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Leszek Leśniak
Współzałożyciel portalu  

autonaminuty.org

Autonaminuty.org

to najstarszy polski portal informacyjny zajmujący się 
dogłębnie współdzieloną mobilnością samochodową 
czyli car sharingiem. Portal stworzony został przez osoby 
z długoletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. 
Czytelnicy znajdą tam również wiele materiałów na temat 
tradycyjnego wynajmu samochodów jak i przyszłości 
mobilności, w tym elektromobilności i pojazdów 
autonomicznych.

Polski rynek car sharingu 
zapisał się w światowej historii 
wieloma akcentami

Car sharing, czyli zautomatyzowany wynajem samochodów w szerokiej skali działa 
w Polsce już od 6 lat. Mimo tego, że w krajach zachodniej Europy pierwsze, 

komercyjne usługi startowały już 50 lat temu, polski rynek rozwinął się bardzo 
dynamicznie zapisując się w światowej historii branży wieloma akcentami. Najliczniejsza 

flota w Europie Środkowej, największa ilość samochodów hybrydowych, przejazdy 
typu ‘one-way’ pomiędzy strefami, czy cennik ki lometrowy to tylko kilka 

pionierskich osiągnięć.

Car sharing w Polsce udowodnił, że nie jest wyłącznie usługą do przejazdów 
miejskich, oferując istotną alternatywę dla tradycyjnego wynajmu typu rent-

a-car. Warto również zauważyć, że pomimo różnych działań 
podmiotów zagranicznych, ‘auta na minuty’ w Polsce to 

obecnie biznes w 100% z polskim kapitałem.

Car sharing, jak i całą nową mobilność, czekają lata 
pełne wyzwań, lecz to, jak rozwinął się przez 

swoje pierwsze 6 lat, pozwala wierzyć, że 
kolejne będą również stać pod znakiem 

rozwoju,  szczególn ie w zakres ie 
dostępności i wygody korzystania.”
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Car sharing podnosi świadomość  
społeczną w dziedzinie elektromobilności

Albert Kania
Senior New Mobility Manager, PSPA

Polskie Stowarzyszenie  
Paliw Alternatywnych (PSPA)

to największa organizacja branżowa, kreująca rynek 
elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce 
i w regionie CEE.

Integrujemy wiodące marki z całego łańcucha wartości 
w elektromobilności. Tworzymy środowisko producentów 
pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług 
ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych oraz 
wszystkich pozostałych podmiotów i instytucji aktywnych 
w obszarze zrównoważonego transportu.

Zrzeszamy ponad 200 przedsiębiorstw, będąc 2. pod 
względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych 
organizacją branżową w Europie. Wspólnie działamy 
na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia 
gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny 
rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie.

Elektryfikacja, współdzielenie i autonomizacja to trendy, które już dziś zmieniają sposób, w jaki 
postrzegamy transport. Potencjał, który jest w nich zawarty, to przede wszystkim szansa na 

poprawę jakości i bezpieczeństwa życia w miastach, dlatego tak ważne jest dokładanie wszelkich starań 
na drodze do ich implementacji. Co istotne, wszystkie te trendy wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

Car sharing samochodów elektrycznych przynosi szereg korzyści, zarówno natury społecznej, jak 
i ekologicznej. Przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji z sektora transportu 

drogowego, redukuje poziom hałasu w miastach, jak również prowadzi do zmniejszenia natężenia 
ruchu i powstawania zatorów komunikacyjnych. Ponadto, dzięki usługom mobilności współdzielonej 

każdy ma możliwość praktycznego przetestowania i zapoznania się z samochodami 
elektrycznymi, co podnosi świadomość społeczną w dziedzinie elektromobilności.

Nie możemy jednak zapominać, że popularyzacja nowych rozwiązań wiąże się z szeregiem 
wyzwań natury logistycznej, operacyjnej oraz biznesowej. Celem niniejszego opracowania 

jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych 
z wdrażaniem car sharingu Polsce, a w szczególności jego 

zeroemisyjnej odmiany. Wnikliwa analiza objęła m.in. 
dotychczas zrealizowane projekty w tym obszarze, co 

pozwoliło określić katalog dobrych praktyk, 
stanowiących cenną bazę wiedzy dla przyszłych 

in ic ja tyw dotyczących wspó łdz ie len ia 
samochodów elektrycznych.

Serdecznie zapraszam do lektury.”
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Aut prywatnych w miastach będzie coraz 
mniej, a współdzielenia coraz więcej

Adam Jędrzejewski
założyciel i prezes

Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Współdzielenie aut w postaci systemów car sharingu pozostaje w Polsce wciąż 
niedocenianym systemowo narzędziem do równoważenia ekosystemu mobilności 

miejskiej. Przywileje w ruchu i parkowaniu posiada nawet sto tysięcy taksówek, ale nie ma 
ich kilka tysięcy aut współdzielonych, których dostępność jest jednym ze sposobów na 

obniżenie wskaźnika motoryzacji indywidualnej (a wskaźnik ten bije w Polsce co roku 
kolejne niechlubne rekordy).

Zapraszam Państwa do lektury tego unikalnego raportu, który w przystępny sposób 
wprowadza w rzeczywistość car sharingu, tłumaczy o co w tym wszystkim chodzi, 

dokonuje diagnozy dotychczasowych 6 lat rozwoju rynku i proponuje działania 
na rzecz rozwoju współdzielenia aut w Polsce.

Co chyba jednak najważniejsze, w raporcie wypowiadają 
się liderki i liderzy największych polskich miast. I nie 

pozostawiają wątpliwości, że car sharing jest korzystną 
opcją i dla mieszkańców, i dla przestrzeni miast, i dla 

środowiska.

Moja propozycja: zróbmy więc wspólnie coś 
dobrego dla naszych miast!”
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ROZDZIAŁ 1

Streszczenie 
menedżerskie

Car sharing pozwoli miastom 
„odetchnąć”, ale wymaga 
systemowych rozwiązań

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



2. Zalety dla miast, mieszkańców i środowiska 

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

Jesienią 2022 r. minęło 6 lat, odkąd pojawiła się w Polsce pierwsza 
ogólnodostępna usługa współdzielenia aut. Dzięki systemom car sharingu 
ich użytkownicy zyskują wygodny dostęp do samochodu bez 
konieczności jego posiadania, nawet na kilka minut, płacąc wyłącznie 
za czas korzystania, bez ponoszenia stałych kosztów.

  Systemy car sharingu dostarczają szeregu korzyści zarówno w wymiarze zbiorowym, 
jak i indywidualnym. Przede wszystkim uwalniają przestrzeń. Tylko jedno 
auto współdzielone może zastąpić posiadanie od 8 do nawet 19 aut w użytku 
prywatnym4, a tym samym „uwolnić” każdorazowo 80-190 m2 przestrzeni. Ponadto, 
car sharing to oszczędność pieniędzy. Przyjmuje się, że ten sposób dostępu 
do auta jest finansowo opłacalny przy rocznych przebiegach do 10 tys. km6. 
Wreszcie, współdzielenie aut w miejsce ich posiadania ma pozytywny wpływ 
na środowisko, zmniejszając emisje spalin i redukując ślad węglowy systemu 
transportowego.

  Car sharing jest tym samym jednym z narzędzi do zmiany nawyków 
komunikacyjnych na bardziej zrównoważone oraz do obniżenia 
wskaźnika motoryzacji indywidualnej. Między innymi z tych 
powodów zyskuje on uznanie wśród miejskich decydentów, których 
cytujemy w raporcie (od slajdu 23).

(czytaj od slajdu 17)
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3. Obraz rynku

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Podstawowym modelem oferowania usług car sharingu w Polsce są systemy 
ogólnodostępne w modelu b2c (business-to-consumer), w którym profesjonalni 
operatorzy floty udostępniają auta współdzielone mieszkańcom miast. Na koniec 
listopada 2022 r. było w Polsce 3 takich operatorów, którzy - licząc łącznie dla 
kategorii - dysponowali w największych polskich miastach flotą ok. 5,5 tys. Każdy 
z systemów dostępny jest w pełni komercyjnie, tj. bez finansowania czy wsparcia 
publicznego, oraz w tzw. modelu swobodnym (free-floating), w którym pojazdów nie 
trzeba zwracać do określonych punktów jak w modelu stacjonarnym.

  We flotach car sharingu w Polsce dominują auta miejskie i kompaktowe (łącznie 
91,4% floty) oraz o napędzie spalinowym (96,5% floty, przy czym ok. 27% stanowią 
auta hybrydowe). Na podium polskich miast z największą liczbą aut współdzielonych 
w przeliczeniu na mieszkańca znajdują się Trójmiasto, Warszawa oraz Kraków.

Łączna liczba pojazdów:

Liczba operatorów usług:

Szacowana liczba unikalnych użytkowników:

CAR SHARING OGÓLNODOSTĘPNY W POLSCE

Zasięg terytorialny:

5505

3

1 milion

15 regionów

  Podstawowym wyzwaniem rynku car sharingu w Polsce jest 
jego rentowność. Sam wewnątrzmiejski i krótkoterminowy 
system współdzielenia aut nie broni się ekonomicznie, i musi być 
dywersyfikowany usługą przejazdów międzymiastowych z dłuższymi 
wynajmami (np. dobowymi). Podobnie nierentowne jest utrzymywanie 
niewielkich flot car sharingu w mniejszych miejscowościach. Żeby 
wpłynąć na ten stan rzeczy, potrzeba systemowego wsparcia 
dla kategorii, analogicznie jak w obszarach elektromobilności czy 
transportu drogowego taxi, które podlegają licznym ułatwieniom 
i zachętom regulacyjnym, i finansowym.

(czytaj od slajdu 29)
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4. Profil użytkownika

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Dominującym stylem komunikacyjnym w polskich miastach są wciąż podróże 
własnym samochodem (blisko 50% badanych12). Własne auta zajmują szczególną 
pozycję w polskim społeczeństwie. Posiadanie samochodu osobowego na własność 
jest dla ponad 82% polskich kierowców13 zwiększeniem poczucia niezależności. 
Polska należy też do europejskich „liderów” w zakresie ich liczby per capita (średnio 
664 aut na 1000 mieszkańców11), przy średnim ponad 15-letnim wieku pojazdu7. Co 
ciekawe, dla 1/3 badanych własne auto nie oznacza wcale zbyt dużych wydatków, 
co może wskazywać, że wolimy nie mieć świadomości na temat rzeczywistego, 
całkowitego kosztu posiadania (TCO: Total Cost of Ownership). Ponadto, dla ponad 
41% Polaków własny samochód nie jest wyznacznikiem statusu społecznego.

  Sami użytkownicy car sharingu definiują tę usługę w szczególności jako wypożyczenie 
pojazdu na krótki czas, przy braku konieczności posiadania własnego pojazdu 

i braku zmartwień na co dzień związanych z jego utrzymaniem. 
Zaobserwowano też skłonność do rezygnacji z własnego auta 
na rzecz systemów car sharingu - wskazało tak 30% użytkowników 
tych systemów posiadających własny samochód.

  Przy decyzji o skorzystaniu z usług mobilności współdzielonej (tu: 
całej kategorii, w tym m.in. car sharingu) Polacy kierują się głównie 
wygodą (bliskość pojazdu; 93% wskazań) oraz względami 
ekonomicznymi (cena; 87%), natomiast już mniej względami 
ekologicznymi (raptem 23%). Pomimo tego, aż 85% badanych zgadza 
się z tym, że wybór pojazdów współdzielonych pozwala zmniejszyć 
negatywny wpływ transportu na środowisko.

(czytaj od slajdu 38)

„Car sharing to przede wszystkim możliwość wypożyczenia pojazdu 
na krótki czas, przy braku konieczności posiadania własnego 

pojazdu i braku zmartwień na co dzień związanych z utrzymaniem 
pojazdu. To także oszczędność na ubezpieczeniu i płatność za 

rzeczywiście przejechane minuty lub kilometry.”

DEFINICJA CAR SHARINGU WEDŁUG SAMYCH 
UŻYTKOWNIKÓW
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4. Profil użytkownika c.d.

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Najsilniejszą motywacją do korzystania z car sharingu jest możliwość 
wypożyczenia pojazdu na krótki czas (91%). Natomiast pod kątem motywacji do 
rezygnacji z posiadania własnego auta, najwyżej ocenionym przez użytkowników car 
sharingu elementem oferty tych systemów jest „bezpłatne” parkowanie na terenie 
miasta (blisko 79% wskazań). Świadomie opatrujemy bezpłatność cudzysłowem, 
ponieważ jest to wyłącznie perspektywa użytkowników, którzy nie muszą samodzielnie 
opłacać postoju w miejskich strefach płatnego parkowania. Koszt ten w pełnej 
wysokości - co niezrozumiałe, bez różnicy w porównaniu do stawki obowiązującej 
auta prywatne - przejęli bowiem na siebie operatorzy usług car sharingu.

  Użytkownicy car sharingu są w porównaniu do nie-użytkowników młodsi, nieco 
częściej płci męskiej (o 8%), osiągają wyższe przychody (o 36%), częściej mają 

Wiek:

Średnie miesięczne zarobki:

Wykształcenie wyższe:

Nie posiada własnego auta:

PROFIL POLSKIEGO UŻYTKOWNIKA CAR SHARINGU

Płeć męska:

31-50 lat

4548 zł

62%

13%

57%

wyższe wykształcenie (o 15%) i częściej posiadają samochód 
(o 10%). Jest to spójne z tym, co zaobserwowano we Włoszech 
i Szwecji z jedną istotną różnicą: w Polsce car sharing jest 
traktowany jako komplementarna usługa wobec innych środków 
transportu, a nie ich substytucja.

  Rozpatrując wyzwania jakie napotyka upowszechnianie car 
sharingu, warto także wskazać na fakt, że jako konsumenci 
kierowcy korzystają ze starych sposobów rozwiązywania 
problemów. Dzieje się tak m.in. z powodu tzw. „mechanizmu 
zamknięcia” w dotychczasowych praktykach i wybieranie znanych 
i „oswojonych” sposobów przemieszczania się.

(czytaj od slajdu 38)
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5. Wpływ COVID-19 na car sharing

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Od początku pandemii zamknięto 2/3 ze wszystkich 15. zakończonych dotychczas 
w Polsce systemów car sharingu. Pomimo redukcji liczby usług, łączna podaż 
aut w tej kategorii wzrosła jednak o ok. 10% do poziomu ok. 5500 
pojazdów. Pandemia i związany z nią spadek popytu wśród mieszkańców miast 
na przemieszczanie się nie są przy tym wyłącznym powodem niepowodzenia 
tych przedsięwzięć, aczkolwiek istotnym. Wg Barometru Nowej Mobilności PSPA 
deklarowany przez badanych popyt na usługi car sharingu w Polsce przedstawiał 
się w ostatnich latach następująco: 25% w 2019 r., 18% w 2020 r., 31% w 2021 r. 
i 28% w 2022 r.

  Pandemia postawiła i branżę car sharingu wobec konieczności zaadaptowania się do 
nowej rzeczywistości. Efektem tego było m.in. wprowadzenie bardziej elastycznych 

cenników (nie tylko liczonego w minutach czy godzinach, ale też wg 
stawek dobowych), a także niespotykana ekspansja w zakresie 
dostępności terytorialnej usług. Remedium na obniżony 
popyt na mobilność w miastach okazały się bowiem podróże 
międzymiastowe. Nie bez powodu wszyscy z aktywnych operatorów 
car sharingu w Polsce świadczą swoje usługi w wielu miastach 
pozwalając migrować pojazdom pomiędzy tymi lokalizacjami.

  W 2021 r. europejski rynek car sharingu wzrósł o 21% pod względem 
liczebności floty15, a pierwsze trzy kwartały 2022 r. potwierdziły 
(wg danych Fluctuo z europejskich miast) utrzymanie popytu na 
poziomie z 2021 r.

DEKLAROWANY PRZEZ POLAKÓW 
POPYT NA CAR SHARING

(czytaj od slajdu 47)
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6. Elektromobilność w car sharingu

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Współczynnik aut czysto elektrycznych (BEV: Battery Electric Vehicle) w polskich 
flotach car sharingu wynosi 3,5%, co jest blisko 40-krotnie wyższym udziałem aut 
bateryjnych w porównaniu do poziomu ogólnokrajowego, gdzie wynosi on niespełna 
0,1%. Tym samym elektryczne pojazdy we flotach car sharingu przyczyniają się do 
społecznej promocji elektromobilności. Ten korzystny wynik jest jednak w blisko 85% 
zasługą tylko jednej z usług z flotą 164 BEV.

  W kilkuletniej historii polskiego car sharingu 6. operatorów oferowało w pełni 
zeroemisyjne floty pojazdów współdzielonych. Wszystkie te projekty zostały zamknięte 
z uwagi na brak rentowności, głównie wobec zbyt wysokich kosztów przedsięwzięcia 
dla floty elektrycznej.

  Wg Barometru Nowej Mobilności PSPA z 2022 r. 69% użytkowników car sharingu 
zdarzało się wybierać auto elektryczne (wzrost o 4% w porównaniu do 2020 r). 
Natomiast najczęstszą przyczyną niewybierania współdzielonego auta elektrycznego był 
brak takich aut w pobliżu - 37% wskazań (wobec 40% w 2020 r.) *Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu

WYZWANIA ELEKTRYCZNEGO  
CAR SHARINGU

(czytaj od slajdu 53)

  Niewystarczająca dostępność infrastruktury ładowania (wg 
ICCT* powinno to być 7 punktów ładowania na 1km2).

  O ponad 30% droższa flota w porównaniu do aut spalinowych 
wykorzystywanych w car sharingu w Polsce.

  Wysokie koszty działalności (leasing, ubezpieczenie, likwidacja 
szkód, relokacja, własne ładowarki).

  Ograniczone zasięgi pojazdów, a tym samym dostępność tylko 
w jednym mieście i brak podróży międzymiastowych.
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7. Digitalizacja car sharingu: MaaS

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Platformy „mobilności jako usługi” (MaaS: Mobility-
as-a-Service) to holistyczne koncepty, w których za 
pośrednictwem aplikacji mobilnych korzystamy 
z usług mobilności w modelu all inclusive - 
zawierającej w jednym miejscu zintegrowaną ofertę 
wszystkich opcji transportowych, których potrzebujemy 
do podróżowania po mieście: transport zbiorowy oraz 
współdzielony transport indywidualny, niezależnie od 
tego, kto jest przewoźnikiem czy dostawcą usługi. 
Platformy MaaS zawierają także planer podróży, 
który w optymalny sposób zaprogramuje multimodalne 
podróże, jak również opcję płatności - czy to 
jednorazowej, czy to w formie subskrypcji.

  Największa platforma MaaS funkcjonuje od 2019 r. 
w Berlinie pod nazwą Jelbi, a została wdrożona przez 
miejscowego zarządcę transportu publicznego (BVG). 
Platforma ta łączy ponad 70 tys. pojazdów  

transportu zbiorowego i współdzielonego (w tym 
wybrane usługi car sharingu), a skorzystało z niej 
już 8% berlińczyków.

  W Polsce nie powiodły się dotychczas próby 
stworzenia platformy MaaS. Podejmowane 
w tym zakresie inicjatywy spotkały się z oporem 
branży współdzielonej mobilności do integracji 
z zewnętrznymi platformami, w efekcie czego 
powstały jedynie „kooperatywy” pojedynczych 
usług. Integracja wielu usług na jednej cyfrowej 
platformie pozostaje jednak krytycznie ważna dla 
upowszechnienia całej kategorii współdzielonej 
mobilności, w tym car sharingu, zwłaszcza 
w wydaniu korporacyjnym, który wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa przybierze z czasem formę 
benefitu pracowniczego w postaci tzw. 
budżetu/pakietu mobilności.

(czytaj od slajdu 68)
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8. Car sharing na usługach nieruchomości i miast

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Koncepcja multimodalnego podróżowania po miastach i używania w tym celu różnych 
środków i form mobilności - która w formie cyfrowej przybiera postać platformy MaaS 
- ma także swoją fizyczną postać. Są to tzw. „huby mobilności”, które w jednym, 
specjalnie oznakowanym miejscu tworzą swoisty węzeł transportowy integrujący różne 
formy mobilności, np. współdzielone rowery, elektryczne hulajnogi czy samochody, 
najlepiej w bezpośredniej bliskości transportu zbiorowego - przystanków, stacji, pętli 
czy dworców.

  Rolą, jaką w miejskich systemach transportowych mają do odegrania huby 
mobilności, jest zwiększenie dostępności różnych form transportu w określonych, 
strategicznych punktach miasta - jak również jako element konkretnych nieruchomości 
(biur, sklepów, osiedli mieszkaniowych czy budynków użyteczności publicznej) - 
a przez to uzupełnienie sieci transportu zbiorowego o usługi współdzielonej mobilności 
i stworzenie alternatywy dla posiadania, i używania w miastach samochodów 
w użytku prywatnym.

  Rozwiązanie takie zostało też wpisane do Europejskiego Zielonego Ładu (Green 
Deal) - strategicznego planu zielonej transformacji UE - i powoli zaczyna pojawiać 

się zarówno w przestrzeni miejskiej (póki co, raczej w formie 
pilotaży rozwiązań), jak i w świadomości decydentów miejskich, 
a także asset managerów sektora nieruchomości, którzy 
poszukują rozwiązań zwiększających komfort i wartość obiektów przy 
jednoczesnej redukcji śladu węglowego.

  Wśród znanych projekty hubów mobilności warto wskazać na 
rozwiązania niemieckie (Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Monachium, 
Hamburg, Brema), austriackie (Wiedeń, Linz) czy holenderskie (m.in. 
Amsterdam, Utrecht, Arnhem). Również i w Polsce doczekaliśmy się 
pierwszych pilotażowych wdrożeń we współpracy z sektorem 
nieruchomości biurowych, a koncepcja ta przenika także do innego 
typu nieruchomości (np. mieszkaniowych czy handlowych), jak 
również w tzw. tkankę miejską, w której samochody prywatne 
ustępują coraz więcej miejsca bardziej efektywnym i ekologicznym 
rozwiązaniom - m.in. współdzielonej mobilności uzupełniającej ofertę 
transportu publicznego.

(czytaj od slajdu 71)

„HUBY MOBILNOŚCI” 
- INNOWACJA, KTÓRA ZMIENI MIASTA

Huby mobilności to wydzielone specjalne parkingi 
łączące ofertę wielu usług transportowych, w tym 

car sharingu, w jednym miejscu. Dostarczają swoim 
użytkownikom wybór odpowiedniego środka transportu 

- w zależności od potrzeby.
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9. Regulacje dla car sharingu

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  Przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2022 r. projekt Krajowej Polityki Miejskiej 
2030 - dokumentu którego istotą jest stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym miast 
oraz budowanie warunków do wzmacniania zdolności miast do zrównoważonego 
rozwoju i polepszania jakości życia mieszkańców - zakłada kodyfikację transportu 
współdzielonego.

  Wpisanie usług współdzielonej mobilności w polski system prawny jest konieczne,  
aby ta zrównoważona forma mobilności zaczęła być systemowo wspierana na 
szczeblu przepisów krajowych i lokalnych.

  W odniesieniu do car sharingu, wśród proponowanych udrożnień regulacyjnych 
poddajemy pod rozwagę m.in. następujące aspekty: dedykowane miejsca postojowe 
dla aut współdzielonych w pasie drogowym (np. do podziału z zatokami taxi) oraz 
na nieruchomościach; zniesione lub zryczałtowane opłaty parkingowe w miejskich 
strefach płatnego parkowania; dostęp do stref czystego transportu, stref ograniczonego 
ruchu i wybranych pasów autobusowych; cyfrowy dostęp operatorów car sharingu 
do centralnych baz danych (PESEL, CEPiK) w celu weryfikacji tożsamości i uprawnień 
kierowców, jak również korzystniejsze rozwiązania fiskalne.

  Jako referencyjny przykład regulacji dla współdzielenia aut, w raporcie 
przedstawione są założenia niemieckiej ustawy na rzecz wspierania 
car sharingu (Carsharinggesetz), która definiuje car sharing, 
wprowadza oficjalne oznakowanie oraz daje samorządom prawo 
wyznaczania miejsc postojowych dla tego rodzaju usług i stosowania 
preferencyjnej opłaty za postój w strefach płatnego parkowania.

„Branża transportowa w ciągu ostatnich lat podlega szybkim 
zmianom zarówno technologicznym, jak i w zakresie usług 

współdzielonej mobilności oraz mikromobilności. Usługi oparte 
na ekonomii współdzielenia oraz koncepcji definiującej mobilność 

jako system usług (Mobility as a Service – MaaS) zyskują na 
popularności.

Mobilność współdzielona to wschodzący obszar, który wciąż 
ewoluuje i zmienia się. Ze względu na wzrastające upowszechnienie, 

usługi współdzielenia i korzystanie z koncepcji MaaS powinny 
być wzięte pod uwagę w ramach multimodalnego systemu 

transportowego jako wsparcie dla zrównoważonej mobilności, 
pozwalającej na kształtowanie przestrzeni miejskiej w oparciu o 

potrzeby mieszkańców”

(czytaj od slajdu 77)
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10. Jaka przyszłość car sharingu?

Rozdział 1: Streszczenie menedżerskie

Streszczenie 
menedżerskie

  W rozdziale wieńczącym raport - poza przedstawieniem prognoz rozwoju rynku 
przez szefów wszystkich usług car sharingu w Polsce - zaprezentowane zostały 
także najnowsze globalne projekcje rozwoju branży15. W ich świetle globalny rynek 
car sharingu rozwijał się będzie w latach 2023-2026 w tempie 13% pod 
względem liczebności floty i 21% pod względem liczby użytkowników (jako CAGR: 
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), żeby osiągnąć na koniec 2026 r. skalę 
ponad 1 mln pojazdów przy 220 mln użytkowników usług. 

  Gdyby przyjąć takie samo tempo wzrostu dla Polski, na koniec 2026 r. 
w największych polskich miastach dostępnych będzie blisko 9 tys. aut 

współdzielonych w modelu b2c z bazą 2-3 mln użytkowników. 
W opinii polskich operatorów car sharingu, to, co będzie zyskiwało  
na znaczeniu w rozwoju tych usług to m.in. rosnący koszt 
posiadania własnego samochodu, systemy korporacyjnego 
współdzielenia aut, wygoda korzystania z car sharingu, 
zaawansowane algorytmy predykcji popytu, a także zmieniający się 
model konsumpcji.

(czytaj od slajdu 80)

PROGNOZA LICZBY POJAZDÓW W SYSTEMACH 
CAR SHARING B2C W POLSCE
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ROZDZIAŁ 2

Car sharing  
- zalety dla miast, 

mieszkańców 
 i środowiska

Oszczędzamy przestrzeń 
i pieniądze, zmieniamy nawyki 
transportowe, chronimy klimat

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska

Idea car sharingu jest prosta, ale rewolucyjna: 
zamiast posiadać samochody na własność,  
wiele osób je współdzieli. W ten sposób 
oszczędzamy zasoby w wielu wymiarach.

Oszczędzamy
zasoby

Prywatne samochody są używane średnio przez 5% doby1. Przez 
pozostałe 23 godziny stoją zaparkowane zajmując ok. 10 m2 powierzchni 
(a będąc w ruchu - nawet kilkukrotnie więcej - przewożąc przy tym 
średnio zaledwie niecałe 1,5 osoby2).

Nawet 35-50% powierzchni 
miast jest dziś przeznaczona 
do obsługi ruchu drogowego 
(na sieć dróg i parkingi)3.

1 auto współdzielone może 
zastąpić posiadanie od 8 
do nawet 19 aut w użytku 
prywatnym4, a tym samym 
„uwolnić” każdorazowo 80-190 m2 
przestrzeni miasta.

Oszczędzamy przestrzeń1

Grafika pochodzi z „Krajowego Planu Rozwoju Car Sharingu”  
autorstwa Bundesverband CarSharing e.V.
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Oszczędzamy
zasoby

Wskaźnik TCO (Total Cost of Ownership) dla 1 auta, który uwzględnia wszystkie 
koszty jego posiadania i używania, kształtował się będzie w zależności od rożnych 
zmiennych w przedziale 1300-3500 zł miesięcznie. A większość gospodarstw 
domowych w Polsce dysponuje co najmniej 1 autem.

Wg analizy porównawczej dla 
22 krajów europejskich5, średni 
miesięczny wskaźnik TCO dla Polski 
wyniósł w 2021 r. 764 €, co przy 
kursie EUR/PLN = 4,70 daje 3591 zł. 
Był to drugi najniższy wynik w badaniu 
(najwyższy: Szwajcaria 1138 €, 
najniższy: Grecja: 743 €).

Car sharing to ponoszenie 
kosztów wyłącznie za czas 
korzystania z samochodu, bez 
stałych kosztów. Przyjmuje się, 
że ten sposób dostępu do auta 
jest finansowo opłacalny przy 
rocznych przebiegach  
do 10 tys. km6.

Oszczędzamy pieniądze2

Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska

Zdjęcie:
BVG Jelbi, Andreas Süß

KOSZT 
POSIADANIA

FORMA  
DOSTĘPU DO AUTA

KOSZT 
UŻYWANIA

Auto własne 
nowe 1000-2000 1000-1500 2000-3500

RAZEM 
MIESIĘCZNIE

Auto własne 
używane 300-1000 1000-2000 1300-3000

Car sharing 0 50-3000 50-3000

Koszt posiadania i używania auta  
(wskaźnik TCO) vs. car sharing:

(wartości miesięczne w zł, opracowanie własne):
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Dostępność systemów car sharingu zachęca mieszkańców do rezygnacji 
z posiadania aut, a tym samym do realizowania swoich potrzeb mobilności w inny, 
bardziej zrównoważony sposób, i tylko częściowo przy użyciu aut.

Mniejszy ruch samochodowy to mniej 
spalin z transportu. Dodatkowo, systemy 
car sharingu składają się z praktycznie samych 
nowych samochodów spełniających wysokie 
normy emisji spalin, z czego ok. 30% posiada 
napędy spalinowo-elektryczne (hybryda HEV) 
lub czysto elektryczne (BEV). Natomiast średni 
wiek wszystkich aut osobowych w Polsce 
wynosi ponad 15 lat7.

Mniejszy ruch na 
ulicach to także większe 
bezpieczeństwo, mniej 
hałasu, wyższa jakość 
przestrzeni publicznej 
i lepsze warunki życia.

Oszczędzamy środowisko3

Oszczędzamy
zasoby

Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska

Zdjęcie:
stock.adobe.com
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Zmieniamy nawyki
komunikacyjne

Stała i przewidywalna dostępność 
car sharingu jest niezbędna, aby 
mieszkańcy mogli zrezygnować 
z posiadania własnego auta, 
ale mogli skorzystać z samochodu 
w razie potrzeby.

Car sharing jest jednym narzędzi 
równoważenia tzw. podziału 
modalnego (modal split) 
i podejmowania bardziej świadomych 
decyzji transportowych.

Trend ograniczenia w miastach ruchu 
aut prywatnych jest nieunikniony. 
Systemy car sharingu stanowią 
w tej nowej rzeczywistości 
kompromisowe rozwiązanie.

40%
10%

35%

40%

20%

25%

5%

15%
10%

<1%

Stan obecny Stan oczekiwany

Odwrócenie tzw. piramidy transportowej na bardziej zrównoważoną

Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska
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Obniżamy wskaźnik
motoryzacji indywidualnej

Car sharing to odpowiedź na wyzwania, 
które przyniósł ze sobą nadmierny 
rozwój motoryzacji indywidualnej. 
Odchodzenie od posiadania w miastach 
aut na własność jest koniecznie, aby 
obniżyć ciągle rosnącą liczbę samochodów 
osobowych.

Polskie miasta biją rokrocznie niechlubne 
rekordy w tej statystyce (liczby aut na 
1000 mieszkańców8), co obrazuje 
wykres obok. Dla porównania podajemy też 
przykłady z Europy9.

Polska

Warszawa (795)

Poznań (781)

Wrocław (742)

Kraków (681)

Gdańsk (662)

Bydgoszcz (643)

Łódź (625)

Lublin (599)

Szczecin (594)

Barcelona (594)

Madryt (584)

Oslo (506)

Paryż (440)

Sztokholm (404)

Bruksela (404)

Wiedeń (374)

Berlin (337)

Londyn (321)

Europa

Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska

wskażnik motoryzacji indywidualnej: statystyczna liczba aut na 1000 mieszkańców
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Co i raz słyszę, że dostawcy współdzielonej mobilności są najtrudniejszą 
konkurencją i największym wyzwaniem dla transportu publicznego. 

Jestem jednak pewna, że jest dokładnie na odwrót. Wszyscy płyniemy tą 
samą łódką i mamy ten sam cel.

W ustach szefowej transportu publicznego może to brzmieć kontrowersyjnie, 
ale jestem przekonana, że razem z dostawcami współdzielonej 
mobilności osiągniemy nasz cel, aby prywatne samochody stały się 
zbędne.”

Co na temat 
car sharingu sądzą 
miejscy decydenci?

Okiem zarządcy transportu publicznego 

Berlin
Na kolejnych slajdach prezentujemy unikalny zbiór opinii liderek 
i liderów polskich miast nt. car sharingu.

Ze wszystkich wypowiedzi wynika, że systemy współdzielenia aut są 
korzyścią i dla mieszkańców, i dla lokalnej administracji, pozwalając 
przede wszystkim zaoferować alternatywę dla posiadania własnego 
auta i ograniczać tym samym rozwój motoryzacji indywidualnej. 
Ponadto, systemy car sharingu stanowią uzupełnienie pozostałych 
form mobilności miejskiej, a także odpowiadają na współczesne 
wyzwania miast, m.in. presję parkingową czy zanieczyszczenie 
powietrza.

Dla kontekstu i na otwarcie fragmentu raportu z cytatami czołowych 
postaci największych polskich miast, obok przedstawiamy wypowiedź 
szefowej komunikacji miejskiej w Berlinie. Miasto to jest bowiem 
wartym uwagi przykładem współpracy administracji publicznej i sektora 
prywatnego w obszarze współdzielonej mobilności.

Eva Kreienkamp
Prezeska BVG (Berliner Verkehrsbetriebe)

Zdjęcie:
BVG, Phil Dera

Rozdział 2: Car sharing - zalety dla miast, mieszkańców i środowiska
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Większość mieszkańców naszego miasta 
popiera ideę zrównoważonego transportu. 

Potwierdzają to badania opinii publicznej, które zostały 
przeprowadzone w ramach tworzenia Strategii Rozwoju 

Elektromobilności w Gdańsku do roku 2035.

Poprzez różnego rodzaju akcje staramy się przekonywać 
mieszkańców do częstszego korzystania z aktywnych 

form mobilności – rowerów, hulajnóg czy podróży pieszych. 
Zachęcamy także do korzystania z transportu publicznego oraz 

właśnie car sharingu, który również jest ważnym elementem, 
wpływającym na zmniejszenie ogólnej liczby samochodów 
w mieście. Ograniczenie podróżowania prywatnymi samochodami 
oznacza mniejsze korki i mniejszą emisję spalin, a to przekłada 
się na komfort życia i zdrowie mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska.”

Car sharing to usługa skierowana do tych, którzy z auta 
korzystają okazyjnie. Tych, którzy mają samochód, ale 

jest on pojazdem raczej stojącym, a nie jeżdżącym. Jeśli taki 
kierowca będzie mógł skorzystać z auta współdzielonego, 

kiedy będzie go potrzebował, to posiadanie własnego 
staje się wyłącznie obciążeniem.

Rozwój tej usługi może więc wpłynąć nie tyle na 
zmniejszenie korków, co na zmniejszenie liczby 

aut stale parkujących przy ulicach. A to jest 
efekt korzystny dla miasta, ale też dla pozostałych 

kierowców.”

Carsharingowe miasto nr 1 w Polsce
(1,87 auta na 1000 mieszkańców)

Carsharingowe miasto nr 2 w Polsce
(1,10 auta na 1000 mieszkańców)

Gdańsk Warszawa

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska

Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
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Młodzi ludzie wyznaczają trendy, którym trzeba 
się przyglądać. W Krakowie, podobnie jak w wielu innych 

miastach mobilność współdzielona, czy to car sharing, bike 
sharing czy e-hulajnogi stały się modnym sposobem 

przemieszczania się po mieście. Podróże z wykorzystaniem tych 
środków transportu są sprawne, szybkie i pozbawione 

mankamentów posiadania swojego miejsca parkingowego, tłoku 
czy konieczności czekania na przystanku. Nie stanowią 

konkurencji dla transportu zbiorowego, a uzupełnienie.

Mamy oczywiście wielkie wyzwanie, aby stworzyć publiczną 
kulturę prawidłowego korzystania np. z e-hulajnóg, ale nie ulega 
kwestii, że mobilność współdzielona zakorzenia się w obszarach 
zurbanizowanych, co finalnie dla mieszkańców, przestrzeni 
publicznej, klimatu i środowiska naturalnego powinno 
wyjść na plus”.

Okiem zarządcy transportu publicznego
(0,85 auta na 1000 mieszkańców)

Kraków

Łukasz Franek
Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Jestem dumna z takiego wyniku. W Gdyni szybko wyczuliśmy 
trend i bardzo mocno na niego postawiliśmy, współpracując 

z wieloma dostawcami usług, dostosowując 
infrastrukturę miejską, wreszcie edukując 

i zachęcając mieszkańców. 

W przypadku naszego miasta car sharing 
oznacza także elektromobilność, na której 

bardzo nam zależy i w której już jesteśmy liderem 
w zakresie transportu publicznego.

To wszystko synergiczne działania, które 
używają różnych narzędzi, ale cel mają jeden - 

zmniejszenie śladu węglowego z równoczesnym 
stałym wzrostem jakości życia mieszkańca.”

Okiem samorządowca
(0,77 auta na 1000 mieszkańców)

Gdynia

Katarzyna Gruszecka-Spychała
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
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Widać wyraźnie, że car sharing przestał być postrzegany 
jako coś ekskluzywnego i niedostępnego dla zwykłych 

mieszkańców. Rola tego rodzaju usług rośnie i jest dobrym 
uzupełnieniem dla całego systemu poruszania się po 

mieście.

Mieszkańcy wedle potrzeb korzystają z komunikacji 
publicznej, mogą wypożyczać miejskie rowery czy 

korzystać z usług firm wynajmujących skutery oraz 
hulajnogi. W Polskich miastach to już norma i cieszę 

się, że w Szczecinie jest podobnie. Ograniczamy 
w ten sposób liczbę aut codziennie 

wjeżdżających do ścisłego centrum i jest to 
kierunek w którym powinniśmy zmierzać.”

Obecnie w Polsce trwa dynamiczny rozwój 
nowych systemów mobilności miejskiej, których jednym 

z przykładów są samochody współdzielone (ang. car sharing). 
Są one dobrym uzupełnieniem konwencjonalnych 

środków transportu. To alternatywa dla osób, które na co 
dzień poruszają się rowerem, pieszo lub korzystają z komunikacji 

miejskiej, ale część swoich podróży chcą lub muszą odbywać 
samochodem. Dzięki współdzielonym pojazdom - nie muszą 

mieć własnego.

Takie rozwiązanie pozwala efektywniej wykorzystać miejsca 
parkingowe (i nie generuje potrzeby tworzenia kolejnych), a także 
zmniejsza udział indywidualnych pojazdów w codziennym 
ruchu na poznańskich ulicach. Przyczynia się więc do osiągania 
efektywności energetycznej transportu oraz zrównoważonej 
mobilności.”

Okiem samorządowca Okiem samorządowca
Poznań Szczecin

Mariusz Wiśniewski
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina
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Wszyscy dostrzegamy, że korzystanie 
z różnych form sharingu jest coraz bardziej 

popularne w Polsce, jak również w Katowicach. To 
świadczy o tym, że nasi mieszkańcy są aktywnymi 

uczestnikami globalnego trendu 
„gospodarki współdzielonej”. Te 

rozwiązania przede 
wszystkim ułatwiają życie 

mieszkańcom wielkich 
aglomeracji. Stąd bardzo cieszymy 

się, że operatorzy współdzielonych 
samochodów zawitali w Katowicach, 

gdyż dzięki temu mamy poczucie, że 
oferujemy teraz pełny pakiet 
możliwości podróżowania.”

Okiem samorządowca
Katowice

Marcin Krupa
Prezydent Katowic

Okiem samorządowca
Wrocław

Car sharing w Polsce nadal jest traktowany jako nowość, ponieważ 
współużytkowanie samochodu wymaga zmiany podejścia – z potrzeby 

posiadania na potrzebę użytkowania. To dla wielu osób jest trudne. Jednak takie 
podejście do samochodu stanowi istotny element zrównoważonej mobilności. 

Współdzielenie po prostu każdemu się opłaca: mniej samochodów na 
ulicach to mniejsze korki, mniejsze zapotrzebowanie na parkingi, lepsza 

jakość powietrza, a tym samym lepsza jakość życia.

Według wyliczeń ekspertów prywatne samochody przez ponad 90% czasu stoją 
nieużywane, natomiast jeden carsharingowy pojazd może zastąpić nawet do 13 

samochodów prywatnych – czyli zysk dla miejskiej przestrzeni jest niezaprzeczalny. 
Jednak wyzwaniem jest zmiana myślenia na temat transportu w mieście. We 

Wrocławiu w 2017 roku stworzyliśmy pierwszą miejską wypożyczalnię 
samochodów elektrycznych w Polsce. Projekt miał na celu pokazać wrocławianom 

możliwości wynikające ze współdzielenia pojazdów. Dzięki temu, że wypożyczalnia 
oferowała jedynie samochody elektryczne, wrocławianie mogli korzystać z miejskich 
udogodnień, takich jak możliwość jazdy bus pasami czy bezpłatne parkowanie 
w centrum. Pilotaż cieszył się powodzeniem użytkowników.

Obecnie na terenie Wrocławia działają wypożyczalnie komercyjne, posiadające w swojej 
ofercie samochody hybrydowe i elektryczne – zyskują coraz większe rzesze klientów, co 
pokazuje, że zmieniamy sposób użytkowania samochodu - na efektywniejszy 
i przyjaźniejszy środowisku.”

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia
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Car sharing zdobywa z każdym rokiem coraz większy 
kawałek tortu komunikacyjnego w miastach i nie dziwię 

się temu. Po pierwsze: to doskonałe uzupełnienie systemu 
transportu w miastach obok komunikacji miejskiej, 

prywatnych samochodów, rowerów i hulajnóg.

Po drugie: używasz auta, wtedy kiedy jest ci naprawdę potrzebne: to 
doskonałe rozwiązanie dla środowiska i kieszeni mieszkańców - nie 
muszą kupować auta, jeśli potrzebują go naprawdę rzadko, a częściej 
korzystają z komunikacji zbiorowej lub roweru. Czy rozwój car sharingu 
w Łodzi zahamuje rejestrowanie pojazdów prywatnych? To czas 
pokaże.”

Okiem samorządowca Okiem samorządowca
Łódź Rzeszów

Hanna Zdanowska
Prezydent Łodzi

Konrad Fijołek
Prezydent Rzeszowa

Miasto Rzeszów nieustannie pokazuje, że jest stolicą 
innowacji. Cieszę się, gdy do nowoczesnych usług 

dla naszych mieszkańców dołącza możliwość wynajmowania 
samochodów elektrycznych, hulajnóg, skuterów, rowerów jako 

uzupełnienie środków transportu dostępnych w mieście.

W laboratorium miejskich innowacji – Urban Lab od 2019 roku  
działa zespół złożony z fachowców, którzy doradzają 

miastu w sprawach elektromobilności. W mieście trwają 
prace nad opracowaniem sposobów zwiększenia 

dostępności i zrównoważonej mobilności. Na terenie 
miasta jest już ponad 20 ładowarek do samochodów 

elektrycznych i ta liczba rośnie. Zgłaszają się do 
miasta nowi inwestorzy, którzy chcą budować sieć 

samochodów elektrycznych. W Rzeszowie istniał car 
sharing elektryków, ale nie przetrwał pandemii. W tej chwili 

pracujemy nad jego powrotem, bo co warto podkreślić, że 
programy car sharingu pojazdów elektrycznych mogą 

zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 43%!.”
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Car sharing 
w Polsce  

- obraz rynku

Milion unikalnych  
użytkowników i 5500 aut 
współdzielonych  
w największych polskich 
miastach

ROZDZIAŁ 3

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Największą liczbą aut współdzielonych  
w modelu b2c w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dysponowały:

1. Gdańsk i Sopot (1,87 i 1,86 auta) 
2. Warszawa (1,10 auta) 
3. Kraków i Gdynia (0,85 i 0,77 auta) 

4. Poznań (0,70 auta) 
5. Szczecin i Wrocław (0,59 i 0,53 auta) 
6. Katowice i Łódź (0,41 i 0,36 auta)

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku

Mapa polski z miastami o dostępności systemów car sharing z min. 20 pojazdami
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SEGMENTY AUT

  W ogólnodostępnych systemach car sharingu w modelu b2c dostępnych 
jest w Polsce 5505 pojazdów10. Floty z min. 20 autami dostępne były w 
listopadzie 2022 r. w 19 miastach.

  Wg Barometru Nowej Mobilności PSPA z 2022 r. 57% respondentów próby 
ogólnopolskiej miało w swoim mieście dostępną usługę car sharingu.

Ile aut w ilu miastach?

NAPĘDY AUT
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Car sharing swobodny (free-floating) - możliwość 
dowolnego pozostawiania aut w ramach wytyczonej 
przez operatora strefy wypożyczeń (blisko 100% 
rynku).

LUB

Car sharing stacjonarny (bazowy) - możliwość 
podróżowania wyłącznie pomiędzy określonymi 
punktami/parkingami, czasem z koniecznością 
zwrotu auta do punktu rozpoczęcia podróży.

W jakiej formule
funkcjonują te usługi?

Ilu jest 
operatorów?

W Polsce usługi 
ogólnodostępnego car 

sharingu w modelu 
b2c świadczy  
3 operatorów.

Start usługi:
Warszawa, 09/2016

Start usługi:
Kraków, 10/2016

Start usługi:
Warszawa, 07/2017 Car sharing ogólnodostępny w modelu b2c 

(business-to-consumer) - profesjonalni operatorzy 
floty udostępniający auta współdzielone 
mieszkańcom miast (blisko 100% rynku).

LUB

Car sharing społecznościowy p2p (peer-2-peer) 
pomiędzy prywatnymi posiadaczami aut.

1A

2A

1B

2B

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku
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Materiał partnerski

116 219 838 km
JUŻ PRZEJECHALIŚMY 2 

90
5 o

krą
żeń Ziemi po rów

niku 302 odległości  
z Ziemi do Księżyca

(151 razy w tę i z powrotem) 
Odległość Ziemi do Księżyca  

to 384 400 km

NAJWIĘKSZA W POLSCE 
DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Ponad dwukrotna 
odległość do Marsa

(gdy Mars jest najbliżej  
Ziemi – 54,5 mln km)

Niewiele brakuje,  
by dotrzeć do Słońca

(149 600 000 km)

To niemalże tyle, ilu mieszkańców 
liczy Wrocław, czwarte  

najludniejsze miasto w Polsce

LICZBA KLIENTÓW

635 415
Wszystkie największe 
polskie miasta

12 największych portów 
lotniczych w Polsce

Car sharing aut 
dostawczych



Na wzór i podobieństwo roweru miejskiego 
próbowano w Polsce także zorganizować 
publiczną wypożyczalnię samochodów.

„Miejski” 
car sharing?

Wrocław - Vozilla (2018-2020)

Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych Vozilla zakończyła 
działalność w połowie 5-letniej umowy. Powodem niepowodzenia była 
ekonomiczna nieopłacalność przedsięwzięcia. Ta z kolei była m.in. 
pochodną warunków przetargowych, które zaowocowały złożeniem ofert zbyt 
tanich dla zbyt drogiej usługi.

Warszawa (2016-2018)

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich przez ponad 2 lata próbował dokonać 
wyboru operatora dla miejskiego systemu car sharingu. Obydwa 
postępowania zostały jednak unieważnione. Za powód niepowodzenia 
uznaje się m.in. próbę zmonopolizowania rynku w sytuacji istnienia już 
konkurencyjnego rynku usług, jak również nieadekwatne do realiów 
rynkowych wymogi przetargowe.

Dopiero w październiku 2022 r. temat car sharingu powrócił w projekcie 
„Zielonej Wizji Warszawy” - dokumentu, który przewiduje utworzenie planu 
rozwoju systemu car sharing wraz z wytycznymi dla promowania w mieście 
systemów car sharing.

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku
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Polski rynek car sharingu ma 5-krotnie więcej 
nieudanych wdrożeń (15) niż udanych (3).

Historyczne próby 
wdrożeń na tle 
aktywnych usług

USŁUGA SEGMENT AUT REGION START KONIEC

1 GoGet.pl miejski 5 Wrocław 04/2015 04/2018

2 4Mobility mieszany 300 5 stref/regionów 09/2016 -

3 Traficar mieszany 2595 8 stref/regionów 10/2016 -

4 Omni miejski 10 Warszawa 04/2017 05/2018

5 Panek mieszany 2610 15 stref/regionów 07/2017 -

6 Vozilla EV 200 Wrocław 11/2017 04/2020

7 EasyShare miejski 200 Poznań, Łódź 12/2017 02/2022

8 Click2Go miejski 100 Poznań 12/2017 08/2019

9 CityBee cargo 200 11 miast 10/2018 10/2020

10 eCar od Taurona EV 20 Katowice 12/2018 04/2020

11 GreenGoo EV 20 Katowice 12/2018 12/2019

12 MiiMove miejski 400 Trójmiasto 02/2019 12/2021

13 PGE Mobility EV 5 Siedlce 03/2019 10/2019

14 innogy go! EV 500 Warszawa 04/2019 03/2021

15 WoziBus* cargo 10 m.in. Częstochowa 11/2019 -

16 PKP Mobility EV 10 Gdańsk, Gdynia 08/2020 06/2022

17 CityBus cargo 20 m.in. Częstochowa 02/2021 08/2022

18 Etna miejski 5 Tarnowskie Góry 01/2021 07/2022

Co poszło nie tak? Wnioski:

  Praktyka kilku lat funkcjonowania car sharingu w Polsce pokazała, że 
usługa taka potrzebuje dużej skali i dużej dostępności floty dla możliwie jak 
najszerszego grona klientów. Tylko takie systemy potrafiły utrzymać się na 
rynku.

  Nastąpiła wyraźna konsolidacja rynku, na którym dostępne są duże, 
rozpoznawalne marki: blisko 95% rynku to 2 usługi: Panek i Traficar. Co nie 
bez znaczenia, obydwie firmy dywersyfikują biznesowe ryzyko car 
sharingu prowadząc działalność tradycyjnej wypożyczalni aut (rent-a-car).

  Systemy niewielkie i występujące lokalnie, a także te oparte wyłącznie 
o floty elektryczne, nie wytrzymały próby czasu i rachunku ekonomicznego.

  Praktyka pokazuje także, że komercyjnie działające systemy car sharingu 
mogą funkcjonować rentownie jedynie w większych ośrodkach 
miejskich.

  O powodach niepowodzenia elektrycznego car sharingu piszemy 
w rozdziale dot. elektromobilności (od slajdu 53).

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku

 *usługa zakwalifikowana jako zakończona z uwagi na niedostępność aut
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Próg rentowności - gdyby auta z systemów car sharingu były odpłatnie 
wykorzystywane średnio przez 35-40% czasu, systemy takie mogłoby mówić 
o rentowności. Oznaczałoby to jednak, że każde auto z systemu jest każdej 
doby wynajęte średnio przez 8-10 godzin.

Wbrew powszechnemu oczekiwaniu - jakoby 
komercyjnie dostępna usługa miała być automatycznie 
rentowna - branża car sharingu mierzy się z istotnymi 
wyzwaniami i cały czas inwestuje w swoją przyszłość.

35-40%

Rentowność? - tylko najwięksi 
gracze potrafią wytrzymać 
konkurencję, a źródłem rentowności 
niekoniecznie musi być sama usługa 
car sharingu (a inne linie biznesowe).

1

Kapitałochłonność - biznes 
car sharingu wymaga poniesienia 
dużych nakładów kapitałowych, 
przede wszystkim na pojazdy 
oraz na rozwiązania IT.

2

Pandemia - 
wszystkie usługi 
transportowe, w tym 
i car sharing, zostały 
wyhamowane 
spadkami mobilności 
społeczeństwa 
w obliczu pandemii.

W pogoni za popytem - gdyby auta 
z systemów car sharingu były częściej 
dostępne tam, gdzie poszukują ich klienci 
(np. otwierają aplikację), usługa cieszyłaby 
się wyższymi wskaźnikami utylizacji 
i rentowności. Wyzwaniem jest tu bieżąca 
relokacji pojazdów do miejsc popytu, 
a także efektywność procesu relokacji.

Brak wsparcia ze strony 
regulatorów centralnych 
i lokalnych - i to pomimo świadomości 
politycznych decydentów po stronie 
samorządowej nt. pozytywnego 
wpływu car sharingu na równoważenie 
mobilności miejskiej, czego dowodzą 
ich opinie ze slajdów 24-28.

Fokus na większe miasta - 
wprowadzenie usług car sharingu 
do mniejszych miejscowości nie 
wytrzymało próby czasu. Usługi te 
potrzebują dla zachowania opłacalności 
odpowiednio dużej bazy klientów, dużej 
gęstości zaludnienia i koncentracji wielu 
generatorów popytu.

5 6 7 8

Wysokie koszty flotowe - utrzymanie 
i obsługa flot car sharingu wiąże się 
z wysokimi kosztami finansowania floty, 
ubezpieczeń, napraw, paliwa/energii 
i opłat parkingowych.

3

Wysokie koszty operacyjne 
- wysokiej jakości system 
car sharingu wymaga wielu 
pracowników, co przekłada się 
na wysokie koszty pracownicze.

4

Wyzwania
branży

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku
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Wyzwania
branży

  W przyszłości car sharing będzie systemowym rozwiązaniem, 
które pozwoli w miastach zachować w jakiejś formie dostęp do usługi 
samochodowej. Miasta nie będą bowiem wspierały prywatnego 
użytkowania aut, a procesy te już się rozpoczęły (car-free cities).

  Dlatego już dzisiaj należałoby spojrzeć na car sharing nie jak na 
krótkodystansowy bieg i szybki efekt, ale jak na długofalową 
inwestycją w zmianę nawyków transportowych 
i odchodzenia od posiadania aut na własność.

  W tym celu potrzebne jest właściwe rozpoznanie car 
sharingu jako kategorii transportu i jej systemowe 
wsparcie.

  Rady Miejskie kilku miast w Polsce (Warszawa, Poznań, Lublin, 
Katowice, Gdynia) podjęły uchwały definiujące car sharing 
i przyznające tej kategorii aut wsparcie w postaci dostępu do miejsc 
postojowych oraz korzystniejszych stawek za postój w strefach płatnego 
parkowania.

  Przepisy te obwarowane są jednak warunkami niemożliwymi do 
spełnienia przez operatorów (przypisujące m.in. flotę pojazdów do 
jednego miasta, podczas gdy praktyką jest, iż auta migrują między 

miastami) i pozostają w praktyce nieużywane.

  W przypadku Warszawy sytuacja jest nieco odmienna. 
Rada Miasta już kilka lat temu uchwaliła stawkę za postój 

pojazdów carsharingowych w Strefie Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego (SPPN) na poziomie 360 zł rocznie, ale 

uzależniła to od zawarcia przez operatora usług formalnej 
umowy z miastem. Do dzisiaj nie było jednak dane 

żadnemu operatorowi car sharingu podpisać wymaganej 
umowy z miastem.

O regulacjach dla car sharingu 
więcej przeczytasz od slajdu 77.

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku

Czego potrzebuje
car sharing w politykach 
miejskich, aby się rozwijał?

Nieskuteczne przywileje
na poziomie lokalnym

1

2
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Car sharing 
społecznościowy
(p2p): czy to ma
szansę się udać?

Czy Polacy dojrzeli już do podzielenia się własnym 
autem, które wciąż pozostaje symbolem statusu 
i niezależności?

Z badania Barometru Nowej Mobilności PSPA wynika, 
że posiadanie samochodu jest coraz mniej uznawane za 
wyznacznik statusu społecznego. W 2019 r. te rzeczy nie były 
ze sobą powiązane dla 50% Polaków, a ponad 2 lata później 
- już dla 57%. Pokazuje to trend odchodzenia od posiadania 
rzeczy w miejsce ich używania.

Do współdzielenia własnego auta mogą też przekonać Polaków 
względy ekonomiczne (wysoki koszt posiadania auta: inflacja, 
ceny paliw, rosnące koszty finansowania i usług) - to bowiem 
okazja do współdzielenia kosztów.

Jakie mamy wyzwania?

Zaufanie, mentalność - obawa 
przed tym, czy pożyczyć komuś 
własne auto?

1 Ubezpieczenie - czy polisa pozwala 
współdzielić?2

Wygoda dostępu do auta 
(przekazanie kluczyków, pilota do 
bramy/garażu).

3
Bezpieczeństwo finansowe  
i właściciela, i użytkownika auta (np. 
kaucja za samochód).

4

Rozliczenie dodatkowego 
dochodu z najmu przez właściciela 
auta, a kosztu przez użytkownika.

Nadużywanie platform p2p 
przez tradycyjne wypożyczalnie 
i pośredników w najmie.

5 6

Peer-to-peer (p2p) to współdzielenie w sieci równorzędnej 
typu „każdy z każdym”. Oznacza to współdzielenie aut przez 
samych ich właścicieli (prywatnych użytkowników), stąd 
nazwa - car sharing społecznościowy.

Rozdział 3: Car sharing w Polsce - obraz rynku
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ROZDZIAŁ 4

Profil 
użytkownika 
car sharingu

30% użytkowników  
car sharingu  
posiadających auto  
jest gotowych zamienić 
posiadanie na współdzielenie

Analiza ekspercka:
Grzegorz Młynarski

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Samochód  
- stały element
polskiego krajobrazu

Samochód osobowy jest na stałe wpisany w krajobraz 
Polski. W kraju nad Wisłą na tysiąc obywateli przypadało 
w 2020 r. 664 tych pojazdów11, co na tle innych krajów 
Unii Europejskiej (średnia dla UE = 560) czyni nas jednym 
z niechlubnych „liderów” tego zestawienia (zaraz po 
Luksemburgu - 682 i Włochach - 670, a daleko przed 
Niemcami - 580, Hiszpanią - 521 czy Szwecją - 476).

Co więcej, średni wiek samochodów, które jeżdżą po 
polskich drogach przekracza 15 lat7, przy średniej niemalże 
12 lat dla całej UE11.

 

  Najbardziej dominującym stylem komunikacyjnym w polskich miastach są wciąż 
podróże własnym samochodem (blisko 50% badanych12).

  Dopiero potem możemy wskazać komunikację zbiorową (20% badanych) i podróże 
dowolnymi pojazdami mobilności współdzielonej (17% respondentów), spośród których 
blisko 45% wyraża intencję korzystania z usług car sharingu (dla porównania: 52% 
chętnie wybiera rower miejski a 32% hulajnogi).

Dlaczego korzystanie z samochodu jest dla nas tak ważne, piszemy na kolejnych slajdach.

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

Dominujący* 

styl komunikacyjny 
w polskich miastach

Komunikacja  zbiorowa

Własny samochód
Mobilność współdzielona

Inne style

20%

50% 17%

13%

* Dominujące style komunikacyjne wyodrębniono biorąc pod uwagę dominujący środek transportu,  
tj. najdłuższy czas podróży w ciągu tygodnia danym pojazdem.

Nie znajdziemy w naszym kraju zbyt wielu 
miejsc, do których nie dotrzemy samochodem. 
Dość częścto znajdziemy jednak samochody 
tam, gdzie nie ich miejsce.

Dominujący styl komunikacyjny*

Raport: 6 lat car sharingu w Polsce 39



Czym jest samochód osobowy 
dla polskich kierowców?

Dla większości Polaków posiadanie samochodu osobowego na własność 
to zwiększenie poczucia niezależności (top-3-box*: 82%13), konieczność 
wynikająca z miejsca zamieszkania (top-3-box: 73%) oraz zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa (top-3-box: 69%).

Co ciekawe, znaczna część badanych twierdzi, że posiadanie samochodu 
nie oznacza wcale zbyt dużych wydatków (bottom-3-box: 33%) oraz nie jest 
sposobem na wyrażenie statusu społecznego (bottom-3-box: 41%).

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

*Agregowanie odpowiedzi dla trzech najwyższych i trzech najniższych ocen zastosowano w celu ukazania zdecydowanych postaw i opinii, posługując się przy tym wskaźnikami:  
top-3-box (t3b) dla ocen 5, 6 i 7 oraz bottom-3-box (b3b) dla ocen 1, 2 i 3.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3% 10% 11% 22% 49%

3% 6%5% 14% 16% 16% 41%

4% 6%6% 14% 22% 18% 29%

10% 7%6% 15% 14% 14% 34%

5% 7%11% 15% 14% 16% 32%

10% 15%8% 27% 17% 8% 15%

12% 12%17% 23% 16% 8% 12%

2% 2%

Posiadanie samochodu osobowego na własność to dla mnie…

Zwiększenie poczucia niezależności

Konieczność wynikająca z miejsca zamieszkania

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

Konieczność wynikająca z braku innych opcji transportowych

Konieczność wynikająca z dużej liczby członków rodziny

Zbyt duże wydatki względem innych korzyści,  
które dostarcza własny samochód

Sposób na wyrażenie statusu społecznego

82%

73%

69%

62%

61%

40%

35%

top-3-
box

bottom-
3-box

7%

14%

16%

23%

24%

33%

41%

n=500

1

2

3

4

5

6

7

zdecydowanie się 
nie zgadzam

zdecydowanie się 
zgadzam1 765432

top-3-boxbottom-3-box
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Jak użytkownicy definiują  
car sharing?

„Car sharing to przede wszystkim możliwość wypożyczenia 
pojazdu na krótki czas, przy braku konieczności posiadania 
własnego pojazdu i braku zmartwień na co dzień związanych 
z utrzymaniem pojazdu. To także oszczędność na 
ubezpieczeniu i płatność za rzeczywiście przejechane minuty 
lub kilometry.”

  Możliwa w car sharingu płatność za rzeczywisty czas korzystania 
z usługi wydaje się bardzo trafna w świetle faktu, że przeciętny 
samochód stoi nieużywany przez 23 godziny w ciągu dnia. Co 
oznacza, że właściciele samochodów płacą głównie za ich 
„nieużywanie”. Jednak mimo to nie decydują się na to, żeby z nich 
zrezygnować.

  Przedstawione na kolejnych slajdach wyniki pokazują, co musiałoby 
się wydarzyć, żeby usługi car sharing mogły konkurować z prywatnym 
samochodem.

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

Czy usługi krótkoterminowego wynajmu samochodów 
w modelu mobilności współdzielonej mogą konkurować 
z własnym samochodem? W ogólnopolskim badaniu 
„Kształtowanie zachowań konsumenckich za pomocą 
strategii shared mobility”12 badani zostali poproszeni o dobór 
stwierdzeń, które najlepiej opisują usługi wypożyczania 
samochodów w modelu mobilności współdzielonej.

 
- tylu użytkowników car sharingu 
posiadających własny samochód (n=69; 
top-3-box) jest skłonna w przyszłości 
zrezygnować z własnego samochodu na 
rzecz usług typu car sharing.30%

Skłonność do rezygnacji  
z własnego samochodu

Oto definicja car sharingu stworzona 
przez samych użytkowników tej usługi:
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Wygoda posiadania 
auta tylko wtedy, gdy 
jest potrzebne

Bliskość do parkingu 
z car sharingiem od 
domu/pracy

Uniknięcie potrzeby 
utrzymania i napraw 
własnego auta

 
Uniknięcie potrzeby 
utrzymania i napraw 
własnego auta

Wygoda posiadania 
auta tylko wtedy, gdy 
jest potrzebne

Ograniczenie 
wydatków

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

Europa

Dla kontekstu danych nt. profilu polskiego użytkownika car sharingu, o którym piszemy na kolejnych slajdach, 
prezentujemy wyniki badania14 dla dwóch różnych grup: mieszkańców miast włoskich i szwedzkich.

Różnice pomiędzy użytkownikami 
 i nie-użytkownikami car sharingu

Główne motywacje  
do korzystania z car sharingu

Abstrahując od różnić pomiędzy włoskim i szwedzkim stylem życia, użytkownicy car 
sharingu są w porównaniu do nie-użytkowników nieco młodsi, nieco częściej płci męskiej, 
więcej zarabiają, częściej mają wyższe wykształcenie i rzadziej posiadają samochód.

1 1

2 2

3 3

Użytkownicy
(top 3):

Nie-użytkownicy
(top 3):

Włochy Szwecja

Użytkownicy Nie-użytkownicy Użytkownicy Nie-użytkownicy

Wiek (śr.) 30-39 40-49 40-49 40-49

Płeć męska
62%  

(o 11% częściej)
51%

63%  
(o 3% częściej)

60%

Zarobki  
miesięczne (śr.)

2200-2499 €  
(o 18% więcej)

1800-2199 €
2850-3499 € 

(o 19% więcej)
2500-2849 €

Wykształcenie 
wyższe

73%  
(o 19% częściej)

54%
89%  

(o 9% częściej)
80%

Nie posiadają 
własnego auta

14%  
(o 9% częściej)

5%
73%  

(o 48% częściej)
25%
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Polska

Profil polskiego użytkownika mobilności 
współdzielonej był przedmiotem badania 
konsumenckiego zrealizowanego w 2021 r. pod 
auspicjami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie12.

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

  Badanie pokazało, że użytkownicy car sharingu są w porównaniu do nie-użytkowników młodsi, 
nieco częściej płci męskiej, więcej zarabiają, częściej mają wyższe wykształcenie i rzadziej 
posiadają samochód.

  Powyższe obserwacje są spójne z tym, co zaobserwowano wśród badanych we Włoszech 
i Szwecji (slajd 42). W Polsce jednak car sharing jest traktowany jako komplementarna 
usługa wobec innych środków i sposobów transportu, a nie ich substytucja. Jednym 
z powodów tego stanu rzeczy może być fakt, że w Polsce posiadanie rzeczy na własność jest 
uwarunkowaną kulturowo, społecznie i ekonomicznie strategią „radzenia sobie” z niepewnością 
i brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Zdjęcie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Różnice pomiędzy użytkownikami 
 i nie-użytkownikami car sharingu

Polska

Użytkownicy Nie-użytkownicy

Wiek 31-50 51+

Płeć męska 57%  
(o 8% częściej) 49%

Zarobki  
miesięczne (na rękę)

4548 zł  
(o 36% więcej) 3333 zł

Wykształcenie  
wyższe

62%  
(o 15% częściej) 78%

Nie posiadają  
własnego auta 13% 23%  

(o 10% częściej)
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Polska:  
główne motywacje 
do korzystania  
z car sharingu

Ocena elementów oferty car sharingu pod kątem 
motywacji do rezygnacji z posiadania własnego auta

Nie-użytkownicy 
car sharingu
posiadający 
samochód

(n=57; top-3-box)

Użytkownicy car 
sharingu

posiadający 
samochód

(n=69; top-3-box)

Element oferty car sharingu

Wysoka dostępność pojazdów 77% 45%

Pojazdy dostępne blisko mojego 
miejsca zamieszkania/pracy 77% 68%

Elektryczny silnik pojazdów 57% 42%

Bezpłatne parkowanie  
na terenie miasta 79% 69%

Możliwość rezerwacji auta  
na określoną godzinę 76% 63%

Różne rozmiary pojazdów  
(także bardziej pojemne modele) 71% 23%

Zawsze nowoczesna flota  
(brak starych pojazdów) 63% 61%

Niższa płatność za ekonomiczną  
i bezwypadkową jazdę 77% 63%

Najsilniejszą motywacją do korzystania z car sharingu jest możliwość 
wypożyczenia pojazdu na krótki czas (91%; top-3-box) i brak konieczność 
posiadania własnego samochodu (86%; top-3-box).

Wg Barometru Nowej Mobilności PSPA głównym powodem niekorzystania 
z car sharingu jest fakt posiadania własnego samochodu. W następujący 
sposób powód ten wskazywali respondenci w kolejnych latach:

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

w 2019 r.
41%

w 2020 r.
43%

w 2021 r.
45%

w 2022 r.
45%

zdecydowanie  
nie przekonuje

zdecydowanie  
przekonuje1 765432

top-3-box

1

2

3

4

5

6

7

8

Dlaczego korzystam z car sharingu?

Dlaczego nie korzystam z car sharingu?
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Motywacje użytkowników do 
korzystania z usług car sharing

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

Badani zapytani o to, jakie czynniki potencjalnie braliby pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług mobilności 
współdzielonej (całej kategorii) wskazywali, że najistotniejszym 
elementem oferty wpływającym na decyzję o skorzystaniu 
z pojazdów tego typu jest odległość pojazdu od miejsca 
poszukiwania (top-3-box: 93%)12.

Równie ważne dla respondentów są:

  bezpieczeństwo przejazdu 89% (top-3-box)

  cena za minutę użycia 87% (top-3-box)

Najmniej istotne dla badanych są:

  wpływ na środowisko naturalne 23% (bottom-3-box)

  liczba różnych pojazdów w ofercie 19% (bottom-3-box)

  Wskazuje to na bardzo utylitarne podejście badanych i kierowanie się tzw. instrumentalnymi 
motywami (ang. instrumental motives - Andreotti i in., 2017; Młynarski 2021), wśród których 
dominują ekonomiczne względy oraz wygoda.

  Wskazuje to także na to, że polscy użytkownicy shared mobility w znacznie mniejszym 
stopniu niż użytkownicy z innych europejskich krajów są motywowani przez motywy 
normatywne (przede wszystkim nastawione na zrównoważony rozwój, ale także altruizm; 
Andreotti i in., 2017), mimo że zagregowane wyniki pokazują, że 85% (top-3-box) 
badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że wybór pojazdów z kategorii transportu 
współdzielonego pozwala zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko 
naturalne.
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Kierowcy zamknięci  
w starych  
przyzwyczajeniach

Rozdział 4: Profil użytkownika car sharingu

Jak pokazują wyniki przedstawione 
na poprzednich slajdach, 
przywiązanie do własnego 
pojazdu jest bardzo wysokie, 
natomiast skłonność do 
rezygnacji z niego przejawia 
30% użytkowników car sharingu 
posiadających własny samochód.

Można powiedzieć, że konsumenci korzystają ze starych 
sposobów rozwiązywania problemów - dzieje się tak m.in. 
z powodu tzw. “mechanizmu zamknięcia” (ang. Lock-in; 
Holt 2012; Holtz 2014). Mechanizm ten tłumaczy zamknięcie 
użytkowników w dotychczasowych praktykach z powodu 
braku działań innych interesariuszy w sferze zasobów, które 
ułatwiłyby realizację nowych praktyk, czy też odpowiedzenie 
na nowe potrzeby.

Jest to ściśle powiązane z istnieniem tzw. głębokich instytucji, jaką jest także prawo do posiadania 
i własności. Zakorzenione, historycznie i kulturowo utrwalone przekonanie o tym, że posiadanie 
gwarantuje bezpieczeństwo i kontrolę, powoduje wybór tych samych, znanych i „oswojonych” 
sposobów przemieszczania się.

Autor rozdziału:  
Grzegorz Młynarski

Projektant usług; socjolog miasta i codzienności; 
ekonomista instytucjonalny;  

doktorant w Katedrze Miasta Innowacyjnego  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; 

członek Rady Stowarzyszenia Mobilne Miasto
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ROZDZIAŁ 5

Wpływ 
COVID-19 na 

car sharing

Car sharing ewoluował  
pod wpływem pandemii  
i dotarł do nowych lokalizacji,  
a podażowo urósł o 10%

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Rozdział 5: Wpływ COVID-19 na car sharing

Jaka dostępność  
usług w pandemii?

  W przeciągu 32 miesięcy (od 04/2020 do 
11/2022) swoją działalność zakończyło 10 usług 
car sharingu.

  Od początku pandemii zamknięto 2/3 ze 
wszystkich dotychczasowych 15 zakończonych 
usług car sharingu.

  Pomimo redukcji liczby usług, podaż aut 
wzrosła o ok. 10% do poziomu 5505 pojazdów 
(w modelu b2c).

  Dodatkowo, okres pandemii przyniósł ekspansję 
usług do nowych lokalizacji, a w rekordowych 
okresach usługa Panek Car Sharing docierała do 
nawet 250 miast.

w 2019 r.
25%

w 2020 r.
18%

w 2021 r. w 2022 r.
31% 28%

Wpływ pandemii na wybór car sharingu  
wg Barometru Nowej Mobilności PSPA

  Wyniki badania z 2022 r. wskazują, że po pandemii coraz częściej korzystamy z car sharingu.

  Deklarowane przez respondentów 
korzystanie z usługi car sharingu 
przedstawiało się w ostatnich 
latach następująco:

JAK CZĘSTO KORZYSTAMY Z CAR SHARINGU?
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Poziom mobilności społecznej Polaków
Rozdział 5: Wpływ COVID-19 na car sharing

Poniższy wykres pokazuje, jak w latach 2020-2022 zmieniała się mobilność indywidualna Polaków w odniesieniu do 
typowego poziomu mobilności. Dane* te pokazują trendy związane z przemieszczaniem się do różnych kategorii 
miejsc. Można na ich podstawie także częściowo wnioskować, kiedy i jak często Polacy przemieszczali się przy użyciu 
samochodu, w tym samochodu współdzielonego.

Obiekty handlowe i rekreacyjne -8%

+14%Sklepy spożywcze i apteki

-11%Miejsca pracy

+64%Parki

+4%Osiedla mieszkalne

-14%Stacje transportu publicznego

+8%Średnio

*dane na podstawie 
aktywności telefonów 
komórkowych z okresu 
15.02.2020 do 15.10.2022, 
źródło: https://www.google.
com/covid19/mobility/

Typowy poziom mobilności

TRENDY WG KATEGORII MIEJSC Z LAT 2020-2022
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Powody wybierania  
car sharingu w obliczu 
pandemii

Spadek zaufania i popularności do transportu zbiorowego 
(w porównaniu do przedpandemicznego 2019 r. w kolejnych 
latach 2020-2021 zaobserwowano średnio 37% mniej podróży* 
komunikacją miejską).

Zachowanie dystansu społecznego. Podróżowanie środkiem 
transportu indywidualnego było i psychologicznie i faktycznie 
bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko infekcji).

Oszczędność pieniędzy (okazjonalne korzystanie z car sharingu 
jest tańsze niż posiadania auta na własność), a pandemia 
postawiła duże wyzwania zarówno przed budżetami osobistymi, 
gospodarstw domowych, jak i budżetami instytucji/firm.

*dane zbiorcze dla 7 najludniejszych miast w Polsce. *7 miast: Berlin, Madryt, Bruksela, Paryż, Rzym, Hamburg, Mediolan (dane: Fluctuo)

Jakie działania podjęli operatorzy podczas pandemii?

  Dezynfekcja pojazdów

  Wsparcie dla określonych grup (np. medyków)

  Ekspansja do większej liczby miast i międzymiastowy tryb wypożyczania

  Bardziej elastyczne cenniki (np. wynajem na kilka dni, abonamenty)

Jak wyglądało wykorzystanie usług w Europie?*

  Pierwsze 3 kwartały 2022 r. to niemalże identyczna liczba przejazdów w porównaniu 
do analogicznego okresu 2021 r. (o niecały 1% mniej w 2022 r.).

Rozdział 5: Wpływ COVID-19 na car sharing

Liczba przejazdów 
w usługach car sharingu w Europie*
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Rynek car sharingu znajduje się obecnie w fazie 
wzrostu, który ma się utrzymać w nadchodzących 

latach. Pandemia COVID-19 tylko tymczasowo wpłynęła  
na rynek, który w ciągu ostatnich dwóch lat odbudował się 

w pełni.

Podczas gdy pandemia stworzyła wyzwania dla operatorów 
car sharingu w Chinach, rynek europejski nadal wykazuje dobre 

zainteresowanie i wzrósł w 2021 r. o 21% pod względem  
wielkości floty.

W czasie pandemii operatorzy car sharingu dostosowali swoje oferty 
do nowych potrzeb mobilnościowych swoich klientów, takich jak dłuższe 

wynajmy, krótkie przejazdy zastępujące transport publiczny i taksówki, 
a także zwiększony popyt na wynajem w obie strony (round-trip) jako 

zamiennik posiadania samochodu.”

Pandemia nastała w momencie, gdy finalizowaliśmy naszą 
ekspansję do 10 największych miast naszego kraju. Lock-

down zamknął większość społeczeństwa w domach, przez to 
drastycznie zmniejszyła się ilość przejazdów miejskich.

Zauważyliśmy wtedy, że pomimo znacznego ograniczenia 
międzymiastowego transportu publicznego chętnych na dalsze 

przejazdy było nadal wielu. I podjęliśmy decyzję o otwarciu 
stref, najpierw 150, a później w aż 250 miastach, co pozwoliło nam 

przetrwać ten trudny okres jednocześnie zaznajamiając również Polskę 
lokalną z usługami współdzielonej mobilności.

Ekspansja była wtedy słuszna, ale obecnie, aby zapewnić odpowiednią 
dostępność usługi również w mniejszych miastach, potrzebna jest 
znacznie większa flota. Dlatego zdecydowaliśmy się na powrót do 
koncepcji największych miast, gdzie wyraźnie zapotrzebowanie 
na samochody współdzielone jest znacznie większe. Jednak 
jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście lat car sharing będzie 
funkcjonował też w mniejszych miastach.”

Okiem
operatora

Okiem
analityka

Maciej Panek
Prezes Panek S.A.

Martin Cederqvist
Berg Insight
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Okres pandemii przyczynił się do zdecydowanego 
zmniejszenia mobilności miejskiej. Aktywności społeczne 

zostały mocno ograniczone, co w konsekwencji przyczyniło się 
do spadku popytu na podróże samochodami carsharingowymi. 

Po pierwszej fazie szoku wywołanego lock-downem klienci 
zaczęli zwracać uwagę na aspekty bezpieczeństwa podróży, 

higieny i komfortu jazdy. Nasze działania nakierowane na 
zwiększenie zakresu i częstości serwisów czystości pozwoliły nam 
przekonać klientów, że car sharing jest bezpiecznym 
środkiem lokomocji i alternatywą dla transportu zbiorowego.

Synergicznie do tych działań zwiększaliśmy flotę oferując 
większe zagęszczenie pojazdów dostępnych w usłudze, 
co przełożyło się na wzrost świadomości konsumentów 
i zmniejszyło bariery dostępowe do usługi.”

Pandemia wpłynęła na konieczność bardzo szybkich zmian 
w ofercie i sposobie prowadzenia biznesu. W pierwszym 

okresie skoncentrowaliśmy się na 
bezpieczeństwie naszych użytkowników i z dnia 

na dzień wprowadziliśmy dezynfekcję aut.

Pandemia zmieniła też preferencje 
użytkowników i więcej z nich zaczęło 

korzystać z aut na dłużej, na wyłączność. 
Część z tych zachowań się utrwaliło i dziś car 

sharing kojarzy się nie tylko z autem na minuty, 
dziś jest najwygodniejszym sposobem na auto, 

również na dłużej.”

Konrad Karpiński
Dyrektor Operacyjny Traficar

Paweł Błaszczak
Founder & CEO 4Mobility SA

Okiem
operatora

Okiem
operatora

Raport: 6 lat car sharingu w Polsce 52



ROZDZIAŁ 6

Elektromobilność 
w car sharingu

W porównaniu do poziomu 
krajowego w polskich flotach 
car sharingu jest 40-krotnie 
więcej aut bateryjnych

współpraca merytoryczna:

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Elektryczny car sharing 
w Polsce

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Liczba pojazdów elektrycznych w Polsce 
systematycznie wzrasta. Jak wynika z prowadzonego 
przez PSPA i PZPM „Licznika elektromobilności”, pod 
koniec września 2022 r. po polskich drogach jeździło 
łącznie ponad 57 tys. osobowych i dostawczych 
samochodów z napędem elektrycznym.

Zelektryfikowane floty rozwijają głównie firmy, wśród 
których swój udział posiadają także operatorzy car 
sharingu, a ci nie tylko nabywają pojazdy elektryczne, 
ale także przyczyniają się do ich społecznej promocji 
i popularyzacji.

 
 
W ramach usług car sharingu w Polsce dostępnych jest blisko 200 
samochodów (dokładnie 194) całkowicie elektrycznych (BEV), 
co stanowi 3,5% ogólnopolskiej floty pojazdów współdzielonych. 
To znacznie wyższy współczynnik w odniesieniu do udziału BEV 
w krajowym parku pojazdów (0,09%).

Auta 
całkowicie  
elektryczne 
(BEV)

Auta 
spalinowe 

(ICE)

Auta 
elektryczno-
spalinowe 
(HEV)

3,5%

69,5%

27%

BEV

HEV

ICE

Jaki jest udział aut elektrycznych  
w systemach car sharingu?

Rodzaje napędów w polskich flotach car sharingu
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Operatorzy elektrycznych 
pojazdów car sharingu  
w Polsce

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Pojazdy elektryczne stanowią obecnie  
domieszkę do aut spalinowych tworzących floty 
car sharingu w Polsce.

Panek Car Sharing oferuje swoim klientom 
możliwość wypożyczenia samochodów 
elektrycznych takich jak: Fiat 500e, Nissan 
LEAF, Tesla Model 3 czy Tesla Model S. 
Stanowią one 0,8% jego floty. Usługa Panek 
Car Sharing dostępna jest w największych 
miastach w Polsce, m.in. Warszawie, 
Trójmieście, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, 
Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, 
Białymstoku, Lublinie i Katowicach.

Traficar w swojej ofercie posiada trzy 
modele samochodów elektrycznych: Dacia 
Spring, Renault ZOE oraz Renault Kangoo 
Z.E. Stanowią one 6,3% całej floty. Można 
je wypożyczyć w miastach m.in. takich 
jak: Kraków, Łódź, Poznań, Katowice, 
Trójmiasto, Warszawa, Wrocław czy 
Szczecin.

4Mobility w swojej ofercie posiada jeden model samochodu 
elektrycznego - Nissana LEAF. Usługa 4Mobility dostępna 
jest w takich miastach jak: Warszawa, Trójmiasto, Kraków, 
Wrocław, Poznań. Samochody elektryczne stanowią 3,3% 
floty tego operatora.

Panek Car Sharing Traficar

4Mobility
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Pełnoskalowe systemy  
car sharingu ze 100% 
udziałem aut elektrycznych

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

W kilkuletniej historii polskiego car sharingu sześciu operatorów oferowało 
w pełni zeroemisyjne floty pojazdów współdzielonych. Trwający do 2021 r. 
brak subsydiów do nabycia EV w Polsce oraz niedoszacowanie kosztów 
obsługi floty (m.in. finansowania, ubezpieczenia i likwidacji szkód, ładowania, 
relokacji) sprawiły jednak, że projekty stały się nierentowne, co 
bezpośrednio wpłynęło na decyzję o ich wycofaniu z rynku.

PIERWSZY W PEŁNI ELEKTRYCZNY CAR SHARING W POLSCE 

Vozilla była pierwszą wypożyczalnią w pełni elektrycznych samochodów na 
minuty, obecną na rynku od listopada 2017 r. do kwietnia 2020 r. Posiadała 
liczącą ok. 200 pojazdów flotę składającą się z takich modeli jak: Nissan 
LEAF, Nissan eNV200 oraz Renault ZOE.

Usługa dostępna na terenie Wrocławia cieszyła się dużym 
zainteresowaniem użytkowników. W ciągu dwóch lat funkcjonowania 
z systemu Vozilli skorzystano 58 tys. razy pokonując łącznie 4 254 718 km.

TRZECI NAJWIĘKSZY ELEKTRYCZNY CAR SHARING W EUROPIE 

innogy go! z flotą licząca 500 samochodów elektrycznych plasował się na pozycji 
trzeciego największego w pełni zeroemisyjnego car sharingu w Europie. Usługa 
była dostępna od kwietnia 2019 r. do marca 2021 r. w Warszawie oraz przez trzy 
miesiące 2020 r. w Zakopanem. Do dyspozycji użytkowników oddano BMW i3 oraz 
BMW i3s , a także Jaguar I-PACE. Ponadto - w ramach pilotażu - dostępne były 
takie pojazdy dostawcze jak Nissan e-NV200, Renault Kangoo Z.E., Volkswagen 
e-Crafter oraz MAN eTGE..

W całym okresie funkcjonowania innogy go! jego użytkownicy pokonali ponad 7 mln km.

Vozilla innogy go!
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„Butikowe” systemy  
car sharingu ze 100% 
udziałem aut elektrycznych

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

eCar od Taurona był obecny na rynku od 
grudnia 2018 r. do kwietnia 2020 r. Jego flota 
składała się z około 20 pojazdów elektrycznych 
takich jak: Renault ZOE, Nissan LEAF, BMW 
i3 oraz Volkswagen eGolf. Operator świadczył 
usługi na terenie Katowic.

Przydworcowy car sharing PKP Mobility w Trójmieście, w formule pilotażu, 
funkcjonował od 2020 r. do końca czerwca 2022 r. Co istotne, na częstotliwość 
korzystania z usługi miała wpływ epidemia COVID-19, której szczyt przypadł 
na okres jej funkcjonowania. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia 
i zalecenia dotyczące pozostawania w domu oraz ograniczenie działalności 
w sektorach m.in. handlu, usług i rozrywki, usługa car sharingu największym 
zainteresowaniem wśród użytkowników cieszyła się w sezonie letnim 2021 r., 
gdy większość obostrzeń nie obowiązywała.

Oparty o pojazdy z napędem elektrycznym car sharing PKP Mobility przy 
dworcach Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa i Gdynia Główna był 
wygodnym środkiem transportu, wpisującym się w ideę ostatniej mili 
i uzupełnieniem podstawowej działalności kolei. Nie wymagał podpisywania 
umowy na najem długoterminowy, a wynajęcie auta możliwe było w każdej chwili.

Białe Nissany LEAF można było rezerwować także z wyprzedzeniem w trakcie 
zakupu biletu kolejowego poprzez aplikację 
BILKOM, a wypożyczone mogły zostać na 
nieograniczony czas w zależności od 
potrzeb użytkowników. Najdłuższy okres 
najmu wynosił aż 18 dni. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu podróżujący koleją mogli 
poruszać się po Trójmieście nie tylko 
podczas podróży biznesowych, 
ale także w celach prywatnych 
i turystycznych.

GreenGoo świadczył usługi car sharingu na 
terenie Katowic i Rybnika w okresie od grudnia 
2018 r. do grudnia 2019 r. W swojej flocie 
posiadał około 20 samochodów marki BMW i3.

PGE Mobility było dostępne od marca do 
października 2019 r. w Siedlcach. Klienci usługi 
mogli korzystać z 5 elektrycznych samochodów 
Renault ZOE.

eCar od Taurona

PGE Mobility

GreenGoo

(materiał PKP SA)
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Najczęściej wśród głównych barier rozwoju elektrycznego car sharingu wskazuje się na brak 
wystarczająco rozbudowanej sieci ładowania. Międzynarodowa Rada Czystego Transportu 
(ICCT) wskazuje, że aby zabezpieczyć elektryczny car sharing od strony infrastrukturalnej na 
obszarze 1 km2 powinno znajdować się minimum 7 punktów ładowania równomiernie 
rozmieszczonych w strefie funkcjonowania usługi. Przykładowo, obecnie w Warszawie 
funkcjonuje 10 razy mniej punktów ładowania niż wynika to z zaleceń ICCT.

Wyzwania elektryfikacji  
car sharingu

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura 
ładowania1

Ponadto, ogólnodostępne stacje ładowania w coraz większym stopniu wykorzystywane są 
przez użytkowników prywatnych, co w połączeniu z dynamicznym rozwojem floty samochodów 
elektrycznych sprawia, że liczba EV przypadających na jeden punkt ładowania stale rośnie. To 
wyzwanie dla operatorów car sharingu, którzy decydują się na elektryfikację części lub całej 
floty. Zmuszeni są oni ponosić dodatkowe nakłady na ewentualny rozwój własnych sieci 
ładowania lub zatrudnienia pracowników odpowiadających za relokacje pojazdów między 
stacjami ładowania, a docelową strefą, w której samochody zostają udostępnione klientom. 
W konsekwencji, koszt obsługi logistycznej EV jest wyższy niż pojazdów konwencjonalnych, przy 
jednoczesnym krótszym czasie, w którym mogą być wykorzystywane w usłudze, z uwagi na czas 
niezbędny na ładowanie oraz krótsze zasięgi.

Tabela: Szacowana liczba punktów ładowania 
wg minimalnych zaleceń ICCT oraz stopień ich 
wypełniania w wybranych miastach w Polsce.  
Źródło: opracowanie PSPA na podstawie danych 
o liczbie punktów ładowania zawartych w Polish EV 
Outlook 2022.

Stopień  
wypełnienia min. 

zaleceń ICCT

Minimalna liczba 
punktów zgodnie  

z zaleceniami ICCT
Miasto

Warszawa 3619 10%

Gdańsk 1834 7%

Kraków 2289 14%

Poznań 1827 14%

Katowice 1148 6%
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Pojazdy spalinowe wykorzystywane w polskich flotach car sharingu kosztują 
średnio 97 860 zł*, podczas gdy samochody elektryczne są droższe 
o ponad 30%. Chociaż wdrożenie EV pod względem całkowitego kosztu 
posiadania (TCO: Total Cost of Ownership) jest często bardziej opłacalne od 
zakupu porównywalnego pojazdu z silnikiem spalinowym, z perspektywy 
operatorów współdzielonej mobilności bilans ten jest w wielu 
przypadkach niekorzystny.

Wyzwania elektryfikacji  
car sharingu

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Wysoki koszt finansowania2

Na taki stan rzeczy wpływają następujące czynniki:

  Wyższe koszty posiadania (np. leasingu)

  Krótszy czas wykorzystania pojazdu w flocie względem pojazdu 
spalinowego (czas konieczny na ładownie i krótsze zasięgi aut)

  Większe nakłady związane z obsługą logistyczną (związane z częstszą 
relokacją)

  Wyższe koszty ładowania względem taryf domowych/firmowych (G/C)

Tabela: średnia cena samochodu spalinowego i elektrycznego 
wykorzystywanego w polskim car sharingu. Źródło: opracowanie 
PSPA na podstawie cenników wybranych pojazdów.

*ceny średnie zostały ustalone dla pojazdów segmentów A, B oraz C z racji, że pojazdy  
te stanowią znaczącą większość floty car sharingu w Polsce

Różnica EV-ICESamochody 
elektryczne (EV)

Samochody  
spalinowe (ICE)

Małe
(segment A) 106 700 zł59 300 zł 47 400 zł

Miejskie
(segment B) 169 500 zł82 980 zł 86 520 zł

Kompaktowe 
(segment C) 155 900 zł126 100 zł 29 800 zł
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Niezależnie od zastosowanego napędu, każdy pojazd wykorzystywany w car sharingu należy okresowo 
zatankować/naładować oraz umyć. Aby możliwie w największym stopniu przenieść ten obowiązek na 
użytkowników, operatorzy stosują systemy premiowania, w ramach których za np. zatankowanie do pełna 
otrzymują rabaty na obecny lub kolejny przejazd. Gdy użytkownicy nie podejmą się wykonania ww. czynności, 
operator musi oddelegować pracownika, który przejmie ten obowiązek.

Wyzwania elektryfikacji  
car sharingu

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

W przypadku pojazdów spalinowych średni czas tankowania wynosi ok. 6 minut podczas gdy ładowanie 
samochodu elektrycznego na stacji przy wykorzystaniu złącza prądu przemiennego (AC) o mocy 22 kW, 
w zależności od modelu pojazdu i stopnia rozładowania, może trwać od ok. jednej godziny do nawet 2-3 godzin. 
Skorzystanie ze stacji szybkiego ładowania (DC) znacząco skraca ten proces, jednocześnie zwiększając koszt.

Konieczność częstej relokacji3

W konsekwencji, za ładowanie pojazdów najczęściej odpowiada operator, którego pracownik musi 
dojechać do miejsca w którym pojazd został pozostawiony, następnie przetransportować samochód do punktu 
ładownia, a po naładowaniu odstawić go do strefy (lokalizacji), w której szansa na wypożyczenie jest najwyższa. 
W połączniu ze stosunkowo ograniczonymi zasięgami samochodów elektrycznych wykorzystywanych w car 
sharingu (obecnie ok. 250 km) wymusza to konieczność częstej relokacji, której koszty musi pokrywać operator.

Czas tankowania 
do pełna 6 minut

Średni zasięg ok. 500 km

Auta spalinowe

Czas ładowania  
do pełna 1-3 h (AC 22 kW)

Średni zasięg ok. 250 km

Auta elektryczne

Zdjęcie:
BVG Jelbi, Jörg Carstensen
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Okiem operatora - wyzwania 
elektryfikacji car sharingu

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Jakub Jedliński
Head of eMobility, E.ON Polska

innogy go! założyliśmy w ramach strategii eMobility. 
Dzięki ustawie z 2018 r. w Warszawie miało powstać 

1000 punktów ładowania, a my już na starcie car sharingu 
chcieliśmy postawić 300 z nich. Jest koniec 2022 r., a wciąż 
nie wiadomo, gdzie i na jakich zasadach te punkty miałyby 
stanąć. Samochody elektryczne bez ładowarek nie 
mają sensu. 

Jako warszawiak uważam, że miasto bez innogy go! jest 
po prostu uboższe, niż było z nami. Jednak teraz, w E.ON, 
kierujemy się ideą: „MY może więcej”. Chcemy i będziemy 
wdrażać nowe rozwiązania, ale zawsze  
w solidnym partnerstwie.”
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Pierwszą istotną różnicą w podejściu firmy Traficar do elektryfikacji jest wybór 
tańszego, miejskiego samochodu elektrycznego. Operator zdecydował się na 
Dacię Spring, której bazowa cena katalogowa w momencie debiutu rynkowego 
wynosiła 76 900 zł. Z uwagi na dużą skalę zamówienia Traficar, ścisłą, wieloletnią 
współpracę z Grupą Renault oraz fakt, że nabyto pojazdy w wersji dla klientów 
firmowych, która specyfikacją różni się od podstawowej dla klienta indywidualnego, 
cena końcowa najprawdopodobniej została obniżona przez znaczny rabat 
względem cennika bazowego.

Nowy lider elektrycznego 
car sharingu w Polsce

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Wybór tańszego, miejskiego auta elektrycznego1
W efekcie, koszt nabycia elektrycznej Dacii mógł być jedynie 
nieznacznie wyższy niż koszt zakupu np. wykorzystywanego również 
przez operatora Renault Clio, co pozwoliło znacząco obniżyć koszty 
stałe związane z leasingiem, ubezpieczeniem, a także serwisowaniem, 
które w przypadku np. innogy go! (ze względu na oparcie floty na 
pojazdach marki premium) były znaczące.

W II kwartale 2021 r. Traficar wprowadził do swojej usługi 200 pojazdów 
elektrycznych i do dziś dysponuje wyraźnie największą w Polsce flotą 
elektrycznych aut współdzielonych.

Przewagą Traficara w odniesieniu do wcześniej rozwijanych projektów 
związanych z elektryfikacją flot współdzielonych była możliwość 
wyciągnięcia wniosków z działalności takich usług jak Vozilla, która 
dysponowała niemal identyczną liczbą pojazdów oraz innogy go!, którego 
park EV liczył ponad dwa razy więcej samochodów.
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  Warto zaznaczyć, że usługa Traficar obejmuje zarówno samochody elektryczne jak 
i spalinowe. W konsekwencji źródła przychodów operatora zostały zdywersyfikowane, 
a rentowność nie zależy w 100% od floty elektrycznej.

  Ponadto, firma oferuje przejrzysty system rozliczeniowy. Niezależnie od wybranego 
pojazdu (spalinowego lub elektrycznego) cena za wynajem jest taka sama, co eliminuje 
obawy użytkowników o wyższe koszty związane z wyborem samochodu elektrycznego.

  Kluczowym wyzwaniem dla każdego elektrycznego car sharingu stanowi kwestia 
infrastruktury ładowania. Traficar postawił na własne punkty oraz porozumienie 
z operatorami ogólnodostępnych stacji ładowania w celu wynajęcia ładowarek 
w danych lokalizacjach. Takie działania pozwalają ograniczyć do minimum konieczność 
korzystania z punktów ogólnodostępnych i zapewnić odpowiednio niższe koszty energii 
związane z utrzymaniem floty oraz gwarancję dostępności stacji.

Nowy lider elektrycznego 
car sharingu w Polsce

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Dywersyfikacja przychodów usługi za sprawą  
konwencjonalnej floty spalinowej

Jaka infrastruktura i usługi ładowania?

2

3
  Znaczne obciążenie stanowi jednak nadal konieczność 

poniesienia dodatkowych nakładów na budowanie 
i utrzymanie własnej infrastruktury ładowania, a także 
potrzeba częstej relokacji floty.

Zdjęcie:
Feliks Szewczyk
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Nasza historia z elektromobilnością 
zaczęła się wcześnie, bo już 

w 2018 r. Wtedy na ulice polskich miast 
wyjechały pierwsze pojazdy Renault ZOE. 
Kolejnym krokiem w elektryfikacji naszej 
floty było dołączenie 200 pojazdów Dacia 
Spring, która swoją premierę na polskim 
rynku miała właśnie u nas - w Traficarze.

Prawdą jest jednak, że przed 
pojawieniem się rentownego, 

w pełni elektrycznego car 
sharingu na rynku jeszcze 
długa droga. My jednak 
od lat przygotowujemy się 
na takie zmiany.”

Historia kompletu usług car sharingu bazujących 
wyłącznie na samochodach elektrycznych 

w Polsce, ale również części operatorów w Europie 
pokazuje, że na rentowny car sharing w pełni 
elektryczny jest jeszcze za wcześnie.

Z drugiej jednak strony przed elektromobilnością 
nie ma ucieczki i wraz z sukcesywnym rozwojem 
infrastruktury do ładowania samochodów, ale 
również rozwoju technologii, której towarzyszyć 
będzie zwiększenie przystępności cen tego rodzaju 
samochodów, spowoduje, że udział 
aut z wtyczką będzie się powoli, 
ale stale zwiększał.”

Auta elektryczne są przyszłością 
również w car sharingu. Pierwsze 

auta elektryczne w 4Mobility 
wprowadziliśmy już niemal 6 lat temu. Od 
tego czasu kilkadziesiąt aut elektrycznych 
różnych marek przewinęło się w naszym 
car sharingu.

Jestem przekonany, że wraz z rozwojem 
technologii, pozwalającej nie tylko 
na większe zasięgi aut, ale też na 
niższe koszty ich produkcji, 
auta elektryczne będą 
stopniowo zastępować 
auta spalinowe. Będzie 
to dotyczyło nie tylko car 
sharingu, ale całego rynku 
wynajmu aut w Polsce.”

Okiem operatorów: za wcześnie na rentowność  
w pełni elektrycznego car sharingu

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Przemysław Zawiła
Kierownik Operacyjny Traficar

Tomasz Krawczyk
Dyrektor Rozwoju Usług 

4Mobility SA

Piotr Więcek
Dyrektor Floty

Panek Car Sharing
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  Czy korzystając z car sharingu zdarza Ci się wybierać samochody elektryczne? 

 
 

  Jak często korzystając z car sharingu wybierasz samochody elektryczne?

Elektryczny car sharing 
okiem konsumentów

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

Samochody elektryczne są rzadko dostępne / jest ich za mało

Cena jest za wysoka

W mojej miejscowości nie ma elektrycznych samochodów 
w car sharingu

Nie jestem przekonany/a do samochodów elektrycznych

Samochód elektryczny jest niepraktyczny

Inne

40%

22%

20%

8%

3%

7%

2020

2022

Dlaczego nie wybierasz elektrycznego  
car sharingu?

Jeszcze nie zdarzyło się, abym w pobliżu miał/a  
do wyboru samochód elektryczny

Boję się, że skończy mi się zasięg

Nie wiem jak używać takich samochodów

Taka usługa jest droższa / Strach przed droższą usługą

Te samochody mi nie odpowiadają

Inny powód

37%

18%

17%

14%

12%

1%

Barometr Nowej Mobilności – elektryczny car sharing

Zawsze lub prawie zawsze

Jeżeli tylko jest w pobliżu

Średnio co 2 przejazdy

Co 3-5 przejazd

Sporadycznie

20222020
Zawsze

Zazwyczaj

Często

Różnie

Rzadko

14% 20%

29% 49%

19% 18%

31% 6%

7% 6%

+4%
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Usługa car sharingu Zity zadebiutowała w Madrycie 
w 2017 r. z flotą liczącą 658 Renault ZOE. Od 
2020 r. operator świadczy usługi wynajmu 
samochodów elektrycznych na minuty 
także w Paryżu. W marcu 2022 r. Zity 
utworzyło elektryczną flotę na terenie 
Lyonu, a w czerwcu 2022 r. – na terenie 
Mediolanu.

W 2021 r. samochody wchodzące 
w skład floty Zity przejechały 
ponad 17 mln kilometrów, co 
pozwoliło na uniknięcie emisji  
659 ton CO

2
 do atmosfery. Flota 

operatora składa się z 1875 
samochodów elektrycznych. 
Obecnie z usług korzysta 
ponad 560 000 użytkowników.

Kupiona w listopadzie 2022 r. przez MILES Mobility od spółki 
zależnej Volkswagena usługa car sharingu WeShare oferuje 
swoje usługi w pełni elektrycznego car sharingu mieszkańcom 
Berlina i Hamburga. Flota współdzielonych samochodów tego 
operatora składa się obecnie z 2400 pojazdów. Tworzą ją 
takie modele jak Volkswagen ID.3 oraz Volkswagen ID.4.

Powierzchnia strefy w Hamburgu wynosi około 100 km2, 
dzięki czemu usługa - według deklaracji operatora - jest 
dostępna dla ponad połowy prawie 2-milionowego miasta. 
Ładowanie samochodów odbywa się zarówno za pomocą 
sieci stacji ładowania własnego projektu „MOIA”, jak również 
na podstawie umów z sieciami handlowymi Kaufland i Lidl.

W planach operatora jest objęcie systemem elektrycznego 
współdzielenia kolejnych miast. Posłużyć ma temu 
zamówienie ponad 10 tys. aut elektrycznych, które ma być 
realizowane począwszy od 2023 r.

WeShare (obecnie MILES):  
Niemcy

ZITY:  
Hiszpania, Francja, Włochy

Zity w Paryżu 
zdjęcie: Renault

Elektryczny  
car sharing  
w Europie

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu
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Elektryczny  
car sharing  
w Europie

Rozdział 6: Elektromobilność w car sharingu

GreenMobility to operator w pełni elektrycznej floty carsharingowej 
działającej na terenie 6 krajów. Użytkownicy usługi mają do 
dyspozycji 1600 samochodów elektrycznych dostępnych w 11 
lokalizacjach takich jak: Kopenhaga, Aarhus, Malmö, Göteborg, 
Antwerpia, Gandawa, Bruksela, Helsinki, Amsterdam, Düsseldorf 
i Kolonia.

Flota składa się z samochodów osobowych (Renault ZOE, Polestar) 
oraz dostawczych (Renault KANGOO Z.E., Maxus e-Deliver). 
GreenMobility dostępne jest od 2016 r. Z usług operatora 
skorzystało już ponad 202 058 użytkowników, co pozwoliło na 
ograniczenie emisji CO

2
 do atmosfery o 3058 ton.

Zipcar to globalna sieć car sharingu, która w Europie świadczy 
usługi wynajmu z użyciem samochodów elektrycznych na 
terenie Londynu. Działa od 2018 r. oferując mieszkańcom 
stolicy Wielkiej Brytanii możliwość skorzystania z ponad 
400 samochodów Volkswagen e-Golf.

Plany Zipcar przewidują powiększenie floty do 9000 
współdzielonych EV na terenie Londynu do 
2025 r. Ładowanie pojazdów realizowane jest przez 
pracowników w porach nocnych.

E-Vai oferuje w pełni elektryczne systemy car sharingu na terenie Mediolanu 
i Brescii w północnej części Włoch. System opiera się na stacjach „E-GO Point”, 
z których można wypożyczyć i do których należy oddać pojazd.

Spółka posiada 300 stacji na terenie całej Lombardii w tym ponad 100 
w Mediolanie. Mediolańska flota w marcu 2022 r. składała się z 300 Renault ZOE, 
a operator ma w planach powiększyć ją o kolejne 60 pojazdów.

Miasto Brescia posiada 19 stacji, pomiędzy którymi użytkownicy również mogą 
poruszać się w pełni elektrycznymi Renault ZOE.

GreenMobility: Dania, Szwecja, Finlandia, 
Belgia, Holandia, Niemcy

ZIPCAR: Wielka Brytania

E-VAI: Włochy

zdjęcie:  
Zipcar
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ROZDZIAŁ 7

Digitalizacja 
car sharingu: 

MaaS

MaaS to mobilność w modelu 
all inclusive - łączy w jednej 
aplikacji całą ofertę usług 
transportowych w mieście

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Rozdział 7: Digitalizacja car sharingu: MaaS

MaaS (Mobility-as-a-Service) 
czyli „mobilność jako usługa” 
- co to takiego?

Zdjęcie:
BVG Jelbi, Andreas Süß

Kluczowe komponenty MaaS: Berlin:
największy MaaS na świecie

Planowanie podróży przy użyciu 
różnych środków transportu1

Rezerwacja auta (lub innego 
pojazdu)3

Jedna rejestracja - nie potrzebujemy 
rejestrować się do każdej z usług 

osobno
2

Otwarcie, uruchomienie i zamknięcie 
samochodu (rozpoczęcie,  

zakończenie wynajmu)
4

Rozliczenie płatności5

Założenie MaaS jest proste - kupujemy usługę mobilności, która zawiera 
wszystko, czego potrzebujemy do podróżowania po mieście: transport 
zbiorowy oraz współdzielony transport indywidualny, niezależnie od tego, 
kto jest przewoźnikiem czy dostawcą usługi.

MaaS jest narzędziem nie tylko do realizacji podróży, ale też ich 
optymalnego planowania.

  Aplikacja Jelbi określana jest mianem największej 
platformy MaaS na świecie. Użytkownicy znajdą w niej 
łącznie 70 tys. pojazdów transportu zbiorowego  
i współdzielonego.

  Pomimo swojej skali, platforma ta mierzy się 
z wyzwaniami charakterystycznymi dla całego 
paradymatu MaaS - niemożnością integracji wszystkich 
(w tym kluczowych) usług mobilności dostępnych na 
lokalnych rynkach. W przypadku car sharingu w Jelbi 
dostępne są jedynie wybrane usługi, wciąż brakuje 
tych największych.
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Europejskie case study:  
car sharing połączony z innymi 
usługami mobilności

Jelbi (Niemcy) - integracja z MILES i SIXT share 
(free-floating) oraz mobileeee (stacjonarny). 
W aplikacji dostępne też: transport publiczny, 
mikromobilność, taxi

Whim (Finlandia) - integracja z 24Rent 
(najkrótszy możliwy wynajem to 1h).  
W aplikacji dostępne też: transport publiczny, 
mikromobilność, taxi, wypożyczalnia aut

FREE NOW (w aplikacji dostępne też: taxi 
i mikromobilność) 

  integracja z SHARE NOW (Niemcy, Francja,  
     Hiszpania, Włochy) 

  integracja z MILES (Kolonia, Düsseldorf,  
     Bonn, Duisburg) 

  pilotażowa integracja z SIXT share (Berlin,  
     Hamburg, Monachium)

Rozdział 7: Digitalizacja car sharingu: MaaS

Zalety integracji
Obawa operatorów przed dostępem do 
danych wrażliwych biznesowo (np. utylizacji floty)

Niewypracowany model biznesowy 
współpracy

Wysoki koszt integracji technologicznej 
i formalno-prawnej (jedna rejestracja dająca 
dostęp do usług strony trzeciej)

MaaS w Polsce?
Najbardziej dotychczas zaawansowana próba wdrożenia platformy MaaS w Polsce była dziełem aplikacji 
Vooom - One app to ride the City. Próba ta nie powiodła się z uwagi na opór branży w zakresie 
integracji usług na zewnętrznej platformie. Vooom wdrożył jednakże multimodalny planer podróży do aplikacji 
miasta Gdyni. Pozwala on planować mieszkańcom podróże transportem zbiorowym i współdzielonym.

Nowy kanał sprzedaży i nowi klienci

Synergia z transportem zbiorowym/
publicznym

Oferowanie usługi w ramach budżetu/
pakietu mobilności instytucjom 
i pracodawcom (np. w formie benefitu 
pracowniczego)

Główne bariery integracji:

1

2

3

1

2

3
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ROZDZIAŁ 8

Car sharing 
na usługach 

nieruchomości 
i miast

75% Polaków lubi ideę hubów 
mobilności, które porządkują  
we wspólnej przestrzeni  
m.in. postój aut carsharingowych

Seria:
Analizy

Mobilnego
Miasta



Rozwiązanie dla różnego  
typu nieruchomości

  Osiedla mieszkaniowe - zamiast aut na własność miejsca postojowe do 
wspólnego użytku przeznaczone dla floty aut współdzielonych

  Nieruchomości komercyjne - biurowce, galerie, hotele - nowy kanał 
dostępu dla najemców, pracowników, klientów i gości

Rozwiązanie dla samorządów i obiektów publicznych

  Organizacja miejsc postojowych w pasie drogowym - dedykowanych usługom car 
sharingu

  Infrastruktura publiczna: dworce kolejowe, ważne punkty przesiadkowe, parkingi 
publiczne, urzędy, obiekty kulturalne i rekreacyjne

  Sukces: upubliczniony w październiku 2022 r. projekt dokumentu „Zielonej 
Wizji Warszawy” zakłada na lata 2023-2030 działanie polegające na rozwoju 
multimodalnych węzłów przesiadkowych, których infrastruktura umożliwi szybszą 
adaptację nowych środków transportu (m.in. car sharingu)

Rozdział 8: Car sharing na usługach nieruchomości i miast

Parkingi z autami 
współdzielonymi  
bezpośrednio  
na nieruchomości

Dedykowane miejsca postojowe dla usług car 
sharingu oraz bieżące zarządzanie podażą aut to kierunek, 
w którym zmierzają różnego typu nieruchomości, po to 
żeby zwiększyć swoją atrakcyjność i łatwość dotarcia.

Wdrożenie efektywnych i ekologicznych form mobilności 
to szereg korzyści środowiskowych, przestrzennych, 
społecznych, a także wizerunkowych (polityki ESG).

Car sharing na nieruchomości to również okazja do 
upowszechniania innych form transportu, zwłaszcza 
z segmentu mikromobilności (rowery, e-hulajnogi, 
e-skutery), a także łączenia ich z transportem zbiorowym.

Car sharing to alternatywa dla nieefektywnych podróży 
autami prywatnymi, a także dla przejazdów służbowych.
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Case studies: Polska
Arval Mobility Hub

Dostawca: Arval Service Lease Polska

Hub Mobilności Adgar Plaza  
i Hub Mobilności Business Garden

Dostawca: Huby Mobilności (patrz slajd 76)

City Hub
Dostawca: Skanska

  Multimodalny hub zlokalizowany na terenie biurowca 
przy ul. Wołoskiej 24 w Warszawie, w którym 
dostępna jest gama usług współdzielonej 
mobilności dla pracowników biurowca (w modelu 
b2b): e-rower, e-skuter oraz e-car sharing.

  Dodatkowo, w hubie funkcjonuje też 
infrastruktura ładowania aut elektrycznych.

  Multimodalne huby zlokalizowane na terenie 
kompleksów biurowych: Adgar Plaza przy ul. 
Postępu 15 w Warszawie i Business Garden 
przy ul. Żwirki i Wigury 16-18 w Warszawie, 
w których dostępne są różne modalności 
usług współdzielenia (car sharing i e-hulajnogi) 
w modelu b2c.

  Partnerzy hubu: Traficar i Panek (car sharing) 
oraz Dott i TIER (mikromobilność).

  Partnerzy hubu gwarantują dostępność 
pojazdów w określonym SLA czasowym, dzięki 
czemu nieruchomość oraz lokalna społeczność 
zyskują stałą i przewidywalną dostępność usług 
współdzielonej mobilności.

  Huby są ogólnodostępne, całodobowe 
i całoroczne.

  Pod gdańskim biurowcem Wave przy Alei 
Grunwaldzkiej 347 działa hub, w którym 
znajdują się strefy parkingowe dedykowane 
różnym ogólnodostępnym usługom 
współdzielonej mobilności, m.in. e-hulajnogom 
Bolt oraz car sharingowi Traficar.

  Projekt był pierwszym w Polsce wdrożeniem 
tego typu i został zrealizowany przez 
dewelopera nieruchomości komercyjnych.

Warszawa

Warszawa

Gdańsk

Rozdział 8: Car sharing na usługach nieruchomości i miast
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Case studies: Niemcy

Sieć hubów 
mobilności Jelbi

Dostawca: BVG Jelbi

Mobility Hub  
Stuttgart-Vaihingen

Dostawca: DB Smart City

  Multimodalne huby 
zlokalizowane przy węzłach 
transportu publicznego, 
w których dostępne są 
różne modalności usług 
współdzielenia (rowery, 
e-hulajnogi, e-skutery, car 
sharing), a także infrastruktura 
towarzysząca (np. stojaki 
i ładowarki).

  Multimodalny hub 
zlokalizowany na terenie 
parkingu pod dworcem 
kolejowym w Stuttgarcie, 
który m.in. pasażerom 
kolei stwarza wygodną 
możliwość przesiadki 
na współdzielony rower, 
e-hulajnogę, e-skuter lub 
auto car sharing.

Berlin Stuttgart

Zdjęcie: 
Smart City DB, Sebastian Berger  

Zdjęcie: 
BVG Jelbi, Elke Stamm

Rozdział 8: Car sharing na usługach nieruchomości i miast
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Okiem  
zarządcy 
nieruchomości

Chcąc zapewnić dodatkowe 
udogodnienie w zakresie mobilności 

dla najemców Business Garden, 
zdecydowaliśmy się na ulokowanie na terenie 

kompleksu Hubu Mobilności.

Z jednej strony powstały dedykowane 
i łatwo dostępne miejsca parkingowe dla 

operatorów car sharingu i mikromobilności, 
z drugiej zaś nasi najemcy otrzymali 

kolejną z wielu dostępnych opcji dojazdu  
do i z biura.”

Dzięki usłudze przydworcowego elektrycznego car sharingu w Trójmieście 
użytkownicy otrzymali możliwość wyboru ekologicznego środka transportu, przy 

wykorzystaniu którego mogli dokończyć podróż. To zwiększyło satysfakcję nie tylko  
osób korzystających z dworca i transportu kolejowego, ale również tych, którzy 
mieszkają w pobliżu i preferują korzystanie z usług współdzielonych. Z uwagi na 
łatwość obsługi i brak zbędnych formalności, car sharing PKP Mobility stanowił 
ciekawe rozwiązanie dla wszystkich, których interesuje krótkoterminowy najem 
samochodu.

PKP S.A. nie wykluczają uruchomienia usługi car sharingu 
PKP Mobility w przyszłości, jednak tym razem w innej 

lokalizacji. Dzięki zebranym dotychczas doświadczeniom 
możliwe będzie dostosowanie usługi do potrzeb 

potencjalnych użytkowników.

PKP S.A dążą do rozwoju usługi 
okołodworcowych z myślą o pasażerach 

i idei ostatniej mili transportu. Polska 
kolej – angażując w tym celu 

markę PKP Mobility – zmierza 
w kierunku zrównoważonego 
rozwoju i dostosowuje 
się do najnowszych 
trendów.”

Okiem zarządcy  
dworców: głos PKP SA

Sebastian Zimmermann
Property Manager Hospitality
Vastint Poland

Raport: 6 lat car sharingu w Polsce 75



JEDYNE W POLSCE HUBY MOBILNOŚCI „POD KLUCZ”

Autorski projekt  
dostosowany do  

charakteru nieruchomości

Jedna umowa  
na inwestycję  

i zarządzanie hubem

Wybór modułów: 
mikromobilność, car  

sharing, ładowarki, inne

Czołowi operatorzy  
usług współdzielonej  
mobilności w Polsce

hubymobilnosci.pl

M
at

er
ia

ł p
ar

tn
er

sk
i

https://hubymobilnosci.pl/


ROZDZIAŁ 9

Regulacje dla 
car sharingu

Kodyfikacja transportu 
współdzielonego, w tym  
car sharingu, jest wpisana  
w Krajową Politykę Miejską 2030

Seria:
Analizy

Mobilnego
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Rozdział 9: Regulacje dla car sharingu

Dlaczego potrzebne są  
przepisy?

Współdzielona mobilność zaczyna funkcjonować jako odrębna kategoria transportu łącząca cechy 
transportu zbiorowego (efektywność) oraz transportu indywidualnego (samodzielna podróż).

Pierwsze formalne próby uregulowania car sharingu sięgają 2020 r., kiedy w ramach nowelizacji ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych podjęto próbę zdefiniowania „usługi współdzielenia”.

We wrześniu 2022 r. powyższy postulat wybrzmiał także w premierze branżowej Strategii Rozwoju 
Nowej Mobilności w Polsce do 2030 r.

  Dedykowane miejsca postojowe w pasie 
drogowym oraz na nieruchomościach wraz ze 
stosownym oznakowaniem

  Zniesione lub zryczałtowane opłaty 
parkingowe w miejskich strefach płatnego 
parkowania

  Dostęp do stref czystego transportu

  Dostęp do wybranych stref ograniczonego 
ruchu

  Dostęp do wybranych pasów autobusowych

  Preferencyjna stawka VAT (jak dla usług taxi) 
i inne ułatwienia w rachunkowości

  Cyfrowy dostęp do centralnych baz danych 
(PESEL, CEPiK) w celu weryfikacji tożsamości, 
uprawnień, szkodowości

  Car sharing jako stały element mobilności 
korporacyjnej/instytucjonalnej

Katalog rozwiązań  
dla car sharingu

W czerwcu 2022 r. w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie Krajowej Polityki Miejskiej 2030 
znalazł się m.in. zapis o potrzebie „kodyfikacji transportu współdzielonego”

Postulat skodyfikowania car sharingu wynika z prostego faktu potrzeby określenia, czym jest usługa 
współdzielenia oraz znalezienia jej odpowiedniego miejsca w ruchu drogowym - podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku innego rodzaju pojazdów czy usług (np. taxi).
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Rozdział 9: Regulacje dla car sharingu

Case study:  
Niemcy mają całą ustawę 
(Carsharinggesetz)

Nasi zachodni sąsiedzi, których rynek car sharingu należy do jednych 

z najstarszych i najbardziej rozwiniętych w Europie (30 tys. aut w 935 

miejscowościach dostarczanych przez 243 dostawców6), doczekali się 

wejścia w życie ustawy wspierającej car sharing w 2019 r., następnie 

znowelizowanej w 2020 r. z uwagi na niemożność zastosowania pierwotnych 

przepisów w praktyce.

Ustawa ta reguluje następujące aspekty:

  definiuje car sharing (m.in. wymóg ogólnodostępności i samoobsługi 
systemu)

  wprowadza oficjalne oznakowanie dla pojazdów oraz miejsc postojowych

  umożliwia samorządom wyznaczanie dedykowanych miejsc 
postojowych dla car sharingu na drogach publicznych

  umożliwia samorządom zredukowanie pojazdom carsharingowym opłaty za 
postój w publicznych strefach płatnego parkowania
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ROZDZIAŁ 10

Jaka przyszłość 
car sharingu?

Do końca 2026 r. polski  
rynek car sharingu urośnie  
wg prognoz o 60%  
- do poziomu blisko 9 tys. aut
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Analizy

Mobilnego
Miasta



Car sharing w wydaniu polskich operatorów jest 
najwygodniejszą formą wypożyczenia auta z punktu 

widzenia użytkownika. Auto jest od ręki, 
wszystko jest obsługiwane przez smartfona, jest 

pełen przekrój samochodów, auto można 
wziąć na kilka minut, ale też na miesiące, 

a do tego ceny są bardzo konkurencyjne 
względem taksówek czy typowych 

wypożyczalni aut.

Po kilku latach intensywnej pracy od podstaw, 
car sharing jest szeroko rozpoznawaną 

usługą i przynosi coraz lepsze wyniki. Myślę, 
że drugi milion użytkowników car sharingu pojawi się 

znacznie szybciej niż pierwszy.”

Paweł Błaszczak
Founder & CEO 4Mobility SA

Okiem
operatora

Rozwiązania nowej mobilności, w tym car sharing 
będą się sukcesywnie w najbliższych latach 

rozwijać, czemu również będzie sprzyjała recesja, 
ponieważ wiele gospodarstw domowych zauważy, jak 

drogi w utrzymaniu jest prywatny samochód, 
szczególnie gdy nie jest każdego dnia używany w dużym 

zakresie czasu.

Dużym argumentem dla rozwoju będą również rozwiązania car 
sharingu dla przedsiębiorstw, które coraz częściej szukają 
oszczędności we flotach samochodów służbowych, a dla 
których car sharing jest interesującą alternatywą.”

Okiem
operatora

Leszek Leśniak
Dyrektor Zarządzający

Panek Car Sharing
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat car sharing stał się 
trwałym elementem ekosystemu mobilności miejskiej, 

wzbogacając tradycyjną organizację transportu o nowe, 
alternatywne usługi.

Car sharing to nowoczesne rozwiązanie, całkowicie zrywające 
z dominującym w naszym społeczeństwie modelem posiadania 

samochodu. Ogólnie rozumiany sharing dóbr to globalny trend, 
dający swobodę dostępową, ale też racjonalizujący nasz model 
konsumpcji.

Przyszłością, ale też wyzwaniem, będzie zapewnienie 
odpowiedniej liczby pojazdów w konkretnym czasie i miejscu, 
tak aby potrzeby transportowe mogły być w pełni pokryte. 
Dzięki zaawansowanym algorytmom predykcji będziemy 
w stanie lepiej dostosowywać pozycjonowanie floty do 
potrzeb klientów i „pulsu miasta”.

Po 6 latach rozwoju car sharingu w Polsce, rynek ten osiągnął 
swoją graniczną skalę, a do jego dalszego rozwoju potrzebne 

jest już skodyfikowanie tej formy transportu i przyznanie jej zachęt 
systemowych na gruncie powszechnie obowiązującego prawa.

Potrzebujemy też odczarować dwa 
carsharingowe mity. Po pierwsze, car sharing 

to nie jest „zwykła” wypożyczalnia samochodów, 
tyle że dostępna z poziomu smartfona. To jest 

alternatywa dla posiadania auta na własność. Po 
drugie zaś - fakt, że car sharing funkcjonuje jako 

usługa komercyjna, nie oznacza wcale, że jest on 
rentowny. Usługa ta istnieje dziś w Polsce wyłącznie 

dzięki determinacji, wizji i pieniądzom prywatnych 
przedsiębiorców.”

Piotr Groński
Prezes Zarządu Traficar

Adam Jędrzejewski
Mobilne Miasto

Okiem
operatora

Okiem
eksperta
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Jakie są prognozy dla 
globalnego rynku usług  
car sharingu?

„Na koniec 2021 r. 25 największych operatorów 
car sharingu gromadziło ok. 71% globalnej bazy 
użytkowników i zarządzało prawie 61% globalnej floty 
car sharingu”

Martin Cederqvist, Berg Insight

Rozdział 10: Jaka przyszłość car sharingu?

Według raportu Berg Insight z listopada 2022 r.15 car sharing 
na świecie będzie rozwijał się w latach 2023-2026 w tempie 
rocznym (CAGR):

  13% pod względem liczebności floty 
  21% pod względem liczby użytkowników

- o tyle zwiększy się 
wg prognoz globalna 
flota car sharingu do 
końca 2026 r.60%

PROGNOZA GLOBALNEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW 
CAR SHARINGU

PROGNOZA GLOBALNEJ LICZBY  
POJAZDÓW W SYSTEMACH 
CAR SHARINGU

Raport: 6 lat car sharingu w Polsce 83



Przypisy
1 Shoup D., The High Cost of Free Parking, University of California, Los Angeles

2 Europejska Agencja Środowiskowa, Occupancy rates of passenger vehicles

3 Rodrigue J-P, The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Nowy Jork

4 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

5 LeasePlan Car Cost Index 2021

6 Bundesverband CarSharing e.V.

7 Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

8 Główny Urząd Statystyczny, Statystyczne Vademecum Samorządowca, dane za 2020 r.

9 UITP: International Association of Public Transport, CityTransitData

10 Dane według wskazań operatorów aktualne na koniec listopada 2022 r.

11 Eurostat, dane za 2020 r.

12 Młynarski G., (2021), „Kształtowanie zachowań konsumenckich za pomocą strategii 
shared mobility”; Katedra Miasta Innowacyjnego; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13 Młynarski G., (2022), Badanie „Decyzje konsumenckie Polaków w aspekcie własności”; 
Katedra Miasta Innowacyjnego; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie

14 Ramos, É. M. S., Bergstad, C. J., Chicco, A., Diana, M., Mobility styles and car 
sharing use in Europe: attitudes, behaviours, motives and sustainability, University of 
Gothenburg, Politecnico di Torino

15 The Carsharing Telematics Market, 5th edition by Berg Insight AB

Materiał partnerski

Car sharing aut dostawczych  
to ważny segment usług współdzielenia, 
który cieszy się dużą popularnością

50 aut dostawczych w 13 miastach
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Członkowie wspierający  
(stan na grudzień 2022 r.)

Mobilne Miasto to powstały w 2017 r. think-tank rozwijający w Polsce 
usługi nowej i współdzielonej mobilności. Nasi członkowie wspierający 
udostępniają w polskich miastach ponad 110 000 pojazdów 
współdzielonych różnego typu (rowery miejskie, współdzielone 
e-hulajnogi, auta car sharing, taxi-hailing).

info@mobilne-miasto.org 
www.mobilne-miasto.org
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Nota prawna

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 jednak możliwe zagwarantowanie pełnej prawidłowości czy kompletności 
prezentowanych danych. 

© Stowarzyszenie Mobilne Miasto, grudzień 2022 
Cytowanie jakichkolwiek treści z niniejszego raportu wymaga podania źródła.
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