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BĄDŹ ZMIANĄ
czyli jak sprawić, by e-hulajnogi stały się korzyścią dla nas wszystkich
Rekomendacje wypracowane w dniu 4. września 2019 r. podczas warsztatów UTO
przez przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych i miejskich, urzędu
miasta, operatorów hulajnóg współdzielonych, branży UTO i innych podmiotów.
Opracowanie: Martyna Zimniewska | pokojowarewolucja.org
Facylitacja: Wojciech Wilk, Martyna Zimniewska | facylitacja graficzna: Dorota Kostowska, Gosia Spasiewicz

Wstęp
E-hulajnogi to zupełnie nowy, nieznany środek transportu, który przebojem wkroczył na nasze ulice (i
chodniki). Ich błyskawicznie rosnąca popularność świadczy o tym, że dają nam coś, czego
potrzebujemy. Z drugiej strony jednak, z powodu braku regulacji oraz niewykształconej jeszcze kultury
odpowiedzialnego użytkowania, trudno nad tym zjawiskiem zapanować - w taki sposób, który
zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z przestrzeni miejskiej. Warto zatem
dołożyć szczególnych starań, aby proces wypracowywania regulacji bazował na interdyscyplinarnym
dialogu i uwzględniał potrzeby wielu stron, w szczególności osób/grup ze szczególnymi potrzebami.
To o tyle kluczowe, że e-hulajnogi są częścią szerszej zmiany tkanki miejskiej. Po nich mogą przyjść
kolejne mobilne środki transportu, wpływające na przestrzeń miejską. Odpowiednio uregulowane
hulajnogi mogą zatem stanowić pozytywny, przecierający szlaki przykład.
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Uczestnicy/czki warsztatów
W warsztatach zorganizowanych w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61 wzięło udział
blisko 30 uczestników/czek, które reprezentowały następujące organizacje:
•

•

•

Organizacje społeczne i miejskie: Fundacja Rodzic w mieście, Warszawska Rada Seniorów,
Polski Związek Niewidomych, Niewidzialna Wystawa, Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa
Drogowego, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawska Masa Krytyczna, Fundacja Blisko
Biura i jednostki m.st. Warszawy: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro
Polityki Mobilności i Transportu, Straż Miejska m.st. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Cyfryzacji Miasta
Branża UTO i inne organizacje: hive, Grayling, CityBee, Walk, Polskie Stowarzyszenie Branży
UTO, portal SmartRide.pl

Wyzwania
W procesie mapowania najważniejszych wyzwań związanych z pojawieniem się e-hulajnóg,
uczestnicy i uczestniczki wymienili przede wszystkim:
•
•

•

Brak poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej.
Nieprzewidywalność obecności e-hulajnóg – zarówno w ruchu (tor jazdy), jak i w spoczynku.
Nagłe zmiany toru jazdy, wkraczanie na jezdnię. Obecność na ścieżkach rowerowych.
Obecność na chodniku. Różne rodzaje hulajnóg – lżejsze, cięższe, szybsze, wolniejsze - trudno
przewidzieć ich zachowanie użytkownikom/czkom i innym osobom.
Hulajnogi jeżdżą cicho – nie słychać, że się zbliżają. Nie są również wyposażone w żadne
narzędzia ostrzegania bądź komunikowania zamiarów (migacz, klakson, światła etc.)
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•

•
•
•
•

•
•
•

Brak wyznaczonych miejsc do parkowania - nieład, zagrożenie dla bezpieczeństwa,
utrudnianie poruszania się w przestrzeni miejskiej osobom o szczególnych potrzebach.
Potrzeba przewidywalności przestrzeni (przeszkody). Trudno ominąć: stoją przy ścianach na
chodniku. Stoją na miejscach parkingowych. Stoją przy stojakach rowerowych. Robi się ciasno,
bardzo duże zagęszczenie
Niejasny status – luka w przepisach + brak wymogów technicznych + brak wytycznych
dotyczących infrastruktury i nawierzchni. Brak rejestracji/homologacji.
Potrzebna jest wzajemna uważność i wypracowanie i wypromowanie kultury użytkowania
Niestabilność w ruchu i w spoczynku. Ryzyko wypadków. Niejasna odpowiedzialność (gdy coś
się stanie, kto odpowiada?), brak ubezpieczenia (operator/użytkownik)
Infrastruktura i nawierzchnia nie są przystosowane. Potrzeba badań technicznych +
infrastruktury (żeby wiedzieć, co jest ok co nie, co jest potrzebne, jaki wpływ na nawierzchnię
itd.); można wykorzystać badania TÜV. Potrzeba też analizy wpływu społecznego
Nieprawidłowe korzystanie: jazda po 2 os i inne przykłady korzystania niezgodnego z
zastosowaniem.
Brak regulacji dotyczący wieku oraz alkoholu. Uprawnienia/kontrola uprawnień (prawo
jazdy/karta rowerowa). Brak wymogu szkolenia (praktycznego)
Nadmierna prędkość. Różne umiejętności użytkowania. Trudności z kontrolą prędkości.

Dookreślić zjawisko
W sposób korzystny dla wszystkich – użytkownicy/czki poznają jasne ramy/wytyczne korzystania oraz
oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa, znacznie łatwiej będzie im również przemieszczać się i
parkować hulajnogi. Osoby piesze oraz poruszające się innymi pojazdami zyskają pewną
przewidywalność jazdy. Dla osób, które mają szczególne potrzeby w przestrzeni miejskiej, stanie się
ona bardziej przewidywalna i uporządkowana. Miasto zyska uporządkowanie oraz mniejsze potrzeby
zarządzania trudnościami wynikającymi z chaosu. Służby otrzymają narzędzia do precyzyjnego
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komunikowania oczekiwań w kwestii bezpieczeństwa oraz skutecznego wyciągania konsekwencji w
przypadku utrudnień/stwarzania zagrożenia bądź ryzykownych zachowań. Operatorzy otrzymają jasne
wytyczne co do „zarządzania flotą”, a także mocne podstawy do dyscyplinowania osób korzystających
z hulajnóg w sposób nieprawidłowy.
Konieczne jest wytworzenia regulacji zarówno dotyczących hulajnóg współdzielonych, jak i
błyskawicznie rosnącej liczby hulajnóg prywatnych. To nie jest moda, chodzi o setki tysięcy hulajnóg
prywatnych, które już jeżdżą po Polsce.

Kluczowe pytania
Przedstawiciele i przedstawicielki różnych stron dialogu zidentyfikowali trzy główne obszary, które są
najbardziej fundamentalne przy wprowadzaniu regulacji tak, aby odpowiedzialnie zaopiekować się
zjawiskiem obecności e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej.

1. Status/klasyfikacja e-hulajnóg
Jasno wybrzmiała paląca potrzeba zdefiniowania hulajnogi. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów byli
zgodni, że powinna zostać uznana za pojazd (np. podobnie jak rower).
Oznacza to, że regulacje prawne powinny w sposób precyzyjny:
●
●

●

●
●

●

jasno definiować status e-hulajnóg →
jako pojazd
określać parametry techniczne ehulajnóg (rozmiar, waga, wielkość kółek
etc.)
określać
parametry
techniczne
infrastruktury (w tym nawierzchni!),
bezpieczne dla hulajnóg oraz innych osób
obecnych w przestrzeni miejskiej.
Obecnie
trudno
określić,
które
nawierzchnie są bezpieczne dla hulajnóg
(dla których i przy jakiej prędkości –
hulajnogi są różne)
zakazać korzystania z hulajnóg pod
wpływem substancji odurzających
określać
minimalny
wiek
użytkownika/czki
oraz
wymogi
umożliwiające skorzystanie z usługi
(przejście
szkolenia
praktycznego
wymogiem skorzystania)
wprowadzać obowiązek ubezpieczenia
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2. Gdzie mogą/powinny stać/parkować?
Wątek niezwykle ważny, szczególnie z punktu widzenia osób ze szczególnymi potrzebami (seniorzy,
osoby niewidome i niedowidzące, osoby z niepełnosprawnościami).
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zostawianie – podążanie za naturalnym ruchem/torem/korzystaniem/intuicją (np. hulajnogi
przy stojakach rowerowych)
Odpowiedzialność dzielona za parkowanie (operator + użytkownik)
Potrzebne są bardzo precyzyjne przepisy/zasady, np. konkretna odległość (jak obowiązuje
pojazdy, np. 1,5 m chodnika trzeba zostawiać itd.) → pomoże służbom
Zagęszczenie jest na tyle duże, że czasem trudno zastosować dobre praktyki
Parkowanie hulajnóg – powinny stać wzdłuż ulicy, najlepiej przy krawędziach ulicy. Chodnik
czysty. Nie przy budynkach.
Sama przestrzeń w ramach jednego miasta na tyle niespójna, że trudno o takie twarde,
uniwersalne rekomendacje
Rozwiązanie musi być globalne dla wszystkich operatorów + użytkowników/czek, jednak przy
jednoczesnym zachowaniu elastyczności „lokalnej” – czyli z możliwością dostosowania do
lokalnych możliwości (czasem wielkie różnice nawet pomiędzy dzielnicami)
Bonus za bezpieczne parkowanie
Różne progi cenowe/stawki w zależności od tego, jak się korzysta (jeździ/parkuje)
Dopóki nie zaparkujesz prawidłowo, leci kasa (jak przy systemie roweru miejskiego Veturilo)
Dialog bezpośrednio ze służbami (np. operatorzy + ZDM; warto rozważyć współpracę z 19115)
Część parkingów samochodowych na miejsca dla hulajnóg (np. 1% miejskich – bo są różni
właściciele terenu, nie wszystkie należą do miasta). Parkingi wyznaczone, zaznaczone kolorem
Przewidywalne, wyznaczone przestrzenie do parkowania hulajnóg
Wydzielenie stref (łączenie usług – hulajnogi, rowery, skutery etc.)
Hulajnogi przy stojakach rowerowych (zwykłych) – przestrzeń już jest przewidywalna, bo tam
i tak jest przeszkoda
Parkingi na stałe pozwalają na mapowanie dla osób z niepełnosprawnością →
przewidywalność, porządek, orientacja przestrzeni.
Konieczność wyegzekwowania zostawiania hulajnóg w wyznaczonych strefach
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3. Gdzie i jak się poruszać?
Podobnie – niezwykle ważne dla osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni miejskiej, a także dla
osób korzystających z innych form przemieszczania się.
●

hulajnogi powinny być wyposażone w
narzędzia umożliwiające sygnalizowanie
działań (migacz, klakson etc.) - obecnie
niesygnalizowanie zmian (migacz, ręka
itd.) i brak możliwości ostrzegania
(klakson, światło) to główne powody
utrudnień dla innych uczestników/czek
w przestrzeni miejskiej.
● zakaz hulajnóg w parkach → do
rozważenia
● bezpieczeństwo
samych
osób
poruszających się na hulajnogach (często
osoby niepełnoletnie, nietrzeźwe)
● doprecyzowanie: jakie powinny być
wymagania na wejściu, żeby skorzystać z
hulajnogi współdzielonej? Jaka prędkość
powinna być dopuszczalna? Kiedy
wycofywać hulajnogi, bo robi się zbyt
ślisko na ich koła?
● Wprowadzenie niższych cen za jazdę
rozsądną prędkością lub zaparkowanie
we właściwym miejscu. Lub inne
nagrody lub sankcje wprowadzone przez miasto lub operatorów. Lub wręcz możliwość
oddawania hulajnóg tylko w konkretnych miejscach.

Którędy powinny jeździć hulajnogi?
•

•
•
•
•

Jezdnia zapewnia bezpieczeństwo o tyle, że ma jednolitą nawierzchnię, co przy małych kołach
hulajnogi ma niebagatelne znaczenie. Jednocześnie jest niebezpieczna ze względu na
nieodpowiedzialnych kierowców. Należy sprawić, żeby jezdnie stały się bezpieczniejsze,
przynajmniej w obrębie centrum, a nie przenosić hulajnogi na chodniki.
Jest też niebezpiecznie, bo hulajnóg nie słychać, a często też nie widać, bo są małe i mogą się
chować w martwych strefach
Ścieżki rowerowe nie mogą być wskazane jako jedyne trasy, na których mogą się poruszać
hulajnogi, bo często ścieżek w danym miejscu nie ma.
Ścieżki bywają układane z kostki, która nie jest optymalną nawierzchnią dla hulajnóg.
Na chodnikach priorytet powinny mieć osoby piesze, a robi się na nich też bardzo ciasno, jeśli
jeżdżą tam czasem i rowerzyści i hulajnogiści.
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Nastroje – zdecydowana większość za ścieżkami rowerowymi, trochę więcej kontrowersji w
przypadku, kiedy nie ma ścieżki. Większość za jezdnią, nieliczni za chodnikiem, ale tylko w
trosce o bezpieczeństwo hulajnogistów/ek.

Współpraca i współodpowiedzialność
Jako najważniejsze zdefiniowane wyzwania/trudności itd., które wymagają zaadresowania, głębszej
dyskusji, przeprowadzenia analiz i rozmowy z wieloma podmiotami w celu wypracowania konkretnych
rozwiązań wymieniano następujące kwestie:
•
•

•
•
•
•
•
•

Współodpowiedzialność – jasno określona, co jest czyją odpowiedzialnością (kluczowe
zwłaszcza w sytuacjach trudnych bądź wypadkach)
Hulaj z głową, podziel się przestrzenią. Edukacja to priorytet. Jednorazowe kampanie to za
mało. Systematyczne działanie jest niezbędne. Tak samo regularny, długofalowy dialog.
Rozmowa z różnymi grupami, dialog. Wzajemna uważność, otwartość i słuchanie się.
Długofalowe myślenie.
Zasady dobrego korzystania + tłumaczenie dlaczego -> otwieramy klapki i patrzymy szerzej
Jak egzekwować regulamin? Karta kredytowa jest w systemie, być może foto jak/gdzie się
zostawiło hulajnogę
Odpowiedzialność różnych podmiotów: operatorzy + miasto + ustawodawca + kultura
użytkowania.
Potrzebna jest grupa robocza interdyscyplinarna z wieloma podmiotami. Na ten moment
istnieje Branżowa Komisja Dialogu ds. Transportu, działająca przy mieście - można korzystać
Miasto zwołało grupę roboczą, myśli o rozpoczęciu konsultacji społecznych wkrótce –
przygotowuje tylko materiały do konsultacji (chce wykorzystać pracę z warsztatów)
Parasol różnych rozwiązań, nie ma jednego działania czarodziejskiej różdżki. Praca u podstaw
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•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

Operator – współodpowiedzialność za
kampanie
społeczne/edukacyjne,
tworzenie/promocja
kultury
odpowiedzialnego użytkowania oraz
ponoszenia kosztów zarządzania tym
zjawiskiem w przestrzeni miejskiej żeby
nie spadało to tylko na NGOsy
(edukacja/promocja) czy miasto
Kultura użytkowania: Instrukcja obsługi
– link do www z zasadami, kulturą,
savoir-vivre. Spot edukacyjny. Krótko,
spójnie, nowocześnie. Informacje często
nie trafiają do tych, którzy ich
potrzebują. Animacja. Eventy promujące
kulturę
odpowiedzialnej
jazdy,
pokazujące jak dobrze korzystać.
Regularne wydarzenia pomagające
praktykować, ćwiczyć. Miasteczko ruchu
drogowego - współpraca. Edukacja/info
vs praktyka → potrzebne są obie. Jedna,
spójna
komunikacja
–
różne
kanały/narzędzia są ok, ale potrzebna synchronizacja merytoryczna zaleceń (żeby uniknąć
sprzeczności).
Operatorzy są w stanie sprawdzić prędkość hulajnogi na każdym odcinku
Operatorzy mogę ustawić możliwość oddania hulajnogi tylko w wyznaczonych strefach (z
dokładnością do kilku metrów, co wynika z ograniczeń technologii geolokalizacji, która się
szybko rozwija, więc niedługo precyzja może być większa
Operatorzy mogą ustawić odgórne zmniejszenie prędkości osiągalnej przez hulajnogę w
konkretnych strefach
Prowadzona jest obecnie miejska kampania poświęcona hulajnogom, a jedna już kiedyś była
zrealizowana.
Miasto rozważało program „wirtualny parking”, w ramach którego za zostawianie hulajnóg w
wyznaczonych strefach mieszkańcy mogliby liczyć na punkt na karcie warszawiaka. Nie
wiadomo jaki jest status tego projektu.
Operatorzy mają podpisane umowy na utylizację baterii z odpowiednimi firmami.
Jednocześnie bateria to tylko część odpadu, który stanowi niesprawna hulajnoga
Miasto zrobiło audyt rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo stosowanych przez każdego
operatora i dla każdego mają przygotowaną listę rekomendacji, co dodać, co poprawić.
[warto skorzystać!]
Niektórzy operatorzy mają już gry edukacyjne lub inne formy promowania kultury korzystania
z hulajnóg. Warto pójść szerzej, w stronę kultury empatycznego bycia w mieście i dbania, żeby
było ono przyjazne dla wszystkich.
Kwestia ekologii. Czy hulajnogi nie zużywają się szybko i nie są w związku z tym ekologiczne?
Co z utylizacją? Czy jest szansa, żeby hulajnogi ładowały się solarnie?

Stowarzyszenie Mobilne Miasto
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, www.mobilne-miasto.org

PARTNERZY WARSZTATÓW:

Szanse:
•
•

•

Zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem (konieczne rozwiązanie, dzięki któremu to, że są ciche,
nie będzie oznaczało niebezpieczeństwa dla pieszych)
Elastyczność większa niż w przypadku rowerów, które można wypożyczyć i oddać wyłącznie
na stacji (konieczne rozwiązanie, które pozwoli zachować ten walor, ale nie powodować
bałaganu na ulicach)
Pretekst/wyzwalacz do dyskusji o zasadach ruchu pojazdów w centrum miasta i do zmian
status quo dotyczącego aut i rowerów

Inne dobre praktyki, rozwiązania, pomysły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stworzenie definicji hulajnogi jako pojazdu (wraz z niezbędnymi wymaganiami dotyczącymi
wyposażenia oraz ograniczeniami prędkości etc.)
doprecyzować kwestie rejestracji i homologacji hulajnóg jako pojazdów
Aktywacja konta możliwa dopiero po podaniu numeru karty rowerowej/prawa jazdy
Konieczność wykonania kursu bądź szkolenia przed rejestracją w usłudze (to już niektórzy
operatorzy mają)
Wymaganie posiadania OC przez właścicieli hulajnóg
Badania/dane na temat korzystania z hulajnóg w różnych warunkach i bezpieczeństwa na
hulajnodze (takie dane już są, opracował je instytut TÜV. Trzeba je tylko promować w Polsce)
Włączenie jazdy na hulajnodze do kursu przygotowującego młodzież do egzaminu na kartę
rowerową.
Wymuszenie przez operatorów ograniczenia prędkości w konkretnych strefach miasta (np.
na starym mieście, w strefach najbardziej wytężonego ruchu pieszych.
Jaskrawe kolory hulajnóg, żeby były dobrze widoczne
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•

•

•
•

•

•

Wyłączenie ruchu aut w centrum, lub
zwiększenie stref z ograniczeniami
prędkości i kontrapasami, z których
mogłyby też korzystać hulajnogiści/stki.
Wprowadzenie
komunikatów
budujących kulturę korzystania z
hulajnóg w aplikacjach operatorów
Dobre
oznakowanie
hulajnóg
(hamulców, zasad korzystania) po polsku
Wymiana wiedzy i uwspólnienie zasad
między
operatorami
(do
stanu
rekomendowanego przez miasto i stronę
społeczną).
Większa partycypacja operatorów
hulajnóg w kosztach, które w związku z
pojawieniem się tych przedsiębiorstw
ponosi miasto.
Lepsze zbieranie informacji o sposobie,
w jaki dany użytkownik korzystał z
urządzenia

Kontakt:
Stowarzyszenie Mobilne Miasto, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
info@mobilne-miasto.org, Adam Jędrzejewski, tel. 501 533 227

Stowarzyszenie Mobilne Miasto
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, www.mobilne-miasto.org

