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Katalizator nowego transportu

Adam Jędrzejewski, 
założyciel i prezes stowarzyszenia 
Mobilne Miasto

determinuje nasze decyzje transportowe. Płynność, szybkość i przewidywalność
odgrywają tu kluczową rolę.

TAKIM ROZWIĄZANIEM SĄ HUBY MOBILNOŚCI.

Choć koncepcja ta wszędzie jest jeszcze nowością, na świecie zdążyła już  
z powodzeniem przejść pierwsze testy. Tylko w ostatnim czasie inwestycje  
w huby mobilności zapowiedziały Wiedeń, a także Düsseldorf, Hamburg 
i Monachium. Te dwa ostatnie miasta planują zbudowanie po 200 hubów, 
widząc w nich sposób na zmniejszenie problemów komunikacyjnych  
i zrównoważenie transportu, korzyści ekologiczne i wygodę.

Warto skorzystać z tych atutów także w Polsce. Dlatego przedstawiamy Państwu 
miejską innowację infrastrukturalną, dzięki której transport współdzielony  
uwolni swój cały potencjał. Huby mobilności to katalizator i game changer,  
to droga do sharingu 2.0 – bardziej przewidywalnego, dostępnego  
i różnorodnego, zachowującego zarazem wszystkie swoje dotychczasowe 
zalety, z elastycznością na czele. A w efekcie: do takiego sharingu,  
który będzie stanowił – obok pojazdów prywatnych oraz konwencjonalnej 
komunikacji zbiorowej – trzeci filar miejskiego systemu transportu. 

                                  
                                  MÓWIĄC NAJKRÓCEJ,  
                                  HUBY MOBILNOŚCI 
                                  TO SPOSÓB NA LEPSZE MIASTA.

1 https://research.hva.nl/en/publications/behavioural-perspective-on-car-owners-uptake-of-shared-e-mobility                

Każda nasza podróż w mieście łączy dwa punkty na jego mapie.  
I zawsze dążymy do tego, by to połączenie zrealizować jak najszybciej, 
najsprawniej i najwygodniej. Efektywne łączenie jest istotą transportu.

Obecna sytuacja komunikacyjna w miastach często wygląda inaczej.  
Rodzi napięcia związane ze zbyt dużym zagęszczeniem ruchu i korkami,  
przynosi straty czasu, powoduje zanieczyszczenie powietrza, hałas i stres.  
Deficyt przestrzeni sprawia, iż o transporcie nierzadko dyskutuje się  
w kategoriach walki o miejsce na drodze. Mówimy o rywalizacji między 
komunikacją zbiorową a prywatną, między kierowcami aut a rowerzystami, 
między użytkownikami e-hulajnóg a pieszymi itp., itd. Transport zaczyna 
dzielić – a to już jest przejaw poważnego, głębszego problemu.

Tam, gdzie jest problem, tam na szczęście pojawiają się także rozwiązania.  
W miejskim transporcie na wielu polach obserwujemy innowacje, których 
istota – ponownie – polega na łączeniu. Nowy model użytkowania
pojazdów – sharing – łączy zalety indywidualnego korzystania  
z pojazdu z zaletami komunikacji zbiorowej. Innowacje technologiczne  
– aplikacje mobilne – łączą pojazd z użytkownikiem, oferując proste 
i szybkie narzędzie jego wynajmu. Nowe pojazdy – hulajnogi elektry-
czne i e-rowery – łączą zwinność małych jednośladów z bezemisyjnym 
napędem, pozwalającym uniknąć nadmiernego wysiłku.

NIEZBĘDNE JEST JEDNAK JESZCZE COŚ: ROZWIĄZANIE,  
KTÓRE POŁĄCZY WSZYSTKIE TE NOWOŚCI W JEDEN SPÓJNY, 
EFEKTYWNY SYSTEM.

Taki, aby wybór środka transportu zawsze mógł być optymalny  
– nie zaś warunkowany jego niepewną dostępnością. Do tego celu  
potrzebujemy innowacji infrastrukturalnych, bo to właśnie infrastruktura 
miejska, co jasno pokazały m.in. niedawne badania w Holandii i Belgii1, 
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RZUT OKA: Czym jest hub mobilności?

Badanie ilościowe CAWI 
na ogólnopolskiej  
reprezentatywnej  
grupie respondentów (n=327) 

JEDNYM ZDANIEM

Huby mobilności  
to specjalnie zaprojektowane  
węzły parkingowe  
w wybranych punktach miasta,  
opcjonalnie wyposażone w infrastrukturę  
ładowania, koncentrujące bogatą ofertę  
współdzielonych pojazdów, wynajmowanych  
z aplikacji: aut, skuterów, elektrycznych  
hulajnóg i rowerów.

75%
Polaków lubi 
ideę hubów 
mobilności Hub mobilności Adgar Plaza w Warszawie
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RZUT OKA: Czym jest hub mobilności?

HUBY MOBILNOŚCI ŁĄCZĄ 
różne współdzielone 
USŁUGI MOBILNOŚCI 
(i nie tylko) W JEDNYM MIEJSCU

Hub mobilności to miejska innowacja infrastrukturalna: specjalnie  
wyznaczone i wyraźnie oznakowane miejsca (inaczej hot-spoty)  
z niezbędnym wyposażeniem technicznym, stanowiące węzły parkingowe  
dla pojazdów współdzielonych.

Głównym celem hubów mobilności jest zwiększenie dostępności 
transportu współdzielonego. Umożliwiają one dogodne przesiadki 
podczas podróży po mieście z wykorzystaniem multimodalnych 
kombinacji komunikacji zbiorowej i współdzielonej.

Hub mobilności zapewnia łatwy i przewidywalny dostęp do wszystkich  
lub wybranych rodzajów pojazdów sharingowych od dostawców  
publicznych i prywatnych. Znajdziemy tu rowery, elektryczne hulajnogi,  
skutery i samochody.

Elementami hubu mobilności mogą być także inne 
usługi i funkcjonalności – np. ładowarki  
do pojazdów elektrycznych lub punkty 
dostarczania i odbioru paczek.

Huby mobilności są ulokowane w przemyślanych punktach w przestrzeni miejskiej na terenie
publicznym (np. przy węzłach przesiadkowych, obiektach użyteczności publicznej) lub prywatnym 
(centra biurowe, obiekty handlowe i wielofunkcyjne, osiedla mieszkaniowe, hotele etc).
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RZUT OKA: Czym jest hub mobilności?

Hub mobilności Business Garden Warszawa
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DLACZEGO transport współdzielony?
Transport współdzielony łączy zalety komunikacji zbiorowej  
i indywidualnych środków lokomocji, a jednocześnie nie ma ich wad.  
Dzięki temu może być jednym z najskuteczniejszych remediów na współczesne  
wyzwania i bolączki miast, związane ze zbyt dużym natężeniem ruchu  
prywatnych samochodów i jego negatywnymi konsekwencjami przestrzennymi,  
ekologicznymi i społecznymi.

CORAZ WIĘKSZA POWSZECHNOŚĆ  
Usługi współdzielonej mobilności dostępne są w blisko 200  
miejscowościach w Polsce, składa się na nie ok. 125 tys. pojazdów  
samoobsługowych, a w usługach sharingowych zarejestrowane są 
miliony Polaków.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ  
Na jeden pojazd współdzielony przypada w Polsce nawet  
100 zarejestrowanych użytkowników, podczas gdy pojazd w użytku  
indywidualnym obsługuje najczęściej jedna osoba.

WIĘCEJ UWOLNIONEJ PRZESTRZENI  
Sharing zaspokaja potrzeby mobilności przy mniejszym wykorzystaniu  
zasobów (potrzebnych jest mniej pojazdów i parkingów). Tylko jedno 
auto współdzielone może zastąpić nawet 8-19 samochodów prywatnych2.

MNIEJ SPALIN I HAŁASU 
We flotach operatorów sharingowych 95% stanowią pojazdy
nieemitujące spalin i bezgłośne3.

2 Jochem, P., Frankenhauser, D., Ewald, L., Ensslen, A., Fromm, H.,  
Does free-floating carsharing reduce private vehicle ownership?  
The case of SHARE NOW in European cities. Karlsruhe Institute of Technology
3 Strategia Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce, stan na II połowę 2022 r.                      

Hub mobilności Business Garden Warszawa
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DLACZEGO transport współdzielony?

Huby mobilności są nieodłącznie związane z transportem współdzielonym,  
rozbudowując jego funkcjonalność w sposób, który pozwoli  
na pełniejsze czerpanie korzyści z sharingu.

MULTIMODALNOŚĆ
Usługi sharingowe stanowią uzupełnienie innych form transportu  
na pewnych odcinkach podróży, zwłaszcza na pierwszej/ostatniej mili. 
Dzięki ich efektywnemu łączeniu (np. mikromobilności + transportu  
zbiorowego) często zyskujemy na czasie i jest to wygodne.

ZMIANA NAWYKÓW TRANSPORTOWYCH  
I OBNIŻONY WSKAŹNIK MOTORYZACJI  
INDYWIDUALNEJ
Dzięki dostępności w miastach różnych usług sharingowych,  
w połączeniu z ofertą transportu zbiorowego, mieszkańcy mogą  
uniezależnić się od posiadania samochodów osobowych  
na własność.

WARTOŚĆ DODANA DLA NIERUCHOMOŚCI 
Transport współdzielony zwiększa atrakcyjność i dostępność nieruchomości  
przyciągających intensywny ruch: biurowców, centrów handlowych,  
osiedli, hoteli czy budynków użyteczności publicznej.

Hub mobilności Adgar Plaza w Warszawie
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ROZWÓJ OFERTY pojazdów współdzielonych 
w Polsce

Źródło: 
Raporty Mobilnego Miasta, wrzesień 2022 r. 
oraz Strategia Rozwoju Nowej Mobilności  
w Polsce, wrzesień 2022 r. 

Oferta pojazdów współdzielonych – rozumiana jako całość – stale się w Polsce zwiększa (jedynym wyjątkiem są tu skutery). 
LICZBA SAMYCH TYLKO POJAZDÓW MIKROMOBILNYCH (ROWERÓW, HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH I SKUTERÓW) NA KONIEC 
WRZEŚNIA 2022 R. SIĘGNĘŁA 120 TYŚ.4 DO CZEGO NALEŻY DODAĆ OK. 5 TYS. AUT5 DOSTĘPNYCH W SYSTEMACH CAR SHARINGU. 
Sukcesywnie rosnąca podaż w coraz większym stopniu nakazuje myślenie o tej kategorii mobilności 
w sposób systemowy – czego jednym z istotnych elementów stają się huby mobilności.

ROWERY 
(BIKE SHARING)

23,7 tys. 

94 miejscowości 

SKUTERY

563

11 miejscowości 

SAMOCHODY 
(CAR SHARING)  

ich liczba 
w Polsce 

sięga 
obecnie 

ponad 5 tys. 
pojazdów

4 https://smartride.pl/jest-juz-94-tys-sharingowych-e-hulajnog-w-161-miejscowosciach-w-polsce-rowerow-tez-przybylo/
5 Strategia Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce, stan na II połowę 2022 r.                

ZOOM na miasto
WARSZAWA

W stolicy Polski we wrześniu 2022 r. 
mieszkańcy i goście mieli do dyspozycji: 
• ponad 21 tys. współdzielonych  
   hulajnóg elektrycznych 
   (oferta 4 operatorów), 
• ponad 5 tys. współdzielonych 
   rowerów (oferta 2 operatorów)      
• blisko 2 tys. samochodów 
   carsharingowych (oferta 3 operatorów). 

  Dla porównania – jak wynika z danych ZTM 
  za 2021 rok – komunikację publiczną w dni 
  powszednie obsługuje 1,5 tys. autobusów, 
  428 składów tramwajowych, 54 pociągi  
  metra i 20 składów Szybkiej Kolei 
        Miejskiej.

WRZESIEŃ 2022

Mobilne Miasto    —    ikony transportowe    —    © wszelkie prawa zastrzeżone 
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2021 R.
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2022 R.
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2021 R.
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OD WRZEŚNIA 
2021 R.

OD CZERWCA 
2022 R.

+
100%

+
10%

-
47%

+
30%

+
4%

+
14%

HULAJNOGI 
ELEKTRYCZNE

94 tys. 

161 miejscowości 

W całej Polsce usługi wynajmu współdzielonych 
pojazdów dostępne są w ok. 200 MIEJSCOWOŚCIACH.

65 miejscowości 

tu bez .
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DLACZEGO I JAK huby mobilności  
zrewolucjonizują transport współdzielony

Obecnie główną bolączką transportu sharingowego jest jego niska przewidywalność. 
Mieszkańcy, planując podróż, nie mają pewności, czy w pożądanym terminie  
i akceptowalnej odległości znajdą niezbędny pojazd.

Dlatego transport współdzielony odgrywa w miastach mniejszą rolę, niż mógłby  
i niż powinien. To, że mimo tych minusów cieszy się dużą popularnością, dowodzi  
jego wysokiej atrakcyjności: mieszkańcy miast chętnie korzystają z sharingu niezależnie  
od obecnych barier. O ile jednak chętniej sięgaliby po niego, gdyby...

       …w kluczowych dla siebie rejonach miasta znali mapę licznych punktów,  
 w których zawsze znajdą współdzielone auto, skuter, rower lub hulajnogę  
 elektryczną?

       …planując przesiadkę, wiedzieli, że przy ich węźle komunikacyjnym  
 znajduje się hub z dostępnymi pojazdami współdzielonymi różnego typu?

       …wiedzieli, że pojazdy te są zawsze naładowane lub zatankowane?

       …mieli pewność, że po dotarciu współdzielonym pojazdem do celu  
 – np. biura lub centrum handlowego – bez problemu znajdą komfortowe 
 miejsce, gdzie go zaparkują i zakończą wynajem?
      
Niemożliwe? MOŻLIWE.  
Taki właśnie efekt będą miały dla transportu współdzielonego huby mobilności.

W zgodzie z trendami ESG 
Koncepcja hubów mobilności wpisuje się w cele polityk CSR i ESG, promując zrównoważone nawyki transportowe  
i przeciwdziałając zmianom klimatycznym. Jest także zapisana w unijnej strategii Green Deal (jako współdzielona, 
zeroemisyjna i cyfrowa mobilność, połączona w multimodalnych hubach z transportem zbiorowym).

SHARING 2.0. Huby mobilności 
to transport współdzielony wyniesiony 
w nowy wymiar:
dotychczasowe atuty systemu free-floating 
+ pełna przewidywalność podróży.

NIE TYLKO TRANSPORT – TAKŻE MIKROLOGISTYKA
Naturalnym kierunkiem rozwoju hubów mobilności  
jest ich wykorzystanie do mikrologistyki miejskiej i dodanie  
funkcji dostaw i odbioru towarów.  
Możliwe są tu następujące rozwiązania:

• punkty dostawy/odbioru paczek np. dla takich usługodawców,     
   jak np.: 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;

• flota elektrycznych pojazdów, z których mogą korzystać    
   kurierzy i dostawcy bez potrzeby ich posiadania 
   (np. przez kilka godzin dziennie).
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

Dwa multimodalne huby zlokalizowano przy kompleksach biurowców  
Adgar Plaza i Business Garden. Pierwszy z nich, uruchomiony w maju 2021 roku,  
mieści się w zagłębiu biurowym warszawskiego Służewca, słynącego  
z wyzwań komunikacyjnych (korki i problemy parkingowe).  
Drugi, działający od czerwca 2022 roku, znajduje się w dzielnicy Włochy.

Oba huby oferują bogaty miks współdzielonych pojazdów.  
Użytkownicy znajdą w nich auta od dwóch operatorów car sharingu, hulajnogi  
elektryczne również od dwóch operatorów oraz rowery z lokalnego systemu  
bike sharingu (przez pewien czas w hubach dostępne były także skutery
elektryczne, dopóki operator tej usługi nie wycofał się z Warszawy).  
Można tu w przewidywalny i komfortowy sposób znaleźć i wypożyczyć pojazd  
lub zakończyć podróż i zaparkować.

Warszawskie huby są częścią projektu SmartHubs, współfinansowanego przez EIT  
Urban Mobility. Partnerem projektu jest stowarzyszenie Mobilne Miasto, skupiające  
firmy związane z branżą nowej miejskiej mobilności.

Projekty opierają się na umowach zawartych przez operatora hubów z jednej strony  
z nieruchomościami (które tym samym zapewniły sobie lepsze skomunikowanie  
i zwiększyły ofertę transportową dla najemców, klientów i gości), a z drugiej  
– z kilkoma dostawcami usług mobilności współdzielonej obecnych na lokalnym rynku.

POLSKA
WARSZAWA – HUBY MOBILNOŚCI projektu SMARTHUBS
Pojazdy współdzielone przy biurowcach

Hub mobilności Adgar Plaza w Warszawie



Huby mobilności. Innowacja, która zmieni miasta

13

HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

POLSKA 
WARSZAWA – HUBY MOBILNOŚCI projektu SMARTHUBS
Pojazdy współdzielone przy biurowcach

W okresie od maja 2021 roku do września 2022 roku w hubie  
zlokalizowanym przy biurowcu Adgar Plaza odnotowano  
ponad 4,6 tys. przejazdów różnych pojazdów współdzielonych, 
które rozpoczęły lub zakończyły podróż w tym miejscu. 
 

33% tych podróży stanowił car sharing, 
 

62% współdzielenie e-hulajnóg,
 

a 5% współdzielone e-skutery,
jak pokazano w podziale miesięcznym na wykresie obok.

  
Prawie dwie trzecie (62%) tych przejazdów stanowiły
podróże rozpoczęte w hubie mobilności, 
a nieco ponad jedną trzecią (38%) – podróże  
zakończone w tym miejscu. 

Mobilne Miasto    —    ikony transportowe    —    © wszelkie prawa zastrzeżone 

Pojazdy  

rower e-rower 

e-hulajnoga 

rower stacja e-rower sharing 

rower cargo rower cargo sharing 

rower sharing rower stacja sharing 

hulajnoga hulajnoga sharing e-hulajnoga stacja e-hulajnoga stacja sharing 

mikroauto auto 

autobus 

e-hulajnoga sharing skuter skuter sharing skuter stacja skuter stacja sharing 

e-skuter e-skuter sharing mikroauto sharing auto sharing 

tramwaj kolej miejska metro 

e-auto e-auto sharing taxi e-taxi van osobowy van osobowy sharing 

e-van osobowy sharing e-van osobowy van towarowy van towarowy sharing e-van towarowy sharing e-van towarowy 

bus autonomiczny pociąg 

samolot prom 

Mobilne Miasto    —    ikony transportowe    —    © wszelkie prawa zastrzeżone 

Pojazdy  

rower e-rower 

e-hulajnoga 

rower stacja e-rower sharing 

rower cargo rower cargo sharing 

rower sharing rower stacja sharing 

hulajnoga hulajnoga sharing e-hulajnoga stacja e-hulajnoga stacja sharing 

mikroauto auto 

autobus 

e-hulajnoga sharing skuter skuter sharing skuter stacja skuter stacja sharing 

e-skuter e-skuter sharing mikroauto sharing auto sharing 

tramwaj kolej miejska metro 

e-auto e-auto sharing taxi e-taxi van osobowy van osobowy sharing 

e-van osobowy sharing e-van osobowy van towarowy van towarowy sharing e-van towarowy sharing e-van towarowy 

bus autonomiczny pociąg 

samolot prom 

Mobilne Miasto    —    ikony transportowe    —    © wszelkie prawa zastrzeżone 

Pojazdy  

rower e-rower 

e-hulajnoga 

rower stacja e-rower sharing 

rower cargo rower cargo sharing 

rower sharing rower stacja sharing 

hulajnoga hulajnoga sharing e-hulajnoga stacja e-hulajnoga stacja sharing 

mikroauto auto 

autobus 

e-hulajnoga sharing skuter skuter sharing skuter stacja skuter stacja sharing 

e-skuter e-skuter sharing mikroauto sharing auto sharing 

tramwaj kolej miejska metro 

e-auto e-auto sharing taxi e-taxi van osobowy van osobowy sharing 

e-van osobowy sharing e-van osobowy van towarowy van towarowy sharing e-van towarowy sharing e-van towarowy 

bus autonomiczny pociąg 

samolot prom 

Rosnące zainteresowanie użytkowników  
ofertą hubu

05/21       07/21       09/21      11/21        01/22       03/22      05/22       07/22       09/22

e-hulajnogi
e-skutery
car sharing
suma
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

NIEMCY
BERLIN – JELBI
Huby mobilności w ramach platformy Mobility-as-a-Service

Sieć multimodalnych hubów mobilności jest częścią szerszego programu pilotażowego Jelbi,
prowadzonego od 2019 roku przez BVG – operatora publicznego transportu zbiorowego 
w Berlinie we współpracy z kilkunastoma dostawcami usług mobilnościowych.

Program polega na cyfrowej integracji publicznych i współdzielonych środków transportu  
na jednej platformie MaaS (z punktu widzenia użytkownika: aplikacji). Rejestracja w aplikacji  
daje dostęp do całej gamy współdzielonej mobilności – od autobusów i pociągów, przez rowery,  
e-hulajnogi i e-skutery, po samochody i taksówki (łącznie ok. 70 tys. pojazdów zintegrowanych  
na platformie). Pozwala na planowanie tras, rezerwację i uiszczanie płatności.

Elementem programu jest wyznaczanie w przestrzeni miejskiej hubów mobilności,  
często zlokalizowanych w pobliżu węzłów transportu publicznego (np. stacji kolei miejskiej),  
niekiedy wyposażonych również w ładowarki dla mikromobilności.

W sierpniu 2022 roku w Berlinie działały 62 huby mobilności, skupiające rowery, e-hulajnogi,  
e-skutery oraz car sharing, w niektórych przypadkach wzbogacone dodatkowo o możliwość
ładowania pojazdów elektrycznych.

O SUKCESIE projektu świadczy to, że z aplikacji Jelbi  
korzysta około 8% mieszkańców Berlina.

Zdjęcia: BVG Jelbi
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

NIEMCY 
STUTTGART – SMART CITY DB
Huby mobilności + transport kolejowy

Program polega na wdrożeniu koncepcji hubów mobilności  
przez narodowego niemieckiego operatora kolejowego  
Deutsche Bahn (DB). Celem jest efektywne skomunikowanie  
miasta ze stacją kolejową i ułatwienie w ten sposób  
korzystania z połączeń kolejowych.

Przed budynkiem stacji kolejowej powstał hub mobilności,  
pozwalający pasażerom kolei na wygodne przesiadanie się  
pomiędzy transportem kolejowym a pojazdami współdzielonej
mobilności w szerokim wyborze (rowery, e-hulajnogi, e-skutery  
i car sharing).

Lokalizacja wewnątrz ważnego węzła  
transportowego i połączenie współdzielonej  
mobilności z transportem kolejowym  
jest przykładem WZORCOWEGO PODEJŚCIA  
do koncepcji hubów mobilności.

Smart City DB, Sebastian Berger
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

NIEMCY  
DÜSSELDORF – MOBILITÄTSTATION 
Huby mobilności jako projekt porządkujący miasto

MobilitätStation to inicjatywa miasta Düsseldorf, prowadzona przez specjalnie powołaną  
do tego celu miejską spółkę Connected Mobility Düsseldorf GmbH, dysponującą budżetem  
6 mln euro rocznie.

Na obszarze śródmieścia wyznaczono ponad 30 wspólnych stacji wypożyczeń, w których
dostępne są rowery (elektryczne i konwencjonalne), hulajnogi elektryczne i skutery elektryczne,
łącznie od dziewięciu różnych operatorów. Plan zakłada wyznaczenie docelowo  
100 takich stacji. Obszary te są oznakowane zarówno poziomo, jak i pionowo.  
Wprowadzane są także specjalne stojaki, zapobiegające przewracaniu się e-hulajnóg.

Na mocy umów z operatorami stacje zostały wyraźnie oznaczone w aplikacjach dostawców,  
a parkowanie i zdawanie pojazdów poza nimi w strefie śródmiejskiej jest cyfrowo zablokowane.

Celem projektu jest z jednej strony wzrost popularności  
i dostępności współdzielonej mikromobilności, a z drugiej 
– ochrona śródmiejskiej części miasta przed bałaganem  
związanym z chaotycznym parkowaniem i pozostawianiem  
pojazdów na ulicach.

MobilitätStation Kirchplatz, Connected Mobility Düsseldorf (CMD)
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
– design i oferta

AUSTRIA
WIEDEŃ – WIENMOBIL 
Huby mobilności w ramach platformy Mobility-as-a-Service

Od 2018 roku w Wiedniu powstają multimodalne huby mobilności zwane WienMobil Stationen,
zlokalizowane w pobliżu węzłów transportu publicznego i oferujące różne usługi
współdzielonej mobilności: rowery, hulajnogi, skutery, rowery cargo, car sharing.

Cele WienMobil Stationen zakładają rozwój projektu z dziewięciu lokalizacji w październiku  
2021 roku do nawet 100 hubów mobilności w 2025 roku. Pod koniec 2021 roku zabezpieczono  
na ten cel finansowanie w wysokości 15 mln euro.

Projekt, podobnie jak w Berlinie (patrz: slajd Berlin/Jelbi), łączy koncepcję hubów mobilności z szerszymi
funkcjonalnościami wiedeńskiej aplikacji MaaS (Mobility-as-a-Service) uruchomionej przez lokalnego  
operatora publicznego transportu zbiorowego (Wiener Linien) i umożliwiającej multimodalne planowanie trasy,  
płacenie za bilety transportu publicznego oraz wypożyczanie rowerów, e-hulajnóg, e-skuterów, samochodów  
z systemów car sharing, a także korzystanie z usług taxi czy dłuższego wynajmu aut (z zastrzeżeniem kwestii  
opłat za usługi inne niż transport publiczny, które w tym przypadku nie są w pełni zintegrowane z aplikacją MaaS).

Wiedeńskie huby mobilności oferują również inne funkcjonalności związane z transportem,  
takie jak bezpieczny i zadaszony parking rowerowy lub ładowanie pojazdów elektrycznych.

Zaangażowanie się miasta w to przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla działań na rzecz neutralności  
klimatycznej transportu na ostatniej mili. Warto tu dodać, że Wiedeń w 2022 roku zajął pierwsze miejsce  
w corocznym rankingu miast, w których żyje się najlepiej prowadzonym przez Economist Intelligence Unit6.

6 https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1268181%2Cwieden-najbardziej-przyjaznym-miastem-do-zycianajgorszym-damaszek.html

Wiener Linien, Johannes Zinne
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
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HOLANDIA
NIJMEGEN I ARNHEM – eHUBS
Identyfikacja problemów i rozwiązań

W ramach projektu eHUBS w Holandii stworzono sieć 13 hubów mobilności 
(10 w Nijmegen oraz trzy w Arnhem) przeznaczonych dla usług elektrycznej współdzielonej mobilności. 
Oferują one elektryczne rowery osobowe i towarowe (w części lokalizacji),
a także elektryczne samochody.

Projekt ujawnił pewne obszary zagrożeń związanych z wandalizmem oraz kradzieżami, jak również 
trudnościami w ładowaniu rowerów elektrycznych. Zostały one jednak rozwiązane poprzez zmianę 
typu współdzielonych rowerów elektrycznych (ze stacjami dokującymi zapobiegającymi kradzieży) 
oraz poprzez przejście na proces wymiany rozładowanych baterii, zamiast ich ładowania na miejscu.

UTRECHT – HUB
Ogólnokrajowy standard oznakowania hubów

Holandia stawia na ogólnokrajowe oznakowanie dla hubów mobilności, widząc w nich  
ważny element miast: infrastrukturę pozwalającą udostępniać zrównoważone formy mobilności  
i łączyć transport współdzielony z publicznym. Pierwszy taki HUB powstał przy dworcu  
Vaartsche Rijn w Utrechcie, a oferuje współdzielone rowery i samochody.

Gemeente Nijmegen, Sjoerd Gerritsen

HUB Vaartsche Rijn w Utrechcie; zdjęcie: studioSK/Movares
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HUBY MOBILNOŚCI W EUROPIE  
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BELGIA 
LEUVEN – eHUBS
Jedna z najliczniejszych sieci hubów mobilności w Europie

Sieć ponad 40 hubów mobilności została stworzona w ramach projektu eHUBS  
w 100-tysięcznym uniwersyteckim Leuven w Belgii. Jest to jeden  
z najliczniejszych obecnie znanych projektów hubów mobilności w Europie.

Usługi współdzielonej mobilności dostępne w eHUBS w Leuven obejmują różne  
kombinacje następujących środków transportu: prawie 40 rowerów elektrycznych  
(są skupione w sześciu lokalizacjach, co pozwala na odpowiednie prowadzenie  
procesu wymiany baterii), elektryczne rowery towarowe oraz ponad 120 aut  
w systemie car sharing (z udziałem 15 samochodów elektrycznych,  
który ma zostać jednak rozszerzony o kolejnych 30).

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 też strefy  
wsiadania i wysiadania, jak również infrastrukturę parkingową dla rowerów prywatnych.

Sondaż dotyczący projektu pokazał,  
że 25% użytkowników eHUBS 
domaga się zwiększenia liczby stacji. eHUB w Leuven, zdjęcie: Groen
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Kto i jak korzysta na wprowadzeniu 
hubów mobilności – BENEFICJENCI

Większe wykorzystanie i rozwój transportu współdzielonego,  
osiągnięte dzięki nasyceniu miasta hubami mobilności,  
TO NOWA JAKOŚĆ dla mieszkańców, biznesu i samorządu miejskiego

ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY KORZYŚCI:
Udrożnienie ulic dzięki zmniejszonej liczbie aut prywatnych, redukcja ich natężenia ruchu
Realna, komfortowa alternatywa dla prywatnych samochodów i aut służbowych
Ułatwienie podróży w sposób dopasowany do potrzeb mieszkańców i ich codziennych tras
Prostsze łączenie środków transportu w multimodalnych podróżach
Okazja do nawiązywania większej liczby interakcji społecznych
Mniejsza presja parkingowa 
Mniejszy bałagan parkingowy w przestrzeni publicznej 
Poprawa jakości krajobrazu miejskiego 
Więcej publicznej przestrzeni ulicznej dla ruchu pieszego i rekreacji 
Poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców dzięki bardziej aktywnej mobilności 
Minimalizacja negatywnego wpływu transportu na środowisko i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
Wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki współpracy wielu partnerów z danego rynku 
Nowe usługi o wartości dodanej, np. możliwość ładowania pojazdu 
Nowe rozwiązania logistyczno-dostawcze 
Efektywne wykorzystanie flot korporacyjnych (car sharing wewnątrz organizacji i dostęp do usług  
ogólnodostępnych, też mikromobilność i rozwój pakietowego dostępu do transportu w ramach benefitu     
pracowniczego – budżetu/pakietu mobilności)
Zmiany behawioralne dotyczące wyboru sposobu poruszania się po mieście
Wyższa ocena jakości transportu w mieście i polityki władz

 MIESZKAŃCY  
MIASTA  SAMORZĄD

 DEWELOPERZY I ZARZĄDCY 
OBIEKTÓW BIUROWYCH,  
HANDLOWYCH I OSIEDLI  

MIESZKALNYCH
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Polacy o transporcie współdzielonym  
i hubach mobilności – BADANIE

Dla każdego nowego produktu, rozwiązania czy usługi kluczowy jest potencjał zainteresowania ze strony  
użytkowników. Mówiąc językiem ekonomicznym: popyt. Jednocześnie, co pokazuje historia wielu innowacji,  
nierzadko przyszli użytkownicy nie mają świadomości, jak chętnie będą korzystać z nowości  
– dopóki nie zostaną im one zaoferowane.

Chcąc ocenić, na ile podatny jest grunt dla wprowadzenia hubów mobilności w Polsce,
przeprowadziliśmy w 2021 roku dwa badania na reprezentatywnej próbie respondentów7.

Pierwsze z nich dotyczyło profilu użytkowników hubów mobilności w Polsce.  
Drugie badanie obejmowało zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy,  
jako największej polskiej aglomeracji. Badania te ujawniły następujące fakty:

3/4 Polaków lubi ideę hubów mobilności 
Wniosek: istnieje duża grupa docelowa, otwarta na zmianę zachowań transportowych, 
w tym na mobilność publiczną, współdzieloną i aktywną

Badani w ciągu  
poprzedzającego  
roku korzystali:

Wniosek: istnieje wyraźne zapotrzebowanie na zdecydowaną większość typów  
pojazdów współdzielonych i na multimodalność ich oferty.

53%
z roweru 

miejskiego

44%
z e-hulajnogi 

na minuty

7%
ze e-skutera
na minuty

25%
z systemu

car sharing

7 Badania 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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Polacy o transporcie współdzielonym  
i hubach mobilności – BADANIE

Najważniejszymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług mobilności współdzielonej są 

odległość pojazdu od miejsca poszukiwania (średnia ocena 6,26 na 7 pkt) oraz cena za minutę użycia. 

Wniosek: wygoda i dostępność, oferowane przez huby mobilności, mogą stanowić bardzo ważny czynnik 
motywujący do korzystania z pojazdów sharingowych.

54% warszawiaków jest niezdecydowanych co do tego, 
czy warto korzystać z usług współdzielonej mobilności. 
Wniosek: istnieje ogromna grupa osób, które można do tego przekonać poprzez zwiększenie atrakcyjności sharingu 
– w tym dzięki hubom mobilności (dodatkowa wygoda i większa dostępność).

Całą kategorię mobilności współdzielonej mieszkańcy Warszawy oceniają 
wyżej niż jej poszczególne usługi (np. bike sharing, współdzielenie skuterów, car sharing, wynajem e-hulajnóg) rozpatrywane oddzielnie. 

Wniosek: sharing funkcjonuje lepiej jako cały ekosystem, kompleksowa multimodalna kategoria transportu.

Ostatnie odkrycie wyraźnie łączy wcześniejsze ustalenia w spójny wniosek:

Istnieje wyraźna synergia wynikająca z połączenia różnych  
współdzielonych środków transportu w jeden spójny system.
Efekt ten bierze się ponad wszelką wątpliwość z tego, że poszczególne usługi mobilności współdzielonej – odpowiednio połączone 
– nawzajem się uzupełniają, stają się znacznie bardziej przewidywalne, widoczne i dostępne, także w wymiarze psychologicznym.
Dowodzi to, że wdrożenie w Warszawie multimodalnych hubów mobilności może dać realną szansę
i możliwości, aby przekonać znaczącą część lokalnej społeczności do wyboru bardziej zrównoważonych opcji transportu.
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Huby mobilności dla Warszawy  
– POTENCJAŁ KONCEPCJI

Możliwości wprowadzenia koncepcji hubów mobilności w Warszawie zostały przeanalizowane w ramach projektu SmartHubs, 
kierowanego przez Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions i współfinansowanego przez EIT Urban Mobility. 
Stworzone Studium Wykonalności przynosi następujące wnioski:

Wdrażając huby mobilności w stolicy, należy je planować jako całą sieć.  
Tylko takie podejście daje gwarancję uzyskania optymalnych efektów.

Na stworzenie jednego hubu mobilności przyjęto średnią powierzchnię 50 m kw., co odpowiada  
czterem regularnym miejscom parkingowym dla samochodów. Dla szacunków kosztów (poniżej) przyjęto  
wyposażenie go w jedną ładowarkę samochodową i jedną dla mikromobilności.

Im większa skala projektu i im dłuższy czas jego trwania,  
tym większa efektywność inwestycji w przeliczeniu na jeden hub.
W przypadku projektu jednorocznego obejmującego jedną lokalizację koszty  
(nakłady inwestycyjne plus koszty operacyjne) można szacować na 166 tys. euro rocznie.
W przypadku 500 hubów mobilności, zaplanowanych jako projekt 15-letni, 
koszty te spadają do zaledwie 4,4 tys. euro rocznie na hub.

Jest to koszt, który nie powinien budzić żadnych kontrowersji na tle rutynowych wydatków  
inwestycyjnych miasta w Polsce. Przykładowo: pojedyncza latarnia miejska to koszt rzędu 13-18 tys. zł,  
azyl dla pieszych na przejściu dla pieszych 15-35 tys. zł, wiata rowerowa 20-40 tys. zł,  
a wiata przystankowa 28-42 tys. zł8.

Optymalna forma realizacji projektu to zadanie publiczne typu PPP (partnerstwo publiczno-prywatne), 
doskonale pasujące do koncepcji hubów mobilności (m.in. ze względu na licznych jej beneficjentów). 
Maksymalna ustawowa długość koncesji na usługi w Polsce to 15 lat.

Warunkiem sukcesu jest zdolność władz m.st. Warszawy do uznania potencjału  
i znaczenia projektu, a potem jego sprawnej implementacji. Same wyzwania operacyjne związane  
z hubami mobilności, jak wykazało Studium Wykonalności, są możliwe do pokonania.

8 „Ile kosztuje miasto”, https://bo.um.warszawa.pl/site/costs



Huby mobilności. Innowacja, która zmieni miasta

24

Huby mobilności dla Warszawy  
– POTENCJAŁ KONCEPCJI

750 hubów dla Warszawy
W ramach Studium Wykonalności zidentyfikowano ok. 750 potencjalnych lokalizacji 
dla hubów mobilności w Warszawie. 

Proponowane lokalizacje muszą uwzględniać istotę tej koncepcji 
– czyli stworzenie nowej opcji transportowej tam, gdzie jest ona 
szczególnie potrzebna dużym grupom użytkownikom.

Jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie 
zabudowany i zurbanizowany 
obszar miasta 
(51% powierzchni administracyjnej Warszawy, 
bez terenów zielonych, rolnych i in.), 
okaże się, że realizacja koncepcji 
hubów mobilności w liczbie 750 
oznaczałaby ich wyznaczenie
w średniej odległości 
ok. 840 metrów od siebie.

Proponowane rozlokowanie 
hubów mobilności w Warszawie

27%
na osiedlach  

mieszkaniowych

25%
przy obiektach 
użyteczności 
publicznej

22%
przy węzłach 
transportu 
zbiorowego
i parkingach

21,5%
przy nieruchomościach 

komercyjnych

4,5%
przy siedzibach 

dużych pracodawców
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Huby mobilności  
dla Warszawy  
– POTENCJAŁ KONCEPCJI Huby mobilności  

w poszczególnych  
dzielnicach Warszawy  
– rekomendowana liczba
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Zielona Wizja Warszawy 2023-30
Koncepcja hubów mobilności została ujęta w dokumencie  
„Zielona Wizja Warszawy”, nad którym do końca października  
2022 roku trwały konsultacje społeczne i który wskazuje działania 
na rzecz osiągnięcia przez miasto neutralności klimatycznej. 
 
W dziedzinie transportu jednym z takich działań (T3) jest rozwój 
multimodalnych węzłów przesiadkowych z zapewnieniem  
w nich infrastruktury umożliwiającej szybszą adaptację  
nowych środków transportu, m.in. bike sharingu,  
współdzielonej mikromobilności czy car sharingu.  
Ma to poprawić wygodę i komfort podróżowania w sposób  
alternatywny do prywatnych samochodów oraz ułatwić  
wprowadzanie platform cyfrowych typu MaaS (Mobility-as-a-Service).  
Działanie T3, o szacunkowej wartości blisko 200 mln zł,  
przewidziane jest na lata 2023-2030.  
Może zostać sfinansowane ze źródeł unijnych, miejskich, z długu  
oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Program Zrównoważonej Mobilności do 2026 roku
Huby mobilności zostały także w listopadzie 2022 roku uwzględnione  
w Programie Zrównoważonej Mobilności do 2026 roku. Przewidziano w nim,  
że „wspierana będzie organizacja miejsc i przestrzeni, w których w sposób  
uporządkowany i efektywny oferowane mogą być różne usługi związane  
z mobilnością (tzw. huby mobilności)”.

Źródło danych dla grafik powyżej: 
Studium Wykonalności wdrożenia 
hubów mobilności w Warszawie, 2021
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Hub mobilności pod klucz. 
UNIKATOWA OFERTA  
DLA MIAST I NIERUCHOMOŚCI  

Spółka Huby Mobilności to organizator transportu współdzielonego dla nieruchomości i miast. 
Jako jedyna firma w Polsce może poszczycić się doświadczeniami z prestiżowych realizacji i prowadzenia dwóch 
hubów w Warszawie. Ma zawarte umowy z czołowymi dostawcami usług współdzielonej mobilności w Polsce  
– operatorami car sharingu i mikromobilności.

Adresaci oferty
• Biurowce, dzielnice biznesowe
• Galerie handlowe, centra convenience, obiekty wielofunkcyjne
• Osiedla mieszkaniowe
• Hotele, apartamentowce, centra kongresowe
• Węzły transportowe, urzędy, placówki kulturalne i sportowe

Oferta
• Dedykowane, uporządkowane i oznaczone huby (przestrzenie  
   parkingowe) dla pojazdów wypożyczanych na minuty:  
   rowerów (w tym elektrycznych i towarowych), e-hulajnóg,  
   e-skuterów, samochodów
• Dodatkowa infrastruktura służąca np. do ładowania pojazdów 
   elektrycznych lub wymiany baterii
• Mała architektura i inne urządzenia (np. punkty odbioru paczek)

Elastyczność
• Huby mobilności realizują zamówienie pod klucz, włącznie z zapewnieniem 
   odpowiedniej oferty i dostępności pojazdów
• Huby mają charakter modułowy – zamawiający wybiera, do jakich pojazdów     
   ma być dostosowana infrastruktura na jego nieruchomości,  
   czy powinna zawierać elementy dodatkowe itp.
• Rozliczenie w postaci opłaty inicjalnej (związanej z wdrożeniem hubu) 
   oraz comiesięcznej opłaty za zarządzanie

Korzyści dla zarządzającego i właściciela nieruchomości
• Podniesienie wartości i atrakcyjności nieruchomości
• Lepsze skomunikowanie obiektu, możliwość łatwiejszego dotarcia  
   dla klientów, najemców, gości czy pracowników
• Atrakcyjna wizualnie, nowoczesna aranżacja, zapewnienie ładu  
   przestrzennego przy nieruchomości
• Korzyści wizerunkowe. Promocja zrównoważonego i zdrowego transportu,    
   możliwość uwzględnienia projektu w polityce CSR i ESG
• Przygotowanie nieruchomości na przyszłe trendy w transporcie,  
   dzięki nowoczesnej infrastrukturze dla pojazdów współdzielonych

hubymobilnosci.pl
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Niniejszy raport przygotowany został do celów informacyjnych i w opinii jego autorów zawarte w nim dane są dokładne, 
rzetelne i wiarygodne. Pomimo zachowania najwyższej staranności nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej 
prawidłowości czy kompletności prezentowanych danych.

Cytowanie jakichkolwiek treści z niniejszego raportu wymaga podania źródła.
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