
Narzędzia do upowszechniania nowej mobilności: 
sharing, MaaS, budżety/pakiety/huby mobilności

W
ar

sz
aw

a:
 2

2
.0

6
.2

0
2

2



W jaki sposób pracodawcy (instytucje, firmy) mogą wspierać 
transformację w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej?

„Mobilne Miasto” czyli jakie?

Nowa mobilność:

„Usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się

- przy użyciu współdzielonych pojazdów

- w zorganizowanym systemie informatycznym,

- stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu 
zbiorowego oraz

- realizujące ideę zrównoważonej mobilności”



• (R)ewolucja w mobilności miejskiej 
dzieje się na naszych oczach.

• Kluczowe trendy:

- współdzielenie

- digitalizacja

- niskoemisyjność

- multimodalność

- nowe modele biznesowe

Trendy w mobilności miejskiej



Potrzebna alternatywa dla samochodu
(służbowego, w użytku indywidualnym/prywatnym)

• Auto służbowe (w użytku indywidulanym) to 
wysoki finansowy koszt posiadania i utrzymania

• Auto służbowe to nieefektywne, nieekonomiczne 
i nieekologiczne rozwiązanie

• Auto to wysoki koszt społeczny i środowiskowy: 
zabór przestrzeni, obniżone bezpieczeństwo, 
wykluczenie transportowe, generowanie korków, 
emisja spalin, większy smog

• Auto służbowe jest (drogą) opcją jedynie dla 
wybranych, a co z resztę pracowników?

• Standardy ESG i CSR



• Jak przybliżyć nową 
mobilność pracodawcom      
i pracownikom?

• Nowa mobilność – dostęp   
w postaci cyfrowej i fizycznej

• Zrównoważona mobilność 
jako benefit pracowniczy
(nie wszyscy chodzą do 
lekarza, czy na fitness, ale 
wszyscy przemieszczają się 
po mieście)

Jaka alternatywa? Mobilność dla wszystkich

Multimodalny planer podróży integrujący transport zbiorowy i współdzielony



• Czym jest „mobilność jako 
usługa”?

• Jakie usługi transportowe 
zawiera? 

• Funkcjonalności: planer 
podróży, rezerwacja, 
dostęp/bilet, płatność

• Przykłady: Berlin, Helsinki

MaaS
(Mobility-as-a-Service)

Berlin: aplikacja Jelbi, źródło: BVG

transport zbiorowy + 
transport współdzielony



• Zestaw usług transportowych, który pracodawca 
udostępnia swoim pracownikom

• Różne pakiety usług dla różnych potrzeb, np. transport 
zbiorowy i mikromobilność dla wszystkich, car sharing
dla osób potrzebujących dostępu do samochodu jako 
kierowca, taxi-hailing

• Wyzwanie: obecnie wciąż mocno ograniczona oferta 
transportowa, która jest zintegrowana w tym podejściu 
(w dostępnych na rynku usługach aspirujących do MaaS)

• Przykłady zagraniczne: Jelbi (Berlin), Whim (Helsinki)

• Przykłady polskie: FREE NOW

Budżety/pakiety mobilności
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• Fizycznie wyznaczona przestrzeń/parking pod 
siedzibą pracodawcy

• usługi/pojazdy nowej mobilności dostępne 
blisko pracowników – w hubie

• cyfrowy dostęp: aplikacje mobilne, elastyczne 
pakietowanie usług, kontrola wydatków, 
rezerwacje aut w przypadku car poolingu

• floty ogólnodostępne oraz floty dedykowane 
danemu pracodawcy/pracownikom (dla 
zamkniętych grup użytkowników)

Huby mobilności
(dla pracodawców)

Strefy mikromobilności i car sharing Hubu Mobilności Adgar Plaza w Warszawie



• Huby mobilności to rozwiązanie nie tylko dla 
pracodawców, ale też dla infrastruktury, np. 
obiektów budowlanych

• Więcej zrównoważonych opcji 
transportowych wpisanych w przestrzeń 
miasta – dla mieszkanek i mieszkańców

• Wyższy standard podróżowania dla 
pasażerów kolei (pierwsza/ostatnia mila 
dojazd do/z dworca): przykład: Stuttgart

Huby mobilności (dla miast i infrastruktury)

Hub mobilności pod dworcem kolejowym w Stuttgarcie; © Smart City DB Sebastian Berger



Huby mobilności (przykłady)

Hub mobilności w Bremie / Niemcy; © mobil.punkt Hub mobilności w Linzu / Austria; © Linz AG Bayer



Huby mobilności (przykłady)

Hub mobilności w Wiedniu / Austria; © Wiener Linien Johannes Zinne Hub mobilności w Berlinie / Niemcy; © BVG Jelbi



Huby mobilności (przykłady)

Hub mobilności w Nijmegen / Holandia; © Gemeente Nijmegen Sjoerd Gerritsen Hub mobilności w Bergen / Norwegia; © Bergen Komune



Uwzględnić nową mobilność w 
planach mobilności

Korzystać z dostępnych narzędzi 
dostępu do nowej mobilności:

• cyfrowo: benefit pracowniczy 
(MaaS i budżety/pakiety 
mobilności)

• fizycznie: huby mobilności

Wnioski
i rekomendacje



Członkowie wspierający (kolejność alfabetyczna)

Nasi członkowie udostępniają na ulicach polskich miast 
ponad 70.000 współdzielonych pojazdów

Jesteśmy organizacją 
partnerską PSPA



Zapraszamy do Mobilnego Miasta!
tworzymy mobilność przyszłości


