspresowych świadczy 
o zaangażowaniu w przejście na zrównoważony 
rozwój i (w przenośni) w zmianę charakterystycznej 
żółtej fasady DHL na zieloną.  

15
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Oszczędności
Opłacalne i oszczędne środki transportu do przewozu 
przesyłek biznesowych.

Elektryczne rowery towarowe są ekonomiczną 
alternatywą w stosunku do tradycyjnej floty 
pojazdów. Kosztują zaledwie ułamek kwoty za 
nowy samochód, praktycznie nie generują kosztów 
paliwa, charakteryzują się niskimi kosztami 
ubezpieczenia, konserwacji i napraw, co świadczy 
o tym, że elektryczny rower towarowy może 
uratować firmę przed ogromnymi kosztami floty 
transportowej. Kolejne ważne zalety obejmują: 
mniej miejsca potrzebnego na parkowanie, mniej 
pracowników na zwolnieniu lekarskim i mniej czasu 
na przemieszczanie się po zatłoczonych ulicach 
i na stanie w korkach. Na przykład, Drings of 
Greenwich (sklep mięsny w Greenwich) był w stanie 
zrealizować 95% dostaw do 5km elektrycznym 
rowerem towarowym, co przyniosło oszczędności 
w zakresie kosztów paliwa rzędu ponad 830 funtów 
rocznie. Podczas gdy masa większości pojazdów to 
ich masa własna, a jedynie niewielka część dotyczy 
masy przewożonego ładunku, rowery towarowe są 
wydajne pod względem ciężaru i mogą przewozić 
od 4 do 6 razy większy ładunek na kilogram masy 
pojazdu w porównaniu z samochodem dostawczym.

16
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Efektywność 
logistyczna
Dla przedsiębiorstw logistycznych, które potrzebują 
floty transportowej do terminowej i skutecznej realizacji 
zleceń, rowery towarowe są najlepszym rozwiązaniem 
problemów pojawiających się na „ostatniej mili”.

Według Cyclelogistics, każdy rodzaj przewozów 
towarowych, od torby z zakupami po lodówkę, na 
odległość do 7 km z masą ładunku do 200 kg/m3 
może być realizowany rowerem towarowym. Rowery 
towarowe mogą zastąpić ponad połowę działań 
logistycznych i jedną czwartą dostaw komercyjnych 
w europejskich miastach. W Centralnym Londynie, 
logistyka ostatniej mili charakteryzuje się 
przewozami na krótkim dystansie realizowanymi 
przez głównie stojące pojazdy, które tracą więcej 
czasu na parkowanie niż na jazdę. Tymczasem, 
rowery towarowe mają przewagę w poruszaniu 
się w ruchu ulicznym, w przestrzeniach pieszych 
i po drogach rowerowych, co pozwala na krótszy 
czas dostaw niż dostawa pojazdem spalinowym 
w mieście, mimo, iż mogą one rozwijać znacznie 
większe prędkości.
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Oszczędności w 
zakresie  ochrony 
zdrowia
Wiele korzyści zdrowotnych wynikających z większego 
poziomu korzystania z roweru może przynieść regionom 
milionowe oszczędności w zakresie ochrony zdrowia.

Każdy przejechany kilometr to sześciokrotnie 
większe koszty społeczne dojeżdżania do pracy 
samochodem niż rowerem. Są również realne zalety 
ekonomiczne wynikające z korzyści zdrowotnych dla 
społeczeństwa jeżdżącego rowerem. Zmniejszenie 
poziomu umieralności i zapadalności na choroby 
poprzez podwojenie wskaźnika korzystania z 
rowerów przyczyniłoby się do uzyskania przez 
europejską gospodarkę dodatkowych 189 miliardów 
euro. Niestety, w państwach członkowskich UE, 
gdzie prywatne pojazdy mechaniczne stanowią 
podstawowy środek transportu, wypadki drogowe 
są główną przyczyną śmiertelności wśród młodych 
ludzi (od 15 do 24 roku życia).
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Infrastruktura w 
bardziej przystępnej 
cenie
Promowanie rowerów towarowych i dróg rowerowych 
jest najlepszą inwestycją, jaką miasta mogą poczynić w 
miejską infrastrukturę. 

Miasta mogą zwiększyć swoje środki budżetowe 
poprzez promowanie rowerów towarowych i 
inwestowanie w infrastrukturę rowerową. Budowa 
infrastruktury rowerowej zapewnia regularnie 
wyższą stopę zwrotu i wyższy wskaźnik korzyści do 
kosztów niż główne projekty drogowe i inwestycje 
w transport publiczny, stanowiąc zaledwie ułamek 
ich ceny. Inwestycja w londyńską sieć rowerową 
przyniosła stopę zwrotu 4:1, a w Helsinkach nawet 
dwukrotnie więcej, zyskując 8 euro korzyści na 
każde wydane 1 euro! Przy coraz wyższych kosztach 
jazdy samochodem i coraz niższych kosztach jazdy 
rowerem, miasta mogą być zawsze w czołówce, 
inwestując w transport rowerowy. 
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Wiodąca rola w 
zmianie miejskiej 
mobilności
Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
miasta muszą podjąć konkretne działania, aby rozwiązać 
kwestie ochrony środowiska w obecnych czasach.

Miasta mogą zmieniać się dążąc do przyszłości 
wolnej od śladu węglowego, stosując rewolucyjne 
podejście do realizacji usług publicznych. Miasta 
takie jak Zagrzeb, Helsinki, Oslo, Ryga i Hamburg 
pokazały, że rowery towarowe sprawdzają się z 
powodzeniem przy czyszczeniu ulic, wywozie 
śmieci i usługach kurierskich! Miasta zachęciły 
do korzystania z rowerów towarowych poprzez 
ograniczenie dostępu dla wszystkich innych 
pojazdów dostawczych (Strasburg), dotacje na 
zakup rowerów na użytek prywatny i publiczny 
(Berlin, Oslo) i dołączenie ich do systemu rowerów 
publicznych (Hamburg). Miasta mogą stanowić 
przykład dla swoich mieszkańców poprzez realizację 
regularnych usług publicznych rowerem towarowym 
oraz zapewnienie preferencyjnego traktowania 
dostawców z niskoemisyjną flotą transportową.
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