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CO TO JEST CARSHARING? 

CARSHARING polega na zorganizowanym  

współkorzystaniu z ogólnodostępnych samochodów,  

będących własnością miasta, firmy prywatnej, instytucji lub grupy osób,  

z których każda rezerwuje czas dostępu do pojazdu.  
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU CARSHARING  

 Usługa jest dostępna dla każdego po spełnieniu obiektywnych i 

przejrzystych warunków  

 Korzystanie odbywa się na podstawie umowy ramowej 

 Użytkownicy pobierają pojazdy ze specjalnych parkingów, na które zwracają 

je po odbytej podróży 

 Parkingi są dostępne w miejscach skupienia użytkowników na zasadzie 

zdecentralizowanej (w pobliżu miejsc zamieszkania, przystanków)   

 Cena jest naliczana na podstawie przejechanych kilometrów i/lub czasu 

korzystania oraz zawiera wszystkie koszty związane z użytkowaniem usługi  

 Rezerwacja, odbiór i zwrot pojazdu są samoobsługowe 

 System nie jest ograniczony godzinami pracy 

 Możliwe są wypożyczenia krótkoterminowe  

 

 

Użytkownicy systemu carsharing mają dostęp do samochodu,  

bez konieczności jego posiadania. 
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JAK CARSHARING ROZWIJAŁ SIĘ W EUROPIE?  

 

 

  1948r.  pierwsza wzmianka drukiem: program 

Selbstfahrergenossenschaft (spółdzielnia mieszkaniowa, Zurych) 

 

  1969r.  systemu Witkar – pierwszy technologiczny projekt carsharing na 

świecie (Amsterdam) 

 

  Lata 80 i 90 XX w.  powolny  

rozwój usługi (UK, CH, DE, SE, NL)  

 

 2000r.  sukcesywny wzrost nowo  

uruchamianych systemów   
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 2008r.  usługa uruchamiana przez tradycyjne wypożyczalnie 

samochodów (np. Hertz) oraz producentów samochodów (np.car2go/ 

Daimler) 

 

  2009r.  system funkcjonuje w 14 krajach europejskich: 

 całkowita liczba użytkowników: ok. 380 000  

 całkowita liczba dostępnych pojazdów: 11 900 

 Szwajcaria: 1,1 % populacji to użytkownicy systemu 

 

JAK CARSHARING ROZWIJAŁ SIĘ W EUROPIE?  

 

 

Udział na rynku (liczba użytkowników)  

systemów na różnych kontynentach  

2012 r. 
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   SYSTEMY CARSHARING W EUROPIE   

  Systemy for – profit 

  Systemy non – profit 

  Systemy spółdzielcze  

  Systemy „Peer-to-Peer” 

 

   SYSTEMY URUCHAMIANE, JAKO:  
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INICJATYWA CiViTAS 

 uruchomiona w 2000r., jako program „miasto dla miasta”  

 CIVITAS  CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność)  

 celem jest wspieranie miast w osiąganiu zrównoważonego, czystego i 

sprawnego energetycznie systemu transportu 

Miasta uczestniczące w inicjatywie CIVITAS: 

 wdrażają innowacyjne rozwiązania dobierane pod kątem lokalnych 

warunków oraz możliwości wykorzystania w europejskim wymiarze  

 dokonują oceny i rozpowszechniają wyniki wdrożonych rozwiązań 

technologicznych i środków politycznych 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz transfer wiedzy między 

miastami: 

  CiViTAS Forum – sieć skupiająca ponad 200 miast Europy  

  Sieci krajowe  CiViNET Polska  
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Działania dotyczące systemu carsharing  

prowadzone w ramach CiViTAS 

Wdrożenie systemu 

carsharing  

Rozwój systemu 

carsharing 

Studium systemu 

carsharing  

Stuttgart  X 

La Rochelle  X 

Brighton & Hove X 

Donostia - San Sebastián X 

Utrecht X 

Monza X 

Aalborg X X 

Bolonia X 

Coimbra X 

Bath X 

Perugia X 

Gandawa X 

Brema X 

Norwich X 

Kraków X 

Malmo X 

Genua X 

Wenecja X 

Tuluza X 

Preston X 

Rzym  X 
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Cele: 

 Zachęcenie gospodarstw domowych do rezygnacji z zakupu drugiego 

samochodu 

 Dostarczenie alternatywnego środka transportu dla osób podróżujących 

samochodem mniej niż 10 000 km rocznie 

 Wyeliminowanie długookresowego parkowania samochodów w miejscach 

publicznych 

 

Wdrożone działania: 

  2005  uruchomienie systemu, jako projektu pilotażowego w jednym z 

obszarów w centrum miasta: 5 parkingów, 11 pojazdów, 200 użytkowników 

  2007- 2009  objęcie systemem kilku innych obszarów centralnych, 

zwiększenie liczby parkingów i pojazdów usługi 

 

 

Wdrożenie systemu carsharing  

w Rzymie 
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Wdrożone działania, c.d.: 

 2009  integracja z systemem transportu publicznego: nowi użytkownicy 

usługi otrzymali bilety okresowe 

 2009  Urząd Miasta przystąpił do Krajowego Stowarzyszenie Systemu 

Carsharing, koordynującego miasta, w których istnieje usługa oraz 

pozyskującego fundusze na włączanie do systemu nowych miast 

 2011 zwiększenie liczby pojazdów do 106 oraz zapewnienie 61 parkingów  

 2014 zwiększenie liczby pojazdów do 117 oraz zapewnienie 81 parkingów 

 Uprzywilejowanie użytkowników systemu: 

 możliwość bezpłatnego parkowania w centrum miasta 

 dostęp do strefy ograniczonego ruchu 

 możliwość korzystania z pasów dla autobusów 

 

 

 

Wdrożenie systemu carsharing w Rzymie 
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Rezultaty: 

 Redukcja zużycia paliwa o 30-50% dla każdego użytkownika samochodu 

prywatnego, który stał się użytkownikiem systemu  

 Wysoki poziom świadomości istnienia i akceptacji systemu wśród 

mieszkańców  

 Liczba użytkowników w 2001r. wynosiła 1 951, a w 2014r. – 3 261  

Wdrożenie systemu carsharing w Rzymie 
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Rozwój systemu carsharing  

w Bolonii 

Carsharing w Bolonii uruchomiono w 2002r. 

 

Rozwój systemu w ramach projektu CiViTAS MIMOSA (2008 – 2012) 

 

Cele:  

 Zwiększenie oferty opcjonalnych, w stosunku do samochodów prywatnych, 

środków transportu  

 Redukcja zatłoczenia komunikacyjnego 

 Redukcja zanieczyszczeń powietrza 

 

Zrealizowane działania:  

 Udostępnienie 17 nowych stacji, zakup nowej niskoemisyjnej floty (LPG) 

 Zapewnienie bezpłatnych wydzielonych miejsc parkingowych w mieście dla 

użytkowników systemu   
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Zrealizowane działania, c.d.: 

 Wdrożenie systemu kontroli dostępu do wydzielonych miejsc parkingowych: 

 Instalacja elektronicznie aktywowanych słupków 

 Dwa systemy aktywowania słupków:  

1. Parking wyposażony w kamery i elektroniczne urządzenia rozpoznające  tablice 

rejestracyjne i automatycznie obniżające słupki, jeśli pojazd jest zidentyfikowany, jako 

uprawniony do parkowania 

2. Parking wyposażony w kamery i urządzenia przekazujące informacje do centrum 

sterowania, które monitoruje zajętość parkingu i umożliwia dostęp pojazdom 

uprawnionym 

Rozwój systemu carsharing w Bolonii 
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Zrealizowane działania, c.d.:  

 Organizacja spotkań z mieszkańcami i użytkownikami usługi dla poznania 

opinii o funkcjonowaniu usługi i zidentyfikowania działań niezbędnych do 

dalszej realizacji  

 Wdrożenie nowych usług m.in. usługi “One way”, pozwalającej na zwrot 

pojazdu na innym parkingu, niż nastąpiło wypożyczenie oraz usług 

umożliwiających rezerwację pojazdu na dłuższy okres po preferencyjnych 

cenach  

 Unowocześnienie strony internetowej, stworzenie specjalnych kont 

Faceboook i Google+ 

 Organizacja działań edukacyjno-marketingowych m.in. w ramach Tygodnia 

Zrównoważonej Mobilności, dystrybucja ulotek  

 Uruchomienie punktów informacyjnych usługi w centrach handlowych 

oraz na uniwersytecie   

 

 

Rozwój systemu carsharing w Bolonii 
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Uzyskane rezultaty: 

 Redukcja zużycia paliwa oraz zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 

 Zwiększenie liczby użytkowników z 636 w 2010r. to 846 w 2012r. (+33%)  

 Liczba użytkowników w 2014r.  1 117 

 

Rozwój systemu carsharing w Bolonii 
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Działania mające na celu promocję  

systemu carsharing w Stuttgarcie  

W mieście istnieje system car2go (Daimler): 

 400 pojazdów elektrycznych, ponad 300 punktów ładowania   

   

Działania w ramach projektu CiViTAS 2MOVE2 (2012-2016), mają na celu:  

 Redukcja zanieczyszczeń i emisji hałasu  

 Wzrost świadomości mieszkańców na temat podróży realizowanych 
elektrycznymi środkami transportu, w tym w systemie carsharing  

 

Działania:  

 Spotkania informacyjne i edukacyjne prowadzone w różnych obszarach miasta   

 Wydarzenia organizowane dla określonych grup docelowych (osoby starsze, 
studenci, imigranci) 

 Działania mające na celu uwzględnienie infrastruktury dla pojazdów 
elektrycznych w procesie planowania przestrzennego (projekty demonstracyjne 
dla nowo tworzonych obszarów, dot. m.in. liczby i rozmieszczenia stacji 
ładowania w zależności od potrzeb użytkowników)   
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU CARSHARING 

 DLA UŻYTKOWNIKA 

• możliwość korzystania z samochodu bez potrzeby jego posiadania 

• dostęp do różnych samochodów np. dostawczych 

• rozłożenie kosztów stałych utrzymania samochodu na wielu użytkowników 

• system pokazuje realne koszty użytkowania  klienci rzadziej korzystają z 

samochodów prywatnych  

• możliwość sprzedaży samochodu prywatnego lub porzucenia zamiaru 

kupna nowego, bez zmian w poziomie ruchliwości  

 DLA ZAKŁADU PRACY 

• redukcja potrzebnych miejsc parkingowych 

• alternatywa dla samochodów służbowych 
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU CARSHARING, c.d. 

 

 DLA MIASTA 

• bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni miejskiej (np. możliwość ograniczania 

miejsc parkingowych w nowo realizowanych inwestycjach) 

• łagodzenie trudności związanych z parkowaniem 

• wzrost podróży odbywanych  środkami transportu publicznego, rowerem, pieszo   

• zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego 

- jeden pojazd carsharing zastępuje: 15 pojazdów prywatnych („The Economist”) 

• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

- użytkownik może zaoszczędzić do 290kg CO2 rocznie 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

 

Katarzyna Nosal 

Politechnika Krakowska 

knosal@pk.edu.pl 

http://www.civitas.eu  

 


