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Mobilne Miasto: organizacja branżowa 
rozwijająca nową i współdzieloną 
mobilność w Polsce



• (R)ewolucja w mobilności miejskiej 
dzieje się na naszych oczach

• Lepsze miejsca do życia będą 
powstawać dzięki mobilności, która jest:

- współdzielona

- multimodalna

- bezemisyjna

- cyfrowa

- wygodna

- powszechna

Wizja: tworzymy mobilność przyszłości



• Mobilne Miasto powstało w 2017 r. i jest 
zrzeszeniem firm rozwijających branżę 
nowej i współdzielonej mobilności

• Stowarzyszenie posiada 12 członków 
wspierających, którzy udostępniają na 
ulicach polskich miast > 110 tys. pojazdów 
współdzielonych w modelach b2c i b2b

• Jesteśmy głosem eksperckim 
i opiniotwórczym dla regulatorów rynku, 
mediów oraz inwestorów 

O stowarzyszeniu



Członkowie wspierający (kolejność alfabetyczna)

Nasi członkowie udostępniają na ulicach polskich 

miast ponad 110.000 współdzielonych pojazdów

Jesteśmy organizacją 
partnerską PSPA



• działanie na szczeblu administracji 
lokalnej oraz centralnej w celu stworzenia 
nowych i opartych na idei ekonomii 
współdzielenia kategorii mobilności 
miejskiej, komplementarnych wobec 
innych form mobilności w miastach, 
którym przyznane zostaną określone 
przywileje w ruchu miejskim

• upowszechnianie dobrych praktyk 
współdzielonej mobilności z rynków 
zagranicznych

Cele statutowe (wybrane, slajd 1/2)

Strefa mikromobilności Hubu Mobilności Adgar Plaza w Warszawie



• proponowanie i wspieranie 
przedsięwzięć integrujących różne 
formy współdzielonej mobilności, 
jak również udrażniających rozwój 
elektromobilności oraz pojazdów 
autonomicznych

• wymiana doświadczeń w zakresie 
istotnych problemów regulacyjnych 
wynikających z uwarunkowań 
prawnych branży współdzielonej 
mobilności

Cele statutowe (wybrane, slajd 2/2)

Strefa car sharing Hubu Mobilności Business Garden Warszawa



#1 dopuszczenie współdzielonej mobilności do wybranych buspasów

#2 wjazd pojazdów współdzielonych do stref ograniczonego ruchu i stref czystego transportu

#3 zniesione lub zryczałtowane opłaty za postój w miejskich strefach płatnego parkowania

#4 dedykowane miejsca i przestrzenie parkingowe dla pojazdów współdzielonych

#5 porządkowanie przestrzeni publicznej i wspólnej poprzez tworzenie Hubów Mobilności

#6 otwarcie się komunikacji miejskiej na platformy typu MaaS (Mobility-as-a-Service)

#7 równy i niedyskryminacyjny dostęp do rynku współdzielonej mobilności dla wielu operatorów

#8 aktualizacja istniejących regulacji dla hulajnóg elektrycznych (eliminacja barier)

#9 przyjaźniejsze podatki dla usług współdzielonej mobilności jako zachęta do równoważenia mobilności

#10 współdzielona mobilność jako nowa, odrębna kategoria transportu w prawie o ruchu drogowym

(10 postulatów, które pomogą miastom równoważyć transport)

Postulaty branżowe – pakiet dla miast



Warsztaty: e-hulajnogi 

• samorząd, organizacje społeczne, 

operatorzy hulajnóg elektrycznych

• ewaluacja przekazana do 

Ministerstwa Infrastruktury

Raport rynkowy 2019

• przekrojowy: 150 stron, 

10 partnerów

• współdzielona mobilność 

i Mobility-as-a-Service

Metropolia GZM: 

rekomendacje

• rozwój współdzielonej 

mobilności i MaaS

• członek Rady ds. 

Nowoczesnej Mobilności

Warszawa

• członek Rady Warszawskiego 

Transportu Publicznego

• członek Branżowej Komisji 

Dialogu Społecznego ds. 

Transportu

Wybrane osiągnięcia (slajd 1/7)



Działania lobbingowe

• m.in. poprzez konsultacje 

publiczne, agencje PA, 

komisje parlamentarne

• współdzielona mobilność

• krajowa, cyfrowa licencja taxi

• hulajnogi elektryczne

• cyfryzacja

• otwarte dane

• UE: Green Deal i inne

Badanie UTO

• pierwsze badanie stosunku Polaków do UTO

• 4 partnerów; przekazane do Min. Infrastruktury

Raport bikesharing’owy 2018-2019 

• analiza porównawcza największych systemów

• rekomendacje dot. zmiany modelu biznesowego

Invest in digital Poland

• wgląd w polski rynek smart mobility

• raport Fundacji Digital Poland, partner: PAIH

Wybrane osiągnięcia (slajd 2/7)



Postulaty branżowe

• 10 postulatów na rzecz 

rozwoju współdzielonej 

mobilności (12/2019)

• zaimplementowane do 

Strategii Rozwoju Nowej 

Mobilności

Badanie konsumenckie SGH: profil 

użytkownika współdzielonej mobilności

• motywacje do korzystania z różnych modalności

• ocena cech usług współdzielonej mobilności

Wybrane osiągnięcia (slajd 3/7)

EIT Urban Mobility

• status Silver Partner 

i udział w projekcie 

SmartHubs w latach 

2021-2022

Raport: mikromobilność w 2020

• rowery, skutery, 

e-hulajnogi, 

wpływ COVID-19

• 2 partnerów



Wybrane osiągnięcia (slajd 4/7)

Raport: mikromobilność w 2021

• rowery, skutery, 

e-hulajnogi, 

wpływ COVID-19

• 3 partnerów

Studium wykonalności hubów mobilności

• analizowane miasto: Warszawa

• zawiera wyniki badań zachowań

komunikacyjnych Polaków

i warszawiaków

Nowa strona internetowa

• 2-języczny portal o rynku nowej mobilności         

w Polsce z dostępem do kluczowych materiałów        

i informacji o rynku

• podstrony dedykowane członkom wspierającym



Wybrane osiągnięcia (slajd 5/7)

• Uwzględnienie Nowej Mobilności

„Usługi współdzielenia i korzystanie z koncepcji MaaS powinny 

być wzięte pod uwagę w ramach multimodalnego systemu 

transportowego jako wsparcie dla zrównoważonej mobilności”

• Niektóre przewidziane działania

- kodyfikacja transportu/pojazdu współdzielonego

- otwarte dane publiczne i prywatne

- ewaluacja przepisów dla mikromobilności

- wdrażanie Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej

- ewaluacja przepisów dla pojazdów autonomicznych

- substytucja normatywu parkingowego miejscami dla 

systemów car sharing

World Urban Forum 

WUF11

• sesja: „Huby 

mobilności kluczem do 

zrównoważonej 

mobilności miejskiej?”

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030



Wybrane osiągnięcia (slajd 6/7)

Zielona Wizja Warszawy

Szerokie wpisanie nowej mobilności w działania 

m.st. Warszawy w latach 2023-2030 na rzecz 

osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

• działanie T3: rozwój multimodalnych węzłów 

przesiadkowych (huby mobilności + transport 

publiczny)

• działanie T4: m.in. utworzenie planu rozwoju 

systemów car sharing

• działanie IT1: m.in. budowa Platformy 

Zintegrowanych Usług Mobilności (MaaS)

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. 

Miast na temat transportu współdzielonego 

• reprezentowanie branży współdzielonej mobilności 

na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Parlamentu, 

administracji centralnej, samorządów i świata nauki



Wybrane osiągnięcia (slajd 7/7)

Report: 6 lat car sharigu w Polsce

• pierwszy w Polsce dogłębny raport o krajowym 

rynku car sharingu (86 stron)

• unikalne wypowiedzi włodarzy polskich miast

• 2 partnerów

• współfinansowany przez EIT Urban 

Mobility w ramach projektu SmartHubs

• design i oferta infrastrukturalnej 

innowacji, która zmieni miasta i będzie 

katalizatorem nowej mobilności

Raport: huby 

mobilności



Plany na początek 2023

Raporty i publikacje

• Strategia Rozwoju Nowej Mobilności - dokument, 

który kompleksowo opisuje nową mobilność oraz 

nakreśla drogę jej rozwoju (przy współpracy z PSPA; 

dokument miał swoją premierę 13/09/2022)

• Mikromobilność w 2022 – krajobraz polskiego rynku 

współdzielonych rowerów, hulajnóg i skuterów, w 

tym 3-letnia perspektywa historyczna

• Mikrologistyka w miastach przyszłości: wygodna, 

lokalna i cyfrowa - nowe oblicze handlu: platformy 

logistyki rozproszonej

stan obecny stan oczekiwany

Komitet ds. Nowej Mobilności PSPA

• przewodniczenie pracom Komitetu

• działania na rzecz udrożnień dla branży 

nowej i współdzielonej mobilności



Ludzie Mobilnego Miasta

Zarząd i rozwój stowarzyszenia

Adam Jędrzejewski  
założyciel i prezes 
stowarzyszenia

tel. +48 501 533 227

aj@mobilne-miasto.org

Grzegorz Młynarski
strategia i rozwój

tel. +48 608 751 858

gm@mobilne-miasto.org

Rada stowarzyszenia

• Weronika Wesołowska – analityczka danych w 
projekcie SharedMobility.ai; ekspertka ds. miejskich 
innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju (Grupa PFR)

• Magdalena Mazur – szefowa zespołu ds. polityki 
publicznej na Polskę i Węgry w Bolt; członkini zarządu 
think tanku WiseEuropa; wcześniej związana m.in. z 
Facebookiem, SGH i Fundacją Szkoła Liderów.

• Grzegorz Młynarski - projektant usług; socjolog 
miasta i codzienności; ekonomista instytucjonalny; 
doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie

• Leszek Leśniak – współzałożyciel portalu branżowego 
autonaminuty.org; dyrektor zarządzający Panek 
CarSharing

mailto:aj@mobilne-miasto.org
mailto:gm@mobilne-miasto.org


Razem twórzmy Mobilne Miasto!

Dołącz do think-tanku nowej i współdzielonej mobilności!

mobilne-miasto.org
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