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Huby mobilności

Studium Wykonalności wdrożenia hubów
mobilności w Warszawie*
*Nie masz czasu? Nie musisz czytać całego Studium, aby dowiedzieć
się, co huby mobilności mogą zrobić dla Twojego miasta i Twojej
okolicy. Wystarczy zapoznać się z poniższym podsumowaniem.
Tak więc, huby mobilności…
• stanowią przepustkę do zwiększenia popularności zrównoważonych opcji podróżowania,
ponieważ promują podróże multimodalne poprzez korzystanie z publicznych
i współdzielonych środków transportu;
• proponują realną alternatywę dla prywatnych samochodów, lepiej dopasowaną do
mieszkańców i ich codziennych tras;
• zaspokajają te same potrzeby w zakresie mobilności przy mniejszym wykorzystaniu
zasobów (np. przestrzeni);
• zmniejszają presję parkingową i ograniczają bałagan parkingowy w przestrzeni
publicznej;
• umożliwiają odzyskanie publicznej przestrzeni ulicznej i poprawę jakości krajobrazu
miejskiego;
• redukują natężenie ruchu, np. poprzez efektywne wykorzystanie pojazdów
współdzielonych;
• minimalizują negatywny wpływ na środowisko i zmniejszają zanieczyszczenie powietrza
generowane przez transport (nawet do zera!);
• wspierają zmiany behawioralne dotyczące wyborów związanych ze sposobem
poruszania się po mieście;
• poprawiają zdrowie i przekładają się na dobre samopoczucie (poprzez aktywną
mobilność);
• regenerują społeczności lokalne poprzez tworzenie okazji do nawiązywania większej
liczby interakcji społecznych;
• wzmacniają lokalną gospodarkę dzięki współpracy wielu partnerów z danego rynku;
• oferują usługi o wartości dodanej, np. możliwość ładowania pojazdu czy rozwiązania
logistyczne dla niego
Interesuje Cię wdrożenie hubów mobilności w Twoim mieście i okolicy?
Miłej lektury!
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Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Autor

O autorze
Cóż, po wielu latach zajmowania się polityką parkingową, partnerstwem
publiczno-prywatnym i mobilnością współdzieloną, znalazłem coś, co łączy
wszystkie te obszary: huby mobilności. Projektowane zarówno na potrzeby
przestrzeni publicznej w miastach, jak i dla prywatnych nieruchomości, huby
mobilności mają wiele zalet: redukują potrzebę nadmiernej podaży miejsc
parkingowych, zapewniają znakomite możliwości współpracy pomiędzy
sektorem publicznym i prywatnym (a każdy z nich ma swój unikalny potencjał,
który warto wykorzystać), i pomagają w zmianie myślenia o poruszaniu się
po mieście, pokazując inne sposoby, znacznie efektywniejsze niż korzystanie
z prywatnych samochodów.
Huby mobilności stanowią również odpowiedź na szereg coraz bardziej złożonych wyzwań, które stoją przed
współczesnymi miastami i społeczeństwami: kwestie środowiskowe i działania na rzecz klimatu, które należy
podjąć, odzyskiwanie przestrzeni publicznej, korki, zanieczyszczenie powietrza i hałas generowane przez
transport, nieefektywne siatki połączeń mobilności miejskiej… To tylko niektóre problemy czekające na
rozwiązanie.
Wszystkie te wyzwania sprawiły, że stałem się pasjonatem hubów mobilności i jestem pewien, że Studium
przekona również inne osoby do podjęcia wspólnych działań w tym zakresie.

Adam Jędrzejewski
założyciel i prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Niniejsza wersja Studium jest tłumaczeniem z oryginalnej anglojęzycznej wersji dokumentu.
Tłumaczenie na język polski: Karolina Sobieszek
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Definicje
Poniżej przedstawiono niektóre skróty i/lub zwroty powtarzające się w Studium Wykonalności wraz z ich
znaczeniem. Zwroty te można rozpoznać po wielkich literach.
Studium Wykonalności lub
Studium

niniejszy dokument będący jednocześnie wynikiem realizacji zadania w ramach Projektu
o identyfikatorze A2108

Miejskie Dokumenty
Strategiczne

zestaw dokumentów strategicznych przyjętych w m.st. Warszawie, wyznaczających
kierunki rozwoju miasta, na który składają się: Strategia #Warszawa2030, Strategia
Transportowa Warszawy, Polityka Parkingowa Warszawy oraz Polityka Przestrzenna
Warszawy

SPP lub Strefa Płatnego
Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania organizowana przez gminy na drogach publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
(w Warszawie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego)

SCT lub Strefa Czystego
Transportu

obszar miasta obejmujący drogi publiczne, wytyczony przez gminę zgodnie z ustawą
z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych z późniejszymi
zmianami

Projekt

projekt SmartHubs realizowany przez szereg interesariuszy, prowadzony przez
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions i współfinansowany przez
EIT Urban Mobility

Nota prawna
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i zdaniem jego autora dane w nim
zawarte są dokładne, rzetelne i aktualne. Pomimo dołożenia najwyższej staranności, nie jest jednak możliwe
zagwarantowanie pełnej poprawności lub kompletności przedstawionych danych. W związku z powyższym,
korzystanie z danych zawartych w Studium odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
Każde wykorzystanie danych z niniejszego Studium Wykonalności wymaga wskazania Studium jako źródła.
© Prawa autorskie: Stowarzyszenie Mobilne Miasto, grudzień 2021 r.

4

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 1. Streszczenie

“Sieć transportowa
poszukuje nowych
i efektywnych sposobów
odpowiadania
na zmieniające się
potrzeby mobilności”

1. Streszczenie Studium
Celem niniejszego Studium jest ocena możliwości wdrożenia w Warszawie hubów mobilności
– sieci wyznaczonych parkingów, które w jednym miejscu łączą multimodalne usługi
współdzielonej mobilności z publicznym transportem zbiorowym i innymi uzupełniającymi
usługami, np. związanymi z ładowaniem pojazdów lub rozwiązaniami logistycznymi.
Studium jest realizowane w ramach Projektu SmartHubs (współfinansowanego przez EIT
Urban Mobility), którego głównym celem jest opracowanie oraz weryfikacja efektywnych
i ekonomicznie opłacalnych rozwiązań w zakresie hubów mobilności.
Rozwój hubów mobilności przełoży się na szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców, m.in. zwiększenie
wydajności systemu transportowego, zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza i hałasu, którego źródłem jest
transport, zmniejszenie natężenia ruchu, odzyskanie przestrzeni publicznej i sprzyjanie bardziej zrównoważonej
mobilności poprzez stworzenie alternatywy dla posiadania i używania prywatnych samochodów w mieście.
Co ważne, wdrażanie hubów mobilności wpisuje się również w założenia określone w Miejskich
Dokumentach Strategicznych Warszawy, bezpośrednio wspierając blisko 40 celów strategicznych i działań,
takich jak „upowszechnianie rozwiązań mobilności współdzielonej” (Strategia #Warszawa2030) oraz
„wspieranie i promowanie car sharingu” (Strategia Transportowa Warszawy). Ponadto, sieć hubów mogłaby
być zaprojektowana jako zachęta dla mieszkańców Warszawy do korzystania ze zrównoważonego transportu.
Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia, tak i tutaj należy ocenić przyjazność otoczenia regulacyjnego.
Przepisy prawne, które mają bezpośredni wpływ na Projekt – zarówno na poziomie centralnym (prawo
powszechnie obowiązujące), jak i lokalnym (uchwały Rady m.st. Warszawy) – nie uniemożliwiają wdrażania
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hubów mobilności. Istnieją jednak rozwiązania legislacyjne, które mogłyby pomóc w promowaniu
mobilności współdzielonej zarówno w skali całego kraju, jak i w Warszawie, np. poprzez wprowadzenie
jej jako oficjalnej kategorii transportu (najlepiej na poziomie centralnym, ale możliwe również na poziomie
miejskim), skutkujące również zdefiniowaniem pojazdów współdzielonych i opracowaniem odpowiednich
znaków drogowych. To z kolei mogłoby oznaczać możliwość nadania usługom mobilności współdzielonej
specjalnego statusu w przestrzeni publicznej, m.in. w Strefach Płatnego Parkowania czy Strefach Czystego
Transportu.
Omawiając lokalną sieć transportową Warszawy, która obsługuje co najmniej dwumilionową populację,
należy podkreślić, że wszystkie elementy potrzebne do udanego wdrożenia sieci hubów mobilności są już
dostępne: gęsta sieć drogowa – wliczając w to rozwijającą się infrastrukturę ścieżek rowerowych, szeroko
rozpowszechniony system publicznego transportu zbiorowego, rozbudowana sieć węzłów transportowych
(np. stacji kolejowych i metra, przystanków tramwajowych i autobusowych, parkingów P&R) umożliwiających
przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami transportu,
szereg interesariuszy usług mobilności, uzupełniających się
wzajemnie swoją ofertą, jak również dobrze rozwinięty rynek
współdzielonej mobilności, w tym samoobsługowych pojazdów
współdzielonych (łącznie ponad 16,000 rowerów, e-hulajnóg,
e-skuterów i samochodów współdzielonych) oraz usług taxi
i innych przejazdów z kierowcą.
Rozważając kwestie mobilności, należy wziąć pod uwagę
wpływ pandemii, którego nie można zignorować. COVID-19
spowodował poważne zakłócenia również w sferze mobilności
miejskiej. W Warszawie, na przykład, w pierwszym roku
COVID-owym (2020) odnotowano 40 proc. mniej pasażerów
w publicznym transporcie zbiorowym, a także spadek liczby
wypożyczeń rowerów o 40 proc. (porównując rok 2019 z 2020).
Co ciekawe, tylko ok. 10 proc. respondentów nie korzystało z transportu publicznego lub współdzielonego
z uwagi na pandemię – wynika z badań Barometru Nowej Mobilności. Ważnych danych na temat mobilności
polskiego społeczeństwa dostarczył również tzw. indeks mobilności, który pokazał różnicę w zachowaniach
Polaków w porównaniu z okresem przed pandemią. Wartości tego indeksu kształtowały się w kolejnych falach
COVID następująco: -55 proc. w kwietniu 2020 r., -44 proc. w grudniu 2020 r., -34 proc. w kwietniu 2021 r.
i w maju tego samego roku powrót do poziomów sprzed koronawirusa.
Chociaż już niektóre obszary transportu miejskiego zaczynają otrząsać się ze skutków epidemii, sieć
transportowa pilnie poszukuje nowych i efektywnych sposobów zaspokajania zmieniających się potrzeb
mobilności. Jednym z oczywistych rozwiązań byłoby przybliżenie usług współdzielonej mobilności do węzłów
transportowych w formie hubów, które mogłyby uzupełnić w ten sposób ofertę publicznego transportu
zbiorowego, jak również dołożyć swoją cegiełkę do bardziej zrównoważonego ekosystemu mobilności
w Warszawie.
Aby dowiedzieć się więcej o potrzebach mobilności w odniesieniu do Projektu, w 2021 roku
przeprowadzono dwie ankiety na reprezentatywnej próbie respondentów. Badanie nr 1 dotyczące profilu
użytkowników hubów mobilności wykazało, że 3/4 Polaków lubi ideę hubów mobilności – stanowią
oni odpowiednią grupę docelową, otwartą na zmianę zachowań transportowych z podróży prywatnym
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samochodem na bardziej zrównoważone opcje dostępne na terenie miast: mobilność publiczną, współdzieloną
i aktywną. Jednocześnie, badanie nr 2 dotyczące zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy
pokazało, że istnieje ogromna grupa (54 proc. warszawiaków) niezdecydowanych co do tego, czy warto
korzystać z usług współdzielonej mobilności. Stanowi ona ważną grupę adresatów działań mających na celu
zmianę nawyków transportowych na bardziej zrównoważone. Kolejnym odkryciem było to, że cała kategoria
mobilności współdzielonej została oceniona wyżej niż jej poszczególne modalności oceniane oddzielnie (np.
współdzielenie rowerów, współdzielenie skuterów elektrycznych lub współdzielenie samochodów). Wszystkie
te dane dowodzą, że wdrożenie multimodalnych hubów mobilności w Warszawie może dać realną szansę
i możliwości, aby przekonać znaczącą część lokalnej społeczności do wyboru bardziej zrównoważonych opcji
transportu.
Ciekawych danych na temat mobilności dostarczyły również cykliczne badania Barometru Nowej
Mobilności przeprowadzone w latach 2019-2021. Jedną z konkluzji był spadek kojarzenia posiadania
samochodu z posiadanym statusem społecznym. W 2019 r. 50 proc. Polaków uważało, że nie są one ze sobą
powiązane, a dwa lata później jest to już 57 procent. Wydaje się to potwierdzać trend odchodzenia od
posiadania rzeczy na rzecz ich używania, co również powinno sprzyjać idei korzystania z usług mobilności
współdzielonej.
Podsumowując wykonalność wdrożenia hubów mobilności w Warszawie, należy podkreślić, że w celu
uzyskania optymalnego efektu, powinny być one planowane jako cała sieć. Im większa skala projektu
i im dłuższy czas jego trwania, tym większa również jego wartość i efektywność inwestycji w przeliczeniu
na jeden węzeł. Różnice mogą wahać się od nawet 166,000 EUR w przeliczeniu na lokalizację (w przypadku
projektu jednorocznego obejmującego jedną lokalizację) do zaledwie 4,400 EUR na hub (w przypadku 500
hubów mobilności i projektu 15-letniego, co jest jednocześnie maksymalną ustawową długością koncesji na
usługi w Polsce, czyli formy realizacji zadań publicznych typu PPP, doskonale pasującej do koncepcji hubów
mobilności).
W ramach Studium zidentyfikowano ok. 750 potencjalnych lokalizacji dla hubów mobilności
w Warszawie. Proponowane lokalizacje znajdują się w pobliżu: osiedli mieszkaniowych (27 proc.), obiektów
użyteczności publicznej (25 proc.), węzłów transportu publicznego, stacji metra/kolei i parkingów (22 proc.),
nieruchomości komercyjnych (21,5 proc.) oraz siedzib dużych pracodawców (4,5 proc.). Za największe ryzyko
w realizacji projektu uznano nie tyle wyzwania operacyjne (które są możliwe do pokonania), co raczej zdolność
m.st. Warszawy do uznania potencjału i znaczenia projektu, a potem jego sprawnej implementacji.
Wreszcie, co nie mniej ważne, huby mobilności wspierają realizację założeń Europejskiego Zielonego
Ładu(1) i jego celów klimatycznych, które do 2050 r. mają uczynić z Europy pierwszy na świecie kontynent
neutralny dla klimatu. Ostatnio przyjęte propozycje(2) wskazują nawet dosłownie na „budowę i modernizację
węzłów multimodalnych” jako jeden z priorytetów w nowych Europejskich Ramach Mobilności Miejskiej,
a także proponują możliwości finansowania dla władz lokalnych i regionalnych w celu realizacji tych priorytetów.
Fakt ten, jak również wszystkie okoliczności wymienione powyżej i opisane w Studium powodują, że
wdrażanie hubów mobilności nie jest już kwestią pytania, czy w ogóle się nimi zajmować, a raczej: w jaki
sposób należy to zrobić.

1 Źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
2 Źródło: https://transport.ec.europa.eu/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_en
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“Huby mobilności
łączą różne usługi
mobilności
w jednym miejscu”

2. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości wprowadzenia multimodalnych
hubów mobilności w Warszawie. Ale czym właściwie są takie huby mobilności? Niniejszy
rozdział przybliży ich definicję i przedstawi ich podstawową charakterystykę w odniesieniu
do miasta Warszawy.

2.1 Wprowadzenie: Czym są huby mobilności?
Huby mobilności to specjalnie wyznaczone i dobrze oznakowane miejsca (tzw. hot-spoty) w przestrzeni
miejskiej (w sferze publicznej), na terenie których oferowane są różne usługi związane z mobilnością,
świadczone zarówno przez dostawców publicznych, jak i prywatnych. Czasami mogą im towarzyszyć inne
usługi i funkcjonalności, np. ładowanie pojazdów elektrycznych, punkty dostarczania i odbioru paczek,
i inne. Głównym celem hubów mobilności jest umożliwienie dogodnych przesiadek między różnymi
formami podróżowania po mieście z wykorzystaniem multimodalnych kombinacji transportu zbiorowego
i współdzielonego. Wszystkie one są bardziej zrównoważone w porównaniu do prywatnego samochodu.
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Poniżej przedstawiono również inne definicje hubów mobilności:
•

Przyszłe huby mobilności(3) będą „tworzyć sieć struktur skupiających w jednym miejscu pełen
asortyment uzupełniających się środków transportu. Będą one rozmieszczone na obszarach
miejskich, podmiejskich i wiejskich, udostępniając możliwość skorzystania z różnych wariantów
zrównoważonej mobilności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także
przesiadania się między nimi. Możliwość łączenia i płynnego przemieszczania się pomiędzy różnymi
usługami transportowymi, w tym z zakresu współdzielenia i mikromobilności, ułatwi mieszkańcom
dokonywanie lepszych wyborów związanych z ich podróżami. Przełoży się to na upowszechnienie
bardziej zrównoważonych sposobów przemieszczania się po mieście. Huby mobilności stanowią
sposób na połączenie wszystkich tych usług transportowych w wysoce zintegrowany i połączony
sposób”.

•

Huby mobilności(4) to „obszary, w których płynnie łączą się różne rodzaje zrównoważonego
transportu. Co za tym idzie, huby stwarzają możliwość integracji opcji mobilności, które wykorzystują
nowe technologie, aby poprawić doświadczenie użytkowników, a także zwiększyć komfort
podróżowania na tzw. pierwszej i ostatniej mili. W oparciu o istniejące definicje, do podstawowych
elementów hubów mobilności zalicza się bliskość głównych stacji tranzytowych, zapewnienie
różnorodnych i zrównoważonych opcji transportowych oraz otoczenie przez obszary o wysokiej
gęstości zaludnienia i zatrudnienia”.

•

Hub mobilności(5) to „rozpoznawalne miejsce z ofertą różnych i połączonych ze sobą środków
transportu, uzupełnione o udoskonalone udogodnienia i funkcje informacyjne w celu przyciągnięcia
podróżnych i zapewnienia im korzyści. Hub mobilności jest zaprojektowany i zorganizowany
przestrzennie w optymalny sposób, tak aby ułatwić dostęp do różnych rodzajów transportu, w tym
napędzanych siłą mięśni ludzkich i współdzielonych, a także zapewnić dodatkowe usługi cyfrowe lub
związane z transportem”.

W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu omówiona zostanie możliwość wdrożenia hubów
mobilności w Warszawie w nawiązaniu do Projektu SmartHubs. Zgodnie z definicją Projektu, SmartHuby
to nowatorskie „węzły” mobilności łączące w jednym miejscu szereg i wybór różnych usług mobilnościowych
oraz – opcjonalnie- również uzupełniającą infrastrukturę, np. ładowarki do pojazdów elektrycznych. Jednym
z kluczowych elementów SmartHubów jest ich multimodalność, co oznacza, że miejsca te oferują mieszkańcom
różnorodne usługi mobilności w różnych modalnościach, np. rower, hulajnogę, skuter lub samochód, wszystkie
połączone w cyfrowe usługi współdzielonej mobilności dostępne dla mieszkańców 24/7 poprzez aplikacje
mobilne udostępniane przez dostawców.
Ocena ta jest pierwszym krokiem w próbie szerszego wdrożenia i zaadoptowania multimodalnych hubów
mobilności w przestrzeni miejskiej jako kompleksowego i ustandaryzowanego rozwiązania mobilności
miejskiej, promującego korzystanie ze współdzielonych środków transportu oraz jako uzupełnienie publicznego
systemu transportu zbiorowego. Głównym celem hubów jest stworzenie alternatywy dla posiadania i używania
prywatnych samochodów do codziennych dojazdów do pracy w miastach, czyniąc tym samym ekosystem
mobilności miejskiej bardziej zrównoważonym.
3 Źródło: https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/future-mobility-hubs
4 Źródło: https://sustain.ubc.ca/about/resources/identifying-best-practices-mobility-hubs
5 Źródło: https://como.org.uk/shared-mobility/mobility-hubs/what/
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Niniejsze Studium zostało wykonane w ramach Projektu SmartHubs, inicjatywy prowadzonej przez Amsterdam
Institute for Advanced Metropolitan Solutions i współfinansowanej przez EIT Urban Mobility. Samo Studium
zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Mobilne Miasto, organizację branżową działającą w Polsce na
rzecz rozwoju nowej i współdzielonej mobilności.

2.2 Warszawa: podstawowe fakty
W dalszej części rozdziału omówione zostaną podstawowe fakty i cechy charakteryzujące Warszawę pod
względem struktury funkcjonalnej, demografii, wybranych czynników społeczno-gospodarczych oraz wskaźnika
motoryzacji.
Warszawa: struktura funkcjonalna
Powierzchnia administracyjna Warszawy wynosi 517 km2 i zgodnie z Polityką Przestrzenną Warszawy (co
obrazuje poniższy wykres) składa się z terenów przeznaczonych  w 28 proc. pod zabudowę mieszkaniową
(z czego 17 proc. pod zabudowę jednorodzinną i 11 proc. pod zabudowę wielorodzinną), w 28 proc. pod
zieleń urządzoną (w tym lasy, parki, ogrody działkowe i cmentarze), w 12 proc. pod rolnicze użytkowanie
gruntów, w 11 proc. pod funkcje techniczne (w tym usługi inżynieryjne i transportowe), w 7 proc. pod usługi,
a w 5 proc. pod tereny produkcyjno-usługowe (w tym składy i magazyny).

Grafika 1 Struktura funkcjonalna powierzchni Warszawy według Polityki Przestrzennej Warszawy

Warszawa: demografia
Projekt ma być realizowany w stolicy i największym mieście w Polsce, liczącym prawie 1,8 miliona mieszkańców
– a nawet trzech milionów, jeśli wziąć pod uwagę cały Obszar Metropolitalny Warszawy. Warszawa jest również
stolicą województwa mazowieckiego, które liczy ponad 5,4 miliona mieszkańców.
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Pomimo pandemicznego roku 2020, liczba ludności Warszawy stale rośnie: rozwinęła się o 0,25 proc. między
latami 2019 i 2020(6), podczas gdy we wcześniejszych latach tempo wzrostu wynosiło ok. 0,7 proc. (porównując
lata 2018 i 2019). Jest to sprzeczne z ogólną tendencją obserwowaną w kraju. Taki wynik jest możliwy głównie
dzięki migracjom międzyregionalnym (w poszukiwaniu pracy), ale także dzięki utrzymującej się w latach
2006-2019 nadwyżce urodzeń nad zgonami (w 2019 r. współczynnik urodzeń w metropolii wykazał dodatni
poziom 1,28 na każdy 1,000 mieszkańców), nawet z zaburzeniem tej tendencji w pandemicznym roku 2020,
kiedy odnotowano spadki liczby urodzeń – ok. 0,84 na każdy 1,000 mieszkańców.
Warszawa: czynniki społeczno-ekonomiczne
Perspektywy dla Warszawy są obiecujące również pod względem społeczno-gospodarczym. Obszar
Metropolitalny Warszawy staje się coraz zamożniejszym regionem, stale poprawiając swoją pozycję w rankingu
PKB (produktu krajowego brutto) wyrażanego w PPS (purchasing power standard – standard siły nabywczej)
per capita, który jest wskaźnikiem pozwalającym na porównanie wartości wszystkich wytworzonych dóbr
i usług pomiędzy różnymi gospodarkami i regionami(7). Warszawa znalazła się w tym zestawieniu ex aequo
z Bukaresztem na pozycji 13-14. wśród wszystkich regionów UE według klasyfikacji jednostek terytorialnych
do celów statystycznych NUTS 2, odnotowując PPS na poziomie 160 proc. rocznej średniej UE-27 na rok
2020. Patrząc historycznie, Obszar Metropolitalny Warszawy znalazł się na 18. miejscu w roku 2018 i na 20.
miejscu rok wcześniej (2017). To wyraźnie pokazuje, że Warszawa – wraz z otaczającymi ją gminami – znajduje
się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego.
Kolejnym wskaźnikiem świadczącym o dobrej kondycji Warszawy jest średni dochód osiągany przez
jej statystycznego mieszkańca (wyrażony w PLN jako miesięczne wynagrodzenie(8) brutto), który z roku
na rok rośnie, pomimo zakłóceń – wliczając w to nawet pandemię COVID-19. W ciągu ostatnich kilku lat
statystyczna/-y warszawianka lub warszawiak odnotował/-a wzrost średniego dochodu o 25 proc. (obrazuje
to poniższy wykres dla lat 2017-2021) – osiągając w sierpniu 2021 r. poziom 7,046 PLN, co stanowi 20 proc.
powyżej średniej krajowej.

Grafika 2 Przeciętne wynagrodzenie w Warszawie i Polsce w latach 2017-2021, źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

6 Źródło: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-wwojewodztwie-mazowieckim-w-2020-r-,1,15.html
7 Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00005/default/table?lang=en
8 Źródło: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/wynagrodzenia.html
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Co więcej, stopa bezrobocia(9) w Warszawie od lat utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, a nawet
odnotowała spadek o 17 proc. w ciągu ostatnich kilku lat (dane z okresu 2017-2021 znajdują się na poniższym
wykresie), osiągając w sierpniu 2021 roku poziom 1,9 proc. – to prawie 4 proc. poniżej średniej krajowej.

Grafika 3 Przeciętna stopa bezrobocia w Warszawie i w Polsce w latach 2017-2021, źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa: wskaźnik motoryzacji
Innym rodzajem wskaźnika, który warto zbadać na potrzeby Projektu jest liczba samochodów osobowych
zarejestrowanych w Warszawie. Według oficjalnych danych(10), na koniec 2020 r. w stolicy Polski w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców zarejestrowanych było ok. 836 samochodów osobowych. Wynik ten nie tylko plasuje
Warszawę w czołówce polskich miast, ale również w kontekście europejskim, biorąc pod uwagę, że takie miasta
jak Berlin, Londyn, Sztokholm, Wiedeń czy Oslo mają wskaźniki motoryzacji indywidualnej na poziomie 300400 samochodów na każdy 1,000 mieszkańców(11). Co więcej, samochody osobowe to niejedyne źródło ruchu,
z którym mamy do czynienia w mieście. Znaczący ruch generują także inne rodzaje pojazdów zarejestrowanych
w Warszawie (wszystkie nieosobowe, takie jak samochody dostawcze i ciężarowe – łącznie 435,000), co daje
kolejne 243 pojazdy na 1,000 mieszkańców. Łącznie więc wszystkie typy samochodów w Warszawie przekładają
się na wskaźnik aż 1,079 pojazdów na 1,000 mieszkańców. Nawet jeśli nie wszystkie zarejestrowane pojazdy
przemieszczają się po Warszawie, to tak wysoki wskaźnik motoryzacji jest imponujący, powodując szereg
negatywnych konsekwencji dla miasta i jego mieszkańców, takich jak: zatłoczenie ulic, zanieczyszczenie
powietrza i hałas, spadek bezpieczeństwa publicznego, obniżenie jakości przestrzeni miejskiej (np. szerokie
ulice, wiele miejsc parkingowych, wąskie chodniki) – a to tylko kilka z nich.
Ponadto, ruch samochodowy w Warszawie, generowany głównie przez mieszkańców poruszających się
samochodami osobowymi (według Warszawskiego Badania Ruchu, ok. 32 proc. przejazdów w Warszawie
odbywa się właśnie nimi), a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jest istotnie
zwiększany przez zewnętrzny ruch samochodowy w postaci około 500,000 dodatkowych, unikalnych
pojazdów przekraczających granice miasta każdego dnia podczas wjeżdżania i wyjeżdżania do i z Warszawy(12).
Z powyższego jasno wynika, że Warszawa potrzebuje pracować nad rozwojem bardziej zrównoważonych
sposobów zaspokajania potrzeb mobilności, gdyż dane pokazują, że w Warszawie jest już więcej pojazdów niż
ludzi. Multimodalne huby mobilności, oferujące różne rodzaje środków transportu w jednym miejscu, mogą
9 Źródło: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/bezrobocie.html
10 Źródło: https://www.green-news.pl/1615-W-Warszawie-wiecej-samochodow-niz-ludzi-to-tylko-wycinek-problemu
11 Źródło: http://polskaparkuje.pl/2019/04/27/spp-po-nowemu/
12 Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-kazdego-dnia-do-miasta-wjezdza-milion-aut-54092.html
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być częścią takiego rozwiązania – dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu wspólnych zasobów związanych
z mobilnością miejską (np. liczby pojazdów czy terenów przeznaczonych na parkingi). Stanie się tak przy
założeniu, że powstanie sieć hubów mobilności pozwalająca mieszkańcom i innym interesariuszom na łatwy
dostęp do wybranego przez nich pojazdu, i poleganie na usługach mobilności współdzielonej, przez co staną się
mniej zależni od samochodów w użytku indywidualnym. Oznacza to, że Projekt ma potencjał, aby spowodować
pozytywną zmianę w zachowaniach transportowych warszawiaków, a także w sposobie zaspokajania potrzeb
transportowych przez lokalne przedsiębiorstwa, co w dłuższej perspektywie czasowej zmniejszy wskaźnik
motoryzacji w mieście.

Grafika 4 Liczba samochodów osobowych na 1,000 mieszkańców w 30 krajach członkowskich UE, 2019, źródło: Eurostat

13

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 2. Wprowadzenie

Porównując Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem wskaźnika motoryzacji indywidualnej
(możliwe tylko z danymi za rok 2019(13) przedstawionymi na poniższym wykresie), widać wyraźnie, że Polacy
są w europejskiej czołówce pod względem posiadania samochodów osobowych. A trend ten jest tylko
silniejszy w tak wysoko zurbanizowanych obszarach jak Obszar Metropolitalny Warszawy. W porównaniu ze
średnią dla UE-30 na rok 2019 (529 samochodów osobowych na 1,000 mieszkańców), Polska przekracza ją
o 21 proc. i wraz z Finlandią jest numerem 2 w Europie w tym niechlubnym rankingu, zakładając wykluczenie
mniejszych krajów trudno porównywalnych z Polską: Liechtensteinu, Luksemburga i Cypru.

2.3 Podsumowanie
W niniejszym rozdziale Studium zdefiniowano, czym są huby mobilności oraz jakie są ich kluczowe cele. Są
to fizycznie wyznaczone miejsca w przestrzeni miasta, w których gromadzone są różne środki transportu
współdzielonego, uzupełniające publiczną sieć transportu zbiorowego. Takie rozwiązanie pomaga
w promowaniu bardziej zrównoważonych sposobów podróżowania po mieście, innych niż korzystanie
z prywatnego samochodu, który jest najmniej efektywnym środkiem transportu miejskiego, a także staje
się najmniej wspieranym.
Patrząc na podstawowe cechy Warszawy oraz niektóre kluczowe wskaźniki opisujące jej obecną sytuację
demograficzną i społeczno-gospodarczą, należy zauważyć, że Warszawa ma największy potencjał spośród
polskich miast do wprowadzania rozwiązań mobilności współdzielonej w ramach Projektu. Wynika to głównie
z dużej liczby mieszkańców (1,8 milionów jako miasto samodzielne i 3 milionów jako metropolia) oraz dużej
koncentracji różnych instytucji: rządowych (Warszawa jest miastem stołecznym Polski), edukacyjnych,
naukowych, międzynarodowych (np. różne organy UE) oraz biznesowych (w Warszawie znajdują się siedziby lub
oddziały wielu firm krajowych i zagranicznych). Wszystko to skutkuje wysokim zapotrzebowaniem na wszelkie
możliwe funkcje miejskie (mieszkaniowe, biurowe, edukacyjne, usługowo-handlowe, hotelowe, rekreacyjne,
by wymienić tylko kilka z nich), co z kolei oznacza wyższe potrzeby w zakresie mobilności mieszkańców.
Warto też podkreślić, że mimo stosunkowo dużego udziału podróży transportem zbiorowym w lokalnym
podziale zadań transportowych, tzw. modal split (47 proc. jeszcze w 2015 r.), w Warszawie jest bardzo
dużo prywatnych samochodów – nie tylko tych, z których korzystają jej mieszkańcy, ale także tych, którymi
przekraczają granice miasta osoby spoza niego: jadące do pracy, do szkoły, czy po prostu przejeżdżające przez
Warszawę w drodze do innych destynacji. Wynikające z tej sytuacji ogromne zatłoczenie komunikacyjne jest
poważnym wyzwaniem. Obliczenia wskaźnika motoryzacji dowodzą, że w Warszawie jest więcej pojazdów niż
mieszkańców (1,079 pojazdów na 1,000 mieszkańców). Z tego (niechlubnego) powodu, Warszawa może mieć
znaczącą motywację do poszukiwania alternatywy dla posiadania i używania prywatnego samochodu
do podróżowania po mieście, a tym samym do promowania rozwiązań mobilności współdzielonej, które
są częścią Projektu.

13 Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_carhab/default/table?lang=en
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“Wdrażanie hubów
mobilności jest zgodne
z Miejskimi Dokumentami
Strategicznymi m.st.
Warszawy”

3. Miejskie Dokumenty Strategiczne
W Warszawie obowiązuje szereg dokumentów strategicznych mających wpływ na
wykonalność Projektu, wśród których najważniejsze są następujące cztery Miejskie
Dokumenty Strategiczne: Strategia #Warszawa2030 (przyjęta w 2018 r.), Strategia
Transportowa Warszawy (2009), Polityka Parkingowa Warszawy (2009) oraz Polityka
Przestrzenna Warszawy (2006). Niezależnie od wskazanych dat przeszłych, dokumenty te
są najnowszymi oficjalnie dostępnymi dokumentami określającymi obecny stan mobilności
w Warszawie, a także jej przyszłość.

3.1 Strategia #Warszawa2030
Strategia #Warszawa2030 została przyjęta w 2018 roku jako dokument
określający ogólne zasady i plany rozwoju Warszawy z wizją rozwoju
opartą na trzech wymiarach: 1. aktywni (i zaangażowani) mieszkańcy; 2.
przyjazne (i wygodne) miejsce do życia; 3. otwarta i kreatywna metropolia
z naciskiem na współpracę.
Dokument ten wskazuje również potencjał Warszawy oraz
najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi. Biorąc pod uwagę zakres
niniejszego Studium Wykonalności, zwrócimy uwagę na te zapisy strategii,
które wspierają realizację Projektu.
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Strategia #Warszawa2030 przedstawia szereg wyzwań stojących przed miastem, w tym takich, które można
zaadresować m.in. za pośrednictwem Projektu SmartHubs, np. zbyt duże zatłoczenie komunikacyjne; rosnące
potrzeby w zakresie dostępności i jakości sieci transportu miejskiego (w tym tras rowerowych i pieszych);
nie w pełni wykształcony ład przestrzenny; częste przekraczanie norm zanieczyszczenia powietrza. Projekt
SmartHubs, poprzez promowanie przyjaznej miastu mobilności współdzielonej oraz organizowanie jej
w hubach mobilności, ma realną szansę odpowiedzieć na te wyzwania. Ponadto, stanowi on doskonałe pole
do współpracy administracji lokalnej z organizacjami pozarządowymi (takimi jak Stowarzyszenie Mobilne
Miasto) przy realizacji polityk miejskich wskazanych w strategii.
Strategia #Warszawa2030 wyznacza 13 celów operacyjnych w ramach czterech celów strategicznych (1.
odpowiedzialna wspólnota; 2. wygodna lokalność; 3. funkcjonalna przestrzeń; 4. twórcze środowisko), wśród
których następujące wpisują się w realizację Projektu:
•

2.3 „Korzystamy z usług blisko domu” – ponieważ huby mobilności mają potencjał (jako rozległa
sieć) do zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie mobilności, bez konieczności korzystania
z prywatnego samochodu, poprzez świadczenie usług współdzielenia i mikromobilności (przydatnych
do pokonywania krótkich dystansów) w pobliżu obszarów mieszkalnych i innych miejsc, z których
często korzysta się w codziennych dojazdach do pracy;

•

3.1 „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej” – ponieważ huby mobilności mają potencjał
do uporządkowania rozproszonych po mieście flot pojazdów współdzielonych, często widocznych
na ulicach (łącznie kilkunastu tysięcy współdzielonych rowerów, hulajnóg elektrycznych, skuterów
i samochodów z systemów car sharing), poprzez zapewnienie specjalnie zaprojektowanych,
wyznaczonych miejsc parkingowych dla tych pojazdów oraz współpracę z operatorami flot w zakresie
realizacji właściwych zasad parkowania;

•

3.3 „Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego” – ponieważ huby mobilności mają potencjał
do uzupełnienia systemu transportu publicznego Warszawy, poprzez zapewnienie mieszkańcom
multimodalnych usług współdzielonej mobilności zlokalizowanych np. przy węzłach transportu
publicznego, a tym samym efektywnie odpowiadają na różne potrzeby mobilności, wzbogacając ofertę
lokalnego systemu transportowego i pomagając Warszawie przekonać mieszkańców do życia w sposób
bardziej zrównoważony i mniej uzależniony od samochodu (w ramach tego celu operacyjnego
Strategia #Warszawa2030 dosłownie wskazuje „upowszechnianie rozwiązań w zakresie mobilności
współdzielonej” jako jeden z celów);

•

4.2 „Generujemy innowacje” – ponieważ huby mobilności mają za zadanie wprowadzać innowacje
w sferze mobilności miejskiej (np. zachowania związane z mobilnością) oraz krajobrazu miejskiego
i infrastruktury (np. zorganizowane parkowanie).

Z powyższych punktów, opartych na najnowszym Miejskim Dokumencie Strategicznym przyjętym obecnie
w Warszawie, jasno wynika, że promowanie rozwiązań mobilności współdzielonej jest jednym z celów
wpisanych w przyszłość Warszawy. Z tego powodu realizacja Projektu ma silne uzasadnienie.
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3.2 Strategia Transportowa Warszawy
Strategia Transportowa Warszawy (oficjalna nazwa: „Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015
roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu
Publicznego Warszawy”) została przyjęta w 2009 r. przez Radę m.st.
Warszawy i jest kolejnym Miejskim Dokumentem Strategicznym
wpływającym na obszar regulacyjny dla mobilności w Warszawie, a zatem
adekwatnym do analizy z perspektywy Projektu.
Dokument ten określa strategię transportową zorientowaną
na zapewnienie równowagi pomiędzy podróżami samochodowymi
a podróżami transportem zbiorowym, a także promowanie mobilności aktywnej (pieszej i rowerowej). Wszystko
to uzasadnione jest faktem, że intensywne i niekontrolowane użytkowanie samochodów prywatnych ma
zbyt duży negatywny wpływ na jakość życia w Warszawie, powodując m.in. zatłoczenie ulic, obniżenie jakości
przestrzeni publicznej, spadek poczucia bezpieczeństwa czy wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Z tego
względu nadrzędnym celem Strategii Transportowej Warszawy jest zapewnienie warunków dla sprawnego
i bezpiecznego przemieszczania się ludzi i towarów przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i warunki życia.
Strategia wyznacza szereg celów szczegółowych w ramach następujących sześciu celów głównych: 1.
zapewnienie możliwości dojazdu w połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych; 2. poprawa standardów
podróży, w tym zwiększenie dostępności do systemu transportowego osobom z niepełnosprawnościami;
3. stymulowanie rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego; 4. poprawa bezpieczeństwa ruchu
i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego; 5. poprawa stanu środowiska
naturalnego i zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców; 6. podnoszenie prestiżu i wizerunku
Warszawy. Poniżej wskazano te z celów szczegółowych, które są spójne z realizacją Projektu, udowadniając
jednocześnie, że Warszawa może odnieść korzyści z rozwoju multimodalnych hubów mobilności i że ich
wdrożenie jest zgodne ze Strategią Transportową Warszawy:
•

I.1 „Zahamowanie degradacji i dążenie do zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury transportowej”
– ponieważ huby mobilności mają potencjał zapewnienia wysokiej klasy infrastruktury transportowej
poprzez zorganizowanie odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonych hubów w sąsiedztwie m.in.
węzłów transportu publicznego, obiektów użyteczności publicznej, nieruchomości komercyjnych,
osiedli mieszkaniowych i/lub innych często odwiedzanych miejsc;

•

I.4 „Poprawa dostępności rejonów, stanowiących główne cele podróży, przy wykorzystaniu
innych sposobów podróżowania niż samochodem osobowym” – ponieważ huby mobilności
oferują różnorodne opcje zrównoważonej mobilności w jednym miejscu i w różnych modalnościach
(w zależności od potrzeb użytkownika: np. rowery, hulajnogi, skutery, samochody), co właśnie stanowi
(przy założeniu rozbudowanej sieci hubów mobilności) realną alternatywę dla posiadania i korzystania
z prywatnego samochodu w podróżach wewnątrzmiejskich;

•

I.8 „Poprawienie dostępności dworców i przystanków kolejowych” – ponieważ huby mobilności,
jeśli są dogodnie zlokalizowane w pobliżu węzłów transportu kolejowego, mogą potencjalnie stanowić
rozwiązanie pierwszej/ostatniej mili uzupełniające podróże odbywane koleją;
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•

II.1 „Poprawa standardów podróży w transporcie zbiorowym” – ponieważ huby mobilności tworzą
potencjał do świadczenia szeregu usług związanych z mobilnością bezpośrednio w węzłach transportu
publicznego, a także do integrowania różnych ofert w zakresie mobilności (zarówno publicznych, jak
i prywatnych) na platformach cyfrowych (np. rozkłady jazdy, planowanie podróży multimodalnych,
informacje o dostępnych pojazdach itp.), a tym samym do poprawy dostępności i funkcjonalności
transportu publicznego oraz jego standardu, w tym ogólnych doświadczeń pasażerów;

•

III.1 „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców” – ponieważ huby mobilności mają
potencjał, poprzez oferowanie multimodalnych flot pojazdów współdzielonych, do pozytywnego
oddziaływania na mieszkańców Warszawy w zakresie wyboru środka transportu innego niż prywatny
samochód;

•

III.2 „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich” – ponieważ huby mobilności mają potencjał do
zastąpienia nieefektywnych i zajmujących dużo przestrzeni miejsc parkingowych (statystyczny
samochód w indywidualnym użytkowaniu jest zaparkowany przez 96 proc. czasu)(14) instalacjami
służącymi znacznie większej grupie mieszkańców niż tylko 1-2 osoby podróżujące prywatnym
samochodem (na każdy pojazd współdzielony w Polsce przypada średnio 100 zarejestrowanych
użytkowników(15));

•

III.3 „Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportowego” – ponieważ huby
mobilności mają potencjał, w oparciu o zasady ekonomii współdzielenia wdrażane w sferze mobilności
miejskiej (np. jeden samochód współdzielony zastępuje osiem samochodów prywatnych(16)), zapewnić
możliwość przemieszczania się znacznie szerszej grupie mieszkańców przy wykorzystaniu znacznie
mniejszych zasobów, takich jak liczba pojazdów, wielkość terenów przeznaczonych na parkingi oraz
koszty faktycznie ponoszone przez miasto, i jego mieszkańców w celu przemieszczania ludzi, i towarów
pomiędzy różnymi miejscami docelowymi, nie mówiąc już o kosztach środowiskowych wynikających
ze zbyt dużej liczby nieefektywnych podróży wykonywanych przez samochody prywatne. Ten cel
szczegółowy jest dosłownie wskazany w Strategii Transportowej Warszawy jako „wspieranie
i promowanie współużytkowania jednego samochodu przez większą liczbę osób (car sharing)”;

•

III.4 „Racjonalizowanie zagospodarowania przestrzennego miasta” – ponieważ huby mobilności
mają potencjał, poprzez koncentrację w wyznaczonych miejscach różnych typów wysoce efektywnych
pojazdów współdzielonych, do uwolnienia przestrzeni publicznej przeznaczonej na parkowanie
pojazdów prywatnych oraz do intensyfikacji funkcji transportowych wokół węzłów transportu
publicznego, a także do przyczynienia się do procesu tworzenia lokalnych centrów dzielnicowych,
gdyby huby mobilności były realizowane równolegle z infrastrukturą transportu publicznego;

•

III.5 „Łagodzenie nierówności obsługi komunikacją publiczną poszczególnych obszarów miasta” –
ponieważ huby mobilności mają potencjał, aby faktycznie rozszerzyć zasięg publicznego transportu
zbiorowego na obszary niewystarczająco obsługiwane przez sieć transportu publicznego, poprzez
zapewnienie wyboru rozwiązań w zakresie mobilności współdzielonej, które mogą być wykorzystywane
jako środek transportu na pierwszym/ostatnim odcinku podróży multimodalnej – wszystko to w hubach
mobilności zlokalizowanych wokół węzłów transportu publicznego;

14 Źródło: https://theconversation.com/end-of-the-road-why-it-might-be-time-to-ditch-your-car-72097
15 Źródło: https://www.magazyngalerie.pl/komentarze/eko-transport-przyszlosci-dla-klientow-handlu-i-uslug/
16 Źródło: https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/analysis-will-car-sharing-replace-vehicle-ownership
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•

III.6 „Redukowanie efektu bariery oraz rozcięcia więzi sąsiedzkich” – ponieważ huby mobilności
mają potencjał do wzbogacenia oferty mobilności w obrębie dzielnic o nowe sposoby dotarcia
(np. współdzielone pojazdy dostępne w hubach), ułatwiając tym samym i odciążając połączenia
transportowe pomiędzy dzielnicami miasta, jak również wewnątrz ich obszarów;

•

V.1 „Ograniczenie hałasu” – ponieważ huby mobilności mają potencjał do zapewnienia różnorodnych
flot pojazdów współdzielonych, które w ponad 90 proc. napędzane są siłą mięśni lub bezgłośnym
silnikiem(17) elektrycznym, co w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji hałasu w Warszawie;

•

V.2 „Ochrona powietrza i wody” – ponieważ huby mobilności mają potencjał do świadczenia usług
mobilności współdzielonej, które najczęściej wykorzystują (w >90 proc. przypadków wskazanych
powyżej) floty pojazdów zeroemisyjnych i przyjaznych dla klimatu, przyczyniając się tym samym do
poprawy jakości powietrza w Warszawie;

•

V.3 „Ochrona zdrowia społeczeństwa” – ponieważ huby mobilności mają potencjał oferowania
różnorodnych usług mikromobilności (np. rowery, hulajnogi) zachęcających do aktywnej mobilności
na świeżym powietrzu, przyczyniających się do dobrego samopoczucia obywateli i pozytywnie
wpływających na ich zdrowie(18) fizyczne i psychiczne;

•

VI.2 „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej” – ponieważ huby mobilności są specjalnie
zaprojektowanymi miejscami skupiającymi wiele współdzielonych pojazdów w jednym miejscu,
w sposób atrakcyjny wizualnie, funkcjonalny i uporządkowany, co zapobiega również przypadkowemu/
nielegalnemu parkowaniu tych pojazdów w przestrzeni publicznej.

Na podstawie powyższego widać wyraźnie, że Projekt wyjątkowo dobrze wpisuje się w cele Strategii
Transportowej Warszawy i może przyczynić się do realizacji aż 14 jej celów szczegółowych, co jest kolejnym
mocnym uzasadnieniem dla wdrażania hubów mobilności w Warszawie.

3.3 Polityka Parkingowa Warszawy
Polityka Parkingowa Warszawy (oficjalna nazwa: „Kierunki realizacji polityki
parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035”) to opublikowany
w 2009 roku dokument będący zbiorem wytycznych i rekomendacji
dotyczących organizacji parkowania w Warszawie do roku 2035.
W dokumencie wskazano różne działania wspierające realizację Polityki
Parkingowej Warszawy w ramach 8 obszarów: 1. Strefa Płatnego
Parkowania; 2. parkingi Park & Ride; 3. parkowanie na ulicach; 4.
parkowanie poza ulicami; 5. parkowanie w strefach zamieszkania; 6.
parkowanie samochodów ciężarowych; 7. parkowanie autokarów; 8.
parkowanie rowerów.

17 Źródło: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/92034-huby-mobilnosci-nowa-era-mobilnosci-miejskiej
18 Źródło: https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/gb/en/news/2021/10/08/Good-for-the-planet-good-for-the-mind.html
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Ponieważ Projekt SmartHubs dotyczy wyznaczania miejsc parkingowych dla flot mobilności współdzielonej,
nawiązuje tym samym wprost do zapisów Polityki Parkingowej Warszawy - albo wspierając realizację
poszczególnych jej działań, albo proponując odpowiednie działania zgodne z samą polityką i/lub innymi
Miejskimi Dokumentami Strategicznymi:
•

1.3 „weryfikacja zasad funkcjonowania strefy SPPN” (jedno z działań priorytetowych) - ponieważ
pojazdy parkujące w ramach hubów mobilności (np. pojazdy car sharingowe) mają współistnieć
z miejską Strefą Płatnego Parkowania, która obejmuje całą centralną część Warszawy, proponowane
działanie zakłada wprowadzenie do regulaminu SPP nowej kategorii pojazdów (pojazdy współdzielone
udostępniane przez profesjonalnych/certyfikowanych dostawców), które otrzymają odrębną
klasyfikację i podlegać będą pod zasady parkowania inne niż w przypadku samochodów prywatnych, ze
względu na fakt, że mobilność współdzielona jest alternatywą dla samochodów prywatnych i znacząco
przyczynia się do realizacji celów strategicznych Warszawy, w szczególności opisanej powyżej Strategii
#Warszawa2030 oraz Strategii Transportowej Warszawy;

•

1.5 „porządkowanie sposobu wyznaczania miejsc do parkowania” – ponieważ jednym z celów
strategicznych Strategii Transportowej Warszawy jest poprawa efektywności systemu transportowego
(w tym lepsze wykorzystanie dostępnych obszarów i pojazdów), proponowane działanie zakłada
włączenie multimodalnych hubów mobilności w oficjalny/formalny proces projektowania i wyznaczania
miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania i poza nią, analogicznie do podejścia znanego
w przypadku zatok postojowych dla taksówek (ze względu na zmieniające się przyzwyczajenia
zamawiających usługi taxi –funkcjonujące dziś głównie jako usługi mobilności na żądanie „od drzwi do
drzwi” i niewymagające przez to stałych miejsc postojowych – obecne zatoki postojowe dla taksówek
w Warszawie mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie poprzez współdzielenie dostępnej
przestrzeni pomiędzy różne opcje mobilności współdzielonej, nie tylko taksówki);

•

2.5 „zapewnienie dobrego i bezpiecznego dojazdu i dojść do parkingów P+R” (jedno z działań
priorytetowych) – ponieważ huby mobilności, jeśli byłyby obecne przy danej lokalizacji P&R, mogą
potencjalnie poprawić wygodę i łatwość dotarcia do niej, oferując różne dodatkowe środki transportu
– inne niż pojazdy prywatne – np. współdzielone rowery, hulajnogi, skutery i samochody dostępne
bezpośrednio na terenie nieruchomości, co nie tylko ułatwia dostęp do obiektu P&R, ale także otwiera
go na nową grupę użytkowników;

•

2.8 „rozwijanie nowych funkcji P+R” – ponieważ koncepcja hubów mobilności, po ew. uzupełnieniu
nimi istniejących obiektów P&R, będzie stanowiła ich nową funkcjonalność poprzez dodanie
różnorodnych pojazdów i usług mobilności współdzielonej (np. rowerów miejskich, e-hulajnóg,
e-skuterów i aut z systemów car sharingu), jak również ew. infrastruktury towarzyszącej (np. małej
architektury, takiej jak stojaki na rowery/hulajnogi, ładowarki dla mikromobilności elektrycznej, i/lub
innego rodzaju infrastruktura, w ramach której można świadczyć usługi dla mieszkańców);

•

3.2 „ograniczanie liczby miejsc do parkowania w obszarach, gdzie parkowanie pogarsza jakość
przestrzeni miejskiej” (jedno z działań priorytetowych) – ponieważ jedną z kluczowych cech hubów
mobilności jest możliwość reorganizacji parkowania na ulicach w taki sposób, że te same potrzeby
komunikacyjne mieszkańców mogą być zaspokajane przy użyciu mniejszej liczby (współdzielonych)
pojazdów, co wymaga mniejszej powierzchni przeznaczonej na miejsca parkingowe;

•

3.3 „zastępowanie istniejących miejsc do parkowania na jezdniach i chodnikach, miejscami do
parkowania na parkingach wydzielonych” – ponieważ huby mobilności mają potencjał, poprzez
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efektywność oferowanych rozwiązań mobilności współdzielonej (np. jeden samochód współdzielony
zastępujący osiem samochodów w użytkowaniu indywidualnym oraz współdzielona mikromobilność
zastępująca podróże samochodowe), aby zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na
ulicach, a tym samym ułatwić Warszawie realizację programu likwidacji miejsc parkingowych na
jezdniach i chodnikach oraz przeniesienia ich na parkingi wydzielone;
•

3.9 „wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących do wyznaczania miejsc do parkowania” –
ponieważ huby mobilności torują drogę innowacyjnemu wykorzystaniu wspólnych zasobów (takich
jak grunty publiczne przeznaczone na parkingi) i mogą odegrać kluczową rolę w ponownej ocenie
funkcjonalnego podziału przestrzeni ulicznej, a także w zachęcaniu mieszkańców do przyjęcia
innowacyjnych i bardziej zrównoważonych sposobów przemieszczania się;

•

4.2 „inicjowanie współpracy z zarządcami parkingów prywatnych” – ponieważ huby mobilności są
koncepcją czyniącą mobilność miejską bardziej zrównoważoną niezależnie od tego, czy hub mobilności
znajduje się na terenie publicznym czy prywatnym (np. na parkingu komercyjnym, przy biurowcu
czy przy galerii handlowej), proponowane działanie ma na celu zaangażowanie m.st. Warszawy
i podległych mu jednostek we wspólne tworzenie hubów mobilności we współpracy z właścicielami
nieruchomości komercyjnych;

•

4.5 „wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych zwiększających funkcjonalność parkingów” – ponieważ
huby mobilności mają potencjał, za sprawą dodania nowych współdzielonych środków transportu do
tradycyjnej oferty parkingowej (przykład z areny międzynarodowej: operator parkingowy dodaje do
swoich garaży(19) usługi współdzielonej mikromobilności), stać się wartością dodaną i funkcjonalnością
uzupełniającą dla zdecydowanej większości parkingów wydzielonych w mieście, zwłaszcza tych,
które są w rękach publicznych i tych będących przedmiotem zamówienia publicznego (Warszawa
jest w bezpośrednim lub pośrednim władaniu setek lokalizacji tego typu, zarówno prywatnych, jak
i publicznych, na których mogą powstać multimodalne huby mobilności, przyczyniając się tym samym
do bardziej zrównoważonego systemu transportowego w mieście);

•

5.2 „ograniczenie parkowania wzdłuż ulic w rejonach zabudowy mieszkaniowej” położonej
w strefie śródmiejskiej – ponieważ huby mobilności mają potencjał, poprzez oferowanie pakietu usług
współdzielonej mobilności przed domami mieszkańców, do obsługi znacznie większej liczby osób (jak
wskazano wcześniej, na każdy współdzielony pojazd w Polsce przypada średnio 100 zarejestrowanych
użytkowników), wymagając jednocześnie mniej terenu i mniejszej liczby pojazdów w porównaniu
z sytuacją, w której większość gospodarstw domowych posiada co najmniej jeden samochód na
własność;

•

5.4 „wdrożenie programu edukacyjno-promocyjnego zorientowanego na rezygnację z posiadania
samochodu w strefach mieszkaniowych” – ponieważ huby mobilności mają potencjał – zakładając,
że powstanie ich sieć obejmująca całą Warszawę – by być alternatywnym rozwiązaniem dla posiadania
samochodu, poprzez oferowanie różnych środków transportu (w tym również różnego typu
samochodów współdzielonych) dostępnych w każdy dzień w roku, a zatem bardzo dobrze pasują
do programu mającego na celu zachęcenie mieszkańców Warszawy do porzucenia własnego auta;

•

8.1-8.7 „zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla rowerów” (jedno z działań priorytetowych) –
ponieważ huby mobilności promują różne środki współdzielonej mikromobilności (w tym rowery)

19 Źródło: https://www.parking-net.com/parking-news/apcoa/tier-launch-international-partnership
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i mogą również pomieścić stojaki rowerowe w wielu lokalizacjach, np. przy obiektach P&R (w formie
parkingu Bike & Ride), przy węzłach transportowych, przy budynkach biurowych i handlowych, przy
budynkach należących do miasta, na osiedlach, itp.
Z powyższego jasno wynika, że cele Projektu mają bardzo wiele wspólnego z Polityką Parkingową Warszawy
i zarządzaniem parkingami w ogóle. Stwarzają one również potencjał i racjonalne uzasadnienie dla Miasta
Warszawy do uruchomienia szeregu inicjatyw mających na celu uczynienie mobilności miejskiej bardziej
zrównoważoną i mniej zależną od samochodów prywatnych w indywidualnym użytkowaniu, na przykład
poprzez stworzenie odrębnych zasad parkowania dla pojazdów współdzielonych w Strefie Płatnego Parkowania
i poza nią, poprzez wyznaczenie multimodalnych hubów mobilności jako części parkingów ulicznych (np.
w ramach istniejących zatok postojowych dla taksówek), jak i wydzielonych miejsc do parkowania, lub poprzez
zachęcanie prywatnych właścicieli nieruchomości do tworzenia hubów mobilności również na swoim terenie.

3.4 Polityka Przestrzenna Warszawy
Polityka Przestrzenna Warszawy (oficjalna nazwa: „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”) jest
dokumentem przyjętym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w 2006
r. (obecnie z późniejszymi zmianami), który podzielił Warszawę na 3 strefy
(I – śródmieście funkcjonalne z wyodrębnionym centrum miasta, II – strefa
miejska, III – strefa przedmieść) i przypisał im, oprócz wielu innych cech,
także zróżnicowane wytyczne rozwoju i kierunki zmian w zakresie ich cech
transportowych i parkingowych (np. stopień uprzywilejowania transportu
publicznego, stopień ograniczeń dla ruchu samochodowego i ciężarowego
czy wymagania dotyczące liczby miejsc parkingowych).
Dokument podkreśla również pewne ogólne założenia, takie jak łączenie różnych funkcji miejskich
(mieszkaniowych, biurowych, handlowych, rekreacyjnych, przemysłowych), potrzebę ograniczania ruchu
dojazdowego do centrum miasta, czy też dążenie do koncentracji usług w poszczególnych obszarach miasta, tak
aby każde miejsce zamieszkania mogło zapewnić przyjemną i komfortową jakość życia. Jest to również bardzo
zbieżne z założeniami stojącymi za projektem multimodalnych hubów mobilności, zapewniających lokalnym
społecznościom łatwy i przewidywalny dostęp do różnorodnych usług transportowych w wyznaczonych
miejscach, zmierzając tym samym w kierunku miasta bardziej przyjaznego do życia.
Polityka Przestrzenna Warszawy formułuje m.in. następujące wnioski, założenia ogólne i główne kierunki zmian:
•

„rozwój budownictwa mieszkaniowego w sposób maksymalnie wykorzystujący istniejącą
i projektowaną infrastrukturę” – tu Projekt mógłby się przyczynić do osiągnięcia tego celu poprzez
organizowanie na osiedlach mieszkaniowych hubów mobilności, które oferowałyby wysokoefektywne
współdzielone środki transportu skoncentrowane na zwartym (małym) obszarze;

•

„ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym” – tutaj Projekt mógłby zaoferować
wsparcie poprzez udostępnienie różnorodnych opcji mobilności, z których zdecydowana większość
(ponad 90 proc., jak wskazano wcześniej) jest bezgłośna ze względu na fakt, że są one napędzane
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siłą mięśni (np. rowery) lub silnikiem elektrycznym (np. e-hulajnogi, e-skutery lub zelektryfikowane
części floty car sharingu);
•

„w gęsto zabudowanych obszarach miasta próby nadążania z rozbudową dróg i parkingów za rosnącą
motoryzacją skazane są na niepowodzenie” – tutaj Projekt mógłby wnieść swój wkład poprzez
zaoferowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie mobilności współdzielonej, pozwalającego
na zaadresowanie tych samych lub nawet zwiększonych potrzeb mobilności przy jednoczesnym
wykorzystaniu znacznie mniejszej ilości zasobów, takich jak obszary przeznaczane na przechowywanie
prywatnych samochodów czy łączna liczba takich pojazdów;

•

„należy wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na ruch” – tu Projekt mógłby się przyczynić poprzez
oferowanie środków transportu innych niż samochody osobowe w użytkowaniu indywidualnym, które
są nieefektywnym i zajmującym dużo miejsca środkiem podróży wewnątrz miasta, przewożącym
średnio zaledwie 1,3 osoby w pojeździe 4/5-osobowym (według Warszawskiego Badania Ruchu(20)),
promując w ten sposób zrównoważone i wysoce efektywne wzorce mobilności, które pozwolą na
zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego w Warszawie, a co jest również zgodne z tendencjami
europejskimi;

•

„wzmocnienie roli i zasięgu działania transportu publicznego” – tu Projekt mógłby się przyczynić
poprzez zapewnienie współdzielonych środków transportu w węzłach transportu publicznego (np.
metro, tramwaje, dworce autobusowe), które będą mogły potencjalnie stanowić środek transportu
na pierwszej/ostatniej mili dla osób przemierzających miasto głównie komunikacją zbiorową, co
faktycznie poprawi zasięg i penetrację systemu transportu publicznego w Warszawie;

•

„zintegrowanie szynowych systemów transportu zbiorowego” – również w tym przypadku, zakładając
tworzenie hubów mobilności przy węzłach transportowych opartych na połączeniach kolejowych
(np. metro, kolej miejska, przystanki tramwajowe), Projekt mógłby przyczynić się do rozwoju tego
celu poprzez dodanie większej liczby (współdzielonych) opcji transportowych łączących podróż koleją
z różnymi rozwiązaniami mobilności na pierwszej/ostatniej mili;

•

„budowa systemu parkingów Parkuj i Jedź (P+R)” – dodając funkcjonalność hubu mobilności do
parkingów P&R, Projekt mógłby zwiększyć liczbę możliwych sposobów dotarcia do lokalizacji P&R,
przyciągając tym samym nową grupę użytkowników, którzy już korzystają ze współdzielonych środków
transportu;

•

„budowa, modernizacja i przebudowa węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami
systemów transportu” – tutaj Projekt może wesprzeć poprzez dodanie nowej kategorii transportu
miejskiego (usługi współdzielonej mobilności, np. skoncentrowane w hubach mobilności)
do istniejących i nowych węzłów transportowych, umożliwiając mieszkańcom korzystanie ze
zrównoważonych, współdzielonych środków transportu i pozwalając różnym systemom transportowym
(zbiorowemu i współdzielonemu) lepiej się uzupełniać.

Podobnie jak w pozostałych Miejskich Dokumentach Strategicznych, Polityka Przestrzenna Warszawy zawiera
szereg wytycznych i kierunków rozwoju, które dobrze wpisują się w realizację Projektu, tworząc kolejne
uzasadnienie dla faktycznego zaangażowania Warszawy w tworzenie hubów mobilności.

20 Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/ile-samochodow-w-autobusie-efektywna-warszawska-komunikacja--53076.html
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Dodatkową kwestią dla planowania przestrzennego Warszawy jest to, że w wyniku zaangażowania się w proces
tworzenia sieci hubów mobilności w całym mieście, mogłoby dojść do obniżenia wymaganej minimalnej
liczby miejsc parkingowych dla samochodów (tzw. „wskaźnika parkingowego”), ustalonej w szczegółowych
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które często niepotrzebnie napędzają popyt na
wewnątrzmiejskie podróże samochodowe poprzez oferowanie zbyt dużej liczby nowych miejsc parkingowych
dla pojazdów w indywidualnym użytku. Zrewidowanie w dół wskaźników parkingowych i przyjęcie takiego
podejścia w skali całego miasta mogłoby doprowadzić do korzystnej sytuacji, w której zarówno istniejące
jak i nowe budynki nie musiałyby generować tak wielu nowych miejsc parkingowych, gdyż część potrzeb
mobilności danego budynku lub obiektu byłaby już zaspokojona przez usługi współdzielonego transportu
obecne w hubie mobilności, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych. Jednocześnie
przyczyniłoby się to do uczynienia systemu transportowego Warszawy bardziej zrównoważonym i pozwoliłoby
odzyskać istniejącym obiektom przestrzeń dla innych funkcji niż parking.

3.5 Podsumowanie
Podsumowując, wszystkie opisane powyżej Miejskie Dokumenty Strategiczne (Strategia #Warszawa2030,
Strategia Transportowa Warszawy, Polityka Parkingowa Warszawy oraz Polityka Przestrzenna Warszawy) mają
jasne cele dotyczące przyszłości systemu transportowego miasta. Powinien on być bardziej zrównoważony,
promować aktywną mobilność, tworzyć atrakcyjną i bezpieczną przestrzeń publiczną, wspierać efektywne
sposoby przemieszczania się ludzi i towarów oraz sprawić, żeby ekosystem mobilności miejskiej był mniej
zależny od prywatnych samochodów. Wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta, dzielnic
miasta, jak również wszystkich węzłów transportowych łączących mieszkańców z siecią transportu publicznego.
A teraz, biorąc pod uwagę kluczowe cechy Projektu, które generalnie dotyczą maksymalizacji efektywności
podróżowania po mieście (poprzez wykorzystanie współdzielonych środków transportu) oraz minimalizacji
potrzebnych do tego zasobów (w szczególności terenów przeznaczonych na parkingi oraz potrzebnej liczby
pojazdów), widać wyraźnie, że wdrożenie multimodalnych hubów mobilności w Warszawie jest jak
najbardziej zgodne ze strategicznymi celami miasta. Z tego względu silnie rekomenduje się Miastu m.st.
Warszawie znalezienie sposobu na zaangażowanie się w proces tworzenia hubów mobilności.
W IV kwartale 2021 r. Urząd m.st. Warszawy był również w trakcie rozstrzygania zamówienia publicznego
na przygotowanie oficjalnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP, który zwykle jest
koncepcją planistyczną stosowaną przez władze lokalne i regionalne do strategicznego planowania mobilności),
jednakże dokument ten ma być dostarczony w 2023 r., więc nie może być przedmiotem niniejszego Studium
Wykonalności. Niemniej jednak, przyszły SUMP Warszawy powinien zawierać i zoperacjonalizować koncepcję
hubów mobilności z wielu powodów wskazanych powyżej.
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“Przepisy prawa
powinny uwzględniać
zmiany zachodzące
w dzisiejszej mobilności”

4. Centralne ramy regulacyjne
Poza opisanymi w powyższym rozdziale Miejskimi Dokumentami Strategicznymi i stosownymi
dla nich uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy zezwalającymi na wejście w życie
lokalnych regulacji, istnieje również zestaw aktów prawnych na szczeblu centralnym
(stanowiących powszechnie obowiązujące prawo w Polsce) w obszarze zagadnień
transportowych i parkingowych o potencjalnym wpływie na huby mobilności. Główne z nich
zostaną omówione poniżej, nie tylko w kontekście ich ewentualnego wpływu na Projekt,
ale również potrzeby nowelizacji niektórych przepisów w celu lepszego odzwierciedlenia
zmian zachodzących we współczesnej mobilności miejskiej, np. poprzez wprowadzenie
mobilności współdzielonej jako oficjalnej kategorii transportu. M.st. Warszawa mogłoby
udzielić wsparcia w tym zakresie poprzez poparcie inicjatywy legislacyjnej, której sukces
doprowadziłby do lepszego rozwoju mobilności współdzielonej w Polsce, w tym również
w samym mieście stołecznym.

4.1 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z późniejszymi zmianami jest aktem
prawnym określającym zasady organizacji i funkcjonowania regularnych przewozów pasażerskich w Polsce
wykonywanych w systemach publicznego transportu zbiorowego. Ponieważ nadrzędną cechą transportu
zbiorowego jest użyteczność publiczna, rola jego organizatora została przypisana administracji publicznej
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(głównie jednostkom samorządu terytorialnego różnych szczebli: gminom, powiatom i województwom,
a w niektórych przypadkach także administracji centralnej), na której spoczywa ustawowy obowiązek
świadczenia powszechnie dostępnych usług transportu zbiorowego (w tym ich planowania, organizowania
i wykonywania) w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na
danym obszarze. Z tego powodu takie usługi transportu pasażerskiego nie mogą być świadczone na zasadach
komercyjnych i podlegają konkurencji regulowanej (wskazanej w Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego), gwarantującej również przejrzystość i wykonywanie usług
publicznego transportu pasażerskiego, z uwzględnieniem czynników społecznych, środowiskowych i rozwoju
regionalnego, czy też oferowanie szczególnych warunków taryfowych niektórym grupom podróżnych, np.
emerytom.
Ponadto, system publicznego transportu zbiorowego powinien funkcjonować zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju (takimi jak: uwzględnianie oczekiwań mieszkańców, oferowanie multimodalności
oraz promowanie przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych technicznie środków transportu) zawartymi
w przyjętym lokalnie planie transportowym (w Warszawie: Strategia Transportowa Warszawy). Jeśli dodamy
do tego oczekiwanie, aby sieć transportu zbiorowego obejmowała także zintegrowane węzły przesiadkowe
(umożliwiające pasażerowi dogodną zmianę środka transportu w miejscu wyposażonym w niezbędną
infrastrukturę, w szczególności w miejsca parkingowe), to okaże się, że istnieje dobre uzasadnienie dla
wzbogacania węzłów transportu zbiorowego o zorganizowane parkowanie w formie multimodalnych
hubów mobilności.
Ze względu na fakt, że mobilność współdzielona nie obejmuje bezpośrednio elementów publicznego
transportu zbiorowego, zgodnie z definicją zawartą w ramach prawnych, a jedynie promuje jego wykorzystanie
w połączeniu ze współdzielonymi środkami transportu, wpływ tej ustawy na huby mobilności jest raczej
ograniczony. Jednakże, w najlepszym interesie Projektu jest posiadanie dobrze funkcjonującej sieci transportu
publicznego, którą mogą uzupełniać huby mobilności i odpowiednie usługi mobilności współdzielonej, jak
również w najlepszym interesie publicznego transportu zbiorowego jest uzupełnienie jego oferty o rozwiązania
mobilności współdzielonej.

4.2 Ustawa o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest aktem prawnym określającym warunki
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi
(w tym platformami pośredniczącymi między kierowcami a pasażerami), a wymagającym posiadania do
tego ważnej licencji wydanej przez odpowiedni organ (GITD: Główny Inspektorat Transportu Drogowego lub
właściwy organ samorządu).
Ustawa o transporcie drogowym ma dość ograniczony wpływ na Projekt, gdyż większość usług mobilności
współdzielonej świadczonych w hubach mobilności opiera się albo na samoobsługowych flotach pojazdów
samochodowych (których użytkownikami są sami kierowcy, np. współdzielone samochody ze zdalnym
dostępem do pojazdu) albo na innych pojazdach segmentu mikromobilności (np. rowery i elektryczne
hulajnogi) niespełniających definicji pojazdu samochodowego. Oczywiście, hub mobilności może również
pełnić rolę przystanku w ramach regularnej linii komunikacyjnej lub miejsca wsiadania i wysiadania dla usług
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mobilności na żądanie (takich jak np. usługi zamawiania taksówek czy przejazdów z kierowcą). W takiej sytuacji
Projekt musiałby również uwzględniać przepisy ustawy o transporcie drogowym. W odniesieniu do usług
taksówkowych, ten akt prawny daje radom miejskim (w przypadku Warszawy: Radzie m.st. Warszawy) prawo
do ustalania maksymalnych stawek opłat oraz wyznaczania stref na obszarze świadczenia usług, z których
każda będzie miała zróżnicowane stawki. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/608/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia
15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st.
Warszawy, maksymalne taryfy taksówek w Warszawie ustalone są następująco:
•

opłata startowa: 8.00 PLN za przejazd;

•

w porze dziennej (od 6:00 do 22:00): 3.00 PLN za 1 km na terenie I strefy i 6.00 PLN za 1 km poza nią;

•

w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00): 4.50 PLN za 1 km na terenie I strefy i 9.00 PLN za 1 km poza nią;

•

opłata za oczekiwanie: 40 PLN za 1 godzinę w przypadku oczekiwania na pasażera podczas przejazdu.

4.3 Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami jest aktem
prawnym określającym zasady ruchu drogowego na drogach publicznych (a także w niektórych innych
specjalnie wydzielonych strefach: zamieszkania i/lub strefach ruchu), przepisy dotyczące dopuszczenia do
ruchu drogowego różnych rodzajów pojazdów (w tym wymagania techniczne tych pojazdów), wymagania
stawiane innym niż kierujący uczestnikom ruchu (np. pieszym), a także zasady egzekwowania przepisów
ruchu drogowego.
Ten dokument prawny wprowadza typologię dróg (np. publiczne, wewnętrzne, ekspresowe/autostrady,
dla rowerów, inne) oraz przedstawia kluczowe elementy drogi, w tym: jezdnię (przeznaczoną dla ruchu
pojazdów) z opcjonalnie wyznaczonymi pasami ruchu, chodnik (przeznaczony dla ruchu pieszego), torowisko
(przeznaczone dla transportu kolejowego), pobocze, a także inną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.
Prawo o ruchu drogowym wymienia również różne typy pojazdów, m.in.:
•

pojazd samochodowy – pojazd wyposażony w napęd umożliwiający mu poruszanie się z prędkością
25 km/h i więcej;

•

pojazd wolnobieżny – pojazd wyposażony w napęd ograniczający jego prędkość do maksymalnie 25 km/h;

•

pojazd uprzywilejowany – pojazd wyposażony w niebieskie światła błyskowe i syreny dźwiękowe (np.
służby ratownicze);

•

pojazd zabytkowy – pojazd zarejestrowany jako pojazd zabytkowy i wpisany do odpowiedniego rejestru;

•

samochód osobowy – pojazd samochodowy o konstrukcji przeznaczonej do przewozu do 9 osób –
łącznie z kierowcą – oraz ich bagażu;

•

autobus– pojazd samochodowy umożliwiający przewóz więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą;

•

samochód ciężarowy – pojazd samochodowy o konstrukcji przeznaczonej do przewozu ładunków,
w tym również samochód osobowy do przewozu ładunków i 4-9 osób;

•

czterokołowiec – pojazd samochodowy inny niż samochód osobowy, ciężarowy i motocykl,
o dopuszczalnej masie całkowitej do 400 kg (przy przewozie osób) lub 550 kg (przy przewozie ładunków);

•

czterokołowiec lekki – czterokołowiec o maksymalnej masie 350 kg i maksymalnej prędkości 45 km/h;
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•

taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznakowany, przeznaczony do przewozu
nie więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą – oraz ich bagażu podręcznego, poruszający się zgodnie
z zasadami przewozu określonymi w ustawie o transporcie drogowym;

•

motocykl – dwukołowy lub trzykołowy pojazd samochodowy odpowiadający kategoriom L3e/L4e/L5e
określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia
2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców;

•

motorower – dwukołowy lub trzykołowy pojazd wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej
nie większej niż 50 cm3 lub w napęd elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, ograniczający prędkość
pojazdu do maksymalnie 45 km/h;

•

rower – pojazd o maksymalnej szerokości 90 cm napędzany albo wyłącznie siłą mięśni kierowcy,
albo przy wsparciu napędu elektrycznego o maksymalnej mocy 250 W i maksymalnym napięciu
48 V, uruchamianego przez naciśnięcie na pedały i wyłączanego po osiągnięciu prędkości 25 km/h;

•

hulajnoga elektryczna – dwuosiowy pojazd bez siodełka i pedałów, z kierownicą, zasilany napędem
elektrycznym, umożliwiający przewożenie tylko jednej osoby (kierowcy);

•

urządzenie transportu osobistego – pojazd bez siodełka i pedałów, o napędzie elektrycznym,
umożliwiający przewożenie tylko jednej osoby (kierowcy), za wyjątkiem hulajnogi elektrycznej;

•

pojazd marki SAM – pojazd zbudowany z wykorzystaniem nadwozia, podwozia lub ramy własnej
konstrukcji.

Powyższe wyliczenie części typów pojazdów określonych w Prawie o ruchu drogowym ma na celu pokazanie,
że ten akt prawny jest właściwym miejscem do zdefiniowania danego typu pojazdu, w tym zarówno nowych,
takich jak hulajnoga elektryczna czy urządzenie transportu osobistego (oba wprowadzone do polskiego
porządku prawnego dopiero w maju 2021 r.), jak i dobrze znanych i już dawno przyjętych do Prawa o ruchu
drogowym, takich jak np. taksówki. Zdefiniowanie rodzaju pojazdu w Prawie o ruchu drogowym stanowi
fundament dla wszystkich dalszych działań z nim związanych, umożliwiając np. wprowadzenie nowych znaków
drogowych i szczególnych zasad ruchu drogowego (stanowiących niekiedy nową podkategorię transportu),
a w konsekwencji sprzyjając popularyzacji różnych rodzajów pojazdów.
W celu uczynienia istniejących systemów transportowych w polskich miastach bardziej zrównoważonymi
(głównie poprzez unikanie nieefektywnego wykorzystania indywidualnych środków transportu), należałoby
przyjąć w typologii pojazdów Prawa o ruchu drogowym nowy rodzaj pojazdu, poprzez wprowadzenie
wysoce efektywnych współdzielonych środków transportu indywidualnego. Nowo powstały typ „pojazdu
współdzielonego” można by zdefiniować jako odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd przeznaczony
do przewozu osób i ich bagażu w oparciu o profesjonalnie dostępną usługę mobilności współdzielonej –
z wyłączeniem taksówek i środków publicznego transportu zbiorowego, które zostały już zdefiniowane
w odrębnych aktach prawnych. Wprowadzenie pojazdów współdzielonych do polskiego systemu
prawnego wsparłoby walkę z problemami transportowymi, przestrzennymi i klimatycznymi wynikającymi
z nieefektywnego korzystania z indywidualnych środków przemieszczania się (w szczególności samochodów
osobowych), a tym samym nieefektywnego korzystania z dóbr wspólnych, jakimi są powierzchnie przeznaczone
na parkowanie pojazdów, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mobilnościowych obywateli. Taki obrót spraw
byłby korzystny nie tylko dla wprowadzenia bardziej zrównoważonych środków transportu w polskich miastach,
w tym w Warszawie, przyczyniając się do bardziej neutralnego klimatycznie podejścia do mobilności, ale byłby
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to również krok naprzód dla Projektu SmartHubs oferującego różnorodne usługi współdzielonej mobilności
w ramach wyznaczonych przestrzennie hubów mobilności.
Biorąc pod uwagę ogólne zasady ruchu drogowego opisane w Prawie o ruchu drogowym, niniejsze Studium
Wykonalności zapewni wgląd w dwa jego aspekty, które są najbardziej istotne dla wyznaczania i funkcjonowania
hubów mobilności na drogach publicznych. Są to przepisy dotyczące parkowania dla różnych typów pojazdów,
jak również zasady ruchu drogowego mające zastosowanie w przypadku wjeżdżania lub wyjeżdżania na lub
z terenu hubu mobilności określonym typem pojazdu. Mówiąc o przepisach dotyczących parkowania, ogólną
zasadą jest, że kierowcy powinni parkować pojazdy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu (np. poprzez
ograniczanie widoczności dla pieszych lub innych użytkowników drogi) oraz – w większości przypadków –
w wyznaczonych miejscach (np. wskazanych za pomocą oficjalnych znaków drogowych w postaci oznakowania
poziomego i pionowego) albo zgodnie z określonymi zasadami, szczególnie w przypadku parkowania na
chodnikach, np. poprzez pozostawienie obowiązkowego minimum 1,5 metra dla ruchu pieszego, poprzez
parkowanie pojazdów drogowych w miejscu najbliższym krawędzi/krawężnika jezdni lub poprzez stawianie
rowerów i hulajnóg elektrycznych równolegle do krawędzi/krawężnika chodnika, z dala od jezdni (jeśli nie
ma innych wyznaczonych miejsc). Powyższe przepisy, a także kilka innych wskazanych w ustawie Prawo
o ruchu drogowym (np. zakaz parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, przejścia
dla pieszych lub przejazdu dla rowerów, a także w odległości mniejszej niż 15 metrów od znaku wskazującego
przystanek publicznego transportu zbiorowego), są zasadami, które należy brać pod uwagę przy planowaniu
i wyznaczaniu multimodalnych hubów mobilności na drogach publicznych.
W odniesieniu do zasad ruchu drogowego obowiązujących podczas przyjazdu i/lub wyjazdu do/z hubu
mobilności, należy podkreślić, że wyznaczone miejsce parkingowe powinno być zlokalizowane w sposób
umożliwiający jednoczesny dostęp dla wszystkich modalności reprezentowanych w takim hubie: jezdni
dla pojazdów samochodowych (np. dla współdzielonych samochodów), infrastruktury rowerowej dla
mikromobilności (np. rowerów, elektrycznych hulajnóg) oraz – oczywiście – chodnika dla pieszych. Jazda
rowerem lub hulajnogą elektryczną po chodniku jest dozwolona tylko w szczególnych okolicznościach, dlatego
też oferowanie dostępu dla tych modalności do hubu mobilności wyłącznie poprzez infrastrukturę typu
pieszego będzie automatycznie zmuszało ich użytkowników do łamania Prawa o ruchu drogowym. Pokazuje
to, że dostęp do każdego hubu mobilności zlokalizowanego przy drogach publicznych lub w innych specjalnie
wyznaczonych obszarach, w których obowiązują powyższe przepisy (strefy zamieszkania i/lub ruchu) powinien
być odpowiednio zaplanowany, aby umożliwić legalny dostęp do hubu wszystkim użytkownikom. Oczywiście
huby mobilności zlokalizowane poza obszarami podlegającymi przepisom Prawa o ruchu drogowym również
powinny uwzględniać powyższe zasady, aby nie naruszyć ogólnych zasad korzystania z hubów mobilności
i ogólnodostępnej infrastruktury.
Wreszcie, Prawo o ruchu drogowym wprowadza również znaki drogowe w celu usankcjonowania jego
zapisów w środowisku fizycznym (na ulicach, chodnikach itp.). Szczegółowy wykaz znaków drogowych oraz ich
wymagania techniczne zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z późniejszymi zmianami.
Celem wskazanych w niniejszym Studium Wykonalności działań legislacyjnych (nowo utworzony typ „pojazdu
współdzielonego”, opisany powyżej) byłoby wprowadzenie do listy znaków drogowych nowych znaków,
dedykowanych pojazdom współdzielonym, które umożliwiałyby np. specjalne, odrębne zasady parkowania
czy dostępu do wybranych obszarów miasta (np. Strefy Czystego Transportu), poprzez ograniczenie go do
pojazdów niskoemisyjnych lub całkowite uniemożliwienie wjazdu samochodów prywatnych do tych części miasta.

29

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 4. Centralne ramy regulacyjne

4.4 Ustawa o drogach publicznych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami jest aktem prawnym
określającym m.in. zasady funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania organizowanych przez gminy na drogach
publicznych. Ustawowe cele Strefy Płatnego Parkowania to zwiększenie rotacji pojazdów (w Warszawie
wskaźnik rotacji SPP dla jednego miejsca postojowego na ulicy w godzinach 6:00-18:00 wynosił prawie cztery
samochody, według danych Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i na podstawie danych z lat 2014-2015),
realizacja lokalnej polityki transportowej oraz ograniczenie liczby pojazdów samochodowych w określonych
obszarach miasta, a tym samym uprzywilejowanie systemu transportu publicznego.
Ustawa o drogach publicznych określa również szereg czynników, które muszą być spełnione przez gminy
przy wyznaczaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania, np.:
•

maksymalna obowiązująca opłata za parkowanie (do 4.52 PLN za pierwszą godzinę w normalnej SPP
i do 13.55 PLN w śródmiejskiej SPP, zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym w Polsce
zatwierdzonym na 2022 r., wynoszącym 3,010 PLN(21)), która dopiero niedawno (2021 r.) została
podniesiona w Warszawie z 3.00 PLN do 3.90 PLN za pierwszą godzinę w zwykłej SPP (w Warszawie
nie ma śródmiejskiej SPP, dlatego centrum miasta objęte jest zwykłą strefą SPP);

•

czas, w którym obowiązują opłaty za parkowanie (tylko w dni robocze dla zwykłej SPP i cały rok dla SPP
śródmiejskiej) – aktualnie kierowcy zobowiązani są do uiszczania opłat za parkowanie we wszystkie
dni robocze w godzinach 8:00-20:00;

•

zwolnienia z opłaty parkingowej, które mogą być określone przepisami lokalnymi lub centralnymi,
jak opisano w paragrafie niżej;

•

kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej, która nie może przekroczyć 10 proc. minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia krajowego, czyli 301 PLN w 2022 r. (w Warszawie opłata dodatkowa
została podwyższona w 2021 r. z 50 PLN do 250 PLN z możliwością obniżenia do 170 PLN, jeśli zostanie
uiszczona w ciągu 7 dni);

•

zasady wyznaczania śródmiejskich SPP, które mogą być wprowadzane tylko po należytym uzasadnieniu
i w przypadku, gdy dotychczasowe SPP przestają spełniać swoje cele ustawowe.

Ustawa o drogach publicznych jest istotna z punktu widzenia Projektu, gdyż huby mobilności mogą być często
zlokalizowane na terenie SPP i powinny mieć w nich jasno określony status, np. w zakresie konieczności
uiszczania przez użytkowników pojazdów współdzielonej mobilności (zlokalizowanych zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz hubu) regularnej opłaty parkingowej w SPP, która dziś obowiązuje dla wszystkich samochodów
osobowych, w tym flot carsharingowych, jednak z pewnymi wyjątkami albo określonymi przez:
•

przepisy lokalne (dla Warszawy będzie to Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie strefy płatnego parkowania z późniejszymi zmianami, która określa
różne grupy użytkowników dróg uprawnionych do zmienionej opłaty za parkowanie, np. obniżonej
dla mieszkańców SPP i wnoszonej w formie abonamentu miesięcznego lub całkowicie zniesionej, np.
dla osób z niepełnosprawnościami, służb miejskich, motocykli i jednośladów, ambasad, niektórych
instytucji rządowych), lub przez

21 Źródło: https://www.gofin.pl/17,2,7,213883,placa-minimalna-w-2022-r.html
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•

przepisy centralne, np. zwolnienie z opłaty za parkowanie w SPP dla pojazdów elektrycznych
w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jasno określony status pojazdów mobilności współdzielonej, w tym zasad ich parkowania na drogach
publicznych, również wewnątrz specjalnie wytyczonych przestrzeni jak huby mobilności, może zostać osiągnięty
poprzez kilka działań, z których część może być w pełni zaadresowana na poziomie lokalnym (tylko przez
m.st. Warszawę):
•

poziom centralny: zdefiniowanie mobilności współdzielonej w Prawie o ruchu drogowym jako odrębnej
kategorii transportowej (podobnie jak w przypadku usług taksówkarskich) i przyznanie jej pewnych
przywilejów w ruchu miejskim, np. obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłat za parkowanie w SPP
(podobnie jak w przypadku pojazdów elektrycznych), a także stworzenie dedykowanego oznakowania
drogowego (oznakowanie poziome i pionowe) dla mobilności współdzielonej, pozwalające tej kategorii
transportu formalnie zagościć w przestrzeni publicznej i na drogach publicznych (podobnie jak zaczęło
się to dziać w Niemczech(22));

•

poziom lokalny: zdefiniowanie mobilności współdzielonej w uchwale nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st.
Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie strefy płatnego parkowania z późniejszymi zmianami
i nadanie jej pewnych przywilejów w ruchu miejskim, np. obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłat
za parkowanie w SPP (podobnie jak innym grupom użytkowników dróg).

Kolejnym aspektem ustawy o drogach publicznych, który może mieć wpływ na proces projektowania
i wyznaczania hubów mobilności, jest liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, które
zarządzający ruchem musi zapewnić w ramach miejsc postojowych na drogach publicznych oraz w ustawowych
strefach zamieszkania i/lub strefach ruchu. W tym przypadku stosuje się następujące wyliczenie: co najmniej
jedno specjalnie wydzielone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami dla parkingów o pojemności
6-15 miejsc, dwa takie miejsca postojowe dla parkingów o pojemności 16-40 miejsc, trzy dla parkingów
o pojemności 41-100 miejsc oraz 4 proc. ogólnej liczby miejsc postojowych dla parkingów o pojemności
powyżej 100 miejsc postojowych.

4.5 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest aktem prawnym
określającym zasady stosowania w sektorze transportu napędów przede wszystkim elektrycznych. Wśród
poszczególnych zapisów ww. ustawy można znaleźć takie, które mają potencjalny wpływ na sektor mobilności
współdzielonej, a więc także na huby mobilności oferujące tego typu usługi.
Ponadto, huby mobilności mogą oferować usługi dodatkowe uzupełniające podstawową ofertę mobilności.
Szczególnie komplementarne wydają się być usługi ładowania pojazdów elektrycznych, gdyż 65 proc.
samoobsługowych flot mobilności współdzielonej – zarówno w całej Polsce, jak i tylko w Warszawie –
posiada napęd elektryczny (wg badań Stowarzyszenia Mobilne Miasto na koniec III kwartału 2021 r., jak
wskazano na poniższym wykresie), wśród których współdzielone hulajnogi (46,200 szt. w Polsce i 10,300
22 Źródło: https://carsharing.de/themen/politik-gesetze/stvo-novelle-verwaltungsvorschriften-werden-endlich-verabschiedet
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szt. w Warszawie) oraz współdzielone skutery (1,000 szt. w Polsce i 200 szt. w Warszawie) są w 100 proc.
elektryczne, podczas gdy w przypadku flot carsharingowych (5,000 szt. w Polsce i 1,200 szt. w Warszawie)
i współdzielonych rowerów (21,600 szt. w Polsce i 4,950 szt. w Warszawie) obserwujemy znacznie mniejszy
udział napędu elektrycznego: 6 proc. i 13,3 proc. dla car sharingu (wyniki odpowiednio dla Polski i Warszawy)
oraz 1,4 proc. i 2 proc. dla bike sharingu (wyniki odpowiednio dla Polski i Warszawy).

Grafika 5 Udział napędów elektrycznych we flotach współdzielonych w Polsce i w Warszawie na koniec III kwartału 2021 r.,
źródło: Stowarzyszenie Mobilne Miasto

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych pozwala również, po nowelizacji przeprocesowanej
pod koniec 2021 r., gminom na ustanowienie na nowych zasadach Strefy Czystego Transportu, czyli obszaru
wyznaczonego na drogach publicznych ze swobodnym dostępem wyłącznie dla samochodów zasilanych
czystą energią (elektryczną, wodorową lub gazem ziemnym), niektórych pojazdów specjalnego przeznaczenia
wskazanych w ustawie (np. floty wybranych instytucji publicznych, autobusy szkolne, samochody dla osób
z niepełnosprawnościami) lub zatwierdzonych przez radę miasta, np. samochody należące do mieszkańców,
pojazdy spełniające określone normy emisji spalin czy samochody z flot carsharingowych. Jednak katalog
uprawnień będzie każdorazowo określany przez radę miasta w stosownej uchwale, a wszystkie samochody
dopuszczone do bezpłatnego wjazdu do Strefy Czystego Transportu będą musiały być oznaczone specjalną
naklejką.
Wszystkie samochody, które nie spełniają powyższych wymogów, a tym samym nie kwalifikują się do wjazdu
do Strefy Czystego Transportu, będą mogły wjechać do niej, ale tylko pod następującymi warunkami:
•

po przyjęciu takiego przepisu przez radę miasta;

•

w ciągu pierwszych 3 lat od ustanowienia SCT w mieście;

•

tylko w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00;
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•

po uiszczeniu opłaty wjazdowej do SCT w wysokości 2.50 PLN za każdą godzinę lub 500 PLN
abonamentu miesięcznego.

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Warszawie najprawdopodobniej zwiększy wykorzystanie
pojazdów zeroemisyjnych, w tym obsługiwanych przez dostawców mobilności współdzielonej i zlokalizowanych
w hubach mobilności. Dodatkowym wsparciem będzie decyzja Rady m.st Warszawy dopuszczająca pojazdy
carsharingowe do wjazdu do lokalnej SCT, niezależnie od rodzaju napędu (elektryczny, spalinowy, hybrydowy).

4.6 Podsumowanie
Podsumowując potencjalny wpływ opisanych powyżej centralnych ram regulacyjnych (ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, ustawy o drogach
publicznych oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) na koncepcję hubów mobilności,
należy podkreślić, że nie stanowi on zagrożenia dla realizacji Projektu, choć wymaga spełnienia przez huby
mobilności określonych wymogów prawnych. Dotyczą one przede wszystkim procesu wyznaczania miejsc
parkingowych na drogach publicznych, przepisów parkingowych dla różnych typów pojazdów, a także zasad
ruchu przy wjeździe/wyjeździe do i z hubu danym typem pojazdu. Akty prawne na poziomie centralnym mają
jednak duży potencjał w zakresie wspierania rozwoju mobilności współdzielonej, przyczyniając się w ten
sposób do uczynienia mobilności miejskiej bardziej zrównoważoną w skali całego kraju.
Rekomendacją niniejszego Studium w zakresie centralnych ram regulacyjnych jest podjęcie inicjatywy
legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie pojazdów (i usług) mobilności współdzielonej do polskiego
systemu prawnego, tworząc tym samym podstawy do uregulowania tej kategorii transportu w taki sposób,
aby zachęcić mieszkańców do korzystania z mobilności współdzielonej zamiast motoryzacji indywidualnej.
W Polsce prawo do podjęcia inicjatywy ustawodawczej przysługuje następującym podmiotom: Parlamentowi,
Prezydentowi RP, Radzie Ministrów oraz grupie 100,000 obywateli. Miasta takie jak Warszawa nie są na liście,
ale mogą być bardzo pomocne w uzyskaniu poparcia wśród wyżej wymienionych interesariuszy.
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“Węzły transportowe
i parkingi P&R
stwarzają dobrą okazję
do tworzenia
hubów mobilności”

5. Lokalna sieć transportowa
Celem niniejszego rozdziału Studium jest przedstawienie lokalnej sieci transportowej
obsługującej populację co najmniej 2 milionów osób mieszkających i/lub odwiedzających
Warszawę, z całą jej złożonością, tj. z różnorodnością usług transportowych/mobilnościowych
świadczonych przez różnych (publicznych i prywatnych) interesariuszy, w różnym trybie i za
pośrednictwem różnorodnej infrastruktury, z których najważniejsze zostały opisane poniżej.

5.1 Sieć lokalnego transportu publicznego
Publiczny transport zbiorowy w Warszawie jest organizowany głównie przez Zarząd Transportu Miejskiego
(ZTM) i realizowany przez flotę 1,500 autobusów, 417 tramwajów, 52 pociągów metra, 20 pociągów kolei
miejskiej (SKM) oraz kilka promów turystycznych na Wiśle, których obsługa jest zlecana albo tylko firmom
miejskim (jak w przypadku usług tramwajowych, metra i kolei miejskiej), albo zarówno firmom miejskim, jak
i prywatnym (jak w przypadku usług autobusowych i promowych). Oprócz ZTM, usługi publicznego transportu
zbiorowego w Warszawie świadczą także Polskie Koleje Państwowe (PKP), będące narodowym przewoźnikiem
kolejowym, oraz dwaj inni publiczni przewoźnicy kolejowi o charakterze regionalnym (KM – Koleje Mazowieckie
i WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa), zwani w dalszej części Studium także koleją podmiejską. Bardziej
szczegółowy wgląd w poszczególnych interesariuszy warszawskiego rynku mobilności przedstawiony jest
w dalszej części niniejszego rozdziału.
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Grafika 6 Obszar obsługiwany przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, źródło: ZTM

Jeśli chodzi o liczbę pasażerów przewiezionych za pośrednictwem usług publicznego transportu zbiorowego
w Warszawie, to w 2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie obsłużył komunikacyjnie łącznie
726 mln pasażerów (23)(przy łącznym rocznym przebiegu całego taboru komunikacji miejskiej wynoszącym
268 mln km), wliczając w to osoby korzystające z usług w ramach oferty biletu łączonego na kolej miejską
i podmiejską na terenie Warszawy (ZTM-KM-WKD). Wynik ten jest jednak o 40 proc. niższy niż rok wcześniej
(w porównaniu do 1,200 mln obsłużonych pasażerów w rekordowym 2019 r.). Tak duży spadek przypisywany
jest pandemii COVID-19 i jej wpływowi na zachowania komunikacyjne mieszkańców (m.in. lockdowny, obawy
o bezpieczeństwo, przejście na pracę i edukację zdalną).
Podróże w 2020 r. w podziale na środki transportu i przedstawione na poniższym wykresie pokazują, że
nieco ponad połowa podróży (51 proc.) została zrealizowana koleją (23 proc. stanowiły tramwaje, 22 proc.
metro, 6 proc. kolej miejska i podmiejska łącznie ZTM-KM-WKD), natomiast 49 proc. podróży zrealizowano
autobusami.

Grafika 7 Podróże ZTM w 2020 r. w podziale na środki transportu
23 Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-trudny-rok-dla-komunikacji-pasazerow-o-40-mniej-68020.html
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W latach 2020-2019 nastąpił również 35 proc. spadek przychodów z biletów sprzedawanych przez ZTM.
Poniżej przedstawiono taryfy za korzystanie z tych usług (przedstawione jako wybrane ceny regularne, choć
mieszkańcy mają dostęp do różnych ulg, np. młodzież płaci tylko 50 proc. tych cen):
•

3.40 PLN za bilet 20-minutowy;

•

4.40 PLN za bilet 75-minutowy;

•

7.00 PLN za bilet 90-minutowy;

•

15 PLN za bilet całodobowy;

•

36 PLN za bilet 3-dniowy;

•

98-110 PLN za 30-dniową kartę miejską (ze zniżką dla mieszkańców Warszawy);

•

250-280 PLN za 90-dniową kartę miejską (ze zniżką dla mieszkańców Warszawy).

5.2 Lokalny rynek mobilności współdzielonej
Rynek mobilności współdzielonej w Warszawie jest największym rynkiem tego typu usług w Polsce –wynika
z danych zebranych przez Stowarzyszenie Mobilne Miasto do końca III kwartału 2021 r. W definicji tego rynku
uwzględnia się zazwyczaj wszystkie samoobsługowe usługi mobilności współdzielonej, takie jak rowery,
hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne czy samochody z systemów car sharing. Wszystko to jest dostępne
w modelu B2C, a więc ogólnodostępnie dla wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy spełniają określone
kryteria i wymagania dotyczące rejestracji w danej usłudze mobilności współdzielonej, np. mają ukończone
18 lat (czyli są pełnoletni), posiadają ważne prawo jazdy dla danego typu pojazdu, pobrali aplikację mobilną
dostawcy, czy też zatwierdzili metodę płatności. Czasami do rynku mobilności współdzielonej zalicza się
również usługi taksówkarskie. Niniejsze opracowanie skupia się jednak przede wszystkim na samoobsługowych
współdzielonych środkach transportu, w których użytkownicy są jednocześnie kierowcami.
Analizując wszystkie cztery modalności warszawskiego rynku mobilności współdzielonej, pod koniec III
kwartału 2021 r. na ulicach dostępnych było łącznie ok. 16,500 pojazdów, z czego zdecydowaną większość (94
proc.) stanowiły współdzielone usługi(24) mikromobilności. Ponadto, znaczną część lokalnego rynku mobilności
współdzielonej (poza rowerami stacjonarnymi) stanowią tzw. systemy swobodne (ang. free-floating), które
pozwalają użytkownikom na rozpoczynanie i kończenie podróży w niemal dowolnym miejscu (bez konieczności
posiadania bazy lub stacji dokującej) w ramach określonego przez danego operatora obszaru świadczenia usług.

Grafika 8 Warszawski rynek samoobsługowej mobilności współdzielonej B2C w podziale na modalności, źródło:
Stowarzyszenie Mobilne Miasto
24 Źródło: https://smartride.pl/strefa-danych/
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Wyżej wymieniona flota pojazdów współdzielonych jest dostarczana przez 9 różnych dostawców (1 operatora
systemu rowerów publicznych, 4 operatorów hulajnóg elektrycznych, 1 operatora skuterów elektrycznych
i 3 operatorów systemu car sharing), których dokładne udziały zostaną wskazane w dalszej części tekstu.
Oczywiście, w Warszawie dostępne są również systemy mobilności współdzielonej typu peer-to-peer
(platformy do wypożyczania prywatnych samochodów najczęściej bezpośrednio przez ich właścicieli), jak
również niewielkie systemy współdzielenia B2B (np. kilka rowerów lub samochodów współdzielonych przez
pracowników danej firmy lub najemców budynku biurowego), jednak systemy te są nieistotne pod względem
ilościowym w stosunku do ogólnodostępnych systemów mobilności współdzielonej B2C. Aktualny stan
systemów mobilności współdzielonej w Warszawie został opisany poniżej.
Rower miejski
System rowerów publicznych w Warszawie nazywa się Veturilo i działa inaczej
niż reszta rynku mobilności współdzielonej, ponieważ podlega procedurom
przetargowym, które powtarzane są co kilka lat i skutkują udzieleniem
zamówienia publicznego. Obecna umowa z Nextbike wygasa w listopadzie
2022 roku (rowery są dostępne sezonowo: co roku przez 9 miesięcy od marca
do listopada). Z tego względu Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM),
który odpowiada za system rowerów miejskich, przygotowuje nowy przetarg,
który ma zostać ogłoszony na przełomie 2021 i 2022 roku. Obecny system jest stacyjny, z prawie 400 stacjami
dokującymi rozproszonymi po całym mieście, w tym kilkoma stacjami ładowania dla floty 100 e-rowerów.
System kosztuje m.st. Warszawa ok. 14 mln PLN (3 mln EUR) za sezon, jednak część poniesionych kosztów
wraca do miasta w postaci opłat od użytkowników (20 minut każdego przejazdu jest bezpłatne, ale wszelkie
przekroczenia są dodatkowo płatne: 1.00 PLN za pierwszą godzinę, 3.00 PLN za drugą godzinę, 5.00 PLN za
trzecią godzinę i 7.00 PLN za czwartą i każdą następną godzinę). Przykładowo, w 2019 r. do budżetu miasta
wróciło w ten sposób ok. 3 mln PLN.
Cały system składa się z prawie 5,000 rowerów i jest to już jego dziesiąty sezon z rzędu. Patrząc jednak
na ostatnie cztery sezony, system bardzo stracił na popularności (tylko 3,3 mln wypożyczeń w 2021 r.
w porównaniu do rekordowego roku 2018 z prawie 6,5 milionem wypożyczeń, co stanowi spadek o prawie
50 proc.), głównie za sprawą COVID-19, jednak nie tylko – bo już między 2019 a 2018 rokiem zaobserwowano
18 proc. spadek liczby wypożyczeń(25). Porównując pandemiczny rok 2020 (3,2 mln wypożyczeń) i rok 2021
(3,3 mln wypożyczeń), system rowerów publicznych „odbił” jedynie o ok. 4 proc.
Współdzielone e-hulajnogi
Rynek współdzielenia hulajnóg elektrycznych w Warszawie jest zdecydowanie
na fali wznoszącej. Ma zaledwie 3 lata, a już osiągnął wielkość dwukrotnie
większą niż rynek rowerów miejskich o 10-letniej historii. Obecnie w Warszawie
działa 4 dostawców e-hulajnóg, z których każdy jest dobrze znany na arenie
międzynarodowej: Dott, Lime, Tier i Bolt. Rynek ten jak na razie nie jest
25 Źródło: https://mobilne-miasto.org/raport-bikesharing-2019-2020/
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regulowany żadnymi zamówieniami publicznymi (np. przetargami czy licencjami), jednak nie można wykluczyć
takiego scenariusza w przyszłości, gdyż w maju 2021 r. weszły w życie przepisy definiujące hulajnogi elektryczne
w Polsce i część samorządów może być skłonna do większej niż dotychczas regulacji tego rynku. Jednak taki
obrót sprawy nie wydaje się bardzo prawdopodobny, gdyż miasta nie muszą płacić za świadczenie tych usług
(w przeciwieństwie do rowerów miejskich). Co więcej (jak w przypadku Warszawy), operatorzy są w stanie
wnieść wkład finansowy do budżetu miasta, aby utrzymać dostęp do rynku warszawskiego. Stosowna umowa
pomiędzy operatorami a Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) została zawarta w listopadzie 2021 r.
Jeśli chodzi o ceny za wypożyczenie e-hulajnóg, to są one zupełnie inne niż w przypadku rowerów miejskich.
Powód jest oczywisty – miasto nie dokłada się finansowo do tych systemów, co oznacza, że to użytkownicy
ponoszą pełne opłaty (zazwyczaj są to opłaty za odblokowanie pojazdu w wysokości ok. 2.00 PLN, a następnie
do 0.50 PLN za każdą minutę jazdy, w zależności od operatora). Mimo to, według szacunków opartych na
deklaracjach operatorów, w Warszawie odbywa się więcej przejazdów współdzielonymi e-hulajnogami niż
współdzielonymi rowerami – ok. 600,000 miesięcznie w szczycie sezonu, co może dać 5-6 mln przejazdów
rocznie. Kolejną różnicą w porównaniu z systemem rowerów publicznych jest to, że e-hulajnogi działają przez
cały rok, w tym także w miesiącach zimowych.
Współdzielone e-skutery
Rynek współdzielenia skuterów elektrycznych w Warszawie ma najmniejszy
udział w lokalnym rynku samoobsługowej mobilności współdzielonej – stanowi
zaledwie 1 proc. z flotą prawie 200 pojazdów udostępnianych tylko przez
jednego operatora (blinkee.city) z następującym planem cenowym: opłata
za odblokowanie 2.50 PLN, a następnie 0.69 PLN za minutę jazdy z limitem
dziennym 69 PLN. Rok 2021 to już piąty z rzędu rok obecności współdzielonych
skuterów elektrycznych zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Nadal
jednak z roku na rok obserwuje się spadek liczby takich pojazdów dostępnych na ulicach, w tym w stolicy,
gdzie ich liczba zmniejszyła się w ciągu 2 lat o 55 proc. z 430 skuterów dwóch operatorów pod koniec III
kwartału 2019 r. do 194 skuterów tylko jednego operatora pod koniec III kwartału 2021 r. Trend ten nie jest
jednak obserwowany w skali międzynarodowej, gdyż w tym samym czasie rosła(26) liczba współdzielonych
skuterów na wiodących rynkach, np. w Europie Zachodniej (Holandia, Niemcy, Francja).
Podobnie jak w przypadku rynku współdzielenia hulajnóg elektrycznych, w 2021 r. rynek współdzielenia
skuterów nie był regulowany ani wspierany przez władze lokalne. Jednak w przeciwieństwie do hulajnóg,
skutery nie zanotowały wzrostów w swojej kategorii. Może to prowadzić do wniosku, że ta ekologiczna
i efektywna forma poruszania się po mieście (do dwóch osób na jednym bezgłośnym e-skuterze) mogłaby
być przedmiotem większego zainteresowania samorządów, gdyż pomaga rozładować korki. Jednym ze
sposobów wsparcia rozwoju współdzielonych skuterów elektrycznych w Warszawie mogłoby być wyznaczenie
multimodalnych hubów mobilności także z obecnością współdzielonych e-skuterów, oraz przeprowadzenie
kampanii marketingowych zachęcających warszawiaków do wypróbowania tej formy transportu.
Takie działania byłyby uzasadnione, ponieważ badania(27) konsumenckie wykazały, że użytkownicy, którzy
26 Źródło: https://motorowersharing.com/motorower-sharing-report
27 Źródło: https://smartride.pl/Strefa_Danych/skutery-to-dzis-najbardziej-niedowartosciowana-usluga-sharingowa-maja-szanse-naduzo-wiecej-pisze-szef-mobilnego-miasta/
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wypróbowali  współdzielenie skuterów elektrycznych ocenili je nawet wyżej niż użytkownicy innych usług
mikromobilności (współdzielenia rowerów i e-hulajnóg), a także byli najbardziej regularnymi użytkownikami.
Co więcej, Strategia #Warszawa2030 dosłownie wskazuje „upowszechnianie rozwiązań w zakresie mobilności
współdzielonej” (cel operacyjny 3.3: “Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”) jako jeden z celów.

Car sharing
Rynek car sharingu w Warszawie ma, poza bike sharingiem, najdłuższą historię
spośród wszystkich tego typu usług, a ruszył we wrześniu 2016 r. Pod koniec
2021 r. warszawiacy mogli korzystać z ok. 1,000 samochodów współdzielonych
w modelu B2C udostępnianych przez 3 operatorów: Panek, Traficar i 4Mobility,
których dokładne udziały zostały wskazane w dalszej części niniejszego
rozdziału. W 2021 r. w Warszawie pojawiła się również platforma peer-topeer car sharing, umożliwiająca osobom fizycznym współdzielenie własnych
samochodów z innymi osobami (HoppyGo z ok. 200 samochodami dostępnymi na koniec III kwartału 2021 r.).
Biorąc pod uwagę liczbę ludności Warszawy (1,8 mln), jeden samochód współdzielony przypadał średnio na
1,700 mieszkańców, co jest raczej niskim wskaźnikiem w porównaniu z miastami europejskimi przodującymi
w dziedzinie car sharingu (takimi jak Oslo, Mediolan, Berlin, Hamburg czy Paryż), według Shared Mobility
Index przygotowanego przez Fluctuo(28).
Cennik usług carsharingowych w Warszawie jest dość zróżnicowany i zależy od modelu/klasy samochodu,
ale zazwyczaj pozwala użytkownikom na wybór pomiędzy naliczaniem opłat za przejechany dystans (np.
1.50 PLN za każdy kilometr w najniższej kategorii cenowej) lub naliczaniem opłat za czas (np. 1.00 PLN za
każdą minutę w przypadku przejazdów poniżej 30 km), lub mieszanką obu (np. 0.55-0.90 PLN za każdą
minutę + dodatkowo 0.80-0.95 PLN za każdy przejechany kilometr). Niektórzy operatorzy stosują również
opłatę za odblokowanie pojazdu w wysokości ok. 3.00 PLN. Dostępnych jest też wiele różnych pakietów, np.
na określony czas liczony w godzinach lub dniach (np. 60-90 PLN za dzień + dodatkowo 0.70 PLN za każdy
przejechany km). Wszyscy operatorzy carsharingowi mają również wliczone w cenę opłaty za Strefę Płatnego
Parkowania (konkretniej, za faktyczny czas parkowania w SPP), dzięki czemu użytkownicy nie muszą ani ponosić
dodatkowych kosztów, ani pamiętać o konieczności wniesienia stosownej opłaty w parkomacie.
Podobnie jak w przypadku e-hulajnóg i e-skuterów, również car sharing nie jest wspierany przez władze
lokalne. W przeszłości próbowano wyłonić oficjalnego operatora car sharingu w Warszawie w drodze przetargu,
który ostatecznie został unieważniony. Następnie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wycofał się z dalszych
planów w tym zakresie. Efektem tego nieudanego postępowania jest jednak wprowadzony do Uchwały
nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania zapis umożliwiający wszystkim operatorom carsharingowym korzystanie z rocznej stałej opłaty
parkingowej za korzystanie z SPP w wysokości 360 PLN za 1 pojazd, ale wyłącznie po podpisaniu umowy
z miastem. Biorąc pod uwagę rosnące ceny opłat za SPP oraz cykliczne rozszerzanie strefy, warto byłoby
rozważyć wykorzystanie tych przyjętych już zapisów do wspierania rozwoju rynku współdzielonych samochodów
w Warszawie, przyczyniając się tym samym do zrównoważonej mobilności miejskiej, a także realizując jeden
28 Źródło: https://european-index.fluctuo.com/
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z celów szczegółowych Strategii Transportowej Warszawy (III.3: „zwiększenie efektywności funkcjonowania
systemu transportowego”) dosłownie wskazujący na „wspieranie i promowanie współużytkowania jednego
samochodu przez większą liczbę osób (car sharing)”, co można osiągnąć również poprzez wyznaczanie
hubów mobilności na drogach publicznych.
Należy także wspomnieć, że w przeszłości podaż pojazdów car sharingowych w Warszawie była wyższa,
głównie za sprawą zamkniętego na początku 2021 r. systemu carsharingu elektrycznego, liczącego ponad 400
samochodów (system innogyGO! został zamknięty po niespełna 2 latach ze względu na brak rentowności).
Na koniec III kwartału 2021 r. udział pojazdów elektrycznych w systemach car sharing w Warszawie wyniósł
ok. 13 proc.
Podsumowując cały rynek ok. 16,500 samoobsługowych pojazdów współdzielonych w Warszawie (rowery,
e-hulajnogi, e-skutery i samochody), na poniższym wykresie wskazujemy udziały wszystkich 9 dostawców
mobilności współdzielonej działających w Warszawie w modelu B2C na koniec 2021 r.

Grafika 9 Warszawskie samoobsługowe pojazdy mobilności współdzielonej B2C na koniec III kwartału 2021 r. w podziale na
operatorów

5.3 Dostępna infrastruktura transportowa
Sieć drogowa w Warszawie liczy łącznie 2,856 km, z czego 89 proc. (2,530 km) to drogi publiczne, a 11 proc.
(326 km) to drogi wewnętrzne zarządzane przez podmioty trzecie (głównie osiedla mieszkaniowe i inne
podmioty prywatne). Sieć dróg publicznych posiada również zróżnicowanych zarządców, w szczególności
dzielnice miasta, co obrazuje poniższy wykres. Dwie trzecie (67 proc.) dróg publicznych w Warszawie znajduje
się pod zarządem 18 dzielnic miasta, ok. 31 proc. (prawie 800 km) zarządzanych jest przez Zarząd Dróg
Miejskich w Warszawie (ZDM), a ok. 2 proc. (drogi ekspresowe i autostrady) przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
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Grafika 10 Drogi publiczne w Warszawie w podziale na rodzaj podmiotu zarządzającego

W granicach administracyjnych Warszawy znajduje się również 11 mostów przez Wisłę, z czego 9 to mosty
drogowe (w tym w niektórych przypadkach tramwajowe), a pozostałe 2 to mosty kolejowe. Według danych
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, średni dobowy ruch samochodowy na mostach w lecie 2021 r. wynosił
ponad 625,000 pojazdów(29), czyli tylko o 2 proc. mniej w porównaniu z przedpandemicznym latem 2019 r.,
kiedy to odnotowano 639,000 pojazdów na dobę.
Innym ważnym elementem sieci drogowej są specjalnie wyznaczone pasy ruchu dedykowane określonym
rodzajom i/lub typom pojazdów, np. buspasy zapewniające uprzywilejowany przejazd autobusów przez miasto
czy drogi i pasy rowerowe dające możliwość wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się rowerem lub
hulajnogą elektryczną. W Warszawie w 2021 r. istniało łącznie 68,5 km buspasów(30) (w planach jest kolejnych 9
pasów autobusowych o łącznej długości 38 km) oraz łącznie ok. 700 km dróg i ścieżek rowerowych(31) (wzrost
w porównaniu z 275 km w 2010 r., w planach jest budowa co najmniej kolejnych 200 km ścieżek rowerowych
zgodnie z Polityką Przestrzenną Warszawy). Według Warszawskiego Raportu Rowerowego, w 2020 roku
użytkownicy rowerów w prawie 92 proc. przypadków korzystali ze specjalnie wyznaczonej infrastruktury, o ile
była ona dostępna. Szacuje się również, że w Warszawie(32) jest około 18,000 stojaków rowerowych, z czego
15,000 to stojaki publiczne. Co ciekawe, według oficjalnych pomiarów ruchu rowerowego w Warszawie z lata
2020 r., wzrósł on o 17,4 proc. w stosunku do lata 2019 r. Wzrost ten spowodowany był pandemią COVID-19,
która zachęciła wielu warszawiaków do wyboru roweru jako dobrej opcji transportowej – podobne trendy
zaobserwowano również w wielu innych miastach w Europie i na świecie. Z całego ruchu mikromobilności
w Warszawie 6,2 proc. stanowiły miejskie rowery współdzielone, a 4,1 proc. - hulajnogi.
Warszawa posiada również sieć torowisk obejmującą różne kategorie transportu szynowego: metro
(sieć podziemna), tramwaje (wydzielona sieć naziemna) oraz sieć kolejowa obsługująca przewozy miejskie,
podmiejskie i krajowe. W zakresie sieci metra, po zakończeniu budowy drugiej linii metra (obecnie brakuje
8 stacji, a przewidywany termin oddania stacji końcowych to 2024 r.), Warszawa będzie dysponowała siecią
metra składającą się z 40 stacji i długości tras wynoszących 53 km. Dodatkowo prowadzone są prace projektowe
mające na celu zagęszczenie pierwszej linii metra w centrum miasta (poprzez budowę 2 nowych stacji), a także
budowę zupełnie nowej trzeciej linii metra. Z kolei sieć tramwajowa składa się z tras o łącznej długości 376
km, a w najbliższych latach planowana jest jej dalsza rozbudowa. Natomiast sieć kolejowa w Warszawie
29 Źródło: https://inzynieria.com/mosty/rankingi/62409,to-ulubiony-most-drogowy-warszawiakow
30 Źródło: https://um.warszawa.pl/-/powstanie-jeszcze-38-km-nowych-buspasow
31 Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/wrr2020
32 Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/stawiamy-na-stojaki
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wykorzystywana przez kolej miejską, podmiejską i krajową liczy 93 km, i posiada 8 dworców kolejowych oraz
40 przystanków.
Bardzo ważnym elementem warszawskiej sieci transportowej są węzły transportowe umożliwiające
pasażerom dogodne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. Poza największym obiektem
tego typu w Warszawie, jakim jest Lotnisko Chopina położone w granicach miasta i oddalone od ścisłego
centrum o zaledwie 9 km, najważniejszymi węzłami są te, które umożliwiają przesiadki z transportu
szynowego (w szczególności metra, kolei miejskiej i podmiejskiej, często połączonej z terminalami autobusów
dalekobieżnych) do innych środków transportu, np. autobusów, tramwajów czy do współdzielonej mobilności.
Do innych ważnych węzłów transportowych należą także obiekty parkingowe P&R łączące głównie kierowców
samochodów z usługami publicznego transportu zbiorowego. Wreszcie, istnieje także 6,500 mniejszych węzłów
transportowych (w postaci przystanków autobusowych i tramwajowych), z których 4,000 jest zadaszonych
za pomocą wiat. Ponownie, wszystkie typy węzłów transportowych w Warszawie mają potencjał, aby
zaoferować możliwość przesiadania się w nich do usług współdzielonej mobilności – i jest to jedna z ważnych
funkcjonalności hubów mobilności.

5.4 Parkingi typu „Parkuj i Jedź” (Park & Ride)
Parkingi Park & Ride można uznać za swoistych „protoplastów” hubów mobilności, ponieważ już od dawna
były one wykorzystywane jako swego rodzaju węzły przesiadkowe pozwalające na zamianę jednego środka
transportu (przeważnie samochodu osobowego, ale czasami także roweru) na inny (np. na transport publiczny).
Pod koniec 2021 r. w Warszawie funkcjonowało 15 parkingów Park & Ride (zlokalizowanych przy 12
węzłach transportowych) o łącznej podaży ok. 4,400 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
i ok. 800 miejsc postojowych dla rowerów(33). W najbliższym czasie ta pojemność zostanie powiększona
o kolejnych 358 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 150 zadaszonych miejsc postojowych
dla rowerów, za sprawą otwarcia dwóch kolejnych lokalizacji P&R. Wszystkie te parkingi są administrowane
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM), a część z nich jest wyposażona w ładowarki do
samochodów elektrycznych (z łącznie 26 punktami ładowania na koniec 2020 r.). W fazie projektowania
znajduje się jeszcze jeden parking P&R, w którym przewiduje się udostępnienie 475 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych oraz 116 miejsc postojowych dla rowerów. Obecnie funkcjonujące (15) i budowane
(2) lokalizacje P&R zostały zaznaczone na poniższej mapie i opisane bardziej szczegółowo w poniższej tabeli.

33 Źródło: https://www.wtp.waw.pl/parkingi/#ParkujP+R
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Grafika 11 Lokalizacja parkingów P&R w Warszawie
Numer
na mapie

Nazwa / lokalizacja parkingu

Liczba miejsc postojowych

Status

dla samochodów

dla rowerów

1

Metro Młociny

1,010

208

2

Metro Młociny II

72

0

3

Metro Młociny III

157

24

4

Metro Młociny IV

254

0

8

Metro Wawrzyszew

6

Metro Marymont

7

Połczyńska

8

Ursus Niedźwiadek

9

80

0

405

28

500

20

345

24

Al. Krakowska

415

100

10

Metro Wilanowska

280

40

11

Metro Ursynów

166

100

w eksploatacji

12

Metro Stokłosy

393

20

13

Warszawa Stadion

110

0

14

Wawer SKM

149

144

15

Anin SKM

83

100

16

Żerań PKP

17

Jeziorki PKP

w budowie
RAZEM:

Grafika 12 Opis parkingów P&R w Warszawie
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W Warszawie funkcjonuje również dziesięć tzw. stref Kiss & Ride, czyli zespołów wyznaczonych miejsc
parkingowych przy wybranych węzłach transportowych (np. stacjach metra, przystankach tramwajowych,
obiektach P&R), przeznaczonych wyłącznie do celów szybkiego (maksymalnie 2 minuty postoju) wsiadania
i wysiadania pasażerów.
Oprócz parkingów typu P&R (z ok. 4,400 miejscami postojowymi) oraz wydzielonych płatnych miejsc
postojowych w ramach Strefy Płatnego Parkowania (obecnie ok. 52,000 miejsc z dalszymi planami rozszerzania
SPP), istnieją również inne parkingi wydzielone znajdujące się w gestii m.st. Warszawy, które mogą być
wykorzystane do połączenia podróży samochodem prywatnym z innymi opcjami mobilności, takimi jak np.
publiczny transport zbiorowy lub usługi współdzielonej mobilności:
•

13 parkingów naziemnych w centrum miasta administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych
o łącznej pojemności ok. 1,000 miejsc postojowych;

•

3 parkingi podziemne przy Metrze Politechnika, Placu Defilad i Placu Krasińskiego o łącznej pojemności
ok. 800 miejsc postojowych;

•

wszystkie pozostałe parkingi wydzielone należące do instytucji i podmiotów publicznych, np. urzędy
dzielnicowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne, czy działki administrowane przez
Zarząd Mienia Skarbu Państwa (ZMSP).

Finally, Warsaw is also able to handle the deals with owners of private parking facilities to develop P&R-type
cooperation, which is even one of the actions outlined in the Warsaw Parking Strategy (action 2.3).

5.5 Interesariusze na lokalnym rynku mobilności
W dalszej części opracowania zostaną wskazani kluczowi interesariusze warszawskiego rynku mobilności
w podziale na reprezentujących sektor publiczny i prywatny.
Podmioty rynku mobilności w sektorze publicznym
Kluczowi interesariusze mobilności z sektora publicznego w Warszawie:
•

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy
oraz ustawowym operatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie, a także zarządcą
wszystkich parkingów Park & Ride. ZTM zapewnia usługi przewozu osób 2 milionom mieszkańców
w zamieszkałym przez 3 miliony osób Obszarze Metropolitalnym Warszawy.

•

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i podmiotem
ustawowo zarządzającym i utrzymującym ok. 800 km dróg publicznych w Warszawie (z wyłączeniem
dróg ekspresowych i autostrad oraz dróg zarządzanych przez dzielnice miasta), w tym m.in. Strefę
Płatnego Parkowania, niektóre śródmiejskie parkingi podziemne, oświetlenie uliczne, małą
architekturę, a także zajmującym się współpracą z dostawcami mobilności współdzielonej, choć
poprzez prowadzenie systemu rowerów miejskich i nadzór nad rynkiem współdzielonych e-hulajnóg.
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•

18 dzielnic Warszawy jest bardzo ważnymi interesariuszami rynku mobilności, ponieważ zarządzają
one ok. 2/3 całej sieci dróg publicznych w Warszawie (dzielnica Śródmieście ma nawet specjalnie
powołany do tego celu organ: ZTP).

•

Zarząd Terenów Publicznych (ZTP) jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy administrującą
dzielnicą Śródmieście oraz prowadzącą m.in. 13 płatnych, strzeżonych parkingów wydzielonych.

•

Zarząd Mienia Skarbu Państwa (ZMSP) jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy administrującą
nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, w tym niektórymi działkami parkingowymi
przeznaczonymi do dzierżawienia na czas określony.

•

Polskie Koleje Państwowe (PKP) to polski narodowy przewoźnik kolejowy, przedsiębiorstwo będące
w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

•

Koleje Mazowieckie (KM) to publiczny regionalny przewoźnik kolejowy, wspólne przedsięwzięcie
województwa mazowieckiego (51 proc. udziałów) i PKP (49 proc.).

•

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) to publiczny regionalny przewoźnik kolejowy, którego
właścicielem jest województwo mazowieckie (98 proc. udziałów) oraz 6 gmin położonych wzdłuż
linii kolejowej (2 proc.).

•

Szybka Kolej Miejska (SKM) jest operatorem systemu szybkiej kolei miejskiej.

•

Metro Warszawskie jest operatorem metra w Warszawie.

•

Tramwaje Warszawskie (TW) to miejski przewoźnik tramwajowy w Warszawie.

•

Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) to miejski przewoźnik autobusowy, który posiada trzecią
największą flotę autobusów elektrycznych w Europie (po Londynie i Moskwie) z około 160 takimi
pojazdami w eksploatacji(34) w 2021 r.

•

Podmioty publiczne świadczące dalekobieżne usługi autobusowe (autokarowe), np. państwowy
Polonus z siedzibą w Warszawie.

Podmioty rynku mobilności w sektorze prywatnym
Kluczowi interesariusze mobilności z sektora prywatnego w Warszawie:
•

Istnieje jeden operator systemu rowerów miejskich Veturilo (Nextbike do 2022 r.), a także kilka
mniejszych systemów rowerów miejskich B2B, zapewniających dedykowane floty rowerów dla
najemców poszczególnych budynków (np. The Bike Company) lub dla poszczególnych firm (np. Hop.
City dla firm zajmujących się dostawami na ostatniej mili).

•

W Warszawie działa czterech operatorów współdzielenia e-hulajnóg, którzy świadczą swoje usługi
bezpośrednio mieszkańcom Warszawy w modelu B2C (Dott, Tier, Bolt i Lime). Wszyscy oni mogą
swobodnie oferować swoje usługi, bez przetargu czy licencji, jednak zgodnie z porozumieniem
zawartym z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM), które reguluje m.in. kwestie parkowania
hulajnóg.

•

Istnieje tylko jeden operator B2C (blinkee.city), który udostępnia flotę współdzielonych e-skuterów
bezpośrednio mieszkańcom Warszawy. Poza tym, współdzielone skutery są również udostępniane
konkretnym firmom lub przedsiębiorcom (np. Hop.City dla firm kurierskich i sektora delivery).

•

W Warszawie działa trzech operatorów car sharingu w modelu B2C (Traficar, Panek, 4Mobility),
a także jedna platforma peer-2-peer (P2P) zrzeszająca indywidualnych właścicieli pojazdów chcących

34 Źródło: https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art17366531-tabor-autobusow-elektrycznych-warszawe-wyprzedza-jedynie-londyn-i-moskwa
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komercyjnie udostępniać je innym osobom (HoppyGo). Niektóre firmy stworzyły również własne
platformy carsharingowe na wewnętrzny użytek (np. Orange Polska).
•

W Warszawie funkcjonuje pięć głównych platform do zamawiania taksówek i innych przejazdów
z kierowcą (FREE NOW, Bolt, Uber, iTaxi, Taxi Polska), świadczących usługi mobilności na żądanie za
pośrednictwem podmiotów powiązanych (jedynie iTaxi i partnerzy Taxi Polska posiadają własne floty
taksówek, w uzupełnieniu współpracy z partnerami zewnętrznymi).

•

Wciąż nie brakuje typowych korporacji taksówkowych w Warszawie (m.in. Ele, Sawa, City, Super,
Wawa, Volfra, Glob Cab, Plus i ok. 20 innych(35)), jednak rynek ten szybko ewoluuje w kierunku
cyfrowych platform do zamawiania taksówek i innych przejazdów z kierowcą opartych o tzw. gig
economy (rynek pracy charakteryzujący się przewagą krótkoterminowych kontraktów lub pracą
o charakterze freelance nad stałym zatrudnieniem).

•

Istnieje również dobrze znana platforma wspólnych przejazdów P2P (BlaBlaCar), która umożliwia
znalezienie innych osób podróżujących w podobnym kierunku lub do tej samej destynacji, jednak ta
opcja jest wykorzystywana raczej do przejazdów między miastami niż do dojazdów wewnątrz miasta.
Niektóre firmy i budynki w Warszawie stworzyły również swoje wewnętrzne platformy służące do
car/ride-poolingu (np. w Eurocentrum).

•

W warszawskim publicznym transporcie zbiorowym funkcjonują podmioty prywatne świadczące
usługi autobusowe w wyniku przetargu (od 2020 r. są to cztery następujące firmy: Mobilis, Arriva,
Michalczewski i PKS Grodzisk Mazowiecki).

•

Inne podmioty prywatne specjalizują się w świadczeniu dalekobieżnych usług autobusowych
(autokarowych), np. Flixbus.

•

Innym interesariuszem są platformy typu MaaS (Mobility-as-a-Service) – usługi cyfrowe typu „onestop-shop” integrujące różne środki transportu oraz umożliwiające rezerwację i uiszczenie opłaty za
wszystkie opcje mobilności zintegrowane w ramach jednej aplikacji (np. Vooom, FREE NOW).

5.6 Dostępne oferty łączące różne usługi z zakresu mobilności
Omawiając ofertę mobilności świadczoną w Warszawie zarówno przez przewoźników publicznych, jak
i prywatnych, należy zauważyć, że jak dotąd pojawiło się bardzo niewiele ofert łączących różne opcje
transportowe. Spośród tych nielicznych przedsięwzięć, najbardziej znaczące są te przedstawione poniżej.
•

Vooom – one App to ride the City to polski start-up założony w 2019 r. z zamiarem stania się pierwszą
polską platformą MaaS. W obliczu oporu branży przed wzajemnym udostępnianiem danych, plan ten
nie został jednak zrealizowany w takim stopniu, jak zakładano, choć cała architektura systemu pozostała
i czeka na większą dojrzałość branży do współpracy. Kolejną stale rozwijaną funkcją Vooom jest oparty
na sztucznej inteligencji predykcyjny multimodalny planer podróży, umożliwiający planowanie w czasie
rzeczywistym tras łączących różne rodzaje transportu: publicznego oraz współdzielonego.

•

FREE NOW jest europejską platformą multimobilności, która umożliwia nie tylko korzystanie z usług
taxi/ride-hailing, ale również z car sharingu oraz usług współdzielonej mikromobilności, takich jak
e-hulajnogi, e-skutery czy bike sharing, za sprawą współpracy z zewnętrznymi usługodawcami.

35 Źródło: https://taxiways.pl/warszawa/
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W Polsce platforma oferuje już współdzielone e-hulajnogi firm Tier i Dott, a celem jest zintegrowanie
w aplikacji większej ilości modalności w 2022 r.
•

Bolt to międzynarodowa platforma mobilności, która początkowo umożliwiała zamawianie przejazdów
z kierowcą (ride-hailing), ale począwszy od 2020 r. rozszerza swoje portfolio o usługi mikromobilności
(współdzielone e-hulajnogi), a w najbliższym czasie zamierza także wprowadzić car sharing na kolejne
rynki, oprócz estońskiego.

•

Huby Mobilności to pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce podmiot specjalizujący się w organizacji
multimodalnych hubów mobilności dla miast i nieruchomości jako niezależny pośrednik oferujący
w hubach wybór usług współdzielonej mobilności wraz z innymi usługami towarzyszącymi (np.
ładowanie pojazdów elektrycznych) w jednym miejscu. Pilotaż uruchomiony w maju 2021 r.
w Warszawie obejmował e-hulajnogi Dott, e-skutery blinkee.city oraz car sharing od Traficar.

•

Innym przykładem współpracy branżowej są partnerstwa marek, polegające na eksponowaniu
pojazdów jednej marki (usługi) w aplikacji mobilnej innej marki, zawiązane np. pomiędzy firmą
oferującą współdzielone e-skutery (blinkee.city) a dostawcą car sharingu (4Mobility), a także pomiędzy
firmami oferującymi zamawianie przejazdów (Uber) a tymi udostępniającymi e-hulajnogi (Lime).

•

Arval Mobility Hub to nowa koncepcja integracji różnych współdzielonych środków transportu
(np. rowerów, czterokołowców, samochodów – wszystkich w wydaniu elektrycznym) opracowana
przez Arval, lidera w zarządzaniu flotami samochodowymi w Polsce. Koncepcja ta działa w modelu
B2B i polega na oferowaniu klientom Arval tzw. budżetów mobilności, w ramach których mogą oni
skorzystać z floty pojazdów współdzielonych zlokalizowanych w hubie mobilności. W przyszłości
planowane jest również wprowadzenie platformy typu MaaS.

5.7 Zachęty do korzystania ze zrównoważonego transportu
Analizując dostępne w Warszawie zachęty do korzystania ze zrównoważonego transportu, należy zwrócić
uwagę na kilka następujących aspektów.
•

Samochody elektryczne mają zniesioną (zredukowaną do zera) opłatę za parkowanie w SPP,
a także mogą korzystać z buspasów, jednak przywileje te wynikają z przepisów centralnych (ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych), a nie z uchwał Rady m.st. Warszawy. Wątpliwe
jest również, czy sam napęd elektryczny czyni prywatny samochód osobowy wystarczająco
zrównoważonym, szczególnie w gęsto zaludnionym środowisku miejskim, gdyż prywatne samochody
(przewożące średnio 1,3 osoby i nieużywane przez 96 proc. czasu) są nieefektywnym środkiem
transportu miejskiego, niezależnie od zastosowanego w nich napędu. Elektryfikacja floty pojazdów
jest właściwym kierunkiem i pomaga w walce z zanieczyszczeniem powietrza, jednak nie powinna
być stosowana jako jedyny mechanizm, ponieważ kluczem do zrównoważonego transportu jest
efektywność wykorzystania wspólnych zasobów, takich jak przestrzenie przeznaczone pod drogi
i parkingi, oraz liczba pojazdów potrzebnych do zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie mobilności.
Z tego powodu środkami transportu zasługującymi na wsparcie są publiczny transport zbiorowy
i mobilność współdzielona. Jednak w tej chwili w Warszawie i w całej Polsce obserwujemy coś zupełnie
przeciwnego – utrzymywana jest uprzywilejowana pozycja motoryzacji indywidualnej. Jest jednak
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nadzieja, że ten niepokojący trend może zacząć się zmieniać, m.in. dzięki wspieraniu car sharingu
i innych form współdzielonej mobilności.
•

Taksówki nie muszą płacić za parkowanie na terenie SPP (pod warunkiem, że są w trakcie przewozu
pasażera lub oczekiwania na niego), a także mogą korzystać z buspasów. Wszystkie te przywileje
wynikają z lokalnych przepisów uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy. Wątpliwym jest jednak,
czy same taksówki powinny być postrzegane jako zrównoważony środek transportu niezależnie
od sposobu, w jaki są używane. Rozwój usług taxi- i ride-hailing może prowadzić do zwiększenia
zatłoczenia dróg – wynika z badań(36). Co więcej, obecne udostępnianie zatok taxi tylko i wyłącznie
taksówkom nie jest już efektywnym sposobem wykorzystania terenów publicznych. Z drugiej strony,
współdzielenie taxi (wielu pasażerów w każdym pojeździe) jest w stanie zmniejszyć liczbę samochodów
na drogach o 75 procent, jak sugeruje inne badanie(37). Taki mechanizm ride-sharingu jest już nawet
dostępny w Warszawie w ograniczonej strefie geograficznej, za pośrednictwem platformy FREE
NOW(38).

•

Bezpłatne przejazdy dla osób z niepełnosprawnościami, honorowych obywateli miasta, uczniów
szkół podstawowych lub osób powyżej 70 roku życia, a także przejazdy z ulgą 50 proc. dla studentów,
emerytów i rencistów oraz zniżki ok. 10 proc. na 30- lub 90-dniową kartę miejską, z której mogą
korzystać zameldowani mieszkańcy Warszawy, płacący podatki w mieście.

•

Bezpłatny 20-minutowy przejazd miejskim systemem rowerów (działającym przez 9 miesięcy roku
od marca do listopada).

Powyższe zachęty do korzystania ze zrównoważonego transportu to dość niewiele dla miasta z 1,8 mln
mieszkańców i bardzo wysokim wskaźnikiem motoryzacji indywidualnej (więcej samochodów niż mieszkańców
na koniec 2020 r. – rekordowa suma 1,079 pojazdów na 1,000 mieszkańców), zwłaszcza że właściciele
samochodów mają liczne przywileje przy korzystaniu z przestrzeni wspólnych w Warszawie, np.:
•

niemal bezpłatne parkowanie dla mieszkańców (miesięczny abonament za parkowanie samochodu
w Strefie Płatnego Parkowania kosztuje już od 30 PLN rocznie);

•

niskie regularne opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (znacznie niższe niż w innych
miastach Polski, a także Europy, np. 44 proc. taniej niż w Poznaniu, 35 proc. taniej niż w Krakowie,
29 proc. taniej niż w Gdańsku);

•

brak Strefy Czystego Transportu (obowiązujące przepisy nie ułatwiały wprowadzenia SCT, ale też jej
nie wykluczały);

•

prawie żadnych stref z ograniczeniami ruchu (tylko niewielka liczba ulic bez ruchu samochodowego);

•

brak opłaty kongestyjnej (ang. congestion charge) – opłaty za wjazd samochodem do miasta lub jego
określonej części;

•

niewystarczające egzekwowanie przepisów przeciwko nielegalnemu parkowaniu przez Straż Miejską
i Policję.

W świetle powyższego wydaje się oczywiste, że działania proponowane w niniejszym Studium, czyli nadanie
w Warszawie pewnych przywilejów współdzielonym środkom transportu, np. poprzez wspieranie koncepcji
36 Źródło: https://www.npr.org/2018/08/01/634506179/ride-hailing-services-add-to-traffic-congestion-study-says?t=1637663133910
37 Źródło: https://www.bbc.com/news/technology-38496175
38 Źródło: https://free-now.com/pl/match-pas/

48

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 5. Lokalna sieć transportowa

hubów mobilności, powinny być postrzegane jako bardzo rozsądny, a nawet konieczny kolejny krok dla
decydentów w Warszawie, prowadzący zarówno do realizacji celów zapisanych w Miejskich Dokumentach
Strategicznych, jak i do uczynienia lokalnego systemu transportowego bardziej zrównoważonym.
Podsumowując, realne zachęty do korzystania ze zrównoważonych środków transportu w Warszawie są
wciąż kwestią przyszłości, nie zaś teraźniejszości, co oznacza jednak, że istnieje szerokie spektrum działań,
w ramach którego można wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój miasta.

5.8 Podsumowanie
Warszawa jest miastem o wysoko rozwiniętej sieci transportowej, w ramach której większość środków
transportu ma duże znaczenie i jest często wykorzystywana. W granicach miasta znajduje się prawie 3,000 km
dróg (z 9 mostami i 68,5 km pasów autobusowych), ok. 500 km linii kolejowych (naziemnych i podziemnych)
oraz międzynarodowy port lotniczy. W Warszawie istnieje także ok. 700 km ścieżek rowerowych, jednak
nie tworzą one spójnej sieci – wiele należałoby poprawić w tym zakresie, aby wspierać mikromobilność
i przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonego ekosystemu transportowego w Warszawie.
Publiczny transport zbiorowy organizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie
i realizowany przez flotę 1,500 autobusów (w tym 160 elektrycznych), 417 tramwajów, 52 pociągi metra
i 20 pociągów kolei miejskiej. Sieć ta zawiera 6,500 węzłów transportowych (przystanków autobusowych
i tramwajowych). W 2020 r. z usług komunikacji miejskiej skorzystało łącznie 726 mln pasażerów (o 40 proc.
mniej niż rok wcześniej ze względu na COVID-19), z czego 49 proc. korzystało z autobusów, a 51 proc. z kolei.
Warszawa posiada również dość dobrze rozwinięty rynek mobilności współdzielonej, w ramach którego
na ulicach dostępnych jest łącznie 16,500 pojazdów samoobsługowych: system rowerów miejskich (z prawie
5,000 rowerów), komercyjni operatorzy e-hulajnóg (ponad 10,000 pojazdów dostarczanych przez czterech
operatorów), e-skuterów (tylko ok. 200 pojazdów od 1 operatora), a także car sharing (nieco ponad 1,000
pojazdów dostarczanych przez trzech operatorów B2C).
Kolejnym elementem infrastruktury wspomagającym sieć transportową w Warszawie są parkingi,
w tym 16 parkingów Park & Ride w 12 lokalizacjach o łącznej pojemności 4,400 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, 800 miejsc postojowych dla rowerów oraz 26 punktów ładowania samochodów
elektrycznych. Zarówno węzły transportowe, jak i obiekty P&R stwarzają dobrą okazję do tworzenia
multimodalnych hubów mobilności łączących ofertę publicznego transportu zbiorowego ze współdzielonymi
środkami transportu. Inne potencjalnie dobre lokalizacje hubów mobilności obejmują różnorodne parkingi
umiejscowione w całej Warszawie, zarówno te będące własnością publiczną, jak i prywatną.
Pomimo dość dużej liczby różnych interesariuszy mobilności na rynku warszawskim, zarówno publicznych
(np. ZTM, ZDM, dzielnice miasta i inne), jak i prywatnych (np. operatorzy mobilności współdzielonej,
platformy do zamawiania przejazdów z kierowcą), do tej pory powstało tylko kilka ofert łączących różne usługi
transportowe, np. multimodalny planer podróży opracowany przez Vooom, niektóre platformy typu MaaS,
takie jak FREE NOW i Bolt, a także niektóre pilotaże hubów mobilności na nieruchomościach prywatnych.
Podsumowując, Warszawa ma duże szanse i także potencjał, aby stworzyć więcej zachęt dla swoich
mieszkańców do korzystania ze zrównoważonego transportu, np. poprzez wspieranie rozwoju multimodalnych
hubów mobilności, które pomogą zwiększyć wykorzystanie współdzielonych środków transportu w Warszawie
i ograniczyć zbyt częste korzystanie z prywatnych samochodów w podróżach po mieście.
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“54% niezdecydowanych
warszawiaków to ważna
grupa do działań na
rzecz zmiany nawyków
transportowych”

6. Lokalne potrzeby w zakresie
mobilności
Celem tej części Studium jest zapewnienie lepszego zrozumienia lokalnych potrzeb
mobilności z perspektywy użytkowników, czyli osób korzystających z sieci systemu
transportowego, szczególnie w odniesieniu do zrównoważonych środków transportu
(takich jak publiczny transport zbiorowy, mobilność aktywna i współdzielona), ale także
ocena percepcji innych, raczej nieefektywnych środków transportu, takich jak prywatne
samochody. Zbadano szereg źródeł: Warszawskie Badanie Ruchu, Warszawski Raport
Rowerowy, Barometr Nowej Mobilności oraz kilka innych źródeł związanych z wpływem
COVID-19 na krajobraz mobilności.
Dla celów niniejszego opracowania przeprowadzono również dwa odrębne badania konsumenckie na
reprezentatywnej próbie respondentów. Badania te, których wyniki nie były wcześniej publikowane, dostarczają
ekskluzywnego wglądu i unikalnej wiedzy w następujących dwóch obszarach:
•

postrzeganie koncepcji gromadzenia usług mobilności współdzielonej w multimodalnych hubach
mobilności (badanie przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie respondentów);

•

zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy i ich postrzegania różnych środków transportu,
w tym mobilności współdzielonej (badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie respondentów
z Warszawy).
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6.1 Warszawskie Badanie Ruchu
Warszawskie Badanie Ruchu(39) to badanie zrealizowane w 2015 roku,
które jest obecnie najbardziej aktualnym dostępnym oficjalnym badaniem
zachowań komunikacyjnych w Warszawie.
Zgodnie z ustaleniami Warszawskiego Badania Ruchu, ogólny
wskaźnik mobilności mieszkańców Warszawy wynosił 1,99 podróży
w zwykły dzień roboczy, przy czym każdego dnia wykonywanych jest
prawie 3,35 mln podróży. Najczęstszą motywacją ich podejmowania były
podróże pomiędzy domem a pracą.
Warszawskie Badanie Ruchu daje również wgląd w lokalne wzorce mobilności poprzez analizę nawyków
podróżowania: preferowany sposób dotarcia do Warszawy spoza miasta oraz preferowany sposób poruszania
się w ramach dojazdów wewnątrzmiejskich. Podział zadań transportowych (tzw. modal split) został ustalony
w następujący sposób: większość podróży odbywała się z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego
(blisko 47 proc.), następnie samochodami osobowymi (32 proc.), pieszo (18 proc.) oraz rowerem (3 proc.). Inne
środki transportu stanowiły 0,5 proc. wszystkich podróży, co pokazuje, że istnieje również ogromny potencjał
wzrostu dla wszystkich współdzielonych środków transportu, takich jak systemy rowerów publicznych, floty
współdzielonych pojazdów e-mikromobilności (hulajnogi i skutery), systemy współdzielenia samochodów oraz
usługi mobilności na żądanie, m.in. umożliwiające zamawianie taksówek. Wszystkie te modalności, zebrane
razem, stanowią alternatywę dla posiadania prywatnego samochodu w mieście.

Grafika 13 Podział zadań transportowych w Warszawie w 2015 r., źródło: Warszawskie Badanie Ruchu

W odniesieniu do turystów odwiedzających Warszawę, badanie wykazało, że najpopularniejszym środkiem
transportu wśród nich jest pociąg (wybierany przez 45 proc. turystów krajowych) oraz samochód (preferowany
przez 35 proc. turystów krajowych).
Patrząc na wyniki Warszawskiego Badania Ruchu, musimy jednak wziąć pod uwagę dodatkowe okoliczności.
Po pierwsze, od wykonania badania minęło już ponad 5 lat, w czasie których zarówno ruch samochodowy,
jak i liczba pojazdów w Warszawie z roku na rok stale rosły. Po drugie, pandemia COVID-19 spowodowała
ogromny spadek przewozów komunikacją miejską (40 proc. mniej pasażerów korzystało z komunikacji miejskiej
39 Źródło: https://transport.um.warszawa.pl/-/wbr-2015
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w Warszawie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.(40)). Dlatego bardzo wątpliwe jest, aby obecny (przełom lat
2021 i 2022) podział zadań transportowych był taki jak w roku 2015, kiedy to transport publiczny odpowiadał za
prawie 47 proc. wszystkich podróży odbywanych w mieście. Może to być jednak jeszcze ważniejszy motywator
dla Warszawy, która musi podjąć cały szereg działań mających na celu zrównoważenie mobilności miejskiej
i zmierzających w kierunku bardziej zrównoważonego ekosystemu transportowego. Naturalnie, huby
mobilności mogą stać się istotną częścią oferty, która pomoże Warszawie w osiągnięciu tego celu.

6.2 Warszawski Raport Rowerowy
Warszawski Raport Rowerowy(41) to opracowanie wydane w 2021 r., które
przedstawia stan rozwoju transportu rowerowego w Warszawie. Dostarcza
również ciekawych danych na temat profilu użytkownika roweru,
wskazując na przykład, że 40 proc. osób jeżdżących na rowerze w Warszawie
to kobiety, a 60 proc. to mężczyźni, że 85 proc. jeździ w zwykłych ubraniach,
a 20 proc. w ubraniach sportowych, czy też, że aż 75 proc. warszawskich
użytkowników rowerów jeździ w kasku, a 25 proc. nie.
Inne interesujące wyniki Warszawskiego Raportu Rowerowego
dotyczą ruchu rowerowego, który odnotował znaczący wzrost o 17,4
proc. pomiędzy latem 2019 a latem 2020, najprawdopodobniej wskutek COVID-19. Pandemia spowodowała,
że więcej osób zaczęło korzystać z własnych rowerów. Spośród całego ruchu rowerowego w Warszawie w tym
samym okresie, ok. 6 proc. stanowili użytkownicy systemu rowerów publicznych Veturilo (spadek o 20 proc.
rok do roku z 7,8 proc. w 2019 r. do 6,2 proc. w 2020 r.), a ok. 4 proc. użytkownicy hulajnóg elektrycznych
(zarówno prywatnych, jak i współdzielonych; spadek o 24 proc. rok do roku z 5,4 proc. w 2019 r. do 4,1 proc.
w 2020 r.). Co ważne, wszystkie systemy rowerów miejskich w Polsce pozostały zamknięte przez ok. 6 tygodni
w kwietniu i maju 2020 r. z powodu decyzji rządu, jako jedno z wielu ogólnokrajowych działań mających na
celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii. Decyzja ta była szeroko krytykowana jako nieuzasadniona,
gdyż jazda na rowerze pozwalała na zachowanie dystansu społecznego i dawała możliwość indywidualnego
transportu na świeżym powietrzu. Był to również jeden z czynników, który przyczynił się do spowodowania
ogromnego spadku korzystania z warszawskiego systemu rowerów miejskich pomiędzy sezonami 2019 i 2020
(spadek liczby przejazdów o 40 proc. z ok. 5,3 mln przejazdów w 2019 r. do ok. 3,2 mln przejazdów w 2020 r., co
jest również dokładnie takim samym tempem spadku jak w przypadku liczby pasażerów systemu publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM). Jeśli chodzi o sposób dostępu do systemu rowerów
publicznych w Warszawie w 2020 r., 92 proc. użytkowników wypożyczało rowery poprzez aplikację mobilną.
Inną interesującą zmianą w zachowaniach komunikacyjnych, wynikającą najprawdopodobniej ze zmiany
naszego stylu pracy (znacznie mniej dojazdów do biura), był spadek ruchu rowerowego o około 25 proc.
w godzinach szczytu porannego, choć jednocześnie odnotowano wzrost tej samej wartości w godzinach
szczytu popołudniowego. Najwyższe zaobserwowane wartości ruchu rowerowego obejmowały 450 rowerów
na godzinę w szczycie porannym (na jednej z ulic prowadzących do centrum miasta od strony zachodniej)
oraz 860 rowerów na godzinę w szczycie popołudniowym (na jednym z mostów).
40 Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-trudny-rok-dla-komunikacji-pasazerow-o-40-mniej-68020.html
41 Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/rowery/-/wrr2020
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6.3 Barometr Nowej Mobilności
Barometr Nowej Mobilności to cykliczne badanie prowadzone przez
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych(42), które co roku analizuje
różne aspekty rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Częściowo
uwzględnia także rynek nowej mobilności (mobilność współdzielona
i MaaS: Mobility-as-a-Service) oraz ogólne trendy i postawy, np. w zakresie
posiadania samochodu czy publicznego transportu zbiorowego. Na
potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano wyniki 3 ostatnich
badań, wszystkie oparte na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie
respondentów i przeprowadzone kolejno w maju 2019 r. (przed COVID),
we wrześniu 2020 r. (pierwszy rok COVID) oraz w październiku/listopadzie 2021 r. (drugi rok COVID).
Analizowane poniżej zagadnienia dotyczą samochodów prywatnych (i gotowości do zastąpienia ich innymi
formami transportu), korzystania z publicznego transportu zbiorowego, alternatywnych sposobów
przemieszczania się po mieście (innych niż samochód prywatny i transport zbiorowy), korzystania z mobilności
współdzielonej (w podziale na 3 kategorie: współdzielenie roweru, hulajnogi/skutera, samochodu), a także
niektórych aspektów MaaS.
Znamiennym wnioskiem z badania jest fakt, że posiadanie samochodu nie jest już tak bardzo uznawane
za dowód wysokiego statusu społecznego. W 2019 roku 50 proc. Polaków uważało, że te dwie rzeczy nie ze
sobą powiązane, a dwa lata później jest to już 57 procent. Wydaje się to potwierdzać trend odchodzenia
od posiadania rzeczy na rzecz ich używania, co również powinno sprzyjać korzystaniu z usług mobilności
współdzielonej. W 2019 r. aż 64 proc. respondentów było gotowych rozważyć rezygnację z korzystania
z własnego pojazdu i zastąpienie go innymi efektywniejszymi i przystępnymi cenowo sposobami poruszania
się po mieście, w tym przypadku: publicznym transportem zbiorowym, mobilnością współdzieloną oraz
zamawianiem przejazdów z kierowcą. Gotowość ta osłabła w pandemicznym roku 2020, kiedy to znacznie
mniej osób (41 proc.) było gotowych rozważyć zastąpienie własnego samochodu innym środkiem transportu,
by ponownie wzrosnąć w roku 2021 do poziomu 50 proc. – wciąż jednak znacznie mniej niż przed pandemią.
W najnowszym badaniu (2021 r.) widać też dużą grupę osób niezdecydowanych (aż 34 proc.) i stosunkowo
niewielką grupę przeciwników (tylko 16 proc. w porównaniu do 36 proc. w 2019 r.), co może sugerować, że
lepsza oferta usług mobilności współdzielonej ma potencjał do przyciągnięcia większej liczby użytkowników.
Respondentów zapytano również o to, jakie inne formy transportu mogłyby ich zachęcić do zastąpienia
korzystania z własnego samochodu w podróżach miejskich. I okazuje się, że w ostatnich latach preferencje
Polaków zmieniają się również pod względem formy transportu, która mogłaby zastąpić podróżowanie
prywatnym samochodem. W 2019 r. aż 44 proc. respondentów wskazało na publiczny transport zbiorowy,
36 proc. na mobilność współdzieloną (na którą składały się: car sharing – 19 proc., bike sharing – 10 proc.
i sharing hulajnóg/skuterów – 7 proc.), a 20 proc. na zamawianie przejazdów z kierowcą lub taksówek. Ponad
dwa lata później pojawiła się duża grupa niezdecydowanych respondentów (23 proc.), publiczny transport
zbiorowy odnotował wyraźny spadek (z 44 proc. do 27 proc.), a zamawianie przejazdów również straciło na
popularności (z 20 proc. do 16 proc.). Mobilność współdzielona odnotowała w tym zestawieniu niewielki
spadek (z 36 proc. do 34 proc.), przy czym w kilku modalnościach zaobserwowano pewne zmiany. Jako
42 Źródło: https://pspa.com.pl/
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alternatywa dla podróży własnym samochodem, car sharing wyraźnie osłabł (spadek z 19 proc. do 8 proc.),
podczas gdy cała kategoria mikromobilności współdzielonej wzrosła (z 17 proc. do 26 proc.), przy czym żaden
z analizowanych sposobów (rowery, hulajnogi, skutery) nie odnotował spadku.
Barometr Nowej Mobilności dostarcza również danych na temat korzystania z publicznego transportu
zbiorowego, pomagając zrozumieć zmiany w zachowaniach komunikacyjnych spowodowane pandemią
COVID-19. Porównując dane z lat 2019 i 2021, zauważalny jest trend spadku korzystania z publicznego
transportu zbiorowego (o 5 p.p., z 62 proc. do 57 proc.). Jednak wśród osób, które w ogóle nie korzystają
z transportu zbiorowego (43 proc. Polaków), tylko 10 proc. wskazuje pandemię jako powód takiego zachowania.
Znacznie więcej respondentów wskazuje na zupełnie inne powody niekorzystania z publicznego transportu
zbiorowego: 43 proc. wybiera po prostu własny samochód do przemieszczania się po mieście, a łącznie 39
proc. ocenia publiczny transport zbiorowy jako słabo rozwinięty, niewygodny lub zbyt czasochłonny. Może
to prowadzić do wniosku, że dla wielu osób podróżowanie samochodem po mieście w Polsce jest wciąż
zbyt wygodne. Trudno też wyciągać daleko idące wnioski z negatywnej opinii o publicznym transporcie
zbiorowym z tego badania, zwłaszcza dla Warszawy, gdzie ostatnie badanie satysfakcji pasażerów transportu
zbiorowego (Barometr Warszawski(43)), przeprowadzone we wrześniu 2020 r., wykazało poziom satysfakcji
na poziomie 93 procent, przy następujących kluczowych ustaleniach: 45 proc. respondentów korzysta
z warszawskiego publicznego transportu zbiorowego codziennie lub prawie codziennie, a dodatkowe 20
proc. robi to przynajmniej raz w tygodniu.
W badaniu przeprowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zbadano również inne
sposoby przemieszczania się wewnątrz miasta niż korzystanie z prywatnego samochodu czy publicznego
transportu zbiorowego. W 2019 r. aż 62 proc. Polaków wskazało, że korzysta z takich (innych) form
przemieszczania się po mieście (z następującym podziałem: zamawianie przejazdów – 48 proc., mobilność
współdzielona – 28 proc. oraz inne – 24 proc., w tym mobilność aktywna), ale w 2021 r. – już tylko 50
proc. (spadek o 12 p.p.). Osoby korzystające z innych sposobów podróżowania po mieście również wyraźnie
przeorientowały swoje wybory: aż 51 proc. respondentów wskazało w 2021 r. na współdzielenie transportu
(z imponującym wzrostem o 134 proc. w przypadku mikromobilności, ale też bardzo znaczącym spadkiem
w przypadku car sharingu o ok. 70 proc.), 40 proc. wybrało zamawianie przejazdów, a tylko 9 proc. inne
sposoby przemieszczania się, w tym mobilność aktywną. Mimo to, jak wynika z badania i w wartościach
bezwzględnych, wzrost kategorii samoobsługowej mobilności współdzielonej w latach 2019-2021 był bardzo
znaczący i wyniósł 46 proc., podczas gdy pozostałe kategorie zanotowały znaczące spadki – inne sposoby
podróżowania (w tym mobilność aktywna) spadły o prawie 69 proc., a zamawianie przejazdów o 33 proc.
W ramach Barometru Nowej Mobilności zbadano również wykorzystanie poszczególnych modalności
w ramach mobilności współdzielonej, a mianowicie: współdzielenie rowerów, e-hulajnóg/skuterów (te usługi
ujęto w jednej wspólnej kategorii, co sprawiło, że interpretacja była nieco niejednoznaczna) oraz samochodów.
Ta część badania doprowadziła do częściowo odmiennych wniosków niż te wskazane powyżej, tj. do ogromnego
wzrostu mikromobilności i poważnego spadku korzystania z car sharingu, przy znacznie lepszych wynikach
usług carsharingowych. Porównując dane z lat 2019 i 2021 można wyciągnąć następujące wnioski:
•

korzystanie z rowerów: wyraźnie mniejsze zainteresowanie systemami rowerów publicznych (zarówno
faktyczne, jak i deklaratywne w odniesieniu do przyszłych preferencji); wcześniej większość osób

43 Źródło: https://www.ztm.waw.pl/informacje-prasowe/2020/10/16/barometr-warszawski-mieszkancy-dobrze-oceniaja-komunikacje/
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korzystała z rowerów publicznych (> 50 proc.) i/lub chciała z nich korzystać (> 60 proc.); obecnie
mniejszość korzysta z rowerów publicznych (> 40 proc.) i/lub chce z nich korzystać (< 40 proc.);
główny powód niekorzystania – wiele osób posiada już rower i/lub kupiło go, stąd nie ma potrzeby
korzystania z rowerów publicznych; ok. 10 proc. Polaków nie korzysta i/lub nie chce korzystać
z rowerów publicznych ze względu na COVID-19;
•

elektryczne hulajnogi/skutery: gdy usługa jest dostępna w mieście, korzysta z niej 1/3 mieszkańców
(bez zmian między 2019 a 2021 r.); gdy usługa nie jest dostępna w mieście, chęć korzystania z niej
deklaruje 2/3 mieszkańców; 2 razy więcej osób (a w przypadku e-skuterów nawet 4 razy) deklaruje
chęć korzystania z e-hulajnóg/skuterów w porównaniu z liczbą osób, które faktycznie z nich później
korzystają; główny powód niekorzystania – obecnie brak takiej potrzeby (wskazuje na to ok. 30 proc.
osób), podczas gdy wcześniej były to głównie obawy i brak wystarczającego przekonania do tego
środka transportu; ok. 10 proc. Polaków nie korzysta i/lub nie chce korzystać z hulajnóg lub skuterów
ze względu na COVID-19;

•

car sharing: obecnie obserwuje się większe zainteresowanie car sharingiem, ze spadkiem jedynie
w pandemicznym roku 2020; gdy usługa jest dostępna w mieście, jej wykorzystanie wzrasta,
z wyjątkiem pandemicznego roku 2020 (wykorzystanie: 25 proc. w 2019 r., 18 proc. w 2020 r., 31
proc. w 2021 r.); gdy usługa nie jest dostępna w mieście, chęć korzystania z car sharingu spada z roku
na rok (50 proc. chęci w 2019 r., 39 proc. w 2020 r., 33 proc. w 2021 r.); główny powód niekorzystania
– z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na posiadanie własnego samochodu (41 proc. w 2019
r., 43 proc. w 2020 r., 45 proc. w 2021 r.).

W odniesieniu do car sharingu, wyniki badania w 2020 r. wskazały również, że o korzystaniu z car sharingu
najczęściej decyduje dostępność pojazdów w danym miejscu (71 proc.), następnie cena (58 proc.), a dopiero
później i z dużą różnicą – marka operatora (22 proc.). Może to świadczyć o tym, że przewidywalna dostępność
(dowolnych) pojazdów car sharingowych w danej lokalizacji sprzyja częstszemu korzystaniu z car sharingu
jako kategorii. Wniosek ten wyraźnie zachęca do realizacji koncepcji hubów mobilności, polegającej na
gromadzeniu w jednym miejscu różnych dostawców/marek różnych sposobów współdzielonej mobilności,
np. car sharingu. Na marginesie, badanie z 2019 r. wskazało, że gminy zamierzają wspierać następujące formy
mobilności współdzielonej: bike sharing (74 proc.), car sharing (45 proc.), i tylko 16 proc. zamierza wspierać
współdzielenie hulajnóg/skuterów.
Ostatnim aspektem Barometru Nowej Mobilności, który zostanie omówiony w niniejszym Studium,
będzie MaaS (Mobility-as-a-Service), chociaż częściej jest on utożsamiany ze współdzieloną mobilnością i/
lub aplikacjami, a nie multimodalną platformą rodzaju one-stop-shop łączącą publiczny transport zbiorowy
z innymi opcjami podróży, współdzieloną mobilnością i mobilnością na żądanie w szczególności. W 2019
roku 84 proc. respondentów nie znało terminu MaaS, a ci, którzy go znali, najczęściej (36 proc.) kojarzyli
go z car sharingiem, następnie (28 proc.) z bike sharingiem, dopiero później (12 proc.) ze współdzieleniem
hulajnóg/skuterów. Nieco więcej entuzjazmu przyniosło badanie z 2020 r., w którym „tylko” 77 proc. Polaków
wskazało, że nie zna terminu MaaS, a 74 proc. chciałoby go używać. Niestety, wyniki z 2021 roku (82,5 proc.
respondentów nie zna terminu MaaS) wskazują, że idea (niezależnie od definicji) nie została spopularyzowana.
To wskazuje na większą potrzebę rozwijania świadomości wokół mobilności współdzielonej i cyfrowej integracji
tych usług z publicznym transportem zbiorowym, a temu może służyć np. wdrażanie hubów mobilności.
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Inny ważny aspekt MaaS analizowany w badaniu dotyczył ceny za rozwiązanie MaaS, jaką Polacy byliby
skłonni zapłacić, gdyby miało ono być skutecznym zamiennikiem dla podróży prywatnym samochodem.
W 2019 r. blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) wskazywało na przedział cenowy 100-300 PLN miesięcznie
(przy średniej 175 PLN), przy czym 24 proc. Polaków chciało płacić poniżej 100 PLN, a 11 proc. było gotowych
płacić powyżej 300 PLN miesięcznie. Wyniki badania z 2021 r. pokazały jednak wyraźną zmianę i duży przepływ
wskazań (aż 25 proc. Polaków) na najniższy przedział cenowy (czyli poniżej 100 PLN miesięcznie). Przepływ
ten następował głównie ze środkowego przedziału cenowego 100-300 PLN (spadek o 23 proc.), a tylko
w niewielkim stopniu z górnego przedziału cenowego powyżej 300 PLN miesięcznie (spadek o 2 proc.).
Pokazuje to wyraźnie obecne oczekiwania Polaków, którzy chcą wydawać mniej (spadek o prawie 20 proc. ze
średniej blisko 200 PLN miesięcznie w 2019 r. do zaledwie 160 PLN w 2021 r.) podczas rezygnacji z podróży
własnym samochodem na rzecz rozwiązań alternatywnych (w tym różnych usług mobilnościowych dostępnych
na zintegrowanych platformach). Zmiana ta może być spowodowana również względami ekonomicznymi,
wynikającymi z pandemii, która stanowi wyzwanie nie tylko dla budżetów publicznych czy korporacyjnych,
ale również dla tych indywidualnych, i domowych.

6.4 Wpływ COVID-19 na mobilność
Omawiając lokalne potrzeby w zakresie mobilności, musimy wziąć pod uwagę zmiany w naszym stylu życia (np.
nawyki zawodowe, sposoby dojazdu do pracy, zdalna praca/edukacja, obawy związane z bezpieczeństwem)
spowodowane pandemią COVID-19 i powodujące znaczące zakłócenia w świecie, jaki znaliśmy do tej pory.
Niektóre aspekty zostały wskazane w odpowiednich rozdziałach Studium, ale tutaj zostaną powtórzone
i szerzej omówione.
Kluczowym zagadnieniem analizowanym w trakcie pandemii była mobilność indywidualna Polaków.
W 2020 r. pomiary na podstawie danych z lokalizacji telefonów komórkowych wskazały na dwa główne
momenty spadków w stosunku do typowego poziomu mobilności Polaków notowanego przed pandemią
(oznaczonego na poniższych wykresach jako 0 proc.): o 55 proc. na wiosnę (tzw. pierwsza fala COVID-19)
oraz o 44 proc. pod koniec 2020 r.(44) (druga fala). Miało to oczywisty wpływ na korzystanie z różnych usług
transportowych i mobilnościowych w Warszawie, np. z publicznego transportu zbiorowego, który w 2020 r.
przewiózł o 40 proc. mniej pasażerów (w porównaniu do 2019 r.) oraz z systemu rowerów miejskich, który
odnotował o 40 proc. mniej wypożyczeń (porównanie lat 2020 i 2019 r.).

Grafika 14 Rok 2020: Mobilność indywidualna Polaków w pandemii, dane na podstawie aktywności telefonów komórkowych
44 Źródło: https://covid19.healthdata.org/
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Jednak nie wszystkie rodzaje transportu zostały dotknięte w ten sam sposób. Na przykład, ruch drogowy
w Warszawie już w 2020 r. wrócił do poziomu podobnego do tego sprzed COVID. Według oficjalnych pomiarów
ZDM, ruch drogowy na jednym z warszawskich mostów latem 2020 r. był tylko o 2 proc. mniejszy niż latem
2019 r. Trend ten nie dotyczy jednak ani car sharingu, ani usług zamawiania przejazdów z kierowcą, które
notowały nawet 40-60 proc. spadku w 2020 r. (brak oficjalnych danych dla Warszawy i Polski, ponieważ firmy
nie ujawniały informacji na ten temat(45)).
Istnieją również kategorie mobilności, które znacznie wzrosły w 2020 r., najprawdopodobniej z powodu
pandemii, ponieważ ludzie szukali alternatywy dla zatłoczonego publicznego transportu zbiorowego i badali
sposoby bezpiecznego oraz szybkiego przemieszczania się na krótkich dystansach, co spowodowało boom na
rowery i mikromobilność, obserwowany również w innych obszarach świata(46) (prawie 70 proc. respondentów
było skłonnych skorzystać z mikromobilności jako opcji transportowej, wynika z niedawnego globalnego
badania(47)). Ruch rowerowy w Warszawie wzrósł o 17,4 proc., porównując lato 2019 do lata 2020 według
oficjalnych pomiarów ZDM. Jest to bezprecedensowy wzrost, jednak znów, tak jak w przypadku ruchu
drogowego, dotyczy on tylko prywatnego użytkowania rowerów, a nie ogólnodostępnego systemu rowerów
publicznych. Inną ciekawą zmianą w odniesieniu do ruchu rowerowego w Warszawie był spadek o 25 proc.
w godzinach szczytu porannego i wzrost o 25 proc. w godzinach szczytu popołudniowego.
Obecnie, patrząc bliżej na rok 2021, mobilność indywidualna Polaków, mierzona tą samą metodologią co
w roku 2020, powoli odbudowywała się w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku, z jednym zauważalnym
spadkiem w porównaniu do typowego poziomu mobilności odnotowywanego w ostatnich latach: spadek
o 34 proc. W pierwszych dniach kwietnia (tzw. trzecia fala COVID-19). W maju 2021 r. wskaźnik mobilności
powrócił już jednak do poziomu sprzed COVID i pozostaje zauważalnie powyżej typowego poziomu mobilności,
jak pokazano na poniższym wykresie.

Grafika 15 Rok 2021: Mobilność indywidualna Polaków w pandemii, dane na podstawie aktywności telefonów komórkowych

Powyższy wskaźnik mobilności indywidualnej nie odzwierciedla bezpośrednio popytu na usługi współdzielonej
mobilności, jednak według Shared Mobility Index przygotowanego przez Fluctuo na podstawie danych z III
kwartału 2021 r.(48), branża ta należy do tych, które odnotowują poprawiające się wyniki. Poniższy wykres
przedstawia ewolucję liczby przejazdów od lipca 2020 r. dla wszystkich samoobsługowych form współdzielenia
(rowery, e-hulajnogi, e-skutery i car sharing) w 16 europejskich miastach, w tym w Warszawie. Pomimo
ogólnych wzrostów, nie wszystkie rodzaje transportu odradzały się równie szybko, a niektóre w ogóle nie
odnotowały „odbicia”. Dotyczy to zarówno systemów rowerów stacjonarnych, których popularność spadła
w 2021 r. o ok. 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (trend spadkowy nie dotyczy systemów swobodnych
45 Źródło: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.646593/full
46 Źródło: https://www.bbc.com/future/bespoke/made-on-earth/the-great-bicycle-boom-of-2020.html
47 Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/why-micromobility-is-here-to-stay?
48 Źródło: https://european-index.fluctuo.com/
57

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 6. Lokalne potrzeby w zakresie mobilności

typu free-floating, czyli bez stacji dokujących), jak i car sharingu, którego popularność była o ok. 5 proc. niższa
niż rok wcześniej. Wśród modalności osiągających lepsze wyniki, najszybciej do ubiegłorocznych poziomów
powróciły hulajnogi, które osiągnęły je już w kwietniu 2021 r., a latem tego samego roku ich popularność
wzrosła trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Nieco dłużej trwał natomiast powrót do
poziomu z lipca 2020 r. w przypadku współdzielonych e-skuterów, ale udało się to latem 2021 r., przebijając
zeszłoroczne poziomy o ok. 15 proc.

Grafika 16 Ruch współdzielony w 16 miastach Europy, w tym w Warszawie, źródło: Shared Mobility Index od Fluctuo

Interesujących danych na temat wpływu COVID-19 na korzystanie z różnych środków transportu dostarczył
również opisywany wcześniej Barometr Nowej Mobilności, który umożliwił porównanie danych
z przedpandemicznego roku 2019 z danymi z roku COVID-owego – 2020, a także z najnowszymi danymi z IV
kwartału 2021 r., kiedy to świat wciąż zmagał się z pandemią. W świetle zebranych danych potwierdziło się
m.in. to, że Polacy rzadziej korzystają z publicznego transportu zbiorowego (62 proc. w 2019 r. w porównaniu
do 57 proc. w 2021 r.). Mimo to, tylko 10 proc. osób niekorzystających z niego jako powód wskazuje pandemię.
A jeszcze mniejszy odsetek (7 proc.) wskazuje COVID-19 jako główny powód niekorzystania z innych środków
transportu w mieście, takich jak współdzielona mobilność i zamawianie przejazdów z kierowcą. Bardzo
podobne wyniki odnotowano również analizując poszczególne modalności takie jak: współdzielone rowery
oraz hulajnogi/skutery (brak danych na temat car sharingu). Efektem pandemii może być również fakt, że
Polacy są mniej skłonni do wydawania pieniędzy na podróżowanie w inny sposób niż prywatnym samochodem.
W ciągu ponad dwóch lat aż 25 proc. Polaków wskazało, że jest gotowych płacić znacznie mniej (poniżej
100 PLN miesięcznie zamiast 100-300 PLN) za usługi typu MaaS, które mają zastąpić im miejskie podróże
realizowane własnym samochodem, przy czym średni spadek wyniósł prawie 20 proc. (z poziomu prawie
200 PLN miesięcznie w 2019 r. do zaledwie 160 PLN w 2021 r.).
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6.5 Dedykowane badania z 2021 r.
W celu lepszego poznania potrzeb mobilności związanych z tematem multimodalnych hubów mobilności
w 2021 r.(49) przeprowadzono dwa oddzielne badania ankietowe, każde na reprezentatywnej próbie
respondentów.
Ankieta #1: profil użytkownika hubów mobilności
Podczas pierwszego badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2021 r. ogólnopolską grupę respondentów
(n=327 z maksymalnym błędem pomiaru 6 proc. przy poziomie ufności 95 proc.) zapytano m.in. o koncepcję
hubów mobilności, a dokładniej o to, jak oceniają ideę zebrania wielu różnych pojazdów współdzielonych
(samochodów, rowerów, hulajnóg itp. dostępnych do natychmiastowego wypożyczenia na minuty/godziny)
w specjalnie utworzonych w tym celu stałych punktach parkingowych (tzw. hubach mobilności). Odpowiedzi
były zaznaczane na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało „Bardzo podoba mi się ta koncepcja”, a 1 „W ogóle nie
podoba mi się ta koncepcja”. Wszystkie odpowiedzi pozytywne (trzy najwyższe noty – odpowiedzi oznaczone
cyframi 7, 6 i 5) stanowiły łącznie 74,6 proc. odpowiedzi udzielonych przez grupę n=245 (przy średniej
odpowiedzi 5,33). Oznacza to, że aż 3/4 Polaków podoba się idea hubów mobilności i korzystania z rozwiązań
mobilności współdzielonej w takich miejscach. W przypadku pozostałych odpowiedzi, 16,5 proc. respondentów
jest neutralnie nastawionych do idei hubów mobilności (odpowiedź oznaczona jako 4), a tylko nieliczne 8,9
proc. ma negatywny stosunek (trzy najniższe noty – odpowiedzi oznaczone jako 3, 2 i 1).
Średnia
Jak ocenia Pani/Pan pomysł grupowania
wielu różnych pojazdów współdzielonych
(samochodów, rowerów, hulajnóg itp.)
dostępnych w modelu shared mobility (na
minuty/godziny) w specjalnie stworzonych
do tego celu stałych punktach postoju
(tzw. hubach mobilności)?

5,33

1

2

3

0,9% 2,8% 5,2%

4

5

6

7

Top-3box

16,5% 26,9% 23,2% 24,5% 74,6%

Tabela 1 Ocena koncepcji hubów mobilności na podstawie badania ilościowego CAWI (n=327)

Wyodrębniona grupa respondentów, którym podoba się idea hubów mobilności (n=245), w dalszej części
niniejszego rozdziału nazywana również zwolennikami hubów mobilności, została następnie skrzyżowana
z innymi wybranymi 11 pytaniami ankiety, co pozwoliło na nakreślenie profilu potencjalnego użytkownika
hubów mobilności o pozytywnym nastawieniu do koncepcji. Analizie poddano następujące aspekty:
•

wielkość miasta (miejsce zamieszkania);

•

rodzaje posiadanych pojazdów;

•

miesięczne wydatki na transport;

•

rodzaje wykorzystywanych pojazdów służących do współdzielenia mobilności;

•

wpływ następujących 8 czynników na korzystanie z usług współdzielenia mobilności: wygoda
użytkowania pojazdu; cena za minutę użycia; cena za przejechany km; liczba różnych pojazdów

49 Badanie ilościowe zostało zrealizowane na potrzeby pracy doktorskiej – autorem badań i analiz jest Grzegorz Młynarski, doktorant
w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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w ofercie, jakość oferowanych pojazdów; odległość pojazdu od miejsca poszukiwania, wpływ na
środowisko naturalne; bezpieczeństwo przejazdu;
•

korzystanie z transportu publicznego;

•

korzystanie z taksówek lub przejazdów pasażerskich;

•

zamiar korzystania z usług rowerów publicznych w przyszłości;

•

zamiar korzystania z usług współdzielenia e-hulajnóg w przyszłości;

•

zamiar korzystania z usług współdzielenia e-skuterów w przyszłości;

•

zamiar korzystania z usług car sharing w przyszłości.

Jeśli chodzi o wielkość miasta, zwolennicy hubów mobilności mieszkają głównie w najbardziej zaludnionych
miastach. Ponad połowa (52 proc.) z nich zamieszkuje 5 największych miast Polski pod względem liczby
ludności (ponad 500,000 mieszkańców): Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań, a 26 proc. z nich
znajdziemy w kolejnych 6 najbardziej zaludnionych miastach (250,000-500,000 mieszkańców): Gdańsk,
Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice i Białystok.
Jeśli chodzi o rodzaj posiadanych pojazdów, to tylko 7 proc. respondentów nie posiada żadnego pojazdu,
natomiast wśród pozostałych 81 proc. posiada samochód, 74 proc. rower, 18 proc. hulajnogę, 7 proc. motocykl,
a 6 proc. skuter. Co budujące, wśród badanej grupy odsetek osób korzystających z transportu publicznego
(81,3 proc.) jest równie wysoki jak odsetek posiadaczy samochodów. Odnotowano również wysoki wskaźnik
osób korzystających z usług zamawiania przejazdów taksówkami lub pasażerskich z kierowcą (62,6 proc.).
Interesujące dane uzyskano również na temat miesięcznych wydatków na transport. Większość
respondentów (41 proc.) wskazała górny przedział cenowy > 300 PLN miesięcznie (ze średnią 543 PLN),
35 proc. wybrało środkowy przedział 100-300 PLN miesięcznie (ze średnią 188 PLN), a 25 proc. wskazało
na najniższy przedział < 100 PLN miesięcznie (ze średnią 58 PLN). Porównując ogólne wydatki na transport
wskazane w tym badaniu (ze średnią miesięczną dokładnie 300 PLN) z oczekiwanymi cenami rozwiązań MaaS
wskazanymi w Barometrze Nowej Mobilności (ze średnią miesięczną 160 PLN), można stwierdzić, że Polacy
chcieliby zaoszczędzić prawie 47 proc. na wydatkach na transport, gdyby korzystali wyłącznie z rozwiązań MaaS.
W odniesieniu do typów pojazdów współdzielonej mobilności wykorzystywanych przez zwolenników
hubów mobilności, zbadano następujące trzy aspekty: wykorzystanie w ciągu ostatniego roku, wykorzystanie
w ciągu całego życia oraz wykorzystanie jako pierwszego systemu współdzielonej mobilności. Wyniki zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
użyty co najmniej raz
w ciągu ostatniego
roku

użyty co najmniej raz
w ciągu całego życia

system, z którego badani
skorzystali jako z pierwszego

rower miejski

53%

69%

56%

e-hulajnoga

44%

54%

15%

e-skuter

7%

10%

1%

car sharing

25%

40%

18%

współdzielony
środek transportu

Tabela 2 Rodzaje pojazdów współdzielonych użytkowanych przez zwolenników hubów mobilności, na podstawie badania
ilościowego CAWI (n=245)

Powyższe zestawienie przedstawia swoistą hierarchię modalności w obszarze mobilności współdzielonej
wskazaną przez zwolenników koncepcji hubów mobilności. Największy odsetek wskazań dotyczy roweru
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miejskiego, co nie jest zaskakujące, gdyż kategoria ta jest obecna w Polsce już od ponad 12 lat, a pod koniec
III kwartału 2021 r. tego typu usługi można było znaleźć w prawie 100 polskich miastach(50). Należy jednak
podkreślić, że oferowanie rowerów stacjonarnych w hubach mobilności byłoby najdroższe spośród wszystkich
wyżej wymienionych rodzajów usług współdzielonej mobilności, głównie ze względu na fakt, że praktycznie
wszystkie systemy rowerów publicznych w Polsce działają w oparciu o umowę zawartą przez operatora
systemu z lokalnym samorządem w wyniku postępowania przetargowego. Oznacza to jednak, że tworzenie
dodatkowych stacji rowerowych (np. w ramach hubów mobilności) zawsze wiązałoby się ze znacznymi kosztami
infrastrukturalnymi i/lub kontraktowymi, w przeciwieństwie do systemów rowerów publicznych typu freefloating, które wydają się znacznie prostsze i tańsze do zaoferowania w hubach mobilności. Obecnie w Polsce
nie ma jeszcze takich systemów bike sharingu, ale obserwacja rynków europejskich daje nadzieję, że tego
typu usługi (np. oparte na e-rowerach) będą w najbliższych sezonach dostępne także w Polsce.
Jeśli chodzi o inne rodzaje współdzielonych pojazdów wskazywanych przez zwolenników hubów mobilności,
to na drugim miejscu znalazły się współdzielone e-hulajnogi z 44 proc. respondentów, którzy korzystali z nich
przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku i nawet 54 proc. tych, którzy deklarują skorzystanie przynajmniej
raz w życiu. Cała kategoria współdzielonych e-hulajnóg jest najmłodsza w Polsce, bo pod koniec 2021 r.
świętowała zaledwie 3 lata swojej obecności na ulicach miast. W tak krótkim czasie zdążyły jednak urosnąć
pod względem podaży pojazdów do 2,5-krotnie większej liczby niż rowery współdzielone(51). Na koniec III
kwartału 2021 r. e-hulajnogi rozpowszechnione były jednak w ok. 60 miastach w całym kraju, czyli wciąż
o ok. 40 proc. mniej niż w przypadku systemów rowerów publicznych. Ważnym aspektem, który również
powinien być brany pod uwagę przy udostępnianiu współdzielonych e-hulajnóg w hubach mobilności, jest
możliwość ich ładowania, czy to poprzez podłączenie do specjalnych ładowarek, czy też poprzez wymianę
baterii. Aktualnie sam ten proces stanowi spore wyzwanie operacyjne dla większości podmiotów z branży
mikromobilności(52), głównie ze względu na wciąż nieustandaryzowane technologie ładowania oraz brak
takich ładowarek w przestrzeni miejskiej.
Patrząc na rodzaj współdzielonych pojazdów mikromobilności wskazywanych przez zwolenników
hubów mobilności, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się współdzielone e-skutery – tylko 7 proc.
respondentów korzystało z nich przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a zaledwie 10 proc. zrobiło to
przynajmniej raz w życiu. Nie są to jedyne dane wskazujące na nieodkryty dotąd potencjał tej formy poruszania
się po mieście. Podobne spostrzeżenia wynikają z badania Barometru Nowej Mobilności z 2021 r., w którym
jedynie ok. 6-7 proc. Polaków wskazało e-skutery jako alternatywę dla podróży samochodem osobowym i/lub
publicznym transportem zbiorowym. Co więcej, oferta współdzielonych e-skuterów w modelu B2C w Polsce
kurczy się(53), notując spadek o 38 proc. Porównując III kwartał 2021 r. do III kwartału 2020 r. W Warszawie
stanowią one zaledwie 1 proc. całej ogólnodostępnej oferty współdzielonej mobilności.
Ostatnią, ale nie mniej ważną kategorią mobilności współdzielonej analizowaną w badaniu było
współdzielenie samochodu. I tu 25 proc. zwolenników koncepcji hubów mobilności wskazało, że korzystało
z car sharingu przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, a 40 proc. z nich miało szansę zrobić to przynajmniej
raz w życiu. Biorąc pod uwagę fakt, że 81 proc. badanych respondentów posiada samochód, a jeszcze więcej
deklaruje, że ma prawo jazdy, istnieje ogromny potencjał do rozwoju car sharingu w Polsce, jednak niezbędne
jest wspieranie jego rozwoju. Przytoczone dane są również bardzo zbieżne z danymi uzyskanymi w badaniu
50 Źródło: https://smartride.pl/Strefa_Danych/rowery-bikesharing-polska-trzeci-kwartal-2021-roku/
51 Źródło: https://smartride.pl/Strefa_Danych/e-hulajnogi-sharing-polska-trzeci-kwartal-2021-roku/
52 Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/how-feed-hungry-scooter-fluctuo/?trackingId=ZTl9S0xKRL2rXIXOk%2By5Ug%3D%3D
53 Źródło: https://smartride.pl/Strefa_Danych/e-skutery-sharing-polska-trzeci-kwartal-2021-roku/
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Barometru Nowej Mobilności, które pokazały, że podobny odsetek osób korzystał z usług car sharingu, jeśli
były one dostępne w danym mieście: 25 proc. w 2019 r., 18 proc. w 2020 r. (spadek ze względu na pandemię)
i odbicie do poziomu 31 proc. w IV kwartale 2021 r.
Respondenci ankiety #1 (zwolennicy hubów mobilności, n=245) zostali również zapytani o to, jakie czynniki
potencjalnie wzięliby pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu ze współdzielonego pojazdu.
Poniższa tabela prezentuje odpowiedzi, w tym średnią wartość dla każdego z badanych ośmiu czynników, jak
również skumulowane wskazania najbardziej i najmniej wspierających odpowiedzi (dwie najwyższe i dwie
najniższe noty). Odpowiedzi zaznaczane były na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało „zdecydowanie biorę
to pod uwagę”, a 1 „zdecydowanie nie biorę tego pod uwagę”.
Czynnik

5

6

7

top-2- bottombox
2-box

Średnia

1

2

3

4

odległość pojazdu od miejsca
poszukiwania

6,26

1,2%

0,4%

0,4%

2,8%

13,4% 28,0% 53,7%

82%

2%

cena za minutę użycia

6,18

1,6%

0,4%

0,8%

6,1%

11,8% 25,2% 54,1%

79%

2%

bezpieczeństwo przejazdu

6,07

1,2%

0,8%

0,8%

6,5%

12,2% 35,0% 43,5%

79%

2%

wygoda użytkowania pojazdu

6,01

1,6%

0,8%

0,8%

4,9%

20,7% 25,6% 45,5%

71%

2%

jakość oferowanych pojazdów

5,94

1,6%

0,0%

0,4%

9,3%

19,1% 28,0% 41,5%

70%

2%

cena za przejechany km

5,91

3,3%

0,4%

1,6%

10,6% 12,6% 24,4% 47,2%

72%

4%

wpływ na środowisko naturalne

5,03

8,1%

3,3%

8,9%

11,4% 21,5% 19,1% 27,6%

47%

11%

liczba różnych pojazdów w ofercie

4,85

3,4%

5,9%

8,5%

22,9% 20,3% 21,6% 17,4%

39%

9%

Tabela 3 Znaczenie czynników przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z mobilności współdzielonej, na podstawie badania
ilościowego CAWI (n=245)

Z powyższych danych jasno wynika, że zwolennicy hubów mobilności są bardzo pragmatyczni. Najważniejszymi
czynnikami przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług mobilności współdzielonej są odległość pojazdu
od miejsca poszukiwania (średnia ocena 6,26 na 7 pkt. i wynik top-2-box: 82 proc.) oraz cena za minutę
użycia (średnia ocena 6,18 na 7 pkt.; top-2-box: 79 proc.). Z drugiej strony, wśród najmniej ważnych przyczyn
decydujących o korzystaniu z pojazdów współdzielonych respondenci wskazali wpływ na środowisko naturalne
(średnia ocena: 5,03; top-2-box: 47 proc.) oraz liczbę różnych pojazdów w ofercie (średnia ocena: 4,85;
top-2-box: 39 proc.). Uzyskanie przez oba te czynniki najniższych wyników nie oznacza jednak, że nie miały
one znaczenia w procesie podejmowania decyzji o korzystaniu z pojazdów współdzielonych, gdyż ich waga
wynosząca ok. 5 na 7 punktów wyraźnie wskazuje, że w pewnym momencie również były brane pod uwagę.
Kolejnym spostrzeżeniem jest to, że pomimo chęci organizowania pojazdów współdzielonych
w wyznaczonych lokalizacjach (hubach mobilności), zwolennicy tej koncepcji chcą mieć te same pojazdy jak
najbliżej siebie. Ponadto, spośród wszystkich analizowanych czynników, najmniejszą wagę przywiązują oni do
dywersyfikacji oferowanej floty. Obie odpowiedzi można interpretować jako pewną sprzeczność z koncepcją
hubów mobilności, które ze swej natury nie mogą być wyznaczane wszędzie i w zbyt dużym zagęszczeniu.
Co więcej, jednym z podstawowych celów multimodalnych hubów mobilności jest zapewnienie lokalnej
społeczności szerokiego wachlarza różnych współdzielonych pojazdów i modalności w celu zaspokojenia
potrzeb większości potencjalnych użytkowników.
Analiza czynników wpływających na decyzję o skorzystaniu z mobilności współdzielonej wskazuje na bardzo
utylitarne podejście respondentów, którzy kierują się motywami instrumentalnymi, wśród których dominują
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względy ekonomiczne i wygoda. Wskazuje to również, że polskich użytkowników mobilności współdzielonej
w znacznie mniejszym stopniu motywują czynniki normatywne (głównie zrównoważony rozwój, ale również
altruizm). Co więcej, czynniki te oddziałują na nich w znacznie mniejszym stopniu niż na użytkowników
w innych krajach europejskich(54).
Ostatnim aspektem badania profilu użytkowników hubów mobilności była ich intencja korzystania
z usług mobilności współdzielonej w przyszłości, którą zaznaczali na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało
„zdecydowanie będę korzystać”, a 1 „nie będę korzystać w ogóle”. Wartości najsilniejszych postaw, zarówno
za, jak i przeciw korzystaniu z mobilności współdzielonej, zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Respondenci o zdecydowanie
pozytywnym nastawieniu do korzystania
ze współdzielonej mobilności (top-2-box)

Respondenci z wyraźną niechęcią do
korzystania z mobilności współdzielonej
(bottom-2-box)

rower miejski

52%

13%

e-hulajnoga

33%

29%

e-skuter

7%

37%

car sharing

31%

18%

Współdzielony
środek transportu

Tabela 4 Zamiar korzystania z usług współdzielonej mobilności w przyszłości, na podstawie badania ilościowego CAWI (n=245)

Powyższe dane można interpretować w ten sposób, że najbardziej pożądanym przez zwolenników koncepcji
hubów mobilności trybem współdzielenia są współdzielone rowery (52 proc. respondentów z silnym
nastawieniem do korzystania z nich), które mają również najmniej wskazań negatywnych (tylko 13 proc.
respondentów niechętnych do korzystania). Pożądane są także usługi współdzielenia e-hulajnóg i samochodów
– odpowiednio 33 proc. i 31 proc. odpowiedzi dla 2 najwyższych not, jednak z wyraźnie mniejszą liczbą
negatywnych wskazań dla car sharingu (tylko 18 proc.) w porównaniu do współdzielenia e-hulajnóg (29 proc.
odpowiedzi dla 2 najniższych not). Modalnością współdzieloną, z której polscy zwolennicy hubów mobilności
chcą korzystać w najmniejszym stopniu, są e-skutery. Ta kategoria współdzielonej mobilności zebrała najmniej
zwolenników (tylko 7 proc. odpowiedzi dla 2 najwyższych not), jak również najwięcej przeciwników (aż 37
proc. odpowiedzi dla 2 najniższych not).
Ankieta #2: Zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy
Drugie badanie na potrzeby niniejszego Studium zostało przeprowadzone w grudniu 2021 r., a jego celem było
zbadanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy oraz ich opinii na temat rozwiązań z zakresu
mobilności współdzielonej (próba reprezentatywna n=302 z maksymalnym błędem pomiaru 6 proc. przy
poziomie ufności 95 proc. przy założeniu, że w Warszawie mieszka łącznie 1,5 mln dorosłych osób, zgodnie
ze wskazaniami GUS, i wszyscy oni są potencjalnymi użytkownikami mobilności współdzielonej). Analizie
poddano 23 aspekty przedstawione poniżej, poza podstawowymi cechami demograficznymi, społecznymi
i ekonomicznymi:
•

rodzaje posiadanych pojazdów;

•

miesięczne wydatki na transport;

•

rodzaje wykorzystywanych pojazdów służących do współdzielenia mobilności;

54 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/316597244_Participation_in_the_Sharing_Economy
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•

czas podróży stosowany dla różnych modalności;

•

ocena następujących 7 cech samochodu będącego własnością prywatną: odległość do pojazdu od
mojego miejsca zamieszkania; dostępność w porach, które mnie interesują; bezpieczeństwo przejazdu;
łatwość użytkowania; poczucie komfortu w pojeździe; czas przejazdu; koszt w skali roku;

•

skłonność właścicieli samochodów do porzucenia swoich pojazdów i zastąpienia ich car sharingiem;

•

ocena następujących 8 cech usług car sharing, które przekonałyby właścicieli samochodów do
porzucenia swoich aut i korzystania z car sharingu: wysoka dostępność pojazdów; pojazdy dostępne
blisko miejsca zamieszkania/pracy; elektryczny silnik pojazdu; bezpłatne parkowanie na terenie miasta;
możliwość rezerwacji pojazdu na określoną godzinę; różne rozmiary pojazdów; zawsze nowoczesna
flota – brak starych pojazdów; niższa płatność za ekonomiczną i bezwypadkową jazdę;

•

skłonność osób nieposiadających samochodu do korzystania z car sharingu zamiast kupowania
własnego pojazdu;

•

ocena tych samych wyżej wymienionych 8 cech usług car sharing, które przekonałyby osoby
nieposiadające samochodu do korzystania z car sharingu zamiast kupowania własnego pojazdu;

•

postrzeganie następujących 2 działań jako przyjaznych środowisku: korzystanie z transportu
publicznego lub z samochodów elektrycznych;

•

przekonanie, że decyzja o tym, jakim środkiem transportu poruszam się po mieście, może mieć wpływ
na środowisko przyrodnicze;

•

przekonanie, że wybór samochodu osobowego w codziennym poruszaniu się po mieście może mieć
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;

•

ocena koncepcji koncentracji różnych rozwiązań w zakresie mobilności współdzielonej w hubach
mobilności;

•

wpływ następujących 8 czynników na korzystanie z usług współdzielenia mobilności: wygoda
użytkowania pojazdu; cena za minutę użycia; cena za przejechany km; liczba różnych pojazdów
w ofercie, jakość oferowanych pojazdów; odległość pojazdu od miejsca poszukiwania; wpływ na
środowisko naturalne; bezpieczeństwo przejazdu;

•

zamiar korzystania z mobilności współdzielonej w przyszłości (dowolny tryb);

•

zamiar korzystania z usług rowerów publicznych w przyszłości;

•

przekonanie, że korzystanie z rowerów publicznych zmniejsza negatywny wpływ transportu na
środowisko naturalne;

•

zamiar korzystania z usług współdzielenia e-hulajnóg w przyszłości;

•

przekonanie, że korzystanie z współdzielonych e-hulajnóg zmniejsza negatywny wpływ transportu
na środowisko naturalne;

•

zamiar korzystania z usług współdzielenia e-skuterów w przyszłości;

•

przekonanie, że korzystanie z e-skuterów zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko
naturalne;

•

zamiar korzystania z usług car sharing w przyszłości;

•

przekonanie, że korzystanie z car sharingu zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko
naturalne.
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Grupa badanych respondentów charakteryzowała się następującymi podstawowymi cechami:
•

korzystanie z usług mobilności współdzielonej: 55 proc. stanowiły osoby korzystające z usług mobilności
współdzielonej, a 45 proc. osoby niekorzystające (zgodnie z założeniami ankiety);

•

płeć: 51 proc. stanowiły kobiety, 49 proc. mężczyźni (zgodnie ze strukturą populacji);

•

wiek: 20 proc. stanowiły osoby w wieku 18-30 lat, 45 proc. osoby w wieku 31-50 lat, a 35 proc. osoby
powyżej 50 roku życia (zgodnie ze strukturą populacji);

•

wykształcenie: 65 proc. posiadało wykształcenie wyższe, 33 proc. średnie, a 2 proc. podstawowe;

•

dzielnica zamieszkania: 13 proc. mieszkało w ścisłym centrum miasta, 60 proc. mieszkało w dzielnicy
sąsiadującej z centrum miasta, 26 proc. na obrzeżach lub przedmieściach miasta, a 1 proc. poza miastem;

•

rodzaj budynku mieszkalnego: 84,5 proc. w budownictwie wielorodzinnym i 15,5 proc. w budownictwie
jednorodzinnym;

•

liczba osób w gospodarstwie domowym: 16 proc. mieszka samotnie, 30 proc. mieszka w gospodarstwie
2-osobowym, 26 proc. w gospodarstwie 3-osobowym, 19 proc. w gospodarstwie 4-osobowym, a 9
proc. mieszka z większą liczbą osób;

•

przeciętny miesięczny dochód netto (na rękę): 17 proc. zarabiało mniej niż 2,000 PLN, 27,5 proc. miało
zarobki w przedziale 2,001-3,000 PLN, 37 proc. w przedziale 3,001-4,000 PLN, 8 proc. w przedziale
4,001-5,000 PLN, 5 proc. w przedziale 5,001-6,000 PLN, a 5,5 proc. zarabiało powyżej 6,000 PLN.

Przyglądając się bliżej rodzajom pojazdów posiadanych przez warszawiaków, można odkryć, że 16 proc. z nich
nie posiada żadnego, podczas gdy wśród pozostałych, 70 proc. posiada samochód, 61 proc. rower, 17 proc.
hulajnogę, 6 proc. motocykl, a 4 proc. skuter. Liczby te są zauważalnie niższe w porównaniu z ogólnopolską
próbą zwolenników hubów mobilności (na przykład 11 proc. różnicy w zakresie posiadania samochodu i 13
proc. w kwestii posiadania roweru), co może wskazywać na mniejsze uzależnienie od prywatnych pojazdów
w Warszawie w porównaniu z ogólnopolskimi wzorcami.
Jeśli chodzi o samochody prywatne, to ci z mieszkańców Warszawy, którzy je posiadają (n=211), oceniali
różne cechy swoich samochodów. Odpowiedzi były zaznaczane na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało, że
dana cecha jest „bardzo atrakcyjna”, a 1 „bardzo nieatrakcyjna”. Wynik został podsumowany i przedstawiony
w poniższej tabeli.
Cecha

5

6

1

2

3

4

odległość do pojazdu od mojego
miejsca zamieszkania

6,46

0,5%

0,0%

0,0%

1,0%

11,4% 25,2% 61,9%

87%

1%

availability at the time
dostępność w porach, które
mnie interesują

6,37

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

15,6% 21,8% 59,2%

81%

0%

bezpieczeństwo przejazdu

6,18

0,5%

0,0%

0,9%

4,3%

17,5% 27,0% 49,8%

77%

1%

łatwość użytkowania

6,14

0,0%

0,5%

1,4%

4,3%

19,4% 26,5% 47,9%

74%

1%

poczucie komfortu w pojeździe

6,10

0,0%

0,9%

1,9%

4,7%

16,1% 30,8% 45,5%

76%

1%

czas przejazdu

5,71

0,0%

1,4%

1,4%

7,6%

31,0% 31,0% 27,6%

59%

1%

koszt w skali roku

5,02

1,9%

4,7%

6,6%

19,4% 28,9% 20,4% 18,0%

38%

7%

Tabela 5 Ocena cech własnego samochodu wśród warszawiaków posiadających samochód (n=211)
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Ogólna obserwacja jest taka, że właściciele samochodów przedstawiają swoje auta w pozytywnym świetle.
Nie jest to zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście tzw. efektu własności, czyli spostrzeżenia, że „ludzie, którzy
posiadają dobro, mają tendencję do oceniania go bardziej pozytywnie niż ludzie, którzy go nie posiadają”(55).
Posiadanie może więc zwiększać postrzeganą wartość dobra, a zjawisko to jest dodatkowo wzmacniane, gdy
z przedmiotem tworzy się więź emocjonalna. Niemniej jednak właściciele samochodów wskazują na koszty
utrzymania w skali roku i czas podróży jako najmniej atrakcyjne cechy swoich samochodów. Wśród najwyżej
ocenianych cech znajdują się aspekty bardzo praktyczne (utylitarne): bliskość samochodu w stosunku do
miejsca zamieszkania oraz dostępność samochodu dokładnie w momencie, kiedy jest on potrzebny.
Ankieta zbadała również skłonność warszawiaków do rezygnacji z samochodu i zastąpienia go
car sharingiem (w przypadku właścicieli samochodów) lub do korzystania z car sharingu zamiast zakupu
własnego pojazdu (w przypadku osób nieposiadających samochodu). Wynik jest raczej jednoznaczny i nie
przemawia na korzyść współdzielonej mobilności: tylko 14 proc. właścicieli samochodów (i jeszcze mniej osób
nieposiadających samochodu – zaledwie 10 proc.) jest gotowych wybrać współdzielenie samochodu zamiast
posiadania go na własność (dwie najwyżej notowane odpowiedzi), podczas gdy znacznie więcej (38 proc.
właścicieli samochodów i 30 proc. osób nieposiadających samochodu) zdecydowanie odrzuca taki pomysł
(dwie najniższej notowane odpowiedzi). Analiza różnych cech usług car sharingu, które mogłyby przekonać
warszawiaków do wyboru tej usługi zamiast własnego samochodu została przedstawiona w poniższej tabeli:
właściciele
samochodów (top2-box)samochodów
(top-2-box)

osoby
nieposiadające
samochodu
(top-2-box)

średnia
ważona

bezpłatne parkowanie na terenie miasta

45%

46%

45,3%

pojazdy dostępne blisko miejsca zamieszkania/pracy

41%

41%

41,0%

niższa płatność za ekonomiczną i bezwypadkową jazdę

40%

42%

40,6%

wysoka dostępność pojazdów

39%

44%

40,5%

możliwość rezerwacji pojazdu na określoną godzinę

37%

39%

37,6%

różne rozmiary pojazdów

30%

32%

30,6%

zawsze nowoczesna flota – brak starych pojazdów

30%

29%

29,7%

elektryczny silnik pojazdu

29%

25%

27,8%

Cecha

Tabela 6 Cechy usług car sharingu i ich wpływ na wybór car sharingu zamiast posiadania samochodu na własność

Z powyższego wynika, że bodźce finansowe mają najsilniejszy wpływ na przekonanie warszawiaków
do korzystania z car sharingu, szczególnie bezpłatne parkowanie na terenie miasta jest kluczowym
czynnikiem. Innymi silnymi bodźcami stymulującymi są aspekty pragmatyczne, takie jak zagęszczenie i bliskość
współdzielonych samochodów w naszym otoczeniu, a także zniżki, jakie mogą uzyskać użytkownicy car sharingu
za ekonomiczną i bezwypadkową jazdę. Z drugiej strony, cechy czysto związane z flotą (wielkość pojazdu,
nowoczesność i ekologiczność) mają najmniejsze znaczenie wśród badanych cech car sharingu.
W ankiecie #2 dotyczącej zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy (n=302) zbadano również
miesięczne wydatki warszawiaków na transport. Prawie połowa respondentów (47 proc.) wskazała na górny
przedział cenowy > 300 PLN miesięcznie (przy średniej 585 PLN), 33 proc. wybrało środkowy przedział 100-300
55 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_ownership_effect
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PLN miesięcznie (przy średniej 193 PLN), a 20 proc. wskazało na najniższy przedział < 100 PLN. Tymczasem
ogólna średnia miesięcznych wydatków na transport mieszkańców Warszawy wyniosła 348 PLN i była o 16
proc. wyższa w porównaniu z ogólnopolską próbą zwolenników hubów mobilności (średnio 300 PLN), zgodnie
z oczekiwaniami, że mieszkańcy stolicy będą wydawać więcej na ten cel.
W ramach badania preferencji warszawiaków co do różnych modalności wykorzystywanych w codziennym
przemieszczaniu się po mieście, poproszono respondentów o ocenę czasu podróży wykorzystywanego
w różnych modalnościach (wyrażonego jako średnia tygodniowa liczba godzin spędzonych na przemieszczaniu
się w określony sposób), dodatkowo wskazując dane dla dwóch okresów: w czasie pandemii (połowa 2021 r.)
oraz przed pandemią (połowa 2019 r.). Intencją było również sprawdzenie wpływu COVID-19 na zachowania
komunikacyjne mieszkańców Warszawy. Poniższa tabela podsumowuje te wyniki.
Średni czas podróży na tydzień
połowa 2021 r. (podczas
COVID)

połowa 2019 r. (przed
COVID)

wzrost/spadek
(w porównaniu
z okresem przed
COVID)

godziny

proc.
udział

godziny

proc.
udział

proc.

proc.
udział

pieszo

12,2

25,8%

11,7

26,4%

4,3%

-0,6%

własny samochód

11,3

23,8%

11,6

26,1%

-2,6%

-2,3%

pojazd komunikacji miejskiej

10,9

23,1%

9,0

20,2%

22,1%

2,9%

własny rower

5,5

11,5%

5,1

11,4%

8,1%

0,2%

rower wypożyczany na minuty

2,2

4,6%

2,2

4,8%

0,9%

-0,3%

bycie podwożonym

1,8

3,8%

1,3

2,8%

43,7%

1,0%

hulajnoga wypożyczana na
minuty

1,0

2,1%

1,4

3,1%

-26,3%

-1,0%

taksówka lub płatne przejazdy
osób

0,9

1,9%

1,0

2,3%

-12,5%

-0,4%

samochód wypożyczany na
minuty

0,8

1,7%

0,6

1,3%

39,0%

0,4%

własny motocykl lub skuter

0,8

1,6%

0,7

1,6%

5,6%

0,0%

47,4

100,0%

44,5

100,0%

6,6%

0,0

Razem:

Tabela 7 Czas poświęcany przez warszawiaków na przemieszczanie się po mieście z wykorzystaniem różnych modalności, na
podstawie badania ilościowego CAWI (n=302)

Można dyskutować, czy powyższa ocena wskazań czasu podróży dokonana przez respondentów jest trafna,
czy może zawyżona, ale odzwierciedla ona rzeczywiste wartości przez nich wskazywane, a więc także ich
preferencje w zakresie różnych sposobów przemieszczania się. Wyniki badania wyraźnie pokazują, że
najpopularniejsze (i najbardziej czasochłonne) sposoby poruszania się po mieście (stanowiące blisko 73 proc.
pod względem czasu podróży) nie uległy większym zmianom w ciągu ostatnich dwóch lat. Są to: chodzenie
pieszo (26 proc. udziału w 2021 r.), jazda własnym samochodem (24 proc.) oraz podróżowanie publicznym
transportem zbiorowym (23 proc.). Analizując największe wzrosty czasu podróży pomiędzy poszczególnymi
modalnościami, najbardziej uwagę zwraca transport zbiorowy, w którym przeciętny czas podróży wydłużył
się o prawie 2 godziny tygodniowo. Nie należy tego raczej przypisywać rosnącej popularności transportu
publicznego lub przyciągnięciu do niego większej liczby pasażerów, gdyż w przypadku COVID-19 było dokładnie
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odwrotnie. Bardziej prawdopodobna jest interpretacja, że transportem zbiorowym wykonywano mniej krótkich
podróży, a był on częściej wykorzystywany do dłuższych podróży, lub po prostu sam przejazd trwa dłużej, np.
ze względu na ograniczenia częstotliwości kursowania lub pojemności. Inne sposoby przemieszczania się,
w przypadku których zauważalny był wzrost czasu podróży (o ok. 30 minut tygodniowo więcej), to korzystanie
z podwiezienia i chodzenie pieszo.
Powyższy zestaw danych stanowi też swoisty podział zadań transportowych (tzw. modal split)
Warszawy, definiowany jako procentowy udział poszczególnych modalności. Jest on jednak zupełnie inny
od podziału modalnego ustalonego podczas Warszawskiego Badania Ruchu (2015), ponieważ zastosowano
inną metodologię. Podział procentowy dla podziałów zadań transportowych z 2021/2019 oparty jest na
całkowitym czasie podróży dla określonych modalności, podczas gdy podział z 2015 r. oparty był na liczbie
odbytych podróży, niezależnie od czasu ich trwania. Wszystkie trzy omawiane podziały zadań transportowych
zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Grafika 17 Porównanie podziałów zadań transportowych (tzw. modal split) z ankiety #2 (2021/2019) i Warszawskiego
Badania Ruchu (2015)

Gdybyśmy nieco inaczej skategoryzowali i rozłożyli wskazany wyżej zestaw modalności dla warszawiaków
w 2021 roku na podstawie czasu podróży, moglibyśmy też następująco odczytać te same dane: 28 proc.
podróży własnym samochodem osobowym, 26 proc. pieszo, 23 proc. publicznym transportem zbiorowym, 13
proc. własnymi pojazdami segmentu mikromobilności oraz 10 proc. za pośrednictwem nowej i współdzielonej
mobilności, lub alternatywnie: 42 proc. – mobilność aktywna, 31 proc. – podróże własnym samochodem, 23
proc. – publiczny transport zbiorowy i 4 proc. – inna mikromobilność. W każdej konfiguracji podróże własnym
samochodem wyprzedzają publiczny transport zbiorowy, nie wspominając już o mobilności współdzielonej,
co pokazuje, że pomimo rosnącego trendu korzystania z aktywnych form mobilności i mikromobilności, wciąż
jest wiele do zrobienia w kontekście zwiększania efektywności systemu transportu miejskiego w Warszawie.
Przedmiotem badania było również sprawdzenie zestawu przekonań mieszkańców Warszawy dotyczących
określonych postaw i zachowań komunikacyjnych. Nieco zaskakujący był fakt, że tylko 54 proc. respondentów
było jednoznacznie przekonanych (odpowiedzi dla 2 najwyższych not na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało
„zdecydowanie się zgadzam”, a 1 „wcale się nie zgadzam”), że decyzja o tym, jakim środkiem transportu
poruszają się oni po mieście może mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony, około
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połowa warszawiaków (49 proc. odpowiedzi dla 2 najwyższych not) jednoznacznie zgodziła się, że wybór
samochodu osobowego w codziennym poruszaniu się po mieście może mieć negatywny wpływ na środowisko
przyrodnicze, przyznając jednocześnie, że jazda samochodami elektrycznymi jest przyjazna dla niego (52 proc.
odpowiedzi dla 2 najwyższych not). Silniejsze przekonanie o pozytywnym wpływie na środowisko odnotowano
w przypadku transportu publicznego, który jest jednoznacznie postrzegany jako ekologiczny przez 62 proc.
warszawiaków (odpowiedzi dla 2 najwyższych not).
Co ważne dla Projektu, ocenie podlegał również stosunek warszawiaków do koncepcji hubów mobilności
i gromadzenia w takich miejscach różnych multimodalnych usług współdzielonej mobilności. Odpowiedzi
były zaznaczane na 7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało „bardzo podoba mi się ta koncepcja”, a 1 „w ogóle
mi się nie podoba”. Łącznie 61 proc. warszawiaków lubi ideę hubów mobilności (3 najwyższe noty), a tylko
nieliczne 13 proc. uważa ją za nieatrakcyjną (odpowiedzi dla 2 najniższych not). Wskazania te są nieco niższe
dla koncepcji hubów mobilności w porównaniu z ogólnopolską próbą respondentów (75 proc. Polaków
jest do niej pozytywnie nastawionych, a tylko 9 proc. negatywnie, również na podstawie odpowiedzi dla 3
najwyższych i 3 najniższych not), jednak wciąż wyraźnie pozytywne. Różnica zaobserwowana pomiędzy tymi
próbami (Warszawą a Polską) może wynikać z oczekiwanego większego komfortu dla użytkownika, który jest
związany głównie z bliskością wynajmowanego pojazdu współdzielonego, ale może być również przypisany
faktowi, że swobodny model pozostawiania pojazdów współdzielonych w przestrzeni miasta (tzw. free-floating)
jest obecnie szeroko rozpowszechniony w Warszawie, pozwalając użytkownikom na parkowanie pojazdów
współdzielonych niemal wszędzie, niekoniecznie w wyznaczonych miejscach.
Ostatnia część analizy zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy będzie dotyczyła korzystania z usług
współdzielonej mobilności. Na podstawie ankiety #2 ustalono następującą popularność współdzielonych
środków transportu w Warszawie:
współdzielony środek
transportu

użyty co najmniej raz w ciągu
ostatniego roku

użyty co najmniej raz w ciągu
całego życia

rower miejski

40%

51%

e-hulajnoga

23%

33%

e-skuter

4%

5%

car sharing

18%

26%

Tabela 8 Rodzaje pojazdów współdzielonych użytkowanych przez warszawiaków, na podstawie badania ilościowego CAWI
(n=302)

Powyższe wykresy pokazują popularność różnych samoobsługowych form mobilności współdzielonej
deklarowaną przez warszawiaków, z rowerami (40 proc. respondentów korzystało z nich przynajmniej
raz w ciągu ostatniego roku), e-hulajnogami (23 proc.), samochodami z systemów car sharing (18 proc.)
i cieszącymi się najmniejszym zainteresowaniem e-skuterami (4 proc.). Najważniejszą obserwacją jest jednak
to, że ogólnopolska grupa zwolenników hubów mobilności (z ankiety #1) odnotowała nawet o 25-50 proc.
wyższy poziom popularności (w zależności od konkretnej modalności), co oznacza, że zwiększenie liczby
zwolenników hubów mobilności w mieście (np. poprzez wdrożenie sieci hubów mobilności i wspieranie jej
rozwoju) ma ogromny potencjał popularyzacji dla całej kategorii transportu współdzielonego, przyczyniając
się tym samym do zwiększenia zrównoważonego rozwoju ekosystemu mobilności miejskiej.
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Kolejną kwestią badaną w ankiecie było to, w jakim stopniu mieszkańcy Warszawy zamierzają korzystać
z usług współdzielonej mobilności w przyszłości oraz jakie czynniki najbardziej sprzyjają jej wykorzystaniu.
W odniesieniu do zamiaru korzystania z mobilności współdzielonej, odpowiedzi były zaznaczane na
7-stopniowej skali, gdzie 7 oznaczało „zdecydowanie zamierzam korzystać”, a 1 „w ogóle nie zamierzam
korzystać”. W rezultacie uzyskano średni wynik 4,36 na 7, co wskazuje na raczej neutralne nastawienie
warszawiaków do korzystania z rozwiązań mobilności współdzielonej. Niemniej jednak, porównując odpowiedzi
dla 2 najwyższych not (28 proc.) z odpowiedziami dla 2 najniższych not (18 proc.) można stwierdzić, że
w Warszawie jest więcej zdecydowanych zwolenników mobilności współdzielonej niż jej przeciwników. Biorąc
również pod uwagę bardzo dużą liczbę niezdecydowanych respondentów (54 proc. odpowiedzi wskazujących
na noty „środkowe”: 3, 4 i 5), aktualnie mamy właściwy moment na podjęcie działań w celu popularyzacji
mobilności współdzielonej w Warszawie, tym bardziej, że działania te dotyczą dużej grupy mieszkańców,
a więc mają realną szansę na osiągnięcie wymiernego efektu.
Mieszkańców Warszawy (n=302) zapytano również, jakie czynniki potencjalnie wzięliby pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji o korzystaniu z pojazdu współdzielonego. Poniższa tabela prezentuje odpowiedzi,
w tym średnią dla każdego z badanych 8 czynników oraz zbiorcze wskazania odpowiedzi najbardziej i najmniej
przychylnych (2 najwyższe i 2 najniższe noty). Odpowiedzi zaznaczane były na 7-stopniowej skali, gdzie 7
oznaczało „zdecydowanie biorę to pod uwagę”, a 1 „zdecydowanie nie biorę tego pod uwagę”.
Czynnik

5

6

7

top-2- bottombox
2-box

Średnia

1

2

3

4

odległość pojazdu od miejsca
poszukiwania

5,94

4,0%

0,0%

1,0%

7,0%

15,9% 25,2% 47,0%

72%

4%

cena za minutę użycia

5,89

4,6%

0,0%

2,0%

8,9%

13,9% 20,2% 50,3%

71%

5%

cena za przejechany km

5,88

4,0%

0,0%

1,3%

11,6% 12,9% 22,2% 48,0%

70%

4%

bezpieczeństwo przejazdu

5,77

3,6%

1,0%

2,6%

9,3%

15,6% 26,8% 41,1%

68%

5%

wygoda użytkowania pojazdu

5,57

4,6%

0,7%

2,6%

11,3% 19,5% 28,5% 32,8%

61%

5%

jakość oferowanych pojazdów

5,53

4,3%

0,3%

3,0%

14,9% 19,9% 23,5% 34,1%

58%

5%

liczba różnych pojazdów w ofercie

4,86

6,0%

3,3%

8,9%

20,5% 22,5% 19,5% 19,2%

39%

9%

wpływ na środowisko naturalne

4,72

8,6%

6,6%

7,9%

17,9% 19,9% 18,2% 20,9%

39%

15%

Tabela 9 Znaczenie poszczególnych czynników przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z mobilności współdzielonej przez
warszawiaków, na podstawie badania ilościowego CAWI (n=302)

Podobnie jak w przypadku ogólnopolskiej próby respondentów w badaniu #1, mieszkańcy Warszawy są
również bardzo pragmatyczni w swoich motywacjach przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z mobilności
współdzielonej. Najważniejsze dla nich czynniki wpływające na decyzję o skorzystaniu (lub nie) z usługi
mobilności współdzielonej to odległość pojazdu od miejsca poszukiwania (średnia ocena 5,94 na 7 i wynik dla
2 najwyższych not równy 72 proc.) oraz cena za minutę i kilometr przejazdu (średnia ocena 5,88-5,89; wynik
dla 2 najwyższych not równy 70-71 proc.). Z drugiej strony, potencjalnym klientom mobilności współdzielonej
w Warszawie najmniej zależy na takich czynnikach jak wpływ na środowisko naturalne (średnia ocena: 4,72;
wynik dla 2 najwyższych not równy 39 proc.) oraz liczba różnych pojazdów w ofercie (średnia ocena: 4,86;
wynik dla 2 najwyższych not równy 39 proc.).
Ostatnimi dwoma aspektami badanymi w ramach ankiety #2 były intencje mieszkańców Warszawy do
korzystania z poszczególnych form (modalności) współdzielonego transportu w przyszłości (zaznaczone

70

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 6. Lokalne potrzeby w zakresie mobilności

na 7-punktowej skali, gdzie 7 oznaczało „zdecydowanie będę korzystać”, a 1 „nie będę korzystać w ogóle”)
oraz ich przekonania, że korzystanie z danej formy współdzielenia zmniejsza negatywny wpływ transportu
na środowisko naturalne (odpowiedzi zaznaczone na 7-punktowej skali, gdzie 7 oznaczało „zdecydowanie się
zgadzam”, a 1 „zdecydowanie się nie zgadzam”). Wyniki zostały zestawione w poniższej tabeli.
zmniejsza negatywny wpływ
transportu na środowisko

zamiar korzystania w przyszłości
Średnia

top-2-box (silna
middle-3-box
bottom-2-box
postawa)
(niezdecydowani) (wyraźna niechęć)

Średnia

top-2-box
(zdecydowanie
się zgadzam)

współdzielona
mobilność

4,36

28%

54%

18%

rower miejski

4,07

29%

42%

29%

5,10

45%

car sharing

3,81

19%

54%

27%

4,81

34%

współdzielenie
e-hulajnóg

3,27

16%

38%

46%

4,65

34%

współdzielenie
e-skuterów

2,79

10%

36%

54%

4,34

28%

Tabela 10 Stosunek warszawiaków do poszczególnych modalności transportu współdzielonego, na podstawie badania
ilościowego CAWI (n=302)

Z powyższego można zauważyć, że zamiar korzystania z poszczególnych form współdzielonej mobilności plasuje
się dla każdej z nich dokładnie na tym samym miejscu, co jej postrzeganie jako remedium na negatywne
skutki transportu dla środowiska naturalnego. Wskazania dotyczące chęci korzystania ze współdzielonych
form transportu należy uznać za dość niskie, przy czym większość warszawiaków jest im mniej przychylna –
choć jedynie w sytuacji, gdy są pytani o konkretne jej formy (modalności), a nie o całą kategorię. Przekonania
ekologiczne są już bardziej pozytywne, chociaż wciąż stosunkowo niewysokie, co jest spójne z wcześniejszymi
wynikami ankiet #1 i #2, które pokazały, że względy środowiskowe są słabym motywatorem do korzystania
ze współdzielonej mobilności zarówno dla Polaków, jak i dla warszawiaków.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym formom współdzielonego transportu:
•

Rower miejski zajął pierwsze miejsce w powyższym rankingu, z lepszymi wskaźnikami niż pozostałe
modalności, np. z największą grupą zdecydowanych zwolenników (29 proc. odpowiedzi dla 2
najwyższych not) i najsilniejszym przekonaniem, że pomaga on w rozwiązywaniu problemów
środowiskowych powodowanych przez transport (45 proc. odpowiedzi dla 2 najwyższych not);

•

Car sharing uplasował się na 2 miejscu, z największą grupą niezdecydowanych respondentów (54 proc.
odpowiedzi dla środkowych 3 not) i około jedną trzecią (34 proc.) z nich zdecydowanie zgadzających
się, że car sharing zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko;

•

Współdzielenie e-hulajnóg uplasowało się w dolnej części rankingu, ze wskaźnikami wyraźnie niższymi
w porównaniu ze średnią dla całej kategorii mobilności współdzielonej, np. dużą grupą przeciwników
(46 proc. odpowiedzi dla 2 najniższych not) i raczej małą grupą zwolenników (16 proc. odpowiedzi
dla 2 najwyższych not);

•

Współdzielony e-skuter odznaczył się najsłabszymi wskaźnikami wśród wszystkich współdzielonych
modalności transportowych, np. z zaledwie 10 proc. zwolenników i największą grupą osób (54 proc.
odpowiedzi dla 2 najniższych not), które nie myślą o korzystaniu z tej formy współdzielenia.
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Powyższe dane można interpretować w ten sposób, że cała kategoria mobilności współdzielonej jest
oceniana wyżej jako kompleksowe rozwiązanie multimodalne niż w przypadku oceny poszczególnych jej
modalności rozłącznie. Ponadto, istnieje około 40-50 proc. niezdecydowanych respondentów, którzy mają
potencjał, aby stać się zwolennikami mobilności współdzielonej, jednak wymagałoby to podjęcia wysiłków
w celu jej popularyzacji w Warszawie. Oczywistym sposobem na osiągnięcie tego celu byłoby wdrożenie sieci
multimodalnych hubów mobilności.

6.6 Podsumowanie
W powyższym rozdziale dotyczącym lokalnych potrzeb w zakresie mobilności omówiono głównie to, co udało
się ustalić w badaniach zachowań komunikacyjnych i preferencji użytkowników w zakresie mobilności miejskiej,
a tam, gdzie było to możliwe – dokonano tego na przykładzie Warszawy. Jednym z najważniejszych ustaleń
Warszawskiego Badania Ruchu był podział zadań transportowych (tzw. modal split), choć dane uzyskane
ponad 5 lat temu, szczególnie w kontekście wpływu COVID-19 na mobilność, nakazują traktować te ustalenia
z odpowiednią dozą dystansu. W tamtym czasie warszawski modal split przedstawiał się następująco: 47 proc.
podróżujących publicznym transportem zbiorowym, 32 proc. podróżujących samochodem osobowym, 18
proc. pieszo i 3 proc. rowerem. Innym ciekawym wnioskiem z tego samego badania było na przykład to, że
statystyczny mieszkaniec Warszawy odbywał średnio około dwie podróże każdego dnia roboczego.
To musiało się zmienić, ponieważ pandemia miała znaczący wpływ na mobilność miejską, ale jej skutki
wciąż nie są dokładnie zbadane. Wiemy natomiast, że w 2020 r. liczba pasażerów transportu publicznego
w Warszawie spadła o 40 procent. Dokładnie o tyle samo spadła też pomiędzy latami 2019 i 2020 liczba
przejazdów rowerowych w ramach stołecznego systemu roweru publicznego Veturilo. Z drugiej strony, ruch
drogowy w Warszawie latem 2020 r. był tylko o 2 proc. mniejszy niż latem 2019 r. Jak wynika natomiast
z Warszawskiego Raportu Rowerowego, odnotowano również znaczący wzrost ruchu rowerowego o 17,4
proc. pomiędzy latem 2019 r. a latem 2020 r., najprawdopodobniej jako efekt pandemii, która spowodowała,
że więcej osób zaczęło korzystać z w mieście z własnych rowerów.
Szerszy kontekst zachowań komunikacyjnych Polaków stanowi Barometr Nowej Mobilności, badanie
przeprowadzane corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Na potrzeby niniejszego
Studium przeanalizowano dane z lat 2019-2021. Jeden z głównych wniosków z tego badania wskazuje na
spadek kojarzenia posiadania samochodu ze statusem społecznym. W 2019 roku 50 proc. Polaków uważało,
że nie są one ze sobą powiązane, a dwa lata później było to już 57 procent. Wydaje się to potwierdzać trend
odchodzenia od posiadania rzeczy na rzecz ich używania, co również powinno sprzyjać korzystaniu z usług
mobilności współdzielonej, choć nie uzyskano danych, które bezpośrednio potwierdzałyby tę tezę. Najnowsze
badanie (2021) pokazało, że aż jedna trzecia Polaków nie jest zdecydowana, czy byłaby gotowa rozważyć
rezygnację z własnego samochodu i zastąpienie go innymi, bardziej efektywnymi i przystępnymi sposobami
poruszania się po mieście (publicznym transportem zbiorowym, mobilnością współdzieloną lub usługami
przejazdów z kierowcą).
Inne ustalenia Barometru Nowej Mobilności obejmowały na przykład spadek wykorzystania mobilności
współdzielonej w latach 2019-2021 jako alternatywy dla podróży własnym samochodem, ale zaledwie o 2 proc.
(spadek z 36 proc. do 34 proc.). Ponadto, w tym samym okresie odnotowano spadek o 5 proc. w korzystaniu
z publicznego transportu zbiorowego (spadek z 62 proc. do 57 proc.). Co ciekawe, tylko grupa ok. 10 proc.
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respondentów nie korzystała z transportu publicznego lub współdzielonego ze względu na pandemię.
Wzrost popularności mobilności współdzielonej odnotowano natomiast wśród osób, które przemieszczają
się po mieście w inny sposób niż własnym samochodem lub publicznym transportem zbiorowym. W tej
grupie popularność samoobsługowych usług współdzielonej mobilności wzrosła aż o 46 proc. w ciągu ponad
dwóch lat.
W ramach Barometru Nowej Mobilności zbadano również wykorzystanie poszczególnych modalności
w ramach mobilności współdzielonej. Porównując dane z roku 2019 i 2021 można wyprowadzić następujące
wnioski:
•

zainteresowanie rowerami publicznymi jest wyraźnie mniejsze, ponieważ wiele osób posiada już
rower i/lub go kupiło;

•

ok. 1/3 mieszkańców korzysta ze współdzielenia e-hulajnóg/e-skuterów, gdy tylko taka usługa jest
dostępna w mieście (bez zmian w latach 2019-2021), a głównym powodem niekorzystania jest brak
takiej potrzeby;

•

obecnie obserwuje się większe zainteresowanie car sharingiem, ze spadkiem jedynie w pandemicznym
roku 2020 (poziomy wykorzystania tej usługi: 25 proc. w 2019 r., 18 proc. w 2020 r., 31 proc. w 2021
r.), natomiast głównym powodem niekorzystania z niego jest fakt, że z roku na rok coraz więcej osób
decyduje się na posiadanie własnego samochodu (41 proc. w 2019 r., 43 proc. w 2020 r. oraz 45
proc. w 2021 r.).

Innym ciekawym wnioskiem z tego badania (2020) w odniesieniu do car sharingu było to, że o korzystaniu
z niego najczęściej (71 proc.) decyduje dostępność pojazdów w danym miejscu, następnie (58 proc.)
cena usługi, a dopiero później i to z dużą różnicą (22 proc.) marka operatora, co można interpretować w ten
sposób, że przewidywalna dostępność (dowolnych) pojazdów carsharingowych w danej lokalizacji (np. w hubie
mobilności) sprzyja częstszemu korzystaniu z car sharingu w ogóle.
Ostatnim aspektem z opisywanych w niniejszym opracowaniu badań Barometru Nowej Mobilności był
stosunek Polaków do MaaS (Mobility-as-a-Service). Termin ten nie zyskał jednak na popularności w latach
2019-2021, a ponad 80 proc. respondentów nie znało go. Badana była również miesięczna cena (subskrypcja)
za rozwiązanie typu MaaS, jaką Polacy byliby skłonni zapłacić, gdyby mieli zastąpić nim podróżowanie własnym
samochodem. Obecne oczekiwania Polaków zakładają jednak wydawanie mniej na tego typu narzędzia
mobilności (spadek o prawie 20 proc. ze średniej prawie 200 PLN w 2019 r. do zaledwie 160 PLN w 2021 r.).
W oparciu o inne źródła, porównując oba lata COVID (2020 i 2021) pod względem wskaźnika mobilności
indywidualnej (dane oparte na aktywności telefonów komórkowych), który badał różnice pomiędzy obecną
sytuacją a typowym poziomem mobilności społeczeństwa, odnotowano stały wzrost mobilności Polaków
w kolejnych falach COVID, z następującymi rosnącymi wartościami wskaźnika mobilności:-55 proc. w kwietniu
2020 r., -44 proc. w grudniu 2020 r., -34 proc. w kwietniu 2021 r. i powrót do poziomu sprzed COVID w maju
2021 r. Ten wskaźnik mobilności indywidualnej nie świadczy bezpośrednio o popycie na usługi mobilności
współdzielonej, jednak według Shared Mobility Index przygotowanego przez Fluctuo dla III kwartału 2021
r., branża ta należy do tych, w których nastąpiło ożywienie (badanych było 16 miast europejskich, w tym
Warszawa). Niemniej jednak, nie wszystkie modalności współdzielonej mobilności odradzały się równie
szybko, a niektóre w ogóle nie odnotowały odbicia. W przeciągu jednego roku (do lipca 2021 r.) uzyskano
następujące wyniki: bike sharing stacyjny spadł o 20 proc., car sharing spadł o 5 proc., współdzielenie
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e-skuterów wzrosło o 15 proc., a sharing e-hulajnóg wzrósł o prawie 200 procent. Wyjaśnieniem boomu
na e-mikromobilność w trybie swobodnym (free-floating), z której wyłączone są współdzielone rowery
funkcjonujące w oparciu o stacje dokujące, może być fakt, że ludzie szukali alternatywy dla zatłoczonego
publicznego transportu zbiorowego, a także poszukiwali sposobów na bezpieczne i szybkie dojazdy na krótkich
dystansach.
Aby dowiedzieć się więcej na temat potrzeb mobilności w związku z Projektem, w 2021 r. przeprowadzono
dwa badania ankietowe na reprezentatywnej próbie respondentów: badanie #1 dotyczące profilu
użytkowników hubów mobilności oraz badanie #2 dotyczące zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Warszawy. Niniejsze Studium po raz pierwszy prezentuje publicznie wyniki obydwu tych badań. Badanie #1
profilu użytkownika hubów mobilności wykazało, że 3/4 Polaków lubi ideę hubów mobilności i oferowania
w takich miejscach usług współdzielonej mobilności, a tylko 9 proc. respondentów ma negatywny stosunek
do tej koncepcji. Okazało się również, że badana grupa ma wysoki potencjał do korzystania ze zróżnicowanych
środków transportu, a to dlatego że co prawda 81 proc. respondentów posiada własny samochód, ale i 81
proc. korzysta też z publicznego transportu zbiorowego, a 74 proc. posiada rower, w związku z czym może
być otwarta na rezygnację z podróży własnym samochodem na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności
miejskiej, tj. transportu publicznego, mobilności współdzielonej oraz mobilności aktywnej. W odniesieniu do
najbardziej preferowanej przez badanych modalności w obrębie samoobsługowych systemów współdzielonej
mobilności, zarówno pod względem rzeczywistego wykorzystania (przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku),
jak i zamiaru wykorzystania w przyszłości, ankieta wskazała następujące wartości: współdzielenie rowerów
(53 proc. korzysta, 52 proc. zamierza korzystać), współdzielenie e-hulajnóg (44 proc. korzysta, 33 proc.
zamierza korzystać), współdzielenie e-skuterów (7 proc. korzysta, 7 proc. zamierza korzystać), współdzielenie
samochodów (25 proc. korzysta, 31 proc. zamierza korzystać). Respondenci określili również, które czynniki są
najsilniejszymi motywatorami do korzystania z usług współdzielonej mobilności i są to aspekty utylitarne:
odległość (bliskość) do najbliższego pojazdu oraz cena za minutę użycia.
A teraz, przechodząc do badania #2 dotyczącego zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy,
okazało się, że w porównaniu do ogólnopolskiej próby respondentów, wśród warszawiaków było nieco mniej
zwolenników koncepcji hubów mobilności (61 proc. zwolenników, 26 proc. niezdecydowanych, 13 proc.
przeciwników), jak również, że była większa grupa respondentów niezdecydowanych, czy korzystać z usług
współdzielonej mobilności czy nie (28 proc. zdecydowanych zwolenników, 54 proc. niezdecydowanych, 18
proc. zdecydowanych przeciwników). Tak duża liczba niezdecydowanych warszawiaków stanowi bardzo
ważną grupę docelową dla działań mających na celu zmianę przyzwyczajeń transportowych na bardziej
zrównoważone, np. poprzez rozwój sieci hubów mobilności w Warszawie, zwłaszcza, że profil użytkowników
hubów mobilności (z ankiety #1) wskazywał na wyższy poziom korzystania z usług współdzielonej mobilności:
od 25 proc. do nawet 50 procent w zależności od poszczególnych modalności
W badaniu sprawdzono również skłonność warszawiaków do rezygnacji z samochodu i zastąpienia go
car sharingiem (w przypadku właścicieli samochodów) lub do korzystania z takiej usługi zamiast kupowania
własnego auta (w przypadku osób nieposiadających samochodu). Wynik nie był korzystny dla car sharingu:
tylko 14 proc. właścicieli samochodów (i 10 proc. osób nieposiadających samochodu) było gotowych wybrać
car sharing zamiast posiadania auta na własność, podczas gdy znacznie więcej, bo 38 proc. właścicieli
samochodów i 30 proc. osób nieposiadających samochodu, zdecydowanie odrzuciło taki pomysł. Jednocześnie
bezpłatne parkowanie w mieście zostało uznane za najsilniejszy bodziec zachęcający warszawiaków do
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korzystania z car sharingu, obok innych pragmatycznych czynników, takich jak duże zagęszczenie pojazdów
w okolicy i tym samym nieduża odległość do najbliższego współdzielonego samochodu.
Jeśli chodzi o podział zadań transportowych (modal split) w Warszawie ze względu na czas podróży,
respondenci wyróżnili trzy podstawowe (i najbardziej czasochłonne) modalności: przemieszczanie się
pieszo (26 proc.), podróże własnym samochodem (24 proc.) oraz przejazdy transportem zbiorowym (23
proc.). Pozostałe modalności były następujące: własny rower (prawie 12 proc.), samoobsługowe systemy
współdzielonej mobilności (8 proc.), bycie podwożonym (4 proc.), zamawianie przejazdów z kierowcą (prawie
2 proc.) oraz własny motocykl/skuter (ok. 1,5 proc.).
Jeszcze jeden wniosek z badania #2 wskazuje, że cała kategoria mobilności współdzielonej jest oceniana
wyżej jako kompleksowe rozwiązanie multimodalne niż w przypadku, gdy ankietowani są proszeni o oddzielną
ocenę poszczególnych modalności tej kategorii transportowej. Wniosek ten przemawia za koncepcją hubów
mobilności koncentrujących multimodalną ofertę usług mobilności współdzielonej w jednym miejscu.
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“Dla optymalnego
efektu huby mobilności
należy planować jako
całą ich sieć ”

7. Wykonalność hubów mobilności
Ostatni rozdział niniejszego Studium poświęcony jest ocenie wykonalności wdrożenia
koncepcji hubów mobilności w Warszawie. Poza opisem samej koncepcji oraz przywołaniem
innych przykładów wdrożeń multimodalnych hubów mobilności z Polski i zagranicy,
omówione tu zostaną następujące zagadnienia: wpisanie hubów mobilności w lokalną sieć
transportową Warszawy, zakres usług i wymogi dotyczące hubów mobilności, ocena kosztów,
możliwe formy wdrożenia, możliwe modele biznesowe, potencjalne ryzyka, odpowiednie
lokalizacje dla hubów mobilności, a także przyszła ocena funkcjonowania hubów mobilności
w kontekście kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

7.1 Koncepcja hubów mobilności
Informacje na temat koncepcji hubów mobilności przedstawione poniżej zostały zaczerpnięte z propozycji
Projektu SmartHubs i będą obejmować następujące aspekty działania: opis wprowadzający, cel działania, jak
również oczekiwane rezultaty Projektu:
W świecie, w którym wzrasta presja na gospodarkę przestrzeni miejskiej i walkę z klimatem, istnieje
wyraźna potrzeba nowych i skutecznych rozwiązań w zakresie mobilności, takich jak mobilność współdzielona.
Wskaźniki jej adopcji rosną, ale jeszcze nie są na poziomie, gdzie znacząco wpływałyby na zmianę sposobu,
w jaki ludzie przemieszczają się po miastach. Dlatego też wciąż nie mamy do czynienia ze zmniejszeniem
presji na sieć transportową i przestrzeń publiczną. Wyniki badań pokazują, że możliwości związane z nowymi
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formami mobilności miejskiej nie są wykorzystywane w odpowiedni sposób i nie umożliwiają bardziej
efektywnych podróży multimodalnych, tj. łączących różne formy (modalności) przemieszczania się. Powstanie
hubów mobilności na obrzeżach miasta, w dzielnicach lub w centrach miast mogą stanowić rozwiązanie tego
problemu, zapewniając jednocześnie inne interesujące usługi dodatkowe. Projekt ten ma na celu opracowanie
i zweryfikowanie efektywnych oraz ekonomicznie opłacalnych rozwiązań z zakresu hubów mobilności
poprzez przeprowadzenie pilotażowych projektów w kilku europejskich miastach (Amsterdam, Eindhoven
i Helmond w Holandii, Lizbona/Setúbal w Portugalii, Barcelona/Sant Cugat w Hiszpanii oraz Warszawa w Polsce)
i dostarczenie odpowiedzi na trzy ważne pytania: gdzie, jak i jakiej wielkości powinny być huby mobilności
oraz jakie modele biznesowe są najlepsze, aby umożliwić zwiększenie skali działania hubów, jak również jakie
metody ich zamawiania (np. w ramach zamówień publicznych) są najbardziej odpowiednie?
Huby mobilności oferują zintegrowane rozwiązanie produktowo-usługowe dla problemu niedoboru
przestrzeni w miastach poprzez fizyczne i geograficzne zgrupowanie w jednym miejscu nowych
współdzielonych środków transportu oraz istniejących usług transportowych (publicznych) lub rozwiązań
parkingowych. Mobilność jako taka jest strategicznie związana z taki obszarami miejskimi, w których korzystne
jest zapewnienie alternatywy transportowej dla korzystania z posiadanych na własność samochodów lub
motocykli, poprzez połączenie kilku współdzielonych środków transportu oraz istniejącego transportu
publicznego w tym samym klastrze, aby poprawić tym samym poziom usług mobilności z perspektywy
multimodalnej. Typowymi środkami współdzielonego transportu są rowery tradycyjne lub wspomagane
elektrycznie, e-hulajnogi i e-skutery, samochody elektryczne, czy też mikrosamochody, które mogą przyczynić
się do zmniejszenia emisyjności i zapotrzebowania na przestrzeń na obszarach miejskich. Grupowanie w ten
sposób zapewnia łatwiejszy dostęp do współdzielonych środków transportu i pokazuje użytkownikom szerszą
perspektywę, potencjalnie wpływając na ich wybór w zakresie środka transportu. Jeśli brakuje jednego
środka transportu, w tym samym SmartHubie można znaleźć jego alternatywę. Niemniej jednak, koncepcja
ta nie została jeszcze odpowiednio przetestowana. Poprzednie projekty i badania pokazują jej potencjał, ale
odpowiednie narzędzia planowania i pilotaż są bardzo potrzebne. Projekt SmartHubs wypełni tę lukę, łącząc
unikalne konsorcjum miast, firm i uniwersytetów, które pracowały nad mobilnością współdzieloną w celu
zwiększenia zrównoważenia transportu. Projekt jest komplementarny z projektami EIT SOUL (Smart mObility
hUb pLatform(56)) i UMOS (Urban Mobility Operating System(57)), które są odpowiednio skoncentrowane na
rozwoju teoretycznego narzędzia DSS (Decision Support System – system wspomagania decyzji) i cyfrowej
integracji dostępu do mobilności, i jej standaryzacji. W Projekcie SmartHubs w operacyjne dostarczanie
hubów mobilności angażuje się kilka europejskich miast i miejscowości. Każde z nich ma inny kontekst i inne
potrzeby, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie uniwersalnych konceptów pasujących do wielu miast,
nie tylko do jednego konkretnego. Zebrana wiedza będzie przetwarzana przez uniwersytety, które opracują
narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji planistycznych w miastach. Pomoże ono im w odpowiednim
lokalizowaniu i optymalizacji tworzonych hubów mobilności. Z kolei firmy, wraz z miastami konsorcjum, zajmą
się rozwojem biznesowej strony hubów mobilności.
Główne założenia dwuletniego Projektu SmartHubs i efekty towarzyszące są wymienione poniżej:
•

Projekt dostarczy gotowe do wprowadzenia na rynek koncepcje inteligentnych hubów mobilności,
zweryfikowane w kilku różnych miastach i kontekstach, jak również silną grupę międzynarodowych

56 Źródło: https://www.eiturbanmobility.eu/projects/smart-mobility-hub-platform/
57 Źródło: https://www.eiturbanmobility.eu/projects/umos-urban-mobility-operating-system/
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partnerów komercyjnych do dalszych działań. Koncepcje te mają mieć przede wszystkim pozytywny
wpływ na dostępność miejską poprzez dostarczanie zrównoważonych multimodalnych opcji
podróżowania dla lokalnych społeczności. W perspektywie długoterminowej oczekuje się znacznego
ograniczenia emisji, a mieszkańcy miast powinni posiadać mniej samochodów, co uwolni ograniczone
zasoby przestrzeni miejskiej i umożliwi nadanie jej innych funkcji. W oparciu o propozycję wartości,
miasta mogą dostosować huby mobilności do swoich lokalizacji i potrzeb politycznych.
•

Projekt dostarczy zweryfikowaną (zwalidowaną) listę kryteriów oraz kompleksowy proces dla zamówień
publicznych w obszarze wdrażania hubów mobilności w przestrzeni publicznej, opracowany m.in. pod
względem architektonicznym, urbanistycznym, planowania miejskiego, oferowanych usług, aspektów
finansowych, jak również aspektów zarządzania i własności hubów mobilności. Projekt dostarczy
wiedzy na temat czynników, które zadecydują o sukcesie konkretnego hubu mobilności, a także
przykładów rzeczywistych wdrożeń hubów dla miast i firm, w oparciu o różne modele biznesowe.
Rezultaty Projektu będą miały wpływ na szybkość wprowadzania takich rozwiązań w miastach
europejskich i wzmocnią także pozycję firm europejskich w rozwijaniu działalności międzynarodowej,
w zakresie dostarczania tych rozwiązań.

•

Projekt dostarczy narzędzie DSS (Decision Support System) wspomagające podejmowanie decyzji (na
poziomie miast, np. przez planistów transportowych i urbanistycznych) o rodzaju hubu mobilności,
jego lokalizacji i oferowanych w nim usługach mobilnościowych, niezależnie od skali wdrożenia – czy to
pojedynczej ulicy, obrębie dzielnicy, całego miasta czy nawet metropolii. Istnieje pilne zapotrzebowanie
na tego typu narzędzie ze strony wydziałów planowania miast i publicznych organizatorów transportu
zbiorowego. Narzędzie DSS będzie w stanie przyspieszyć skuteczne wdrożenie hubów mobilności,
maksymalizując dostępność i inkluzywność miejskiej mobilności dla mieszkańców, jak również
redukując emisję spalin.

Wyniki projektów pilotażowych SmartHubów zostaną wykorzystane do przyspieszenia wdrażania hubów
mobilności w miastach partnerskich (Lizbona, Barcelona, Warszawa, Amsterdam, Helmond i Eindhoven)
w ciągu najbliższych trzech lat. Umożliwi to szybsze zaadaptowanie hubów mobilności i usług współdzielonej
mobilności w miastach i regionach UE dzięki skutecznemu systemowi zamówień publicznych. Przewiduje
się także wsparcie rozwoju usług  multimodalnych hubów mobilności w innych miastach poprzez inicjatywy
EIT CityClub i Factory. Zweryfikowane modele biznesowe dla hubów mobilności oraz obecnych w nich usług
zostaną wykorzystane przez zaangażowanych w Projekt dostawców rozwiązań w obszarze hubów mobilności
do rozwoju i skalowania swoich usług na inne miasta oraz nowe grupy klientów. Wzmocni to i przyspieszy
rozwój unijnego rynku inteligentnych hubów mobilności. Narzędzie DSS, wspomagające podejmowanie
decyzji o optymalnej lokalizacji hubu mobilności, jego typie i zestawie oferowanych w nim usług, zostanie
opracowane i zweryfikowane we współpracy pomiędzy miastami i dostawcami usług mobilnościowych.
Zdefiniowany zostanie również wykonalny model biznesowy dla całego przedsięwzięcia.
Wdrażanie multimodalnych hubów mobilności w miastach ma na celu umożliwienie szybszego przejścia
na bardziej zrównoważoną mobilność, przy jednoczesnej poprawie dostępności i przystępności cenowej
rozwiązań z obszaru współdzielonej mobilności. W chwili obecnej z takich usług (współdzielone rowery,
e-mikromobilność i samochody z systemów car sharing) do przemieszczania się po mieście korzysta wiele
osób, w tym turyści i mieszkańcy miast. Jednakże, większość z obecnych usług współdzielenia mobilności jest
zlokalizowana albo w pobliżu węzłów transportu publicznego, albo w popularnych obszarach śródmiejskich,
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koncentrując się w ten sposób wyłącznie na określonych grupach użytkowników, takich jak osoby realizujące
swoje codzienne sprawunki i turyści. Niniejszy Projekt ma na celu przetestowanie i weryfikację koncepcji
hubów mobilności (oraz usług współdzielonej mobilności jako takich) również w obszarach/kontekstach
bliższych samym mieszkańcom – bardziej lokalnych, na poziomie dzielnicy, innych niż popularne węzły
transportowe. SmartHuby (i usługi współdzielone) testowane w ramach Projektu będą otwarte dla wszystkich
grup użytkowników obecnych w danej lokalizacji.

7.2 Istniejące przykłady hubów mobilności
Analizując obszar multimodalnych hubów mobilności warto wskazać na pewne rozwiązania, które pojawiły
się już w tym zakresie w miastach europejskich, w tym dwa pilotażowe wdrożenia w Polsce, aczkolwiek
o odmiennym podejściu i także innych rezultatach. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane poniżej, przy
czym przedstawiony zestaw wdrożeń nie ma na celu zebrania wszystkich istniejących w Europie projektów
o charakterze hubów mobilności, lecz wyróżnienie tych najbardziej adekwatnych i istotnych z perspektywy
niniejszego Studium Wykonalności.

W Warszawie, w maju 2021 r. został uruchomiony multimodalny hub mobilności. Uczyniła to firma(58), która
jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym dostawcą hubów mobilności dla miast (B2G) i właścicieli
nieruchomości (B2B), w szczególności biurowców, obiektów handlowych, hoteli i osiedli mieszkaniowych.
Ten pilotażowy hub mobilności jest jedynym multimodalnym hubem mobilności w Warszawie i opiera się
na umowach zawartych z jednej strony z nieruchomością (Kompleksem Adgar Plaza), a z drugiej z kilkoma
dostawcami usług mobilności współdzielonej. W ciągu 2021 r. hub ten oferował 3 formy współdzielenia
(e-hulajnogi, e-skutery i car sharing, w tym e-samochody), a także rozszerzył zakres usług poprzez zawarcie
umowy na instalację ładowarek dla prywatnych e-rowerów i e-hulajnóg.
Co ważne, ten konkretny hub mobilności został pozyskany na potrzeby Projektu SmartHubs korzystając
z unikalnej okazji rynkowej – istniejącego w pełni funkcjonalnego multimodalnego hubu mobilności dostępnego
w mieście pilotażowym Projektu – Warszawie. W okresie od maja do listopada 2021 r. w pozyskanym hubie
odnotowano ponad 1,200 przejazdów różnych pojazdów współdzielonych, które rozpoczęły lub zakończyły
58 Źródło: https://hubymobilnosci.pl/
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podróż w tym miejscu. 53 proc. Z tych podróży stanowił car sharing, 28 proc. współdzielenie e-hulajnóg, a 19
proc. współdzielone e-skutery, jak pokazano w podziale miesięcznym na poniższym wykresie. Prawie dwie
trzecie (66 proc.) z tych przejazdów stanowiły podróże rozpoczęte w hubie mobilności, a nieco ponad jedną
trzecią (34 proc.) stanowiły podróże zakończone w tym miejscu.

Grafika 18 Liczba wynajmów i zwrotów pojazdów współdzielonych z/do Hubu Mobilności Adgar Plaza w Warszawie

W Gdańsku multimodalny hub mobilności o nazwie City Hub został uruchomiony latem 2020 r. przez znanego
dewelopera nieruchomości biurowych: Skanska Property Poland. City Hub został zlokalizowany obok budynku
biurowego i w trakcie 2020 r.(59) oferował 3 współdzielone modalności: e-hulajnogi, e-skutery i car sharing
(e-skutery nie były już dostępne w 2021 r., ponieważ dostawca zaprzestał świadczenia usług B2C w Gdańsku),
ładowarki dla prywatnych e-rowerów i e-hulajnóg, jak również kilka dodatkowych rozwiązań mobilnościowych
dostępnych wyłącznie dla najemców budynku biurowego (np. car pooling). W City Hub znajdują się również
miejsca postojowe dla taksówek i dostaw towarów oraz samoobsługowy punkt naprawy rowerów.
Formuła wdrożenia i zarządzania City Hub jest zasadniczo różna od opisanego powyżej modelu
warszawskiego. Po pierwsze, nieruchomość samodzielnie przygotowała całe rozwiązanie hubu mobilności
i poniosła wszystkie koszty jego stworzenia, w przeciwieństwie do Warszawy, gdzie w zamian za ustaloną
59 Źródło: https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/246896/City-Hub-przy-Wave-od-Skanska-wystartowal
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z góry opłatę, zewnętrzny dostawca hubu mobilności stworzył hub jako rozwiązanie „pod klucz”. Kolejną
istotną różnicą pomiędzy tymi dwoma hubami mobilności jest fakt, że City Hub jest również zarządzany
wewnętrznie, bezpośrednio przez nieruchomość. Ponownie, w przeciwieństwie do Warszawy, gdzie codzienne
operacje są zlecane operatorowi hubu, do którego obowiązków należy m.in. zawieranie i zarządzanie
umowami z dostawcami usług mobilności współdzielonej (lub innych), dbanie o codzienne dostawy pojazdów
współdzielonych, dokonywanie niektórych napraw w hubie, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewnienie wsparcia
przy ewentualnych zdarzeniach w hubie, jak również promowanie dostępnych w hubie usług, a także samego
hubu. Wszystko to za stałą miesięczną opłatą, która daje nieruchomości komfort, że ma ona usługodawcę, który
będzie kompleksowo zarządzał hubem mobilności i dalej go rozwijał (np. poprzez dodawanie nowych usług,
zastępowanie usług niedziałających, rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z hubem, itp.) Ponadto,
samodzielne projekty hubów mobilności, takie jak City Hub, mają ograniczony potencjał do stworzenia spójnej
sieci hubów mobilności w danym mieście, a tylko takie rozwiązanie ma szansę przekonać większą liczbę
użytkowników do korzystania z usług współdzielonej mobilności.

W Berlinie sieć multimodalnych hubów mobilności została uruchomiona w ramach programu pilotażowego
o nazwie Jelbi, który jest prowadzony przez dostawcę usług publicznego transportu zbiorowego w Berlinie
(BVG: „Berliner Verkehrsbetriebe”) we współpracy z kilkunastoma dostawcami usług mobilnościowych.
Program dotyczy przede wszystkim cyfrowej integracji publicznych i współdzielonych środków transportu na
jednej platformie MaaS (aplikacja BVG Jelbi(60) uruchomiona we wrześniu 2019 r. umożliwia planowanie tras,
rezerwację i uiszczanie płatności zarówno za usługi publicznego transportu zbiorowego, jak i łącznie ok.
różnych 45,000 pojazdów współdzielonej mobilności), ale również fizycznego wyznaczania w przestrzeni
miejskiej hubów mobilności, często zlokalizowanych w pobliżu węzłów transportu publicznego (np. stacji
kolei miejskiej), a niekiedy wyposażonych również w ładowarki dla mikromobilności.
Pod koniec 2021 r. w Berlinie działało łącznie 14 takich multimodalnych hubów mobilności, umożliwiających
wypożyczenie w nich lub zwrot współdzielonego pojazdu (różnego rodzaju: rowery, e-hulajnogi, e-skutery,
car sharing), skorzystanie z usługi zamówienia pojazdu z kierowcą (gdzie hub był miejscem wsiadania lub
wysiadania), a także ładowanie pojazdów elektrycznych. Ponadto, na ulicach Berlina wyznaczono 7 mniejszych
hubów mobilności, przeznaczonych wyłącznie dla usług mikromobilności (rowery, e-hulajnogi i e-skutery).
60 Źródło: https://www.jelbi.de/en/jelbi-app-2/
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Pod koniec 2021 r. BVG z sukcesem rozstrzygnęło przetarg(61) na dalsze funkcjonowanie platformy Jelbi MaaS
na lata 2022-2025, z opcją przedłużenia okresu obowiązywania umowy nawet do 2035 roku z tym samym
dostawcą. O sukcesie projektu świadczy fakt, że z Jelbi-app korzysta około 8 proc. mieszkańców. Co ciekawe,
przeciętna podróż multimodalna w Berlinie trwa 36 minut.

W Bremie utworzono sieć ponad 40(62) hubów mobilności (zwanych mobil.punkte(63)). Są to najprawdopodobniej
najstarsze istniejące huby mobilności w Europie, ponieważ Brema zaczęła je zakładać już w 2003 r. (prawie
20 lat temu). Są to miejsca stworzone przez miasto w ramach współpracy z dostawcami car sharingu.
Najprościej ujmując, to wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów współdzielonych, zachęcające
mieszkańców do korzystania z własnych samochodów raczej sporadycznie i do zastępowania ich pojazdami
współdzielonymi, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia bardziej zrównoważonego systemu
transportowego z mniejszą liczbą prywatnych samochodów na drogach, mniejszym natężeniem ruchu
i mniejszym zanieczyszczeniem powietrza. Te huby mobilności, choć powiązane z lokalnym publicznym
transportem zbiorowym (np. dzięki bliskości przystanków autobusowych lub tramwajowych) i wyposażone
w stojaki na rowery, a czasem także w ładowarki do samochodów elektrycznych, nie są tak naprawdę
multimodalne, ponieważ oferują wyłącznie jeden rodzaj usług współdzielonego transportu: car sharing.
Spośród dostępnych w Bremie hubów mobilności, dziesięć należy do większego typu (zlokalizowanego
w strategicznych punktach miasta, każdy z 4-12 miejscami parkingowymi zarezerwowanymi dla car sharingu),
a pozostałe to mniejszego, bardziej lokalnie rozlokowanego na terenie dzielnic, każdy z 2-3 miejscami
parkingowymi zarezerwowanymi dla car sharingu. Wszystkie huby mobilności w Bremie mają bardzo jasne
cele: są sposobem na to, aby mieszkańcy byli mniej zależni od własnych samochodów (dzięki pokazaniu im
realnej alternatywy dla posiadania prywatnego samochodu, jako że jeden współdzielony samochód eliminuje
z dróg 16 prywatnych samochodów, zgodnie z lokalnymi badaniami), zmniejszenie presji parkingowej na
przestrzeń miejską i odzyskanie publicznej przestrzeni ulicznej. Huby mobilności podobne do tych w Bremie
pojawiły się także w innych niemieckich miastach: w Norymberdze(64) i jej okolicach.

61 Źródło: https://www.trafi.com/jelbi-tender/
62 Źródło: https://share-north.eu/2019/12/42-mobil-punkte-and-growing/
63 Źródło: https://mobilpunkt-bremen.de/mobil-punkte/
64 Źródło: https://www.nordbayern.de/region/fuerth/mobilpunkte-furth-hat-neue-carsharing-stationen-1.9601173
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W Stuttgarcie istnieje dobry przykład wdrożenia koncepcji hubów mobilności przez narodowego operatora
kolejowego(65). Przed samym budynkiem stacji kolejowej powstał hub mobilności, pozwalający na wygodne
przesiadanie się pomiędzy transportem kolejowym a szerokim wyborem pojazdów współdzielonej mobilności:
rowerów, e-hulajnóg, e-skuterów i car sharingu. Zwiększa to mobilność multimodalną i pozwala na znacznie
efektywniejsze skomunikowanie miasta ze stacją kolejową, a co za tym idzie, również z dostępnymi połączeniami
kolejowymi. Takie podejście jest bardzo odpowiednie dla koncepcji hubów mobilności, ponieważ lokalizacja
wewnątrz ważnego węzła transportowego umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z proponowanych
rozwiązań mobilności współdzielonej.
Co ciekawe, podobne podejście można zaobserwować również w Polsce, gdzie na trzech różnych
dworcach kolejowych w Trójmieście wyznaczono miejsca parkingowe dla usługi współdzielenia samochodów
elektrycznych. Jest to wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei Państwowych (PKP) i firmy z branży IoT(66) .

Wiedeń może być postrzegany jako prekursor podejścia, które zostało później wdrożone w Berlinie,
a mianowicie aplikacji typu MaaS uruchomionej przez lokalnego operatora publicznego transportu
zbiorowego (Wiener Linien), łączącej oferty zarówno publicznych, jak i współdzielonych opcji mobilności
w formie cyfrowej w jednej aplikacji (o nazwie WienMobil), umożliwiającej multimodalne planowanie trasy, jak
również płacenie za bilety transportu publicznego. Jeśli chodzi o uiszczanie opłat za usługi inne niż transport
65 Źródło: https://smartcity.db.de/en/mobility-hub
66 Źródło: https://easyshare.pl/pkpmobility/
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publiczny, nie są one w pełni zintegrowane z aplikacją MaaS i odbywają się w sposób odrębnie regulowany
pomiędzy użytkownikiem a daną usługą. Mimo to, aplikacja WienMobil oferuje pełen zakres różnych usług
mobilnościowych, w tym wypożyczanie rowerów, e-hulajnóg, e-skuterów, samochodów z systemów car
sharing, a także korzystanie z usług taxi czy dłuższego wynajmu samochodów.
W Wiedniu od 2018 r. powstało kilka multimodalnych hubów mobilności zwanych WienMobil Stationen.
Wszystkie zostały zlokalizowane w pobliżu węzłów transportu publicznego i oferowały wybór różnych
usług współdzielonej mobilności, tych samych, które dostępny były również w wiedeńskiej aplikacji MaaS
(WienMobil), np. współdzielona mikromobilność (rowery, hulajnogi, skutery,), rowery cargo, car sharing, ale
także inne funkcjonalności związane z transportem, takie jak bezpieczny i zadaszony parking rowerowy lub
ładowanie pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że miejscowa sieć hubów mobilności będzie dynamicznie
rozwijana w nadchodzących latach, a to za sprawą zabezpieczono na ten cel w końcu 2021 r. 15 milionów EUR
finansowania(67). Cele rozwoju WienMobil Stationen są następujące: 16 hubów mobilności do końca 2021 r.
(wzrost z 9 lokalizacji w dostępnych w październiku 2021 r.) oraz nawet do 100 hubów mobilności w 2025 r..
Zaangażowanie się miasta w to przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla działań na rzecz klimatu i neutralności
klimatycznej transportu na ostatniej mili.

W Austrii pojawiły się również inne koncepcje hubów mobilności, wprowadzane przez operatorów publicznego
transportu zbiorowego(68): w Linzu (usługa należąca do Linz AG Linien), jak również w Grazu i okolicach
(usługa Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH), obydwie pod wspólną marką tim, z hubami
mobilności zwanymi tim-Mobilitätsknoten. Te huby (10 w Linzu, 11 w Grazu i dodatkowe 10 w jego okolicach),
zlokalizowane w pobliżu węzłów transportu publicznego (przystanki autobusowe i tramwajowe i/lub
stacje kolejowe), umożliwiają korzystanie z wybranych modalności transportowych: car sharingu (zarówno
e-samochodów, jak i pojazdów z napędem konwencjonalnym), wynajmu samochodów, ładowania prywatnych
e-samochodów, parkingów rowerowych, postojów taxi (dostępnych w Linzu) oraz rowerów cargo (dostępnych
tylko w wybranych hubach mobilności w Grazu). Tim to skrót od „täglich, intelligent, mobil”, co oznacza
„codzienny, inteligentny, mobilny” i jest innowacyjną formą mobilności łączącą różne modalności transportowe.

67 Źródło: https://www.smartertogether.at/15-millionen-euro/
68 Źródło: https://www.tim-oesterreich.at/
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We Francji, miasto Dreux uruchomiło swoje pierwsze trzy huby mobilności (lokalnie nazwane Mobipoints)
na początku 2021 r. Zostały one utworzone w ramach znacznie szerszego projektu wdrożenia hubów mobilności
w kilku miastach europejskich (Amsterdam i Arnhem w Holandii, Leuven we Flandrii i cztery miasta w Walonii,
wszystkie w Belgii, Manchester w Anglii, Inverness w Szkocji, Kempten/Allgäu w Niemczech i właśnie Dreux
we Francji), a mianowicie projektu UE eHUBS(69) na lata 2019-2022, którego celem jest zaoferowanie
użytkownikom hubów mobilności szerokiej gamy pojazdów elektrycznych, a tym samym wspieranie
upowszechniania usług współdzielonej mobilności w wersji zeroemisyjnej (z napędem elektrycznym).
Każdy z hubów Mobipoint w Dreux został zaprojektowany jako multimodalny, zlokalizowany w pobliżu
węzła transportu publicznego (np. stacji kolejowej) i oferujący następujące rodzaje współdzielonego
transportu: e-rowery, elektryczne rowery cargo oraz współdzielenie samochodów elektrycznych (w dwóch
z trzech lokalizacji). Jeśli chodzi o wykorzystanie współdzielonych pojazdów oferowanych w Mobipoints, od
momentu ich uruchomienia, e-rowery były wypożyczane średnio 15 razy dziennie, podczas gdy współdzielone
e-samochody miały tylko kilkunastu stałych użytkowników.

W Holandii stworzono sieć 14 hubów mobilności zlokalizowanych na obrzeżach obszarów centralnych tych
miast, a umożliwiających zaparkowanie prywatnego samochodu i przesiadkę na inne środki transportu
69 Źródło: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/#tab-1
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miejskiego, głównie rowery w różnych odmianach: rowery miejskie, e-rowery i rowery cargo. Te huby
mobilności (pod marką MobiHub(70)) działają na zasadzie typowej dla parkingów Park & Ride i umożliwiają
użytkownikom prywatnych samochodów zaparkowanie ich za darmo, o ile wcześniej zarezerwują inny środek
transportu (rower). Jednym z głównych celów opisywanych tu hubów jest zmniejszenie ruchu samochodowego
w centrum miasta przy jednoczesnym zaoferowaniu zrównoważonej i efektywnej opcji mobilności, jaką
jest rower. Huby mobilności MobiHub są dostępne przez całą dobę, a cały proces korzystania z nich jest
zautomatyzowany i cyfrowy (dostęp poprzez dedykowaną aplikację mobilną): począwszy od rezerwacji miejsca
parkingowego dla samochodu, wjazdu na parking (kamery rozpoznające tablice rejestracyjne otwierają
szlabany), wypożyczenia i zwrotu roweru, jak również realizacji płatności.

W Holandii, w ramach projektu eHUBS, stworzono sieć 13 hubów mobilności przeznaczonych dla usług
elektrycznej współdzielonej mobilności(71) (10 hubów w Nijmegen i 3 huby w Arnhem). Oferują one następujące
modalności, wszystkie dostarczane przez różnych dostawców mobilności współdzielonej: e-rowery, elektryczne
rowery towarowe oraz elektryczne samochody (to ostatnie w większości, ale nie we wszystkich lokalizacjach).
Abstrahując od negatywnego wpływu COVID-19 na korzystanie z usług mobilnościowych, eHUBS na
początku działalności doświadczały pewnych trudności, które były związane z rowerami elektrycznymi
i wandalizmem oraz kradzieżami, jak również trudnościami w ładowaniu rowerów elektrycznych. Kwestie
te zostały rozwiązane poprzez wdrożenie innego typu współdzielonych rowerów elektrycznych (ze stacjami
dokującymi zapobiegającymi kradzieży), jak również za sprawą przejścia na proces wymiany rozładowanych
baterii zamiast ich ładowania na miejscu. Jeśli chodzi o popularność pojazdów oferowanych w ramach eHUBS
w Nijmegen i Arnhem, obserwuje się stały wzrost ich wykorzystania (nie ujawniono konkretnych danych),
a wydajność hubów mobilności jest dalej badana.

70 Źródło: https://www.mobian.global/en/what-is-a-hub
71 Źródło: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/news/
arnhem-and-nijmegen-share-the-insights-of-its-research-on-behaviour-and-the-use-of-ehubs/
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W Belgii, w ramach projektu eHUBS(72), w mieście Leuven powstała sieć ponad 40 hubów mobilności. Jest to
jednocześnie najliczniejszy obecnie znany projekt hubów mobilności w Europie – a 25 proc. jego użytkowników
domaga się większej liczby stacji. Usługi współdzielonej mobilności dostępne w eHUBS w Leuven obejmują
różne kombinacje następujących środków transportu: prawie 40 e-rowerów (dostępnych w 6 głównych
lokalizacjach zamiast w rozproszeniu po wielu dzielnicach, ponieważ proces wymiany baterii okazał się nie
działać właściwie), elektryczne rowery towarowe oraz ponad 120 pojazdów w systemie car sharing, w tym
z niewielkim udziałem 15 samochodów elektrycznych, który ma zostać jednak rozszerzony o kolejnych 30 na
drodze przyszłego postępowania przetargowego. Również huby mobilności eHUBS są zlokalizowane w pobliżu
węzłów transportu publicznego (np. stacji kolejowych, przystanków autobusowych), aby umożliwić wygodne
przesiadki z jednego środka transportu do drugiego. Czasami zawierają one również strefy wsiadania
i wysiadania, jak również infrastrukturę parkingową dla rowerów prywatnych.

W Bergen, w wyniku realizacji projektu SHARE-north(73), od maja 2018 r. stworzono kilka hubów mobilności,
których głównym celem jest zwiększenie widoczności usług car sharingu, a tym samym zwiększenie ich
dostępności dla mieszkańców. Wszystko to w celu zwiększenia popularności tego efektywnego środka
transportu współdzielonego jako alternatywy dla posiadania własnego samochodu. Huby mobilności
72 Źródło: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/news/
the-city-of-leuven-analyses-the-results-of-its-survey-for-ehubs-users-and-much-more/
73 Źródło: https://share-north.eu/topics/mobility-hubs/
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w Bergen oferują następujące funkcjonalności: publiczne miejsca parkingowe zarezerwowane dla pojazdów
carsharingowych (w tym elektrycznych samochodów współdzielonych), ładowanie prywatnych samochodów
elektrycznych, system bike sharingu, parkingi rowerowe (w tym strzeżone i zadaszone parkingi rowerowe
w niektórych lokalizacjach) oraz – co oczywiste – bliskość publicznego transportu zbiorowego. Zarówno
koncepcja, jak i projekt hubów mobilności w Bergen (każdy hub określany jako mobilpunkt) zostały
bezpośrednio zainspirowane projektem mobil.punkte z niemieckiej Bremy. W 2021 r. miasto Bergen otworzyło
kilka nowych hubów mobilności, udowadniając, że jest to istotny i stale wspierany sposób promowania
zrównoważonej mobilności(74).

Jedynym opisanym w niniejszym Studium, choć nieistniejącym jeszcze przykładem hubów mobilności jest
ten pochodzący z Wielkiej Brytanii, a dokładniej z Plymouth na samym południu Anglii. Jest on prezentowany jako dobry przykład zrozumienia koncepcji multimodalnych hubów mobilności na poziomie
samorządowym(75) – oraz tego, jakie korzyści koncepcja ta może przynieść lokalnej społeczności w kilku
wymiarach, np. bardziej zrównoważonej mobilności, zredukowanym śladzie węglowym oraz poprawie
więzi społecznych – ale też na poziomie rządowym, który przygotował działania wspierające wdrażanie
ekologicznych rozwiązań w dziedzinie transportu miejskiego. Do 2023 r. Plymouth zamierza wykorzystać
trzyletni okres finansowania Funduszu Transforming Cities, aby stworzyć 50 hubów mobilności oferujących
infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych (300 punktów ładowania), system 400 współdzielonych rowerów elektrycznych, usługi car sharing oraz infrastrukturę towarzyszącą, taką jak solarne wiaty
samochodowe i bezpieczne parkingi rowerowe. Wszystkie huby mają być także strategicznie zintegrowane
z siecią transportu publicznego.

74 Źródło: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/veier-byrom-og-parker/gronn-mobilitet/
her-bygger-vi-nye-mobilpunkt-i-2021
75 https://www.plymouth.gov.uk/parkingandtravel/transportplansandprojects/transportplans/transformingcitiesfund/mobilityhubs
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7.3 Zakres usług
Rozważając zakres usług, które powinny być uwzględnione w hubach mobilności, należy skupić się na usługach
związanych z mobilnością, czyli przemieszczaniem ludzi i towarów. Nie powinno być ich ani za mało, ani za
dużo. Ponadto, nie wydaje się, aby istniał jeden format (i zakres usług) odpowiadający wszystkim możliwym
typom i lokalizacjom hubów mobilności. Przede wszystkim jednak, chcielibyśmy wyróżnić trzy kluczowe
obszary funkcjonalne hubów mobilności:
•

rozwiązania transportowe:
–– samoobsługowe usługi współdzielonej mobilności zarówno dla konsumentów (B2C), jak i klientów
instytucjonalnych (B2B), a także usługi mobilności dla osób pracujących na zlecenie w ramach
tzw. gig economy;
–– publiczny transport zbiorowy (węzły transportowe, np. przystanki, stacje, P&R, parkingi);
–– usługi mobilności na żądanie (ang. MoD: Mobility-on-Demand): punkty odbioru i wysiadania dla
zamówionych przejazdów typu taxi- lub ride-hailing, a także usług współdzielenia przejazdów
(ride-sharing);
–– parking dla mikromobilności będącej własnością prywatną (np. stojaki na rowery, stacja/narzędzia
naprawy rowerów, wiaty, zabezpieczone boksy);

•

rozwiązania w zakresie ładowania (huby mobilności stanowią naturalne miejsce dla publicznie
dostępnej infrastruktury ładowania):
–– mikromobilność (w formie ładowania przewodem plug-in lub wymiany baterii);
–– samochody elektryczne (plug-in) wraz z miejscem postojowych na czas ładowania;

•

rozwiązania logistyczne (dodanie funkcji dostaw towarów do hubu mobilności):
–– punkty dostawy/odbioru paczek (np. dla takich usługodawców jak InPost, Allegro, Amazon, firmy
kurierskie czy Poczta Polska);
–– miejsca parkingowe dla kurierów i dostawców, którzy doręczają przesyłki do automatów
paczkowych, lub je z nich odbierają.

Niektóre inne „miastotwórcze” rozwiązania, takie jak czujniki jakości powietrza lub ujednolicone
(wystandaryzowane) zewnętrzne nośniki informacji, mogą być również postrzegane jako wzbogacenie oferty
hubu mobilności, jednakże powinny być one traktowane jako opcjonalne i uzupełniające w stosunku do
głównego zakresu oferty hubów mobilności. Na przykład CoMoUK, czyli brytyjska organizacja promująca
współdzieloną mobilność, w swoich wytycznych przedstawia następujące komponenty hubów mobilności:
•

transport publiczny i inne miejsca wsiadania/wysiadania (np. przystanek autobusowy lub tramwajowy,
taxi- i ride-sharing);

•

transport niepubliczny, czyli mobilność współdzielona w różnych formach (modalnościach), np. roweru
miejskiego, roweru cargo, e-mikromobilności (hulajnogi, skutera) oraz usług car sharingu;

•

elementy związane z mobilnością (np. ładowarki, infrastruktura parkingowa, oznakowanie);

•

elementy niezwiązane z mobilnością, ale wzbogacające przestrzeń publiczną i (np. automaty
paczkowe).

Oczywiście, do hubów mobilności można dodawać również inne funkcjonalności, powstanie tylko wówczas
pytanie, czy pozostaną one nadal hubami mobilności? W związku z powyższym, rekomendacją niniejszego

89

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 7. Wykonalność hubów mobilności

Studium jest ograniczenie zakresu usług oferowanych w hubach mobilności do tych związanych z mobilnością
oraz wskazanych powyżej.

7.4 Wymogi dotyczące hubów mobilności
Tworzenie hubów mobilności i całych sieci takich punktów będzie wymagało spełnienia określonych wymogów,
w szczególności w zakresie ich lokalizacji i funkcjonalności. Wymogi te, częściowo inspirowane wytycznymi
CoMoUK dotyczącymi tworzenia hubów mobilności, w podziale na kluczowe, zalecane i opcjonalne, zostały
przedstawione w poniższej tabeli. Pokazują one także dobre praktyki w zakresie tworzenia hubów mobilności
oraz zestaw niezbędnych i pożądanych funkcjonalności dla tego rodzaju infrastruktury.
Essential Kluczowe wymogi

Zalecane wymogi

Opcjonalne wymogi

• wystarczający przepływ użytkowników
(w wyniku okolicznego zagęszczenia
mieszkańców, firm i pracodawców,
uczelni, sklepów, turystów, a także
odpowiednich potoków pasażerskich);

• bliskość węzła publicznego transportu zbiorowego
(dobre połączenie z istniejącymi środkami transportu
lub wypełnienie istniejącej luki);

• usługi dodatkowe, np.
rozwiązania logistyczne;

• wystarczająca ilość miejsca (może być
konieczna pragmatyczna ocena tego,
co faktycznie można zmieścić w hubie,
i ew. zmniejszenie jego skali);

• dostępność wielu samoobsługowych usług
współdzielonej mobilności w różnych modalnościach;

• dodatkowe meble
miejskie;

• nieprzerwana dostępność przez całą
dobę i cały rok, o ile to możliwe;

• gwarantowana podaż współdzielonych pojazdów;

• bliskość innych
okolicznych funkcji;

• co najmniej jedna samoobsługowa
usługa współdzielonej mobilności w co
najmniej jednej modalności;

• łatwy i powszechnych dostęp do hubu; usuwanie
barier, aby zachęcić wszystkich użytkowników do
korzystania ze współdzielonej mobilności, w tym osoby
z niepełnosprawnościami;

• miejsca postojowe dla
firmowych flot typu car
pooling;

• cyklicznie uzupełniana flota
współdzielonych pojazdów;

• cyfrowy dostęp do oferowanych usług mobilności;

• miejsce spotkań;

• a wyraźne wyznaczenie obszaru hubu
w przestrzeni publicznej;

• integracja hubu z planerami podróży i systemami
mapowymi;

• miejsca postojowe dla
samochodów prywatnych
(dotyczy parkingów P&R);

• dobra widoczność;

• miejsca postojowe dla usług car sharing;

• punkty street food
i maszyny vendingowe.

• odpowiedni branding;

• miejsca odbioru lub wysiadania pasażerów dla usług
taxi/ride-hailing oraz ride-sharing;

• oświetlenie;

• wysokiej jakości miejsca parkingowe dla prywatnej
mikromobilności;

• wygoda;

• dostęp do energii elektrycznej;

• zgodność z planem zagospodarowania
przestrzennego;

• rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów
elektrycznych;

• jasny komunikat (przekaz) hubu
o korzyściach, jakie daje otoczeniu.

• włączenie hubów mobilności do lokalnego SUMP
i planowania przestrzennego;
• badanie dotyczące potrzeb użytkowników hubu, w tym
proces konsultacji publicznych;
• wartość społeczna (stworzenie możliwości dla
społeczności lokalnej do zaangażowania się);
• zastosowanie elementów zrównoważonego
budownictwa, np. paneli fotowoltaicznych, zielonych/
żyjących dachów, retencji wody deszczowej,
zrównoważonych materiałów budowlanych
(odnawialnych, lokalnych), zieleni i powierzchni
biologicznie czynnych;
• projekt i wykonanie przy minimalnym śladzie
węglowym.

Tabela 11 Wymogi dotyczące hubów mobilności
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Ważną uwagą dotyczącą dostępności hubów mobilności jest fakt, że organizowanie ich na obszarach/
nieruchomościach o ograniczonym dostępie (np. na wewnętrznych parkingach strzeżonych, w obrębie
ogrodzonych osiedli mieszkaniowych lub parków biurowych z kontrolą dostępu, dostępnych tylko dla
ograniczonej grupy użytkowników), wyraźnie utrudnia dostęp do danego hubu, a tym samym zmniejsza
jego potencjał do realizacji swoich podstawowych celów. Należy pamiętać, że jedną z podstawowych cech
zarówno transportu publicznego, jak i współdzielonego jest jego inkluzywność. Możliwe jest przy tym również
tworzenie hubów mobilności dla ograniczonej liczby użytkowników.
Innym wymogiem przedstawionym w powyższej tabeli, który wymaga pewnego wyjaśnienia, jest jasny
komunikat (przekaz) hubu mobilności dotyczący korzyści, jakie daje otoczeniu, zarówno dla samych
użytkowników hubu, jak i osób niekorzystających z niego, np. większa elastyczność, swoboda wyboru, wkład
w ochronę środowiska, oszczędność wynikająca z niekorzystania z samochodu itp. Jak stwierdza CoMoUK
w swoich wytycznych, huby mobilności muszą działać na rzecz ogólnego dobra.
Bardzo ważne jest również utrzymanie odpowiedniego brandingu hubów mobilności – to powinny
być czytelne i dobrze widoczne oznaczenia oraz oznakowania z powtarzalnymi motywami, podnoszącymi
też walory przestrzeni publicznej. Wspólna i silna marka oraz oznakowanie w całej sieci hubów mobilności
pomogą lepszemu zrozumieniu koncepcji hubów przez użytkowników, a także są doskonałym narzędziem
promocyjnym przyciągającym nowych klientów i pomagającym im lepiej zrozumieć możliwości, jakie stwarza
przed nimi współdzielona mobilność obecna w wielu lokalizacjach. Ponadto, każdy hub mobilności powinien
też mieć swoją unikalną nazwę, tak aby był osadzony w lokalnym kontekście i odróżniał się od innych hubów.
W celu uzyskania optymalnego efektu, huby mobilności powinny być planowane jako cała sieć,
uwzględniająca istniejące węzły przesiadkowe (dopasowanie hubów mobilności do sieci transportu
publicznego), a także inne wymogi przestrzenne i funkcjonalne. CoMoUK podkreśla w swoich wytycznych,
że „w wielu obszarach miasta, rozwój hubów mobilności może przebiegać zarówno pod postacią nowych
inwestycji, jak i renowacji istniejących przestrzeni, a polegać na stopniowej modernizacji wyznaczonego
miejsca w miarę pojawiania się tam nowych opcji transportu współdzielonego”.
Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa – huby mobilności mogą być narażone na pewien poziom
wandalizmu (jak cała infrastruktura przestrzeni publicznej), można jednak zastosować następujące środki
zapobiegawcze: odpowiednie oświetlenie, stały nadzór kamer lub wzmocnioną ochronę.
CoMoUK opracował również zestaw 6 czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu stworzenia udanego
hubu mobilności, które są również brane pod uwagę podczas procesu akredytacji danego hubu:
•

dobra widoczność i dostępność – huby mobilności stanowią wyraźną część sieci transportowej i są
dostępne dla wszystkich;

•

zrównoważone środki transportu – huby mobilności obejmują zarówno publiczne, jak i współdzielone
środki transportu, a także odpowiednio uwzględniają potrzeby pieszych;

•

łatwość zmiany środka transportu – huby mobilności zapewniają łatwe przesiadki między różnymi
środkami transportu, zarówno fizycznie, jak i cyfrowo;

•

bezpieczeństwo – huby mobilności tworzą bezpieczną przestrzeń dla podróżujących;

•

praktyczne udogodnienia – huby mobilności oferują inne funkcje, niezwiązane z transportem;

•

atrakcyjność wizualna i społeczna – huby mobilności stanowią pozytywny wkład w okolicę i jej
społeczność.
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Jeśli chodzi o wymagania stawiane hubom mobilności, dobrze jest również zwrócić uwagę na aspekt otwarcia
na różne grupy użytkowników i odpowiedniego dostosowania przestrzeni hubu, np. do:
•

osób (konsumentów), które pojawiają się w sąsiedztwie hubu zarówno w celach prywatnych, jak
i zawodowych, np.:
–– mieszkańców okolicznych osiedli,
–– pracowników i gości pobliskich firm/biur,
–– klientów i personelu lokalnych sklepów/centrów handlowych,
–– klientów i personelu lokalnych restauracji,
–– osób korzystających z lokalnych usług publicznych (urzędy, służba zdrowia)
–– studentów i gości instytucji edukacyjnych/naukowych, w tym akademików,
–– gości odwiedzających atrakcje turystyczne w okolicy, jeśli są obecne,
–– gości odwiedzających lokalne wydarzenia (zarówno kulturalne, jak i inne, takie jak targi czy
konferencje),
–– gości pobliskich hoteli i apartamentów na wynajem,
–– innych zewnętrznych konsumentów (przypadkowych użytkowników),

•

osób wykonujących zlecenia w obszarze tzw. gig economy, np. dostarczających żywność i towary,
a które mogą skorzystać zarówno z przestrzeni parkingowych hubu, jak i innych jego funkcjonalności
(np. ładowanie pojazdów elektrycznych);

•

kierowców usług mobilności na żądanie (MoD: Mobility-on-Demand), takich jak taxi- i ride-hailing
oraz współdzielenie przejazdu (ride-sharing);

•

osób podróżujących po mieście i korzystających z hubu mobilności jako punktu przesiadkowego
w celu zmiany środka transportu;

•

osób nie korzystających z mobilności współdzielonej, ale chętnych np. do korzystania z innych usług
czy funkcjonalności hubu mobilności, takich jak parkowanie, przypięcie i/lub ładowanie własnych
pojazdów elektrycznych (zarówno mikromobilności: rowerów, hulajnóg, skuterów, jak i zwykłych
samochodów), czy też korzystanie z automatu paczkowego.

7.5 Ocena kosztów
Co zrozumiałe, kluczem do oszacowania kosztów stworzenia i funkcjonowania hubów mobilności będzie ich
faktyczna skala i zakres, a w szczególności to, czy wymagają one doprowadzenia zasilania i instalacji niektórych
urządzeń elektrycznych (takich jak np. ładowarki), czy też nie – a czynnik ten może podwoić lub nawet
potroić koszty, zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi poniżej. Niemniej jednak, wskazane powyżej koszty
wyposażenia hubów mobilności są związane jedynie z faktycznym wykonaniem prac projektowych i robót
budowlanych, podczas gdy pod uwagę należy brać również koszty prowadzenia całego biznesu. Ponadto,
stworzenie prawidłowych umów pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami (właścicielem nieruchomości,
dostawcą i operatorem hubu mobilności, wszystkimi dostawcami usług dostępnych w hubie) jest również
znaczącym kosztem, a także i prawdziwym wyzwaniem. Nie mniej ważny jest również koszt uzyskania tytułu
prawnego do dysponowania nieruchomością, na której zorganizowany jest hub mobilności. Ten element
może być również czynnikiem decydującym o ekonomicznej opłacalności całej koncepcji. Wyznaczony teren
może stanowić swego rodzaju wkład rzeczowy w przedsięwzięcie hubów mobilności, a więc nie wpłynie na
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budżet w charakterze kosztu inwestycyjnego, ale może też wymagać opłacenia dzierżawy terenu (choćby
po obniżonych, preferencyjnych stawkach) – zwłaszcza, gdy jest to teren publiczny, na którym obowiązują
określone regulacje.
Inne wyzwania związane z wdrażaniem hubów mobilności, niezwiązane wyłącznie z wydatkami
pieniężnymi, ale wciąż ważne do rozważenia, dotyczą na przykład zdolności dostawców usług mobilności
współdzielonej do współpracy i wnoszenia wkładu w projekt hubu mobilności (np. w przypadku, gdy nie
widzą w nim wystarczającej wartości), lub ograniczeń przy podpisywaniu umowy z podmiotem publicznym
i konieczności spełnienia wszystkich wymogów wynikających z tego faktu (np. procedury przetargowe i wymóg
równego traktowania).
Biorąc jednak pod uwagę nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne, wydatki związane z wdrożeniem
i funkcjonowaniem hubów mobilności mogłyby być takie, jak przedstawiono w poniższej tabeli. Dane pochodzą
od dostawcy i operatora hubów mobilności, który uruchomił i zarządza jedynym multimodalnym hubem
mobilności w Warszawie, włączonym również do Projektu SmartHubs na lata 2021-2022.
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)

Szacunkowa
wartość w EUR

Koszty operacyjne (OPEX)

Szacunkowa
wartość w EUR

9,523

koszty prowadzenia działalności
gospodarczej (rocznie):

32,953

materiały podstawowe

4,681

personel (3-4 pełne etaty,
rocznie)

76,596

prace projektowe i budowlane

3,298

marketing i PR (rocznie)

29,617

koszty odtworzenia na koniec
umowy

1,545

naprawy i konserwacja hubów
(rocznie na jedną lokalizację)

936

preferencyjna dzierżawa gruntu
(roczna za pojedynczą lokalizację)

638

RAZEM:

140,740

koszty wyposażenia (na
pojedynczą lokalizację):

infrastruktura ładowania (na
pojedynczą lokalizację):

16,330

zasilanie

4,255

ładowarka do mikromobilności (1x)

3,404

ładowarka samochodowa (1x)

6,383

prace projektowe i budowlane

2,287

RAZEM (dla pojedynczej
lokalizacji):

25,853

Tabela 12 Przykładowe nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne dla pojedynczego hubu mobilności

Z powyższej ogólnej kalkulacji wynika, że wymagana inwestycja (nakłady inwestycyjne) na stworzenie jednego
hubu mobilności (przyjęto średnią powierzchnię 50 m2, co odpowiada 4 regularnym miejscom parkingowym
dla samochodów, wliczając w to koszt przywrócenia terenu do poprzedniego stanu po wygaśnięciu umowy)
wynosi od ok. 10,000 do 26,000 EUR, w zależności od tego, czy konieczne jest doprowadzenie energii
elektrycznej i zainstalowanie ładowarek. Zakładając, że istniałaby cała sieć hubów mobilności, koszty mogłyby
wyglądać następująco (założono również wzrost rocznych stałych wydatków operacyjnych):
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Liczba
hubów
mobilności
1

10

Nakłady
inwestycyjne
w EUR

Koszty operacyjne
w EUR (rocznie) in
EUR (annual)

25,853

1 rok

4 lata

8 lat

15 lat

140,740

166,594

588,815

1,151,777

2,136,960

średni roczny koszt całkowity na 1 węzeł:

166,594

147,204

143,972

142,464

154,911

413,443

878,174

1,497,817

2,582,191

średni roczny koszt całkowity na 1 węzeł:

41,344

21,954

18,723

17,215

287,472

1,580,132

2,442,549

3,592,438

5,604,745

średni roczny koszt całkowity na 1 węzeł:

31,603

12,213

8,981

7,473

662,809

5,833,447

7,821,872

10,473,106

15,112,766

średni roczny koszt całkowity na 1 węzeł:

29,167

9,777

6,546

5,038

1,343,898

14,270,494

18,302,187

23,677,779

33,085,064

średni roczny koszt całkowity na 1 węzeł:

28,541

9,151

5,919

4,411

258,532

50

1,292,660

200

500

Koszty całkowite w zależności od czasu trwania projektu

5,170,638

12,926,596

Tabela 13 Przykładowe nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne dla sieci hubów mobilności

Z powyższego widać wyraźnie, że im większa skala projektu (czyli liczba hubów mobilności) i im dłuższy
okres jego trwania, tym większa efektywność inwestycji w przeliczeniu na jedną lokalizację, wahająca
się od nawet 166,000 EUR na hub (w przypadku projektu jednorocznego z jednym hubem mobilności) do
zaledwie 4,400 EUR na hub (w przypadku 500 hubów mobilności i projektu 15-letniego, co jest jednocześnie
maksymalną ustawową długością koncesji na usługi w Polsce). A co ważniejsze, większa skala i dłuższy czas
trwania projektu pozwoli też na jego wyższą wycenę przez wszystkich partnerów i interesariuszy (właściciela
lub właścicieli nieruchomości, operatora hubów mobilności oraz wszystkich dostawców usług dostępnych
w hubach), zwiększając tym samym jego opłacalność ekonomiczną, co w dłuższej perspektywie może być
rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne wprowadzenie sieci hubów mobilności w danym mieście.
W poszukiwaniu punktów odniesienia w zakresie kosztów, inspiracją mogą być następujące przykłady
europejskie:
•

Brema szacuje koszt utworzenia jednego hubu mobilności (nakłady inwestycyjne) w przedziale od
5,000 do 40,000 EUR(76);

•

Wiedeń przewiduje inwestycję w wysokości 15 mln EUR w celu stworzenia około 90 hubów mobilności,
co daje średnią prawie 170,000 EUR w przeliczeniu na jeden hub mobilności, przy założeniu zarówno
nakładów kapitałowych, jak i kosztów operacyjnych.

7.6 Możliwe formy realizacji
Przy omawianiu możliwych form wdrażania hubów mobilności, nasuwają się oczywiste pytania dotyczące
ich własności, a także tego, kto będzie odpowiedzialny za proces ich tworzenia, i kto będzie tym samym
pretendował do bycia głównym decydentem w przedsięwzięciu? I wydaje się, że nie ma jednej dobrej

76 Źródło: https://www.vcd.org/themen/multimodalitaet/beispiele/mobilpunkt-bremen/
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odpowiedzi. Możemy bowiem wyróżnić szereg różnych interesariuszy, którzy wszyscy tworzą i wpływają na
przestrzeń miejską, i mogą być też częścią przedsięwzięcia:
•

miasta/gminy/regiony – sektor publiczny na szczeblu samorządowym,

•

państwowe instytucje publiczne– sektor publiczny na szczeblu centralnym/rządowym,

•

przewoźnicy i operatorzy usług transportowych i (wraz ze wszystkimi węzłami transportowymi, którymi
dysponują),

•

właściciele i zarządcy poszczególnych nieruchomości (biurowce, obiekty handlowe, hotele, osiedla
mieszkaniowe, inne),

•

stacje benzynowe coraz chętniej przestawiające się na mobilność opartą na paliwach alternatywnych
i elektrycznych,

•

prywatne firmy i pracodawcy,

•

specjalne przedsięwzięcia, takie jak dostawcy (operatorzy) hubów mobilności, którzy łączą ze sobą
wszystkie elementy przedsięwzięcia w celu stworzenia i prowadzenia spójnej sieci hubów mobilności
w mieście lub danej okolicy.

Analizując możliwe formy wdrażania hubów mobilności, łatwo wyróżnić dwie podstawowe formuły, w zależności
od tego, który sektor – publiczny czy prywatny – inicjuje cały proces. Jeśli uznamy, że dla powodzenia koncepcji
hubów mobilności konieczne będzie włączenie sektora publicznego, będziemy musieli szukać takich form
realizacji, które wpisują się w zakres jego działań. Niniejsze Studium dostarcza wielu przykładów takiego
podejścia, zwłaszcza, że główny cel hubów mobilności – który w skrócie można opisać jako wprowadzenie
na obszary miejskie zrównoważonej mobilności jako alternatywy dla posiadania i użytkowania prywatnego
samochodu – jest bardzo zgodny z długoterminowymi strategiami publicznymi dotyczącymi neutralności
klimatycznej i jakości życia na praktycznie wszystkich poziomach decyzyjnych: Unii Europejskiej, programów
krajowych, jak również lokalnych (miejskich/regionalnych).
Z drugiej strony, koncepcja hubów mobilności może być również rozwijana jako projekt niezależny od
sektora publicznego, choć przyczyniający się do współtworzenia ogólnodostępnych przestrzeni publicznych.
Przy takim podejściu możliwe będzie kształtowanie zasad współpracy w prostszy i bardziej swobodny sposób,
zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w relacjach biznesowych, bez ograniczeń związanych
z zarządzaniem środkami publicznymi. I w tej formule znajdziemy także sporo prób wdrażania hubów
mobilności. Podejście to ma jednak dość ograniczony potencjał – a to dlatego, że to samorząd ma największą
siłę przebicia, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań w skali całego miasta. Żaden z interesariuszy rynku mobilności,
niezależnie od wielkości, nie dysponuje taką siecią dróg, miejsc parkingowych, dróg rowerowych, chodników
i węzłów transportowych, jak administracja miasta i podległe jej podmioty (np. operatorzy publicznego
transportu zbiorowego). Należy jednak zauważyć, że prywatni właściciele nieruchomości dysponują bardzo
atrakcyjnymi terenami, a także niezbędnymi zasobami i mocą, które mogą doskonale uzupełniać sferę publiczną
poprzez tworzenie innowacyjnych i wysokiej jakości elementów infrastrukturalnych, takich jak na przykład
huby mobilności.
Wszystko to prowadzi do jasnego i oczywistego wniosku: w celu uzyskania najlepszego efektu, koncepcja
hubów mobilności powinna być rozwijana we współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.
Z tego też powodu w innych rozdziałach Studium proponuje się podjęcie działań legislacyjnych w celu
zdefiniowania mobilności współdzielonej jako odrębnej kategorii transportu. Pozwoliłoby to również na
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sprawniejsze wdrożenie i rozwój koncepcji hubów mobilności. Nawet jeśli nie jest to warunek konieczny do
ich implementacji, ułatwiłoby to cały proces.
Biorąc pod uwagę możliwe formy realizacji hubów mobilności w ramach współpracy podmiotów publicznych
i prywatnych – ale nie tylko – należy wymienić m.in. następujące:
•

Miejska sieć hubów mobilności realizowana jako zamówienie publiczne i doskonale pasująca do
schematu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), np. koncesji na usługi, pozwalającego obu
stronom na nawiązanie długoterminowej współpracy, w której każda ze stron jest odpowiedzialna za
pewne części przedsięwzięcia zgodne z jej kluczowymi kompetencjami (np. sektor publiczny zapewnia
lokalizacje dla hubów mobilności w przestrzeni publicznej oraz dostęp do energii elektrycznej, a także
uzupełnia je o stacje rowerów miejskich – o ile to możliwe – a sektor prywatny tworzy na tym
fundamencie rentowny model biznesowy, który pozwoli utrzymać się całemu przedsięwzięciu bez
angażowania środków publicznych, zakładając oczywiście, że cele zarówno podmiotu publicznego jak
i partnera prywatnego są realizowane z sukcesem. Celem publicznym byłoby oczywiście zapewnienie
mieszkańcom i obywatelom niezakłóconej i niezawodnej alternatywy dla posiadania i używania
własnego samochodu w mieście poprzez rozpowszechnianie multimodalnych hubów mobilności,
podczas gdy celem prywatnym byłoby prowadzenie ekonomicznie opłacalnej działalności biznesowej
wraz z szeregiem dalszych partnerów (np. dostawców mobilności współdzielonej, dostawców platform
MaaS i/lub dostawców innych usług dostępnych w hubach mobilności).

•

Miejska sieć hubów mobilności rozwijana w mniej ścisłych ramach regulacyjnych niż zamówienia
publiczne, np. w oparciu o porozumienie o współpracy (MoU – Memorandum of Understanding)
lub też innego rodzaju stosunek formalny, np. zezwolenie, licencję, dzierżawę czy też inną umowę
specjalnie stworzoną na okoliczność utworzenia oraz prowadzenia hubów mobilności.

•

Niezależna i samodzielna sieć hubów mobilności realizowana przez jedną stronę/podmiot (dotyczy
również gmin), publiczną lub prywatną (w przypadku podmiotów publicznych outsourcing i zlecanie
usług podlega zamówieniom publicznym), gdzie można spotkać się z różnymi podejściami, takimi jak:
–– wszystkie działania, zarówno zarządcze, jak i operacyjne, są podejmowane przez ten podmiot,
co zapewnia bezpośrednią kontrolę nad całością przedsięwzięcia,
–– niektóre elementy działalności są zlecane stronom trzecim (poszczególnym dostawcom
i usługodawcom),
–– wszystkie działania są zlecane wyspecjalizowanemu dostawcy/operatorowi hubów mobilności
(podejście „hands-off”).

7.7 Możliwe modele biznesowe
Możliwe modele biznesowe zależeć będą od wielu czynników, między innymi od własności gruntów
przeznaczonych na potrzeby hubu mobilności, jak opisano w poprzedniej części niniejszego rozdziału. Innym
istotnym aspektem będzie generowanie przychodów oraz kwestia, kto komu za co płaci.
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Podział wydatków
Tworzenie hubów mobilności wiąże się z zarówno z nakładami inwestycyjnymi (CAPEX), jak i kosztami
operacyjnymi (OPEX). Wydaje się uzasadnione, aby wydatki te były dzielone pomiędzy partnerów
zaangażowanych w realizację projektu, zgodnie z ich faktycznym zakresem i rolą w projekcie. Przykładowo,
nakłady na trwałe zmiany dokonywane na terenie nieruchomości (np. zasilanie, oświetlenie, miejsca
parkingowe, meble uliczne, zieleń i inne ulepszenia), które pozostaną tam nawet po ostatecznym zakończeniu
projektu i należą do tzw. sfery publicznej, a także podnoszą wartość gruntu/obiektu (i sąsiedztwa), byłyby
ponoszone bezpośrednio przez właściciela nieruchomości (np. gminę, zarządcę transportu/parkingu,
właściciela nieruchomości komercyjnej, osiedle mieszkaniowe, itp.), ponieważ to on będzie czerpał korzyści
z posiadania hubu mobilności na swoim terenie, np. poprzez zwiększony ruch pieszych, lepszą jakość/
funkcjonalność nieruchomości dla swoich klientów, itp. Według CoMoUK, podmioty publiczne „zwykle
finansują sferę publiczną”, podczas gdy „poszczególni operatorzy transportu pokrywają własne koszty
infrastruktury i koszty operacyjne”. Oczywiście, dotacje/granty publiczne mogą również wspierać tworzenie
hubów mobilności, zwłaszcza na etapie początkowych inwestycji czy pilotażu, ale ponieważ poszukiwany jest
zdrowy model biznesowy, nie są one brane pod uwagę w niniejszym Studium jako część rozwoju projektu.
Z drugiej strony, nakłady inwestycyjne związane wyłącznie z organizacją hubów mobilności, a jedynie
tymczasowo związane z gruntem (np. branding i oznakowanie terenu, słupy/nośniki informacyjne, odpowiednie
meble miejskie, itp.), byłyby ponoszone albo przez operatora hubów mobilności, albo bezpośrednio przez
tych usługodawców, którzy w celu generowania przez siebie przychodów wymagają zainstalowania w hubach
mobilności kosztownej infrastruktury (np. ładowarek do pojazdów elektrycznych lub innych urządzeń).
Oczywiście, sam właściciel nieruchomości może również chcieć zainwestować w różnego rodzaju infrastrukturę
(np. ładowarki) i w takim wypadku byłby jedyną stroną czerpiącą pożytki np. ze sprzedaży energii.
Rozważając koszty operacyjne hubów mobilności, zaleca się, aby rozliczać je na tych samych zasadach,
jak nakłady inwestycyjne. Oznacza to, że partnerzy projektu powinni pokrywać te koszty, które odpowiadają
ich zakresowi i roli w projekcie. Przykładowo, wydatki na relokację i utrzymanie pojazdów i/lub powiązanej
infrastruktury (np. ładowarek) byłyby ponoszone bezpośrednio przez dostawców tych usług, gdyż to oni
będą czerpać pożytki z oferowania swoich usług w ramach hubów mobilności zachowując dla siebie 100
proc. przychodów ze sprzedaży.
Z drugiej strony, koszty operacyjne związane stricte z zarządzaniem hubami mobilności byłyby ponoszone
albo przez dostawcę (operatora) hubów mobilności (podmiot posiadający większościowy udział w obowiązkach)
albo – tam, gdzie to uzasadnione – bezpośrednio przez właściciela nieruchomości. Może się bowiem zdarzyć,
że koszty utrzymania terenu, na którym posadowiony będzie hub (np. sprzątanie oraz prace utrzymaniowe
i techniczne niezwiązane z dodatkową infrastrukturą) pozostaną na niezmienionym poziomie, niezależnie od
naniesień powstałych podczas tworzenia hubu.
Dzielenie się dochodami?
Huby mobilności mają zapewnić inteligentne rozwiązanie w zakresie mobilności, ale mają również stać
się inteligentnym i efektywnym kosztowo rozwiązaniem biznesowym, opartym na współpracy partnerów,
wzajemnym uzupełnianiu się ich głównych kompetencji, a także na spójnych celach, co wszystko razem ma
stworzyć sytuację win-win dla każdej ze stron umowy. Co do zasady, jeśli któryś podmiot ma samodzielnie
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ponosić koszty związane ze swoim wkładem w hub mobilności, ma również prawo do wyłącznego czerpania
pożytków z danego zakresu przedsięwzięcia (w tym całości przychodów). Poniżej wskazano przykłady:
•

nieruchomość: nieruchomość (i/lub miasto) inwestuje w huby mobilności i ich dalsze funkcjonowanie,
ale ta inwestycja pozytywnie przekłada się na działalność danego podmiotu, np. ze względu na wzrost
wartości nieruchomości (i okolicy), marketing i promocję nieruchomości, większą liczbę zadowolonych
klientów (i mieszkańców), wyższą wartość umów najmu/sprzedaży, większe natężenie ruchu pieszych,
itp.;

•

dostawcy oferujący usługi mobilności współdzielonej (lub inne): dostawcy różnego rodzaju usług
inwestują w huby mobilności i ich dalsze funkcjonowanie (np. poprzez rozmieszczenie w nich floty
pojazdów i/lub innej infrastruktury), ale ta inwestycja pozytywnie przekłada się na ich działalność,
np. ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży, marketing i promocję ich usług, większą liczbę
zadowolonych klientów, także tych nowo pozyskanych, oraz wzrost wartości ich przedsiębiorstw,
szczególnie gdy w następstwie tej inwestycji firma dostała możliwość nawiązania nowych partnerstw,
niezależnie od tego, czy z administracją publiczną, czy z innymi podmiotami branżowymi.

W powyższym kontekście, projekt hubów mobilności (dostarczony i zarządzany przez wyspecjalizowany
podmiot) działa jako swego rodzaju platforma pośrednicząca, facylitator i re-seller wybranych usług, czy to
związanych ze współdzieloną mobilnością, czy też innymi obszarami (np. ładowaniem pojazdów czy logistyką),
a w pewnym zakresie zajmując się również codzienną eksploatacją i utrzymaniem hubów mobilności. W związku
z tym podmiot taki uprawniony będzie do uzyskiwania wynagrodzenia od wszystkich zaangażowanych stron:
zarówno samej nieruchomości (lub miasta), jak i dostawców usług oferowanych w danym hubie mobilności. Co
ważne, operator hubów mobilności też częściowo inwestuje w całe przedsięwzięcie, co gwarantuje, że będzie
on działał nie tylko w swoim najlepszym interesie, ale też w najlepszym interesie wszystkich zaangażowanych
w projekt partnerów.
Oczywiście, w podejściu zaproponowanym powyżej, waga poszczególnych komponentów/zakresów (wkładów
do projektu) może być przedmiotem szczegółowych ustaleń pomiędzy partnerami, tak aby całość miała szansę
na realizację i pozwalała każdej ze stron na osiągnięcie swoich głównych celów. Niemniej jednak, podczas
omawiania możliwych modeli biznesowych dla hubów mobilności, ważne jest, aby określić interesariuszy,
którzy mogą odnieść korzyści z przedsięwzięcia, a tym samym mogą być otwarci na wniesienie wkładu
do niego:
•

miasta/gminy/regiony – chcące zaoferować swoim mieszkańcom lepszą ofertę mobilności i lepszą
jakość życia;

•

operatorzy publicznego transportu zbiorowego – chcący przyciągnąć większą liczbę pasażerów
i zaoferować im szerszą ofertę multimodalnej mobilności, z której będą mogli skorzystać;

•

właściciele lub zarządcy nieruchomości (biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych) –
chcący podnieść wartość nieruchomości i zwiększyć zakres i jakość usług dla swoich klientów;

•

firmy i instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne, działające jako duzi pracodawcy – chcące
zapewnić swoim pracownikom lepsze rozwiązania w zakresie mobilności, ale także realizujące strategie
CSR i ESG;

•

firmy świadczące usługi w hubach mobilności i dostarczające np. rozwiązania w zakresie mobilności
współdzielonej, rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązania logistyczne
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lub inne – chcące pozyskać nowych klientów, wygenerować większe przychody, poprawić penetrację
rynku i zwiększyć wartość swojej usługi/marki;
•

wreszcie, co nie mniej ważne, decydenci polityczni – których celem jest podjęcie działań na rzecz
klimatu i wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej (według CoMoUK, „fundusze rządowe
mogą pomóc w dofinansowaniu inwestycji, zwłaszcza, że huby mobilności mogą okazać się wsparciem
w realizacji szeregu kluczowych polityk, takich jak ograniczanie emisji dwutlenku węgla, korków
i zanieczyszczeń, a także zachęcanie do aktywnych form mobilności”).

Zastosowany model biznesowy może także różnić się w zależności od rodzaju/zakresu usług dostępnych
w hubie mobilności, który został przedstawiony w jednej z poprzednich części niniejszego rozdziału.

7.8 Analiza ryzyka
Realizacja każdego projektu musi być poprzedzona analizą ryzyka. Podstawowe ryzyka związane z realizacją
hubów mobilności w Warszawie zostały przedstawione i opisane w poniższych tabelach. Zawierają one
następujące aspekty poszczególnych zagrożeń: ich rodzaj, znaczenie, prawdopodobieństwo wystąpienia oraz
sposoby ich łagodzenia (ograniczania/mitygacji).
rodzaj
ryzyka

prawdopodobieństwo
wystąpienia

wdrożenie

popyt

znaczenie (średnie do wysokiego)

wysokie
operacje

opis ryzyka

sposób łagodzenia ryzyka

długość procedur administracyjnych
związanych z uzyskaniem zasilania dla hubów
mobilności

koordynator projektu po stronie miasta z odpowiednimi
uprawnieniami i priorytetem projektu koordynator projektu po
stronie miasta z odpowiednimi uprawnieniami i priorytetem projektu

sprawna realizacja projektu po stronie miasta,
w tym tryby zamówień publicznych
ograniczony popyt na usługi współdzielonej
mobilności ze względu na sezonowość

wykorzystanie tych zasobów miasta (ludzie, projekty), które mają już
doświadczenie w zakresie PPP
zmniejszenie podaży pojazdów dotkniętych niższym popytem
w okresach niskiego zapotrzebowania (np. zimą)
zaprojektowanie efektywnego kosztowo (niskonakładowego)
wyposażenia hubów mobilności, umożliwiającego bieżącą
zmianę/korektę lokalizacji (na podstawie aktualnych wskaźników
efektywności hubu)
dialog z decydentami wspierany przez innych interesariuszy (np.
międzynarodowych, krajowych)
wspieranie inicjatyw legislacyjnych przedstawionych w Studium
w celu stworzenia współdzielonej mobilności jako odrębnej oficjalnej
kategorii transportu

nieodpowiedni wybór lokalizacji dla hubów
mobilności i nieefektywność niektórych z nich
właściwe i sprawne zrozumienie Projektu
wśród decydentów w Warszawie

polityka

brak ram regulacyjnych dla usług
współdzielonej mobilności

wdrożenie

długość procedur administracyjnych
związanych z uzyskaniem gruntu/terenu pod
huby mobilności

koordynator projektu po stronie miasta z odpowiednimi
uprawnieniami i priorytetem projektu

popyt

ograniczony popyt na usługi współdzielonej
mobilności ze względu na warunki pogodowe

zadaszenie tych pojazdów, które są najbardziej narażone na działanie
warunków atmosferycznych (zwłaszcza mikromobilności)

nieodpowiednie wielkość hubu mobilności
i zakres oferowanych w nim usług

zaprojektowanie modułowego wyposażenia hubów mobilności,
pozwalającego na dostosowanie ich wielkości i zakresu oferowanych
usług (w oparciu o aktualne wyniki i rozwój)

niezadowolenie społeczne, np. z powodu
zastąpienia prywatnych miejsc parkingowych
hubem mobilności

dialog z lokalną społecznością na temat celów projektu i jego korzyści
dla miasta/okolicy

niewystarczająca liczba potencjalnych
partnerów projektu z sektora prywatnego (np.
dostawców usług mobilności współdzielonej)

im większa skala projektu (np. cała sieć hubów mobilności), tym
większa jego wartość dla partnerów

siła wyższa

przewidzenie ew. działania siły wyższej we wzajemnych ustaleniach
między partnerami projektu, umożliwiających im bezpieczne
i rozsądne wycofanie się

średnie

operacje

wdrożenie
niskie
siła
wyższa
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Tabela 14 Analiza ryzyk o średnim i wysokim znaczeniu dla wdrożenia hubów mobilności w Warszawie

rodzaj
ryzyka

prawdopodobieństwo
wystąpienia

znaczenie (średnie do niskiego)

wysokie

operacje

średnie

opis ryzyka

sposób łagodzenia ryzyka

zakłócenia w funkcjonowaniu i dostępności
hubów mobilności spowodowane m.in.
demonstracjami

bieżąca współpraca z miastem w zakresie planowanych
demonstracji i innych wydarzeń w przestrzeni publicznej

uszkodzenia pojazdów lub infrastruktury
hubów mobilności spowodowanych np.
wandalizmem

ubezpieczenie projektu, umieszczanie hubów
mobilności w bezpiecznych lokalizacjach wraz z „lekkim”
wyposażeniem, wprowadzanie środków zwiększających
bezpieczeństwo, np. oświetlenia, monitoringu

utrudniony dostęp do siły roboczej
z powodu COVID-19 i/lub innych przyczyn

praca zespołowa z możliwością pełnowartościowych
zastępstw i możliwością przejścia na tryb pracy zdalnej

brak społecznego zrozumienia celów
i funkcji hubów mobilności

wprowadzenie odpowiedniego brandingu hubów
mobilności (przekazanie kluczowych komunikatów
w przestrzeni publicznej) oraz prowadzenie kampanii
społecznej, promującej współdzielenie mobilności

ograniczony popyt na usługi współdzielenia
mobilności ze względu na COVID-19

intensywniejsza dezynfekcja pojazdów i kampania
wspierająca współdzielenie indywidualnych środków
transportu

niespójność celów projektu z celami
strategicznymi miasta

bezpośrednie wprowadzenie koncepcji hubów
mobilności do Miejskich Dokumentów Strategicznych

popyt

niskie
polityka

Tabela 15 Analiza ryzyk o średnim i niskim znaczeniu dla wdrożenia hubów mobilności w Warszawie

Z powyższych tabel można wywnioskować, że niektóre z głównych ryzyk, które miałyby zagrozić optymalnemu
wdrożeniu koncepcji hubów mobilności w Warszawie, są nie tyle związane z wyzwaniami operacyjnymi, ale
raczej z wewnętrzną zdolnością m.st. Warszawy do właściwego rozpoznania potencjału i znaczenia projektu,
a następnie do jego efektywnego wdrożenia. Wykonalność projektu powinna zostać także oceniona po stronie
samego miasta, zwłaszcza, że projekt jest w dużym stopniu zgodny z Miejskimi Dokumentami Strategicznymi.
Wszystkie inne kryteria związane z przedsięwzięciem, w tym jego wykonalność finansowa, są spełnione
i teoretycznie przemawiają na jego korzyść – wymagają jedynie właściwego zarządzania. Ponadto,
zidentyfikowane ryzyka projektowe można stosunkowo łatwo złagodzić, zakładając, że będzie istniało
zrozumienie, jakiego rodzaju publiczne korzyści są dostarczane przez huby mobilności i jak mogą one
przyczynić się do uczynienia mobilności miejskiej bardziej zrównoważoną. Podsumowując, kluczem do sukcesu
przedsięwzięcia i pełnego wykorzystania jego potencjału jest przekonanie jednostek miasta do zaangażowania
się we wspólną realizację projektu. Wówczas wszelkie inne aspekty mogą być odpowiednio skoordynowane.

7.9 Odpowiednie lokalizacje hubów mobilności
Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia aspektu odpowiednich lokalizacji dla hubów
mobilności, należy zadać ważne pytanie: ile takich hubów mobilności powinno być w mieście? Punktem
odniesienia może być tutaj podejście belgijskiej organizacji branży car sharingu(77), której strategia zakłada
jeden hub mobilności na każde 2,000 mieszkańców w gęsto zaludnionych obszarach miejskich oraz jeden
hub mobilności na każdy 1,000 mieszkańców w mniej gęsto zaludnionych obszarach. Przyglądając się bliżej
18 dzielnicom Warszawy o mniejszej lub większej gęstości zaludnienia i przyjmując zbliżone podejście do
zależności pomiędzy liczbą hubów mobilności a gęstością zaludnienia (1,500 mieszkańców na jeden hub
jako punkt odniesienia dla średniej gęstości zaludnienia Warszawy), otrzymujemy liczbę prawie 1,200 hubów
mobilności, które mogłyby powstać w mieście, żeby dotrzeć do 100 proc. populacji na całym obszarze
administracyjnym miasta. Scenariusz utworzenia w Warszawie blisko 1,200 hubów mobilności mógłby być
77 Źródło: https://www.autodelen.net/
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jednak zarówno kosztowny, jak i nieefektywny, przynajmniej w odniesieniu do rozmieszczenia wielu hubów
mobilności zlokalizowanych w mniej zaludnionych obszarach Warszawy. W związku z tym w niniejszym Studium
zaproponowano korektę w dół o 37 proc. w odniesieniu do ww. całkowitej liczby hubów mobilności, polegającą
na nieznacznym zwiększeniu liczby hubów w najgęściej zaludnionych dzielnicach miasta (w celu lepszego
rozłożenia popytu) oraz zauważalnym zmniejszeniu liczby hubów mobilności w mniej zaludnionych dzielnicach
miasta (w celu zwiększenia wykorzystania zlokalizowanych tam hubów mobilności, a tym samym poprawy
wydajności całej koncepcji). Proponowana korekta zakłada przyjęcie poziomu gęstości zaludnienia równego
5,500 mieszkańców na 1 km2 i potraktowanie go jako progu do zwiększenia lub zmniejszenia liczby hubów
mobilności w danych dzielnicach miasta. Obliczenia te szacują liczbę hubów mobilności dla Warszawy na
ok. 750 i zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dzielnica m.st.
Warszawy

mieszkańcy
liczba
obszar gęstość
na 1 hub
mieszkańców (km2) zaludnienia
mobilności

liczba
liczba hubów
hubów
mobilności po
mobilności korekcie

efekt korekty
(zwiększenie
lub
zmniejszenie)

Mokotów

217,424

35

6,138

2,654

82

91

12%

Praga-Południe

180,066

22

8,046

3,479

52

76

46%

Ursynów

151,288

44

3,455

1,494

101

64

-37%

Wola

142,694

19

7,409

3,204

45

60

35%

Białołęka

132,281

73

1,811

783

169

56

-67%

Bielany

130,848

32

4,046

1,750

75

55

-26%

Bemowo

125,270

25

5,021

2,171

58

53

-9%

Targówek

124,742

24

5,150

2,227

56

52

-6%

Śródmieście

111,338

16

7,151

3,092

36

47

30%

Ochota

82,018

10

8,438

3,649

22

34

53%

Wawer

79,078

80

992

429

184

33

-82%

Praga-Północ

63,442

11

5,555

2,402

26

27

1%

Ursus

62,399

9

6,667

2,883

22

26

21%

Żoliborz

52,907

8

6,246

2,701

20

22

14%

Włochy

44,343

29

1,549

670

66

19

-72%

Wilanów

43,423

37

1,182

511

85

18

-79%

Wesoła

25,926

23

1,130

489

53

11

-79%

Rembertów

24,679

19

1,279

553

45

10

-77%

1,794,166

517

3,469

1,500

1,196

754

-37%

Sumy i średnie:

Tabela 16 Powierzchnia i gęstość zaludnienia dzielnic m.st. Warszawy na koniec 2020 r., źródło: Główny Urząd Statystyczny

Innym punktem odniesienia dla gęstości hubów mobilności w mieście może być podejście opracowane
w niemieckim mieście Brema, które posiada prawie 20-letnie doświadczenie w tworzeniu hubów mobilności
w przestrzeni publicznej. Podejście to zakłada utworzenie sieci hubów mobilności z maksymalną odległością
300 metrów pomiędzy nimi. Gdybyśmy mieli równomiernie wyznaczyć taką sieć hubów mobilności
w Warszawie, biorąc pod uwagę jedynie zabudowany i zurbanizowany obszar miasta (51 proc. powierzchni
administracyjnej Warszawy, z wyłączeniem terenów zielonych, rolnych i nieokreślonych), oznaczałoby to, że
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w Warszawie musiałoby istnieć prawie 5,900 hubów mobilności. Aby osiągnąć jednak łączną liczbę ok. 750
lokalizacji, zgodnie z poprzednim wyliczeniem, należałoby wyznaczyć huby mobilności w średniej odległości
ok. 840 metrów od siebie. Jest to prawie 3 razy mniejsza gęstość w porównaniu do wytycznych z Bremy.
Typologia hubów mobilności zależy od różnych czynników, np. od lokalizacji hubu lub jego dominującej
funkcji. Podstawowe typologie zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Według lokalizacji

Według funkcji

Typologia według CoMoUK

• huby mobilności w centrum miasta
lub centrach dzielnicowych;

• huby mobilności o wysokim popycie, które
mają za zadanie sprostać zwiększonemu
zapotrzebowaniu na współdzieloną mobilność;

• huby mobilności w ramach dużych
węzłów przesiadkowych lub
komunikacyjnych, np. w centrach
miast;

• huby mobilności przy węzłach
transportowych (np. przy stacjach
kolejowych/metra, przystankach
autobusowych/tramwajowych lub
parkingach P&R);

• huby mobilności będące węzłami
transportowymi umożliwiającymi łatwe
przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami
transportu;

• huby mobilności w korytarzach
transportowych, mniejszych węzłach
przesiadkowych lub łączących;

• huby mobilności na obszarach
wiejskich i/lub podmiejskich;

• huby mobilności motywowane aspektem
przestrzeni publicznej (implementowane np. ze
względu na kwestie bezpieczeństwa, bałagan
parkingowy lub kwestie regulacyjne);

• huby mobilności w parkach
biznesowych lub na nowych
osiedlach mieszkaniowych;

• huby mobilności przy osiedlach
mieszkaniowych;

• huby mobilności będące połączeniami dla tzw.
pierwszej/ostatniej mili;

• huby mobilności na przedmieściach
lub mini-huby;

• huby mobilności przy
nieruchomościach komercyjnych
(np. biurach, obiektach
handlowych, hotelach).

• rekreacyjne, wypoczynkowe lub turystyczne
huby mobilności;

• huby mobilności w mniejszych
miejscowościach i na terenach
wiejskich;

• sezonowe i/lub tymczasowe huby mobilności
(np. tylko podczas imprez, świąt);

• turystyczne huby mobilności.

• huby mobilności wzbogacone o konkretną
funkcję, np. automaty paczkowe.

Tabela 17 Wybrane typologie hubów mobilności

Inne typologie hubów mobilności, mające również wpływ na ich lokalizację, są determinowane przez własność
terenu (z najprostszym podziałem na własność publiczną i prywatną, przy czym zdecydowanie mniej jest
formatów publicznych, które z kolei stwarzają więcej możliwości rozwoju w porównaniu do tych prywatnych)
lub wielkość/skalę hubu mobilności (od dużych i rozległych multimodalnych hubów mobilności łączących
publiczne i współdzielone środki transportu z usługami towarzyszącymi, istotnymi dla transportu lub nie, do
małych i kompaktowych hubów łączących niekiedy tylko dwa środki transportu). Nie istnieje również jeden
uniwersalny projekt/kształt hubu mobilności – tworzenie każdego hubu wiąże się raczej z koniecznością
dostosowania jego funkcji do lokalnych potrzeb i dostępnej przestrzeni.
Jakie są jednak najbardziej odpowiednie lokalizacje dla hubów mobilności? Jeśli za miarę sukcesu przyjmiemy
jedynie popyt na usługi dostępne w hubie oraz ich wykorzystanie, wyrażone liczbą użytkowników (a takie
podejście wydaje się być najbardziej uzasadnione, a także umożliwia mierzenie wydajności hubów oraz
porównywanie ich pomiędzy sobą), to huby mobilności powinny dążyć do możliwie najwyższego popytu/
wykorzystania oferowanych usług, niezależnie od tego, czy jest to transport publiczny czy współdzielony.
Patrząc z tej perspektywy, najbardziej odpowiednimi (lub najbardziej efektywnymi) lokalizacjami dla hubów
mobilności będą miejsca, które gwarantują duży ruch pieszych, np.:
•

węzły transportowe (w szczególności takie, które umożliwiają dogodne dalsze przesiadki w różnych
kierunkach i z wykorzystaniem różnych modalności);
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•

śródmiejskie (lub położone w centrum dzielnicy) lokalizacje w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów
generujących największe natężenie ruchu pieszego (np. usług publicznych, miejsc pracy, sklepów
i usług, itp.)

•

duże osiedla mieszkaniowe o wysokiej gęstości zaludnienia;

•

nieruchomości komercyjne o wysokich wskaźnikach odwiedzalności (budynki i/lub obszary
o dużym nasyceniu funkcji biurowych, handlowych i noclegowych – zarówno obiekty o mieszanym
przeznaczeniu, jak i jednofunkcyjne).

Mimo to, koncepcja hubów mobilności nie dotyczy jedynie wskaźników dla ruchu pieszego i wykorzystania
przestrzeni. Chodzi też o to, aby cały system transportowy w mieście był bardziej inkluzywny, przyjazny
środowisku i minimalizował jego negatywny wpływ na otoczenie. Istotną cechą hubów jest również inicjowanie
masowych zmian w zachowaniach komunikacyjnych i sposobie poruszania się po mieście poprzez oferowanie
alternatywy dla prywatnych samochodów. W tym kontekście, lokalizacje hubów mobilności są także częścią
lokalnej polityki transportowej i nie mogą być mierzone wyłącznie wskaźnikiem wykorzystania, tak jakby był
to projekt czysto komercyjny. Uzasadnia to tzw. interwencję publiczną i wsparcie dla tworzenia multimodalnych
hubów mobilności ze strony administracji publicznej. Według CoMoUK, niektóre regiony/miasta (np. Flandria
i Bergen) już teraz postrzegają huby mobilności jako „kluczowe czynniki napędzające upowszechnienie
transportu współdzielonego i ograniczające wykorzystanie prywatnych samochodów”.

7.10 Włączenie hubów mobilności do sieci lokalnego transportu publicznego
Analizując najwłaściwsze lokalizacje hubów mobilności w Warszawie, poza utrzymaniem ich możliwie
równomiernego rozmieszczenia (tam, gdzie jest to uzasadnione), należy przede wszystkim dopasować je
do lokalnej sieci transportu publicznego, co oznacza bliskość hubów mobilności z kluczowymi węzłami
publicznego transportu zbiorowego: stacjami metra i kolei, głównymi punktami przesiadkowymi, pętlami
autobusowymi i tramwajowymi, lotniskami, parkingami miejskimi (w tym parkingami typu P&R) oraz
niektórymi kluczowymi skrzyżowaniami drogowymi. Następnie huby mobilności powinny być lokalizowane
w najważniejszych punktach centrum miasta i centrów dzielnicowych (m.in. przy obiektach użyteczności
publicznej, uczelniach, szpitalach, obiektach sportowych, obiektach kulturalnych, cmentarzach, parkach,
itp.), przy największych osiedlach mieszkaniowych (obszarach o największej gęstości zaludnienia lub przy
największych i zwartych osiedlach), przy największych obiektach komercyjnych (biurowcach, centrach
handlowo-usługowych, hotelach, itp.), które doskonale uzupełniają przestrzeń miejską odpowiadającą
potrzebom lokalnych społeczności, a także przy siedzibach dużych pracodawców (np. zakładów przemysłowych
lub siedzibach dużych firm i instytucji). Wszystkie te kategorie zostały uwzględnione na poniższym wykresie
oraz na dalszych zestawieniach map i tabel.
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Grafika 19 Huby mobilności w Warszawie według kategorii lokalizacyjnej

Dwie najliczniejsze kategorie lokalizacyjne hubów mobilności (osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności
publicznej) stanowią ponad połowę (52 proc.) wszystkich lokalizacji, jednakże należy podkreślić, że niektóre
inne lokalizacje (w szczególności handlowo-usługowe oraz węzły transportu publicznego) często również
znajdują się na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Zostały jednak ujęte jako odrębne kategorie,
ponieważ stanowią dobre przykłady uzupełniania przestrzeni miejskiej i sfery publicznej przez obiekty
o różnych funkcjach, co umożliwi także wielu miejskim interesariuszom (zarówno publicznym, jak i prywatnym)
zaangażowanie się w tworzenie sieci hubów mobilności w Warszawie.
Przedstawiona w dalszej części Studium lista potencjalnych lokalizacji dla hubów mobilności w Warszawie
zawiera ok. 750 wybranych lokalizacji, ale nie wyczerpuje listy wszystkich potencjalnych możliwości dla
umiejscowienia hubów w mieście. Została ona przygotowana jako punkt odniesienia dla przedstawionych
wcześniej wyliczeń oraz dla celów dalszych analiz, po dokonaniu bardziej szczegółowej oceny całego
przedsięwzięcia przed jego ewentualną realizacją.

104

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 7. Wykonalność hubów mobilności

Grafika 20 Mapa Warszawy z zaznaczonymi wszystkimi proponowanymi lokalizacjami hubów mobilności

Kolejne zestawy map i tabel, prezentowane na następnych stronach, będą dotyczyły możliwej lokalizacji
hubów mobilności w ramach różnych kategorii.

Grafika 21 Mapa Warszawy z hubów mobilności dla kategorii osiedli mieszkaniowych
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Kategoria

Nazwa

Status

Osiedla mieszkaniowe

Wilanów/Sarmacka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bemowo/Wrocławska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bemowo/Pełczyńskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bemowo/Świetlików- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursus/Zagłoby- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursus/Chełmońskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Włochy/Radarowa- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ochota/Mołdawska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ochota/Grójecka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ochota/Dorotowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ochota/Słupecka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wola/Olbrachta- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wola/Żytnia- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wola/Chłodna- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wola/Anielewicza- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wola/Wolność- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Broniewskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Kwitnąca- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Tołstoja- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Wrzeciono- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Przy Agorze- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bielany/Godowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Żoliborz/Elbląska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Żoliborz/Sarbiewskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Dubois- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Grzybowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Tamka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Górnośląska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Wilcza- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Śródmieście/Plac Zbawiciela- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Podchorążych- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Piaseczyńska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Dąbrowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Ligocka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Etiudy Rewolucyjnej- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Malczewskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Gołkowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Sobieskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Egejska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Sonaty- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Śniardwy- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Mokotów/Modzelewskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/KEN- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Jastrzębowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Dereniowa- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Braci Wagów- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Belgradzka- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Bronikowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursynów/Cichej Wody- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wawer/Korkowa- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Kwiatkowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący
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Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Umińskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Poligonowa- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Saska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Egipska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Majdańska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Czapelska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Kobielska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Wspólna Droga- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płd./Łukowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płn./Ząbkowska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płn./Tarchomińska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płn./Stalowa- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Praga Płn./Szymanowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Ossowskiego- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Szczepanika- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Rembielińska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Nieszawska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Łojewska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Suwalska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Targówek/Krasiczyńska- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Białołęka/Skarba z Gór- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Białołęka/Porajów- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Białołęka/Erazma z Zakroczymia- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Białołęka/Ordonówny- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Białołęka/Trąby- szczytowa gęstość zaludnienia

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

dawny Empark

Planowany

Osiedla mieszkaniowe

Pozytywny Mokotów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Re:set

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Hubertus

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Apartamenty Moduo

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Marina Mokotów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Santorini

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Nowy Raków

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Vis a Vis Wola

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Bliska Wola

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

19. dzielnica

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Wiślany Mokotów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Moje Miejsce

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Central Park Ursynów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Fort Służew

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursynów/Kazury

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursynów/Małe Łąki

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursynów/Migdałowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursynów/Cynamonowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursynów/Herbsta

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wilanów/Rzeczypospolitej

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wilanów/Lentza

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Wilanowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Pory

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Dąbrowskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Wyścigowa

Istniejący
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Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Ksawerów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Racjonalizacja

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Modzelewskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Piekałkiewicza

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Łowicka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Mokotów/Kazimierzowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Ostroga

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Agawy

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Obozowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Ciołka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Ulrychów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Elekcyjna

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Piaskowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Niska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Wola/Jana Kazimierza

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Żoliborz Artystyczny

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Przasnyska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Rydygiera

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Sady Żoliborskie

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Braci Załuskich

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Śródmieście/Okrąg

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Śródmieście/Pokorna

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Śródmieście/Sapieżyńska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Plac Grunwaldzki

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Plac Inwalidów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Krasińskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Żoliborz/Krajewskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Klaudyny

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Kochanowskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Aspekt

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Bogusławskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Kolumbijska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Nocznickiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bielany/Lektykarska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Forty Bema

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Żołnierzy Wyklętych

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Wrocławska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Pirenejska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Dywizjonu 303

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Pełczyńskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Olbrachta

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Człuchowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Bemowo/Sternicza

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Centroom

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Cegielniana

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Globusowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Batalionu AK "Włochy"

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Chrobrego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Astronautów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Włochy/Lechicka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ochota/Włodarzewska

Istniejący
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Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ochota/Harfowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ochota/Filtrowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Ursus Factory

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/Posag 7  Panien

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/Zagłoby

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/Czerwona Droga

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/Dzieci Warszawy

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/1 maja

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Ursus/Sosnkowskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Chłopickiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Rozłucka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Skalskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Ostrzycka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Grenadierów

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./ Międzyborska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Rechniewskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Mikołajczyka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Łukowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Białowieska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Walewska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Francuska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Paryska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Zwycięzców

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Międzynarodowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Brukselska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./ Marokańska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Meissnera

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./Jugosłowiańska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płd./ Boremlowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płn./Otwocka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płn./Białostocka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płn./11 listopada

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płn./Rondo Starzyńskiego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Praga Płn./Plac Hallera

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Syrokomli

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Św. Hieronima

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Chodecka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Malborska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Samarytanka

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Św. Wincentego

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Barkocińska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Targówek/Borzymowska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Osiedle Wilno

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Białołęka/Łopianowa

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Białołęka/Myśliborska

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Białołęka/Ceramiczna

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Okolica Białołęka/Antalla

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Riviera Park

Istniejący

Osiedla mieszkaniowe

Osiedle Klasyków

Istniejący

Grafika 22 Lista hubów mobilności dla kategorii osiedli mieszkaniowych
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Grafika 23 Mapa Warszawy z hubami mobilności dla kategorii obiektów użyteczności publicznej

Kategoria

Nazwa

Status

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Historii Żydów Polskich

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Narodowe

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Powstania Warszawskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Historii Polski

Planowany

Obiekty użyteczności publicznej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Planowany

Obiekty użyteczności publicznej

PGE Narodowy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Stadion Legii / Torwar

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Stadion Polonii

Planowany

Obiekty użyteczności publicznej

Stadion Skry

Planowany

Obiekty użyteczności publicznej

Pałac Kultury i Nauki

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Nauki Kopernik

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Praga Płd.

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Rembertów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Wesoła

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Mokotów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Wola

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Białołęka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Bielany

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Ochota

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Wawer

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Praga Płn.

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Hala Dzielnicy Ursus

Istniejący
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Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Żoliborz

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Włochy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Ursynów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Bemowo

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Targówek

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Dzielnicy Wilanów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Siedziba ZTM

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Siedziba ZDM

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Siedziba ZTP

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

MJWPU

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Statystyczny w Warszawie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział II

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział Wola

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział Ursynów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział Żoliborz

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział Ochota

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Oddział Praga Płn.

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Śródmieście

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

I Mazowiecki Urząd Skarbowy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Tarchomin

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Praga

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Białołęka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Bemowo

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Bielany

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Wola

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Ursynów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Wawer

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Urząd Skarbowy Mokotów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Parlament (Sejm i Senat)

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Prokuratoria Generalna

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Politechnika Warszawska

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Wojskowa Akademia Techniczna

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Warszawski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Warszawski: Wydział Zarządzania

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Warszawski: Wydział Psychologii

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Warszawski: Wydział Lingwistyki Stosowanej

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet SWPS

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Leona Koźmińskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uczelnia Łazarskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Wychowania Fizycznego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Istniejący
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Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej- Kampus
Jagiellońska

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Wyższa Szkoła Bankowa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Wielki- Opera Narodowa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Powszechny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Rampa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Komedia

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Kwadrat

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Syrena

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Roma

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Buffo

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Ateneum

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Capitol

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Teatr Kamienica

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Narodowa Galeria Sztuki Zachęta

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Filharmonia Narodowa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Miejski Ogród Zoologiczny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Tor łyżwiarski Stegny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Wodny Park Warszawianka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Wawer

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Ochota

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Włochy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Bemowo

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Wola

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Ursus

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Mokotów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Ursynów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Żoliborz

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Bielany

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Śródmieście

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Wilanów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Praga Płd. "Wodnik"

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Praga Płd. "Szuwarek"

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Praga Płn.

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Praga Płn. "Namysłowska"

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Targówek

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

OSiR Białołęka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Biblioteka Narodowa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Najwyższy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Okręgowy w Warszawie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział Gospodarczy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga

Istniejący
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Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza i Warszawy Woli

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Płd. i Warszawy Pragi Płn.

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Medicover

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Wojskowego Instytutu Medycznego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Praski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Bródnowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Centrum Zdrowia Dziecka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Kardiologiczny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Bielański

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Banacha

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Dziecięcy Szpital Kliniczny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Dziecięcy Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Wolski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Czerniakowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Południowy

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Onkologiczny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Kliniczny MSWiA

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Solec

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Orłowskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Szpital Grochowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Powązkowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Powązki Wojskowe

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Bródnowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Wawrzyszewski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Na Służewie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Północny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Wolski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Wolski Prawosławny

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Na Solipsach

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarz Tarchomiński

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Komenda Główna Policji

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Komenda Stołeczna Policji

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Parki Agrykola i Łazienki Królewskie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Szczęśliwicki

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Pole Mokotowskie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Polskich Wynalazców

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Olszyna

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Parki Szymańskiego/Sowińskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Kępa Potocka

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Sady Żoliborskie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Górczewska

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Moczydło

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Morskie Oko

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Promenada

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Arkadia

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Dygata

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park „Lasek Brzozowy”

Istniejący
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Obiekty użyteczności publicznej

Park Przy Bażantarni

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Skaryszewski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Bródnowski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Ogród Krasińskich

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Ogród Saski

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Parki Rydza-Śmigłego/Na Książęcem

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Wyględów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Marii Skłodowskiej-Curie

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Hassów

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Szypowskiego

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Nad Balatonem

Istniejący

Obiekty użyteczności publicznej

Park Myśliborska

Istniejący

Grafika 24 Lista hubów mobilności dla kategorii obiektów użyteczności publicznej

Grafika 25 Mapa Warszawy z hubami mobilności dla kategorii publicznych węzłów transportowych, stacji metra/kolei i parkingów
Kategoria

Nazwa

Status

Publiczne: węzły transportowe

Lotnisko Chopina

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Gocław

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Bródno-Podgrodzie

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Powsińska/Morszyńska

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Witolin

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Esperanto

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Conrada

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Stare Bemowo

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Nowe Włochy

Istniejący
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Publiczne: węzły transportowe

Pętla Szczęśliwice

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Ursynów Płn.

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Trocka

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Dworzec autobusowy Warszawa Wschodnia

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Rondo Waszyngtona

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Służewiec PKP

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Piaski

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Wilanów

Planowany

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Marymont-Potok

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Woronicza

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Pętla Winnica

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Popularna/Jerozolimskie

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Gandhi/Rosoła

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Wilanowska/Sikorskiego

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Sobieskiego/Kostrzewskiego

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Niepodległości/Nowowiejska

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Rondo De Gaulle’a

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Zamek Królewski

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Plac Zamkowy

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Jana Pawła II/Solidarności

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Jana Pawła II/Nowolipki

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Jana Pawła II/Stawki

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Smocza/Nowolipki

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Powązkowska/Krasińskiego

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Potocka/Gwiaździsta

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Kochanowskiego/Reymonta

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Radiowa/Powstańców Śląskich

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Krakowska/Komitetu Obrony Robotników

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Bitwy Warszawskiej/Jerozolimskie

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Wawelska/Raszyńska

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Grójecka/Kopińska

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Wołoska/Odyńca

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Puławska/Wałbrzyska

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Plac Szembeka

Istniejący

Publiczne: węzły transportowe

Skrzyżowanie Kinowa/Waszyngtona

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Dworzec Wschodni

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Zacisze-Wilno

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Ursus

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Włochy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Reduta Ordona

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Jerozolimskie

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Dworzec Zachodni

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Ochota

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Śródmieście

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Dworzec Centralny

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Powiśle

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Olszynka Grochowska

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Gocławek

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Międzylesie

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Radość

Istniejący

115

Studium Wykonalności wdrożenia
hubów mobilności w Warszawie

Rozdział 7. Wykonalność hubów mobilności

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Miedzeszyn

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Falenica

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Żwirki i Wigury

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Rakowiec

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Rembertów

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Wesoła

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Wola

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Młynów

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Koło

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Powązki

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Dworzec Gdański

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

ZOO

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Praga

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Toruńska

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Płudy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Choszczówka

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Raków

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Salomea

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Opacz

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Ursus Płn.

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Gołąbki

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Okęcie

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Dawidy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Wileńska

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

Ząbki

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Kabaty

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Natolin

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Imielin

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Stokłosy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Ursynów

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Służew

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Wilanowska

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Wierzbno

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Racławicka

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Pole Mokotowskie

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Politechnika

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Plac Konstytucji

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Centrum

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1/M2: Świętokrzyska

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Ratusz- Arsenał

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Muranów

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Dworzec Gdański

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Plac Wilsona

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Marymont

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Słodowiec

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Stare Bielany

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Wawrzyszew

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M1: Młociny

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Rondo ONZ

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Rondo Daszyńskiego

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Płocka

Istniejący
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Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Młynów

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Księcia Janusza

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Ulrychów

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Bemowo

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Lazurowa

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Chrzanów

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Karolin

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Nowy Świat- Uniwersytet

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Centrum Nauki Kopernik

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2/M3: Stadion Narodowy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Dworzec Wileński

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Szwedzka

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Targówek Mieszkaniowy

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Trocka

Istniejący

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Zacisze

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Kondratowicza

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M2: Bródno

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Dworzec Wschodni

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Mińska

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Rondo Wiatraczna

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Ostrobramska

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Planowany

Publiczne: stacje metra/kolejowe

M3: Gocław

Planowany

Publiczne: parkingi

P&R Metro Młociny II

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Młociny III

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Wawrzyszew

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Marymont

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Połczyńska

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Ursus- Niedźwiadek

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Al. Krakowska

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Wilanowska

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Ursynów

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Metro Stokłosy

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Warszawa Stadion

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Wawer SKM

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Anin SKM

Istniejący

Publiczne: parkingi

P&R Żerań PKP

W budowie

Publiczne: parkingi

P&R Jeziorki PKP

W budowie

Publiczne: parkingi

Plac Krasińskich

Istniejący

Publiczne: parkingi

Metro Politechnika

Istniejący

Publiczne: parkingi

Plac Defilad

Istniejący

Publiczne: parkingi

Plac Powstańców Warszawy

Planowany

Publiczne: parkingi

Bednarska

Istniejący

Publiczne: parkingi

Boleść

Istniejący

Publiczne: parkingi

Bugaj

Istniejący

Publiczne: parkingi

Filtrowa

Istniejący

Publiczne: parkingi

Hoża

Istniejący

Publiczne: parkingi

Karasia

Istniejący

Publiczne: parkingi

Miła

Istniejący

Publiczne: parkingi

Myśliwiecka

Istniejący

Publiczne: parkingi

Plac Młynarskiego

Istniejący
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Publiczne: parkingi

Plac Żelaznej Bramy

Istniejący

Publiczne: parkingi

Al. 3 Maja

Istniejący

Publiczne: parkingi

PKP Powiśle

Istniejący

Publiczne: parkingi

Ptasia

Istniejący

Grafika 26 Lista hubów mobilności dla kategorii publicznych węzłów transportowych, stacji metra/kolei i parkingów

Grafika 27 Mapa Warszawy z hubami mobilności dla kategorii nieruchomości komercyjnych i dużych pracodawców
Kategoria

Nazwa

Status

Komercyjne: mixed-use

Browary Warszawskie

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Centrum Praskie Koneser

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Elektrownia Powiśle

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Plac Unii

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Towarowa 22

Planowany

Komercyjne: mixed-use

Złota 44

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Cosmopolitan

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Fabryka Norblina

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Port Praski

Planowany

Komercyjne: mixed-use

EXPO XXI

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Hala Koszyki

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Chełmska/Czerniakowska

Planowany

Komercyjne: mixed-use

South Park

Planowany

Komercyjne: mixed-use

Żwirki i Wigury/Wirażowa

Planowany

Komercyjne: mixed-use

Chopin Airport City

Planowany

Komercyjne: mixed-use

Galeria Ursynów

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

The Tides

Istniejący

Komercyjne: mixed-use

Dom Mody Klif

Istniejący
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Komercyjne: mixed-use

Babka Tower

Istniejący

Komercyjne: hotele

Mercure Grand

Istniejący

Komercyjne: hotele

Holiday Inn Warszawa Śródmieście

Istniejący

Komercyjne: hotele

Intercontinental

Istniejący

Komercyjne: hotele

Raffles Europejski / Hotel Bristol

Istniejący

Komercyjne: hotele

Sofitel Warszawa Victoria

Istniejący

Komercyjne: hotele

Marriott

Istniejący

Komercyjne: hotele

Double Tree by Hilton

Istniejący

Komercyjne: hotele

Radisson Blu Sobieski

Istniejący

Komercyjne: hotele

Campanile Warszawa

Istniejący

Komercyjne: hotele

Hampton by Hilton Mokotów

Istniejący

Komercyjne: hotele

Four Points by Sheraton

Istniejący

Komercyjne: hotele

Arche Hotel Krakowska

Istniejący

Komercyjne: hotele

Arche Hotel Puławska

Istniejący

Komercyjne: hotele

Regent Warszawa

Istniejący

Komercyjne: hotele

Novotel Warszawa Centrum

Istniejący

Komercyjne: hotele

Puro Hotel Warszawa Centrum

Istniejący

Komercyjne: hotele

Sheraton Grand

Istniejący

Komercyjne: hotele

Motel One

Istniejący

Komercyjne: hotele

Mercure Warszawa Ursus Station

Istniejący

Komercyjne: hotele

Airport Hotel Okęcie

Istniejący

Komercyjne: hotele

Ibis Warszawa Reduta

Istniejący

Komercyjne: hotele

Ibis Warszawa Ostrobramska

Istniejący

Komercyjne: hotele

Best Western: Felix

Istniejący

Duzi pracodawcy

Agora

Istniejący

Duzi pracodawcy

Miasteczko Orange

Istniejący

Duzi pracodawcy

mBank

Istniejący

Duzi pracodawcy

Elektrociepłownia Siekierki

Istniejący

Duzi pracodawcy

Elektrociepłownia Żerań

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ciepłownia Wola

Istniejący

Duzi pracodawcy

TVN

Istniejący

Duzi pracodawcy

Polsat

Istniejący

Duzi pracodawcy

TVP

Istniejący

Duzi pracodawcy

Centrala TVP

Istniejący

Duzi pracodawcy

Polskie Radio

Istniejący

Duzi pracodawcy

Narodowy Bank Polski

Istniejący

Duzi pracodawcy

BNP Paribas

Istniejący

Duzi pracodawcy

Bank Handlowy

Istniejący

Duzi pracodawcy

BOŚ Bank

Istniejący

Duzi pracodawcy

Orlen

Istniejący

Duzi pracodawcy

Nestlé Polska

Istniejący

Duzi pracodawcy

NFOŚiGW

Istniejący

Duzi pracodawcy

inPost

Istniejący

Duzi pracodawcy

Pekao

Istniejący

Duzi pracodawcy

Główny Urząd Statystyczny

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ministerstwa: Edukacji i Spraw Zagranicznych

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ministerstwo Infrastruktury

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Istniejący

Duzi pracodawcy

Ministerstwo Zdrowia

Istniejący

Duzi pracodawcy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Istniejący
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Duzi pracodawcy

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Istniejący

Duzi pracodawcy

Urząd m.st. Warszawy (Ratusz)

Istniejący

Duzi pracodawcy

PZU

Istniejący

Duzi pracodawcy

Mennica Polska

Istniejący

Duzi pracodawcy

Polski Komitet Olimpijski

Istniejący

Duzi pracodawcy

Procter & Gamble

Istniejący

Komercyjne: biura

Jerozolimskie 94-96

Istniejący

Komercyjne: biura

Jerozolimskie 100-132

Istniejący

Komercyjne: biura

Business Garden Warszawa

Istniejący

Komercyjne: biura

Saski Crescent/Point

Istniejący

Komercyjne: biura

Riverside Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Małachowski Square

Istniejący

Komercyjne: biura

Adgar Park West

Istniejący

Komercyjne: biura

Newcity

Istniejący

Komercyjne: biura

Adgar Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Konstruktorska Business Center

Istniejący

Komercyjne: biura

Warsaw Spire

Istniejący

Komercyjne: biura

Generation Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Marynarska Business Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Warta Tower

Istniejący

Komercyjne: biura

Royal Wilanów

Istniejący

Komercyjne: biura

Horizon Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Europlex

Istniejący

Komercyjne: biura

Warsaw Trade Tower

Istniejący

Komercyjne: biura

Spark

Istniejący

Komercyjne: biura

Hub Warsaw

Istniejący

Komercyjne: biura

Skysawa

W budowie

Komercyjne: biura

Rondo1

Istniejący

Komercyjne: biura

WFC

Istniejący

Komercyjne: biura

Q22

Istniejący

Komercyjne: biura

Intraco Prime i Intraco

W budowie

Komercyjne: biura

Gdański Business Center

Istniejący

Komercyjne: biura

Millennium Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Millennium Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Prosta Office Centre

Istniejący

Komercyjne: biura

Warsaw ONE (dawny Ilmet)

Planowany

Komercyjne: biura

Atrium Centrum

Istniejący

Komercyjne: biura

Chałubińskiego 8

Istniejący

Komercyjne: biura

Central Tower

Istniejący

Komercyjne: biura

Postępu 14

Istniejący

Komercyjne: biura

Domaniewska Office Hub

Istniejący

Komercyjne: biura

Mokotów Nova

Istniejący

Komercyjne: biura

Trinity I

Istniejący

Komercyjne: biura

Tulipan House

Istniejący

Komercyjne: biura

Platinium Business Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Neopark

Istniejący

Komercyjne: biura

Łopuszańska Business Park

Istniejący

Komercyjne: biura

The Park Warsaw

Istniejący

Komercyjne: biura

GreenWings

Istniejący

Komercyjne: biura

Batory Office Buildings

Istniejący

Komercyjne: biura

Renaissance Tower

Istniejący
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Komercyjne: biura

Poleczki Business Park

Istniejący

Komercyjne: biura

CEDET

Istniejący

Komercyjne: biura

Ethos

Istniejący

Komercyjne: biura

Atrium Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Vipol Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Ogrodowa 58

Istniejący

Komercyjne: biura

Wola Plaza

Istniejący

Komercyjne: biura

Vectro+

Istniejący

Komercyjne: biura

Athina Park

Istniejący

Komercyjne: biura

Wólczyńska 133

Istniejący

Komercyjne: biura

Starościńska (PHN)

Istniejący

Komercyjne: biura

City Point Matuszewska

Istniejący

Komercyjne: handel

Arkadia

Istniejący

Komercyjne: handel

Blue City

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Młociny

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Wileńska

Istniejący

Komercyjne: handel

Złote Tarasy

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Mokotów

Istniejący

Komercyjne: handel

Factory Ursus

Istniejący

Komercyjne: handel

Sadyba Best Mall

Istniejący

Komercyjne: handel

Zielone Tarasy Wilanów

Planowany

Komercyjne: handel

Galeria Północna

Istniejący

Komercyjne: handel

Factroy Annopol

Istniejący

Komercyjne: handel

M1 Marki / Homepark

Istniejący

Komercyjne: handel

Atrium Targówek

Istniejący

Komercyjne: handel

Atrium Promenada

Istniejący

Komercyjne: handel

Atrium Reduta

Istniejący

Komercyjne: handel

Marywilska 44

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Bemowo

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Żoliborz

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Gocław

Istniejący

Komercyjne: handel

King Cross Praga

Istniejący

Komercyjne: handel

Kaufland Stalowa

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Modlińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Selgros Marsa

Istniejący

Komercyjne: handel

Leclerc Bielany

Istniejący

Komercyjne: handel

KEN Center

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Ursynów

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Skorosze

Istniejący

Komercyjne: handel

Bricoman Połczyńska

Istniejący

Komercyjne: handel

Fort Wola

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Górczewska

Istniejący

Komercyjne: handel

Wola Park

Istniejący

Komercyjne: handel

Hala Mirowska

Istniejący

Komercyjne: handel

Hala Banacha

Istniejący

Komercyjne: handel

Hala Marymoncka

Istniejący

Komercyjne: handel

Hala Kopińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Domy Towarowe Centrum

Istniejący

Komercyjne: handel

Panorama

Istniejący

Komercyjne: handel

Łopuszańska 22

Istniejący

Komercyjne: handel

Leclerc Jerozolimskie

Istniejący
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Komercyjne: handel

Mokpol Surowieckiego

Istniejący

Komercyjne: handel

Plac Vogla

Istniejący

Komercyjne: handel

Pasaż Wilanowska

Istniejący

Komercyjne: handel

Pawilon Reymonta 12

Istniejący

Komercyjne: handel

Lidl Księcia Bolesława

Istniejący

Komercyjne: handel

Okęcie Park

Istniejący

Komercyjne: handel

Carrefour Sierpińskiego

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Gawra

Istniejący

Komercyjne: handel

Biedronka Warszawska 42

Istniejący

Komercyjne: handel

Lidl Jagiełły 6

Istniejący

Komercyjne: handel

Ferio Wawer

Istniejący

Komercyjne: handel

CH Szembeka

Istniejący

Komercyjne: handel

Lidl Ostrobramska 97

Istniejący

Komercyjne: handel

OBI Radzymińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Aldi Radzymińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria Łodygowa

Istniejący

Komercyjne: handel

Kaufland Birżańska

Istniejący

Komercyjne: handel

Lidl Radzymińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Lidl Modlińska

Istniejący

Komercyjne: handel

Pasaż Tarchomin

Istniejący

Komercyjne: handel

Auchan Światowida

Istniejący

Komercyjne: handel

Galeria pod Dębami

Istniejący

Komercyjne: handel

Biedronka Światowida

Istniejący

Grafika 28 Lista hubów mobilności dla kategorii nieruchomości komercyjnych i dużych pracodawców

Oprócz fizycznego dopasowania hubów mobilności do lokalnej sieci transportu publicznego i różnych typów
budynków, istnieje również aspekt cyfrowy polegający na integracji mobilności współdzielonej i łączeniu usług
zarówno publicznych, jak i współdzielonych środków transportu w szereg narzędzi, np. planerów podróży
i platform typu MaaS (Mobility-as-a-Service), które powinny uwzględniać całą sieć hubów mobilności w swoich
algorytmach i świadczonych usługach.

7.11 Ocena funkcjonowania hubów mobilności
Jak zmierzyć sukces koncepcji hubów mobilności lub jego brak? Jak mierzyć wydajność poszczególnych
lokalizacji hubów mobilności i jakie wyniki powinny być faktycznie postrzegane jako sukces? W celu
dokonania oceny wydajności hubów mobilności i odpowiedzi na te pytania, należy ustalić kluczowe wskaźniki
efektywności (tzw. KPI), zarówno dla całej koncepcji (sieci hubów), jak i dla poszczególnych lokalizacji.
Mówiąc o wskaźnikach efektywności dla całej koncepcji hubów mobilności, warto przypomnieć główny
cel jej wdrożenia w mieście lub dzielnicy – a jest nim zapewnienie zarówno jednostkom, jak i całym grupom
ludzi (w tym społeczności lokalnej) narzędzia pozwalającego na uniezależnienie się od posiadania własnego
samochodu oraz dokonywanie lepiej przemyślanych i bardziej zrównoważonych wyborów w zakresie
mobilności, czyli korzystanie w szerszym zakresie z publicznych i współdzielonych środków transportu. Jednak
co należy mierzyć, aby wiedzieć, czy udało nam się osiągnąć zakładane cele? Na poziomie miasta istnieje
szereg wskaźników, które można uznać za istotne, np. tzw. podział zadań transportowych (tzw. modal split),
który wskazuje, jakich wyborów w zakresie mobilności dokonujemy jako społeczeństwo i jakie modalności
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wybieramy – czy jest to mobilność aktywna, współdzielone środki transportu, publiczny transport zbiorowy,
własny samochód czy coś innego. Innym wskaźnikiem może być tzw. wskaźnik motoryzacji indywidualnej
określający liczbę samochodów osobowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Zakładając, że rozwój
mobilności współdzielonej (i mikromobilności) oraz promowanie podróży multimodalnych zakończy się
sukcesem, w dłuższej perspektywie czasowej należy zaobserwować spadek liczby posiadanych samochodów
prywatnych.
A teraz, patrząc na wyniki poszczególnych hubów mobilności zlokalizowanych w różnych częściach miasta,
najbardziej prawdopodobnym jest zastosowanie prostej ogólnej zasady: im intensywniej dany hub (i obecne
w nim usługi) jest wykorzystywany, tym lepiej. Dlatego też należy zidentyfikować konkretne wskaźniki, które
będą mierzyły stopień wykorzystania każdego hubu mobilności, jak również będą próbowały zmierzyć
niezmaterializowany popyt na usługi w danym hubie. Wskaźniki te mogą odnosić się np. do następujących
kwestii:
•

liczby użytkowników, którzy skorzystali z którejkolwiek z usług dostępnych w hubie mobilności (na
podstawie danych od dostawców tych usług);

•

liczby podróży/wynajmów, które rozpoczęły się lub zakończyły w hubie mobilności, w podziale na
rodzaje pojazdów i modalności (na podstawie danych od dostawców);

•

dodatkowo, innych szczegółów dotyczących podróży/wynajmów do/z hubu mobilności, w tym ich
odległości (pokonywanego dystansu), czasu trwania, pieniężnej wartości transakcji (przejazdu),
punktów początkowych i/lub docelowych przejazdów (na podstawie danych od dostawców);

•

całkowitego ruch pieszego w hubie mobilności (zmierzonego przez urządzenie analityczne
zainstalowane w hubie, np. kamerę ze specjalnym oprogramowaniem do liczenia osób), niekoniecznie
związanego z korzystaniem z którejkolwiek z dostępnych w hubie usług, ale mającego na celu ocenę:
–– liczby potencjalnych użytkowników, którzy z różnych powodów nie skorzystali z usługi w hubie,
–– liczby osób niebędących użytkownikami, z których część może stać się w przyszłości użytkownikami
hubu,
–– liczby osób, które wykonały inne określone czynności w hubie, np. zaparkowały tam własny pojazd;

•

liczby uruchomień aplikacji mobilnych w pobliżu obiektu – niektórzy potencjalni użytkownicy nigdy
nie pojawią się bowiem fizycznie w hubie mobilności, ponieważ uprzednio sprawdzą w aplikacji
dostępność usług oferowanych (lub nie) w hubie.

Przedstawione powyżej wskaźniki efektywności KPI są podstawowe, ale tworzą potencjał do dość dokładnej
oceny zarówno sukcesu całej koncepcji hubów mobilności, jak i wyników osiąganych przez poszczególne
lokalizacje hubów.

7.12 Podsumowanie
Podsumowując rozdział siódmy Studium, koncentrujący się na wykonalności hubów mobilności w Warszawie,
warto przypomnieć cel Projektu SmartHubs oraz jego oczekiwany rezultat, który można określić jako
opracowanie oraz weryfikację efektywnego i ekonomicznie opłacalnego rozwiązania dla koncepcji hubów
mobilności. Zaprezentowane zostały przykłady wdrożeń hubów mobilności w innych miastach europejskich,
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zarówno z Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji, jak i Polski. Co ciekawe, w prawie każdym z tych
przypadków huby mobilności są uruchamiane w ramach wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego
– poza Polską, w której jest to bardzo rzadkie.
Jeśli chodzi o zakres usług dostępnych w hubach mobilności, zidentyfikowano następujące trzy kluczowe
obszary: rozwiązania transportowe (np. mobilność współdzielona, publiczny transport zbiorowy, mobilność
na żądanie i mikromobilność będąca własnością prywatną), rozwiązania ładowania pojazdów elektrycznych
(dla pojazdów mikromobilności z opcją podłączania do sieci i/lub wymiany baterii, a także dla samochodów
elektrycznych) oraz rozwiązania logistyczne (np. automaty paczkowe). Oczywiście w obszarze hubów
mobilności mogą być realizowane także inne funkcje.
Poza zakresem usług, w niniejszym rozdziale omówiono również wymogi dla hubów mobilności, wskazując
te kluczowe, zalecane i opcjonalne. Wśród wymagań kluczowych należy wymienić: wystarczający przepływ
użytkowników, wystarczającą przestrzeń, nieprzerwaną zdolność operacyjną 24/7, przynajmniej jedną
samoobsługową usługę mobilności współdzielonej (oczywiście zalecanych jest więcej), cyklicznie uzupełnianą
flotę pojazdów, wyraźnie wyznaczoną przestrzeń w przestrzeni miejskiej z dobrą widocznością, odpowiedni
branding, jasny przekaz o korzyściach hubu dla społeczeństwa , oświetlenie, skupienie się na wygodzie
użytkowników i dostępności hubu, oraz, co nie mniej ważne, zgodność z lokalnym planem zagospodarowania
przestrzennego. W celu uzyskania optymalnego efektu, huby mobilności powinny być planowane jako cała
sieć takich punktów, uzupełniających węzły transportu publicznego i umożliwiających łączenie modalności
transportu współdzielonego i zbiorowego.
Jeśli chodzi o ocenę kosztów i model biznesowy dla hubów mobilności, wymagane dla jednego hubu
nakłady inwestycje zostały oszacowane na przedział od 10,000 do 26,000 EUR, w zależności od tego, czy
będzie w danej lokalizacji dostarczana energia elektryczna i instalowane ładowarki. Ponadto, im większa
liczba hubów i im dłuższy czas trwania projektu, tym większa efektywność inwestycji w przeliczeniu na
jeden hub, wahająca się od 166,000 EUR na hub (w przypadku 1 roku i 1 hubu) do zaledwie 4,400 EUR na
hub (dla 15 lat i 500 hubów).
W odniesieniu do form realizacji hubów mobilności, Studium dostarcza wielu dowodów na to, że powinno
to być podejście pozwalające na realizację projektu wspólnie przez administrację publiczną i sektor prywatny,
przy czym każda ze stron powinna koncentrować się na realizacji swoich głównych celów zgodnie ze swoimi
najlepszymi kompetencjami, np. w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – w szczególności koncesji
na usługi – realizowanego przez dostawcę (operatora) hubów mobilności będącego swoistym pośrednikiem
pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami. Ważna uwaga dotycząca mechanizmu podziału
kosztów i dochodów jest taka, że każdy z partnerów projektu powinien finansować przedsięwzięcie zgodnie
ze swoim zakresem działania i rolą odgrywaną w projekcie, a także powinien mieć prawo do zachowania dla
siebie dochodów wynikających z jego głównej działalności i zgodnie z wkładem wnoszonym w przedsięwzięcie.
Jeśli chodzi o ryzyka związane z realizacją sieci hubów mobilności w Warszawie, główne zagrożenia nie
są związane z wyzwaniami operacyjnymi, ale raczej z wewnętrzną zdolnością m.st. Warszawy do właściwego
rozpoznania potencjału i znaczenia projektu, a następnie do jego efektywnej realizacji. Niektóre z pozostałych
zidentyfikowanych ryzyk z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia związane są z wdrożeniem projektu
(długość procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalizacji i/lub i uzyskaniu
przyłącza do sieci energetycznej, jak również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), działaniami
operacyjnymi (głównie związanymi z niewłaściwym wyborem lokalizacji dla hubów mobilności i ich wówczas
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niską efektywnością) oraz ograniczonym popytem na usługi mobilności współdzielonej ze względu na
sezonowość.
Zdefiniowano również kilka podstawowych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które pozwalają na
śledzenie wydajności hubów mobilności, zarówno jako całej sieci hubów, jak i jej poszczególnych lokalizacji.
Na poziomie ogólnym (całej sieci) obejmują one lokalny podział zadań transportowych (tzw. modal split,
który pokazuje, jakie formy przemieszczania się po mieście wybierają jego mieszkańcy) oraz lokalny wskaźnik
motoryzacji indywidualnej (liczbę posiadanych na własność samochodów osobowych w przeliczeniu na 1,000
mieszkańców). Natomiast ocena poszczególnych lokalizacji hubów mobilności pod kątem efektowności ich
funkcjonowania możliwa jest do wyrażenia np. poprzez liczbę użytkowników hubu, liczbę podróży/wynajmów
zrealizowanych w danej lokalizacji, generowany ruch pieszy czy też aktywności w aplikacjach mobilnościowych.
Jeśli chodzi o odpowiednie lokalizacje dla hubów mobilności, ich podstawowym celem powinno być
dopasowanie się do istniejącej sieci publicznego transportu zbiorowego, co oznacza bliskość wszelkiego
rodzaju węzłów transportowych, takich jak stacje metra/kolei, pętle autobusowe/tramwajowe, punkty
przesiadkowe, parkingi miejskie (np. P&R, ale nie tylko) czy ważne skrzyżowania w sieci drogowej. Kolejnym
kluczowym elementem lokalizacji hubów mobilności jest ich maksymalne zbliżenie do społeczności lokalnej,
a więc zlokalizowanie ich w pobliżu osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, co umożliwi
mieszkańcom codzienne korzystanie z hubów mobilności i oferowanych tam opcji transportowych. Ostatnim,
ale nie mniej ważnym czynnikiem, jest też uzupełnienie sieci hubów mobilności o nieruchomości komercyjne:
biura, centra handlowo-usługowe oraz hotele.
W ramach Studium przeanalizowano również obszar administracyjny Warszawy w kontekście odpowiedniej
lokalizacji hubów mobilności. Wskazano ok. 750 lokalizacji dla hubów mobilności w Warszawie. Skuteczna
realizacja projektu będzie jednak wymagała przede wszystkim właściwego rozpoznania korzyści, jakie
może on przynieść środowisku, miastu i jego mieszkańcom, systemowi transportu miejskiego, a także
podmiotom gospodarczym działającym w mieście (tu: usługom mobilności współdzielonej i nieruchomościom
komercyjnym).

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i zdaniem jego autora dane w nim
zawarte są dokładne, rzetelne i aktualne. Pomimo dołożenia najwyższej staranności, nie jest jednak możliwe
zagwarantowanie pełnej poprawności lub kompletności przedstawionych danych. W związku z powyższym,
korzystanie z danych zawartych w Studium odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
Każde wykorzystanie danych z niniejszego Studium Wykonalności wymaga wskazania Studium jako źródła.
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