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Wychodzimy z kryzysu 
obronną ręką

PANDEMIA SPRAWIŁA,  
ŻE SPADKI W MOBILNOŚCI  

MIESZKAŃCÓW SIĘGAŁY 
W NIEKTÓRYCH OKRESACH 
KILKUDZIESIĘCIU PROCENT.

Stowarzyszenie Mobilne Miasto śledzi polski rynek sharingowej mikro- 
mobilności na bieżąco, kwartał po kwartale, analizując podaż współ- 
dzielonych rowerów, elektrycznych hulajnóg i skuterów oraz biznesową 
aktywność firm z branży. Wyniki publikujemy na portalu SmartRide.pl  

w ramach projektu Strefa Danych. Niniejszy raport stanowi zwieńczenie pierwszego  
roku tych prac. Traf chciał, że podsumowuje on rok, który z oczywistych powodów  
zapisze się w obszarze mobilności jako absolutnie bezprecedensowy.

Musiało się to odbić na kie- 
szeniach i planach opera-
torów. Najbardziej ucierpiał 
rower miejski, który objawy  
zadyszki zdradzał jeszcze  
przed  pandemią. Względnie  
obronną ręką wyszły elektry- 
czne skutery, wciąż stanowiące 
branżową niszę. 
Elektryczne hulajnogi, nowość  

w świecie mikromobilności miejskiej, mimo pandemii zanotowały imponujący rozwój.

Sytuacja bez precedensu oznacza jednak, że nie mamy żadnych punktów  
referencyjnych, by ocenić reakcję rynku na wyjątkowe warunki. Oferta bike sharingu  
spadła o jedną trzecią w porównaniu z normalnym rokiem – aż czy tylko? Czy jest to  
załamanie, czy przeciwnie – dowód względnej stabilności tego środka transportu  
w skrajnie niesprzyjających okolicznościach? Jeśli w przyszłości podobne sytuacje 
się powtórzą (oby nie), będzie można ocenić ich skalę, porównując ją m.in. z danymi 
zawartymi w niniejszym raporcie. Teraz jest to niemożliwe. 
 
Mimo to, patrząc na współdzieloną mikromobilność A.D. 2020, możemy znaleźć  
powody do optymizmu. W bankowości znane jest pojęcie tzw. stress testu, czyli testu 
warunków skrajnych. Sprawdza on odporność banku na kryzys, wstrząsy, zawiro- 
wania ekonomiczne.

W nowy rok branża ta wchodzi 
w przyzwoitej formie, a nawet 
wzmocniona o nowe doświad-
czenia. Covidowe perturbacje  
za jakiś czas staną się tylko wspo-
mnieniem, a ewolucja miast i miej- 
skiej komunikacji nie pozostawia 
wątpliwości – swoje najlepsze  

czasy ten model transportu ma dopiero przed sobą. Sharingowa mikromobilność  
w coraz większym stopniu będzie dyktować warunki, zamiast się do nich dostosowywać.  

Mamy nadzieję, że stanie się to widoczne już w 2021 roku i znajdzie odzwierciedlenie 
w kolejnych kwartalnych analizach Mobilnego Miasta, po które już dziś zapraszamy  
do Strefy Danych SmartRide.pl. 

Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Adam Jędrzejewski, 
prezes stowarzyszenia 
Mobilne Miasto
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BIKE SHARING 

7 operatorów 
69 systemów  

19,8 tys. pojazdów*

O tyle zmniejszyła się w tym roku liczba  
dostępnych rowerów współdzielonych**

Był to najtrudniejszy, jak dotąd, rok w całej,  
12-letniej historii bike sharingu w Polsce. 

Branża ta stoi przed  
poważnymi wyzwaniami,  
które muszą zaowocować  

zmianami – zarówno  
w stanie technicznym rowerów,  
jak i w modelu biznesowym,  
w jakim są one oferowane.

W PIGUŁCE  
Jak sharing jednośladów 
zareagował na pandemię?
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Na tle ogromnych spadków mobilności społeczeństwa branża współdzielonych jednośladów zdołała zachować relatywną stabilność swojej oferty.  
Mocno ucierpiał jedynie bike sharing. Rynek skuterów na minuty skurczył się w mniejszym stopniu, a podaż elektrycznych hulajnóg zanotowała w Polsce, 

mimo pandemii, spektakularny wzrost.  

SKUTERY ELEKTRYCZNE

3 operatorów 
23 miasta 

1,7 tys. pojazdów*

O tyle zmniejszyła się w tym roku liczba 
dostępnych skuterów na minuty**

Skutery na minuty są ekologiczne  
i pomagają w rozładowywaniu korków,  

nie generują kosztów ani problemów  
dla miast i są klarownie wpisane 
w przepisy ruchu drogowego.  

Rynek czeka, aż miasta to dostrzegą,  
tworząc lepsze warunki 

do rozwoju tej formy mobilności.

*stan na IV kwartał, przed procesem wycofywania flot na przerwę zimową
**w porównaniu z ich przybliżoną liczbą w porównywalnym okresie w 2019 r. 

-55%

Spadek ogólnej mobilności 
mieszkańców Polski w szczytowym  

okresie, w kwietniu 2020 r.
Kolejny spadek mobilności 

zanotowano w listopadzie 2020 r.

MOBILNOŚĆ  
POLAKÓW

OD TYPOWEGO
POZIOMU 

MOBILNOŚCI

-33%

+100%

E-HULAJNOGI

12 operatorów 
39 miast  

18,8 tys. pojazdów*

O tyle zwiększyła się w tym roku liczba 
dostępnych e-hulajnóg na minuty**

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią  
branża współdzielonych hulajnóg elektrycznych  

rozwijała się w błyskawicznym tempie  
przekraczającym wcześniejsze prognozy.  

Nowym zjawiskiem w 2020 r. było  
rozprzestrzenienie się sharingu e-hulajnóg  

na liczne mniejsze miejscowości.

-19%
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MOBILNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE  
Polacy zostali w domach
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Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik GrudzieńListopad

Analizując dane o rynku sharingowej mobilności w 2020 r., trzeba patrzeć na nie na tle danych o ogólnej mobilności Polaków,  
 którą w ogromnym stopniu ograniczyły obawy o zdrowie, lockdown oznaczający zamknięcie wielu rodzajów usług,  

przejście w przedsiębiorstwach na pracę zdalną etc. Korzystanie z różnych form transportu – w tym także z sharingu mikromobilności  
– jest bowiem w oczywisty sposób skorelowane z ruchliwością społeczną. 
  
Wyobrażenie o tym, jak COVID-19 wpłynął na mobilność mieszkańców Polski (rozumianą jako przemieszczanie się jednostek),  
przedstawia poniższy wykres  stworzony na podstawie danych z telefonów komórkowych (ich przemieszczania się)  
przez Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington*. 

*Źródło: https://covid19.healthdata.org/  

-55% -34%

W połowie kwietnia 2020 r. mobilność 
mieszkańców Polski była o 55% mniejsza 
niż typowa  mobilność dla tego okresu.
Dopiero po pięciu miesiącach, tj. w połowie 
września, wskaźnik ten chwilowo wrócił  
do standardowego poziomu.

Jesienna fala pandemii  
wywołała kolejne tąpnięcie  
– w połowie listopada  
mobilność była mniejsza  
o 34% niż mobilność  
typowa.

Skala tych spadków tworzy  
istotny kontekst dla danych  
na temat rynku współdzielonych 
rowerów, e-hulajnóg i skuterów, 
predstawionych na kolejnych  
stronach raportu.

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020
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ROWERY PUBLICZNE  
Bike sharing w czasach pandemii 
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Rok 2020 był najtrudniejszy jak dotąd, w 12-letniej historii bike sharingu w Polsce.  
 Jest to pierwszy sezon, który przyniósł spadki wszystkich wskaźników mówiących o rozwoju tego rynku. 

 
 W tym raporcie analizujemy stronę podażową usługi współdzielonych rowerów, która wyraźnie się skurczyła  

   w porównaniu z rokiem poprzednim, do niespełna 20 tys. pojazdów.
 
 Rynek bike sharingu stoi przed poważnymi wyzwaniami, które muszą zaowocować zmianami – zarówno jeśli chodzi  

   o stan techniczny oferty dla mieszkańców, jak i o model biznesowy, w którym oferowane są rowery publiczne w Polsce. 
 
 Nie ma natomiast podstaw, by wątpić w celowość promowania tej formy mobilności. Trendy światowe pokazują,  

   że wykorzystanie rowerów szybko rośnie, a multimodalna współdzielona mikromobilność (której bike sharing  
   jest jednym w filarów) staje się w coraz większym stopniu systemową opcją transportu w miastach.

*Zerowy stan usług bike sharingu w II kwartale 2020 r. odzwierciedla sytuację po wprowadzonym  
przez rząd zakazie działania rowerów publicznych w ramach pierwszego lockdownu. W normalnej  
sytuacji (czyli bez kryzysu pandemicznego i ingerencji władz) należało się spodziewać w tym okresie  
blisko 30 tys. rowerów w niemalże 100 systemach miejskich.

WSPÓŁDZIELONE ROWERY – OFERTA RYNKOWA W POLSCE W 2020 R.

  I kwartał     II kwartał*     III kwartał     IV kwartał

Taką część 
swojego 

szczytowego 
potencjału 

z lat ubiegłych zdołał 
odbudować polski  

rynek bike sharingu 
do końca sezonu 2020

2/314 572

35
5 liczba rowerów

liczba systemów

liczba operatorów

0 0 0

18 661

58

8

19 834

69
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ROWERY PUBLICZNE  
Dominacja jednego gracza 
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*Na podstawie stanu rynku w dniu 30.10.2020 r. Początek sezonu –  badanie stanu rynku z 15.03.2020 r.

OPERATORZY WSPÓŁDZIELONYCH ROWERÓW NA POLSKIM RYNKU*

początek sezonu

koniec sezonu

12 484 rowery/17 systemów
16 962 rowery/37 systemów

Taki odsetek  
dostępnych w Polsce  

rowerów publicznych  
to jednoślady oferowane  

przez spółkę  
Nextbike Polska.

RYNKOWA HEGEMONIA
Charakterystyczną cechą polskiego rynku bike sharingu  
niemal od samego początku jego historii jest dominacja  
jednego operatora, który dzięki swojej pozycji i skali  
działania rzadko pozwalał zaistnieć innym graczom,  
co najwyżej ustępując im pola w pojedynczych, zwykle  
mniejszych kontraktach. Rok 2020 przyniósł zainteresowanie  
polskim rynkiem rowerów publicznych ze strony dwóch 
globalnych graczy z branży, dotychczas nieobecnych  
nad Wisłą. Ich oferty okazały się jednak zbyt kosztowne  
jak na obecne polskie realia. 

86%

Nextbike     

BikeU     

Roovee    

GeoVelo    

Comdrev

Acro     

PKP Mobility

1060 rowerów/2 systemy
990 rowerów/2 systemy

0 (system ruszył w maju)
962 rowery/16 systemów

557 rowerów/5 systemów
665 rowerów/11 systemów

171 rowerów/1 system
150 rowerów/1 system

70 rowerów/1 system

0 (system ruszył w czerwcu)
35 rowerów/1 system

300 rowerów/1 system

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020



ROWERY PUBLICZNE  
Główne trendy i zjawiska 
rynkowe w 2020 r. 
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NIEZROZUMIAŁY ZAKAZ
Na rozwoju polskiego bikesharingu bardzo negatywnie zaważył 
sześciotygodniowy zakaz korzystania z rowerów publicznych, 
wprowadzony przez rząd w ramach katalogu koronawirusowych  
obostrzeń na wiosnę. Decyzja ta była powszechnie odbierana  
jako niezrozumiała, szczególnie w sytuacji, gdy mieszkańcy  
miast mogli korzystać w tym czasie z innych rodzajów  
współdzielonych jednośladów. 
 

ODBUDOWA PO PIERWSZEJ 
FALI PANDEMII
Do końca sezonu 2020 bike sharing zdołał odbudować w Polsce mniej 
więcej dwie trzecie swojego szczytowego potencjału, co należy uznać  
za wynik lepszy, niż można było się spodziewać w kontekście zapaści 
wiosennej i wobec ogólnego spadku zaufania (z przyczyn zdrowotnych) 
do współdzielonych pojazdów.

PODWÓJNE  
WYZWANIE

Polski rynek rowerów miejskich stoi  
obecnie przed podwójnym wyzwaniem.  

Z jednej strony problemem są  
ograniczone (m.in. wskutek kryzysu)  

fundusze, które miasta mogą 
wygospodarować na wdrażanie tej formy  

mobilności. Zarazem za dostarczanie usług  
bike sharingu, wymagających obecnie  

w Polsce unowocześniania (zgodnie z trendami  
światowymi w tej branży), operatorzy oczekują  

urealnionych, a zatem wyższych, cen.  
W efekcie bike sharing w Polsce znalazł się  

niejako w krzyżowym ogniu, co utrudnia  
rokowania dla rozwoju tego rynku  

w następnym sezonie.

WIELKIE MIASTA 
BEZ ROWERÓW

KONIEC DARMOCZASU?
Wśród pomysłów na ekonomiczne urealnienie  
modelu, w którym działa w Polsce bike sharing,  
na pierwszy plan wysuwa się likwidacja tzw.  
darmoczasu, czyli okresu (np. pierwszych 20 min), 
w którym z roweru można korzystać nieodpłatnie  
– i uczynienie z nowych opłat dodatkowego  
przychodu operatora. Taki krok prowadziłby  
do spadku liczby wypożyczeń i zapewne  
skutkował zmniejszeniem liczebności  
flot rowerowych. Zarazem jednak dawałby  
szansę na istotną poprawę stanu technicznego  
rowerów – a przede wszystkim  
na przetrwanie tej usługi. 

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020



SHARING ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG  
Dwukrotny wzrost wbrew pandemii  
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O tyle  
zwiększyła się  

w Polsce w 2020 r.  
liczba dostępnych e-hulajnóg 

na minuty w porównaniu  
z rokiem poprzednim.

GŁÓWNE MIASTA
Największe ośrodki sharingu e-hulajnóg w Polsce  
to niezmiennie Warszawa (8,2 tys. pojazdów i 40 proc.  
rynku na koniec października 2020 r.)  
oraz Kraków (3 tys. pojazdów i 19 proc. rynku).  
Kolejne ośrodki (Trójmiasto, Wrocław, Lublin) mają  
jednocyfrowe udziały w ofercie tych jednośladów.

Pomimo ograniczeń mobilności związanych z pandemią COVID-19 branża współdzielonych hulajnóg elektrycznych  
rozwijała się w Polsce w 2020 r. błyskawicznie. Tempo jej wzrostu przekroczyło wcześniejsze  

(dodajmy: i tak optymistyczne) prognozy.             
 
 Rynek mierzony liczbą dostępnych urządzeń urósł w porównaniu z minionym sezonem dwukrotnie:  

   z ok. 10 tys. pojazdów w 2019 r. do prawie 20 tys. w 2020 r.  
 
 O ile w 2019 r. w lipcu usługi sharingu e-hulajnóg były dostępne w 9 miastach w Polsce, o tyle w październiku 2020 r.  

   miejscowości tych było już 39. 
 
 Pierwsza fala pandemii spowodowała w II kwartale ograniczenie podaży e-hulajnóg, a część firm zawiesiła wówczas  

   świadczenie usług. Po zluzowaniu obostrzeń rynek powrócił jednak na drogę szybkiego wzrostu. 

WSPÓŁDZIELONE HULAJNOGI ELEKTRYCZNE – OFERTA RYNKOWA W POLSCE W 2020 R.

  I kwartał     II kwartał      III kwartał     IV kwartał

9568

21
8 liczba hulajnóg

liczba miast

liczba operatorów

9 20

4486

14 161

35
12

18 771

39
12

100%

Szczyt podaży e-hulajnóg na minuty można datować na wrzesień,  
a więc miesiąc przed naszym badaniem za IV kwartał. Bezpieczne wydaje się zatem  
założenie, że w szczycie liczba dostępnych pojazdów sięgała ok. 20 tys.     

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020



SHARING ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG  
Kilkanaście firm w grze, pięć rozdaje karty 
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*Na podstawie stanu rynku w dniach 28-30.10.2020 r. Początek sezonu – badanie stanu rynku z 14.03.2020 r.

NAJWIĘKSI OPERATORZY E-HULAJNÓG NA POLSKIM RYNKU (powyżej 1 tys. hulajnóg)*

Lime            

Bolt         

blinkee.city         

Dott            

Bird

początek sezonu

koniec sezonu

Taką część rynku  
elektrycznych hulajnóg  
w Polsce kontrolowała  

pod koniec sezonu  
piątka największych  

operatorów.

Spośród pięciu głównych graczy na rynku e-hulajnóg dwie firmy – Bolt i Dott  
– są obecne w Polsce dopiero od wiosny 2020 r.  

DROBNI  
OPERATORZY
Nowością w 2020 r. było pojawianie się małych, lokalnych sieci 
hulajnóg na minuty, czasem działających sezonowo w miejscowościach 
turystycznych. Jako przykład mogą tu służyć m.in. takie marki, jak OHM 
(Olsztyn), Rex (Wejherowo), Elo Scooters (Hel, potem Zakopane) czy 
Quest (Radomsko). Z uwagi na krótki okres funkcjonowania i niewielką 
liczbę pojazdów nie wszystkie z nich zostały ujęte w tym zestawieniu, 
niektóre mogą jednak odegrać istotniejszą rolę w sezonie 2021.

89%

5030 hulajnóg/3 miasta
4661 hulajnóg/6 miast

0 (przed debiutem w Polsce)
3558 hulajnóg/8 miast

1436 hulajnóg/16 miast
3211 hulajnóg/30 miast

0 (przed debiutem w Polsce)
3200 hulajnóg/1 miasto

0 (przerwa zimowa)
2100 hulajnóg/7 miast

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020
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E-HULAJNOGI W DWA LATA 
DOGONIŁY BIKE SHARING
Pod koniec sezonu 2020 sharingowe e-hulajnogi niemal się zrównały  
ze współdzielonymi rowerami pod względem liczby oferowanych  
pojazdów. Na koniec października podaż e-hulajnóg wyniosła  
blisko 19 tys. pojazdów, co stanowiło 95 proc. aktualnej podaży  
rowerów. Warto tu odnotować, że systemy rowerów miejskich  
mają w Polsce już ponad 12-letnią historię, a e-hulajnogi  
działają zaledwie ok. dwóch lat.

ROSZADY W BIZNESIE SHARINGOWYM
Rok 2020 przyniósł duże zmiany, jeśli chodzi o podział rynku.  
Pozycję lidera (25 proc. rynkowego tortu) utrzymała firma Lime, która  
zajmowała ją także w 2019 r. W piątce głównych graczy (którzy łącznie 
kontrolują prawie 90 proc. podaży e-hulajnóg) pojawiły się jednak  
nieobecne wcześniej na polskim rynku e-hulajnóg marki Bolt i Dott  
(ich łączna oferta to ponad jedna trzecia dostępnych w Polsce pojazdów).  
Wraz z końcem sezonu odeszła natomiast z rynku hulajnogowego marka 
Free Now, która w poprzednim roku (działając pod brandem hive)  
należała do największych graczy.

FREE FLOAT  
CZY STACJE PARKINGOWE? 

SAMORZĄDY WCHODZĄ DO GRY
Niektóre miasta w Polsce, nie czekając na centralne  

uregulowania dotyczące UTO (urządzeń transportu osobistego), 
podjęły w 2020 r. próby samodzielnego rozwiązania problemu 

chaotycznego pozostawania pojazdów, stwarzającego  
zagrożenia lub utrudnienia w ruchu. Parkingi dla e-hulajnóg  

oraz regulacje dotyczące ich prędkości w niektórych strefach  
pojawiły się już m.in. w Krakowie (jako tzw. punkty mobilności), 
Sosnowcu, Lublinie, Gdańsku czy Katowicach. Większość miast 

wstrzymuje się jednak z działaniami mającymi lepiej wpisać  
e-hulajnogi w miejski krajobraz, czekając  
na ustawowe regulacje krajowe dla UTO.

HULAJNOGI  
W MNIEJSZYCH MIASTACH
Charakterystycznym zjawiskiem rynkowym  
w 2020 r. było rozprzestrzenianie się usługi  
sharingu elektrycznych hulajnóg na mniejsze  
miejscowości. Absolutnym liderem  
tego trendu jest sieć blinkee.city,  
która już w marcu 2020 r. była obecna  
w 16 miastach, a w szczycie sezonu  
– w grubo ponad 30 miejscowościach.

SHARING ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG  
Główne trendy i zjawiska 
rynkowe w 2020 r. 
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Najbardziej zaufany operator 
mikromobilności w Europie 

Materiał Partnera raportu

ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE
Pracujemy bez pomocy podwykonawców dla zapewnienia  
maksymalnego bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

NEUTRALNIE POD WZGLĘDEM EMISJI
Nasze elektryczne pojazdy są w całości zasilane z odnawialnych źródeł 
energii dostarczanej przez innogy.

SPRAWDZONE ZASADY SMART PARKING
Aż 97% przejazdów w Paryżu jest kończonych w wyznaczonych  
do tego miejscach parkingowych. 

NAJWYŻSZY POZIOM TRANSPARENTNOŚCI
Udostępniamy dane i spostrzeżenia na temat wzorców i nawyków w zakresie  
mobilności miastom partnerskim w sześciu krajach. 



ELEKTRYCZNE SKUTERY NA MINUTY  
Jazda w równym tempie 

12

Za taką część  
całego krajowego rynku  

elektrycznych skuterów  
na minuty odpowiadały 

łącznie cztery miasta:  
Trójmiasto (281 pojazdów), 

Wrocław (232),  
Warszawa (229)  

i Poznań (226).

Rynek elektrycznych skuterów wynajmowanych na minuty (w myśl prawa o ruchu drogowym: motorowerów)  
jest najmniejszym, a zarazem stabilnym segmentem sharingowej mikromobilności w Polsce. Pandemia  

spowodowała wprawdzie zmniejszenie oferty, jednak miało ono stosunkowo niewielką skalę.  
 
 W końcu października w Polsce dostępnych było łącznie 1,7 tys. e-skuterów na minuty, oferowanych w 23 miejscowościach.  

 
 Szczyt podaży tych pojazdów przypadł na trzeci kwartał (lipiec). Liczba dostępnych skuterów zbliżyła się wówczas  

   do 1,9 tys. Było to o 19 proc. mniej niż w szczycie poprzedniego sezonu, co można uznać za skalę wpływu pandemii  
   na ten rynek.  
 
 Współdzielone skutery elektryczne udostępniają w Polsce trzy krajowe firmy: blinkee.city, EcoShare oraz Hop.City. 

   Sytuacja ta nie zmieniła się w ciągu całego roku. Tu widać wyraźnie zmianę w stosunku do 2019 r.,  
   kiedy to pojazdy oferowało aż sześciu graczy. 

WSPÓŁDZIELONE SKUTERY ELEKTRYCZNE – OFERTA RYNKOWA W POLSCE W 2020 R.

  I kwartał     II kwartał     III kwartał     IV kwartał

1325

13
3 liczba skuterów

liczba miast

liczba operatorów

16

1638
1863

23

1700

57%

3 3 3

23

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020



ELEKTRYCZNE SKUTERY   
Rynek skuterów na minuty 

13
*Na podstawie stanu rynku w dniu 28.10.2020 r. Początek sezonu – badanie stanu rynku z 15.03.2020 r.

OPERATORZY WSPÓŁDZIELONYCH SKUTERÓW NA POLSKIM RYNKU*

blinkee.city         

EcoShare            

Hop.City
początek sezonu

koniec sezonu

55%
26%

19%

744 skutery/9 miast
942 skutery/18 miast

137 skuterów/2 miasta
440 skuterów/5 miast

444 skutery/7 miast
319 skuterów/6 miast

Główne trendy i zjawiska rynkowe w 2020 r. 

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW  
SKUTERÓW ROŚNIE
Jak wynika z niedawnego raportu „Pandemia  
a współdzielona mobilność” (autorstwa Digital  
Poland, Straal oraz Visy), segment współdzielonych  
skuterów ma największy potencjał wzrostu.  
W przeprowadzonym badaniu konsumenckim  
porównywano rok 2018 z 2020  
– o ile dwa lata temu ze skutera elektrycznego  
w systemie sharingowym skorzystało tylko 5 proc.  
uczestników badania, o tyle w 2020 r. było to już 14 
proc.

 POJAZD, KTÓRY CZEKA NA WSPARCIE MIAST
Elektryczne skutery wynajmowane za pomocą aplikacji są ekologiczne i pomagają  

w rozładowaniu korków. Zarazem nie generują żadnych kosztów ani problemów dla miast  
i są klarownie wpisane w przepisy komunikacyjne. Rynek ten wyraźnie czeka, aż samorządy  

dostrzegą tę korzystną formę przemieszczania się i stworzą warunki do jej rozwoju.  
Można to robić poprzez promowanie skuterów jako alternatywy dla samochodów, 

przeznaczanie wyznaczonych dla nich przestrzeni parkingowych czy dopuszczenie  
do poruszania się tymi pojazdami w strefach ograniczonego ruchu czy po buspasach.

SKUTERY W BRANŻY DELIVERY
Szansę zrekompensowania zmniejszonej mobilności mieszkańców rynek sharingu skuterów  

dostrzegł w rosnącej branży dostaw, zwłaszcza w realizacji zamówień posiłków,  
która w niemałej mierze realizowana jest przez dostawców korzystających ze skuterów.

Stress test zaliczony. Mikromobilność w Polsce 2020



TRENDY, WYZWANIA I PYTANIA  
Co będzie się działo w roku 2021?

Czy czeka nas powolny, mozolny powrót do normalności, czy raczej odreagowywanie lockdownu i mobilność wręcz ponadnormatywna? 
Czy będziemy oglądać proces urealniania cen w usługach mobilności czy raczej ostrą walkę cenową o straconego w 2020 r. klienta? 

To niewiadome. Pandemia trwa nadal, a w nowy rok wchodzimy w warunkach daleko posuniętych obostrzeń.  
Biorąc to pod uwagę, próby jakichkolwiek przewidywań rozwoju rynku mikromobilności są obecnie obarczone ogromną dawką  
niepewności. Zarazem jednak wychodzący z kryzysu pandemicznego rynek może być w 2021 r. polem zjawisk, trendów i wyzwań,  
które w potężnym stopniu ukształtują tę branżę na kolejne lata. Warto więc wskazać obszary, w jakich będzie się to rozstrzygać.

  

WZROŚNIE AKTYWNOŚĆ MIAST  
W KSZTAŁTOWANIU MIKROMOBILNOŚCI

Spodziewamy się zwiększonej aktywności i roli samorządów jako  
decydentów w zakresie kształtu i warunków lokalnej mikromobilności.  

Ten trend został zapoczątkowany w 2020 r., jego kontynuacja wydaje się  
nieunikniona – nawet w scenariuszu, w którym „ustawa o UTO” przez kolejny 

rok nie zostałaby przyjęta.

  

MIKROMOBILNOŚĆ PRZY BIUROWCACH 
I CENTRACH HANDLOWYCH
Współdzielone pojazdy zaczną być dostrzegane przez deweloperów  
i zarządców nieruchomości komercyjnych (m.in. biurowców i centrów  
handlowo-usługowych) jako wartościowy środek lokomocji dla ich klientów,  
czego wynikiem będzie coraz częstsze wyznaczanie miejsc, stref  
i infrastruktury dla mikromobilności przy nieruchomościach prywatnych, 
zwłaszcza biurowych.

PARKOWANIE POJAZDÓW
Powszechny free-floating w wynajmie hulajnóg elektrycznych 
będzie coraz częściej porządkowany poprzez wyznaczanie 
dla hulajnóg specjalnych miejsc parkingowych. Najpewniej 
początkowo upowszechniać się będzie model hybrydowy 
– tworzenie możliwości i zachęt do odpowiedzialnego 
parkowania jednośladów, w połączeniu z utrzymaniem 
dopuszczalności modelu swobodnego.    

WEJDĄ REGULACJE DLA URZĄDZEŃ 
TRANSPORTU OSOBISTEGO (UTO)
Proces legislacyjny w tej dziedzinie trwa już od lat.  
Prawdopodobnie w 2021 r. „ustawa o UTO” (czyli odpowiednia  
nowelizacja prawa o ruchu drogowym) wejdzie nareszcie w życie. 
Mamy nadzieję, że ustawodawca przyjmie zapisy sprzyjające  
rozwojowi mikromobilności. Umożliwi to miastom stopniowe  
regulowanie tej formy mobilności i mocniejsze  
wpisywanie jej w miejski krajobraz.

14
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TRENDY, WYZWANIA I PYTANIA  
Co będzie się działo w roku 2021?

  

NOWE RODZAJE POJAZDÓW  
I STACJI ŁADOWANIA

Branża UTO jest areną ostrej rywalizacji technologicznej – także w jej  
sharingowej części. Należy oczekiwać technologicznej ewolucji zarówno 

współdzielonych hulajnóg elektrycznych (szczególnie w kierunku  
ich większego bezpieczeństwa, trwałości i zrównoważonej eksploatacji),  

jak i rowerów – zwłaszcza upowszechniania się modeli  
ze wspomaganiem elektrycznym. Spodziewamy się także dalszego  

rozwoju protypowych form ładowania dla mikromobilności.                                                          

  

OTWARTE DANE  
TRANSPORTOWE
Trwa dyskusja na temat otwartych danych  
publicznych – w tym też danych  
transportowych – i możliwości ich  
wykorzystania do rozwoju platform  
mobilnościowych na kanwie wdrażanej  
w 2021 r. dyrektywy unijnej 2019/10241.  
Zwiększy to rolę zarządców transportu  
publicznego na rynku mobilności,  
a z danych transportowych  
uczyni swoistą walutę.

DOŚWIADCZENIA KLIENTA, 
MULTIMODALNOŚĆ I MAAS
W obliczu rosnącej konkurencji coraz istotniejszym  
elementem biznesowym będą doświadczenia użytkownika.  
O wyborze oferty mikromobilności będą decydowały  
raczej wygoda, duża dostępność pojazdów i user  
experience niż przywiązanie do konkretnej marki  
operatora. Coraz częstsze będą podróże multimodalne 
łączące w zaplanowany sposób różne środki transportu.  
Jednym z rezultatów tego zjawiska okaże się większa  
motywacja dla operatorów współdzielonej  
mikromobilności do zawierania sojuszy  
biznesowych – przede wszystkim w ramach  
aplikacji integrujących oferty i platform MaaS.

NOWI MIĘDZYNARODOWI GRACZE  
WEJDĄ DO POLSKI
Mikromobilność to młoda branża znajdująca się w fazie ekspansji.  
Jeśli obostrzenia pandemiczne będą cofane, a mobilność mieszkańców  
miast zacznie powracać do normalnych poziomów, możemy oczekiwać 
pojawienia się w Polsce kolejnych firm z tej branży – w tym graczy  
działających na paneuropejską skalę. Jest to prawdopodobne  
tym bardziej, że do światowej branży mikromobilności wciąż płyną  
nowe fundusze – tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2020 r.  
czterej duzi operatorzy działający na rynku międzynarodowym  
pozyskali inwestycje o wartości  
przekraczającej 2,5 mld zł.

15

1Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 w sprawie otwartych danych  
i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
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Bezpieczeństwo w mikromobilności
#nierezygnujzochrony
  

WYZWANIE
Przy obecnych, niskich kosztach wynajmu e-pojazdów, brakuje przestrzeni na ofertę 
adekwatnych do ryzyka ubezpieczeń typu usage-based. Potrzeba dalszej współpracy 
między branżami ubezpieczeniową i mikromobilności, aby zwiększać skalę  
ochrony ubezpieczeniowej użytkowników. 

                „ZA ROZWOJEM MIKROMOBILNOŚCI  
                MIEJSKIEJ muszą iść inwestycje w poprawę bezpieczeństwa oraz działania 
prewencyjne. Ubezpieczycielom wprowadzenie dodatkowych regulacji pozwoli na doprecyzowanie  
odpowiedzialności za wypadki i szkody, które spowodują użytkownicy e-hulajnóg i urządzeń transportu  
osobistego. Liczymy na to, że coraz większa popularność takich pojazdów będzie sprzyjała zwiększaniu  
potrzeby posiadania ubezpieczeń, które są już teraz dostępne. Chodzi głównie o ubezpieczenie OC 
w życiu prywatnym, bez którego za szkody wyrządzone osobie trzeciej trzeba zapłacić z własnej kieszeni. 
Jak dużo? Nie ma takich danych. Jednak dla wyobrażenia potencjalnej skali obciążenia finansowego  
można spojrzeć na średnie koszty wypadków samochodowych. Warto mieć też ubezpieczenie  
następstw nieszczęśliwych wypadków. Gdy patrzymy na dane np. z USA, widzimy,  
że ich skala rośnie w tempie wykładniczym.”

Ilona Tomaszewska, dyrektor departamentu 
rozwoju produktów i procesów w połączonych 
AXA i UNIQA

Koszty wypadków samochodowych spowodowanych przez osobę bez ubezpieczenia OC
UFG prowadził pod koniec 2020 r. ponad 16 tys. spraw, w których kierowcy samochodu muszą zwrócić 
koszty wypadków. W ponad 500 sprawach odpowiedzialność kierowców wynosi od 50 tys. do 1 mln zł. 
Średni koszt wypadku samochodowego spowodowanego przez osobę bez ubezpieczenia OC to 17 tys. zł
Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń, nawypadekgdy.pl

2014   2015   2016   2017   2018

40%

32%

28%

Najpowszechniejsze urazy
na skutek wypadków na hulajnogach 
elektrycznych w USA

Liczba obrażeń na e-hulajnogach  
na 100 tys. mieszkańców USA

Rodzaje wypadków
z udziałem hulajnóg  
elektrycznych w USA

ZŁAMANIE  
KOŚCI

UPADEK

SKALECZENIA
I SKRĘCENIA

                         KOLIZJA  
Z PORUSZAJĄCYM SIĘ       
             POJAZDEM

        KOLIZJA  
Z ELEMENTEM

INFRASTRUKTURY
            DROGOWEJ

USZKODZENIA 
            GŁOWY

9%

80%
11%

Udział użytkowników jeżdżących w kaskach – 4,4%
Źródło: Raport PIU „Nowa miejska mobilność”  

na podstawie JAMA Network

7 8
10

19

6

Zmiana procentowa (2014-2018)  + 222%

Źródło: JAMA Network



Patronat medialny:

Polecamy:

© Copyr ight  
Stowarzyszenie Mobilne Miasto, 
styczeń 2021

Stowarzyszenie Mobilne Miasto powstało w 2017 r. i zrzesza firmy rozwijające w Polsce 
usługi współdzielonej i nowoczesnej mobilności. Jego członkowie wspierający udostępniali 
w 2020 r. na ulicach polskich miast ponad 40 tys. pojazdów współdzielonych.

Pierwszy w Polsce portal skoncentrowany na mikromobilności miejskiej,  
ze szczególnym uwzględnieniem sharingowych i prywatnych  
elektrycznych pojazdów osobistych.

Hub informacyjny agregujący bieżące dane i statystyki na temat polskiego rynku sharingowej  
mikromobilności monitorowanego przez stowarzyszenie Mobilne Miasto. 
www.smartride.pl/strefa-danych 

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

Cytowanie jakichkolwiek treści z niniejszego raportu 
wymaga podania źródła.

Przygotowanie treści i redakcja: Narratic Media        Projekt graficzny: Babaloo
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