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1.1. Rynek car sharing na świecie i w Polsce     
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 Car sharing to system współdzielenia samochodu, który jest ogólnodostępny. Istnieje możliwość 

wynajmu pojazdu na minuty lub godziny. System pozwala na efektywniejsze wykorzystanie 

samochodu. Model jest skierowany między innymi do osób, które nie posiadają pojazdu lub 

korzystają z niego sporadycznie. Najbardziej rozwinięty rynek car sharing jest w Niemczech, gdzie 

liczba użytkowników to ponad 1,7 mln, a sama usługa dostępna jest w 597 miastach i gminach.  

 Według analiz Instytutu Keralla Research, w Polsce usługę car sharing świadczy aktualnie  

6 firm, podczas gdy w 2017 roku było ich 8. W ciągu roku 5 firm zakończyło lub zawiesiło 

działalność, natomiast samochody na minuty zaczęły oferować 3 nowe firmy. Jednocześnie 

rozmiar floty wzrósł z 898 do 3082 pojazdów (zmiana o 243 proc. r/r). 

 Wśród firm udostępniających samochody w ramach usługi car sharing dominują firmy, których 

wiodącą działalnością jest rent a car.  

 Liderem car sharing w Polsce jest spółka Express, której samochody stanowią 53,5 proc. 

wszystkich dostępnych na krajowym rynku współdzielonych pojazdów. Firma w ciągu roku 

powiększyła flotę o 1150 samochodów i aktualnie oferuje usługę pod markami: Traficar 

(samochody osobowe) i TrafiCargo (samochody dostawcze). 

 W porównaniu z 2017 rokiem zmianie uległy ceny za korzystanie z usługi car sharing. Opłata 

minimalna w wariancie „tylko za minuty” wynosi już 1 zł (w 2017 roku stawki rozpoczynały się od 

0,20 zł). Natomiast w wariancie „za minuty i kilometry” średnia cena za minutę to 0,73 zł, a za 

kilometr 0,88 zł. 

 



 

  

 

 

 

1.2. Historia car sharing w Polsce 
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2016 

•Firma Express podpisała umowę z Renault Polska na zakup 1000 nowych samochodów, które sukcesywnie 
były udostępniane w ramach car sharing. Usługa Traficar pojawiła się w kolejnym mieście. Od 1 czerwca 
udostępniono w Warszawie 300 pojazdów marki Renault Clio.  

•Kolejnym usługodawcą rozszerzającym ofertę pojazdów współdzielonych w Warszawie była firma PANEK SA, 
która oddaje do użytku 300 samochodów hybrydowych marki Toyota.  

•Car sharing przeznaczony dla firm zaoferowała Grupa Energa. Usługi świadczono dla centrum biznesowego 
Olivia Business Centre. System dostępny był jedynie dla użytkowników, którzy podpisali umowę  
z Enspirionem.  

2017 

•Pierwszą w Polsce usługę car sharing udostępniła firma GoGet.pl, która oferowała 5 pojazdów we Wrocławiu. 

•Kolejnym miastem, w którym pojawiła się usługa współdzielenia samochodów jest Kraków. Firma Express pod 
marką Traficar udostępniła 1 października roku 100 pojazdów marki Opel Corsa. Po dwóch miesiącach od 
uruchomienia systemu firma miała już 6 700 użytkowników i 12 000 wynajmów (250 wynajmów dziennie).  

•W listopadzie usługa car sharing pojawiła się także w Lublinie pod marką Lubelski Samochód Miejski 
 - oddanych do użytku klientów zostało 10 samochodów marki Opel Corsa. 

•W stolicy samochody współdzielone zaczyna oferować firma 4Mobility. Flota przeznaczona do car sharing 
liczyła 50 pojazdów, a firma posiadała 35 baz (samoobsługowych miejsc wynajmu pojazdu). 

2018 

•Oferta car sharing rozszerza się na kolejne segmenty pojazdów, między innymi samochody dostawcze. Jest 
ich łącznie 60, z czego 50 należy do firmy Express, a 10 do Enigma.  

•Firma Express nawiązuje współpracę ze sklepami Castorama, IKEA i Leroy Merlin, udostępniając samochody 
dostawcze pod marką TrafiCargo w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie  
i Bydgoszczy 

•Na rynku współdzielenia pojazdów na minuty dostępnych jest również ponad 1000 skuterów. Z tego 
rozwiązania korzystają na przykład dostawcy jedzenia. 

•W ofercie firm świadczących usługi car sharing dostępne są również samochody hybrydowe i elektryczne. 



 

  

 

 

 

1.3. Rozmiar rynku car sharing w Polsce i charakterystyka dostawców  

4 

 

 Na rynku car sharing w Polsce dostępne są obecnie 3082 samochody, co w porównaniu z poprzednim 

rokiem stanowi wzrost o 243 proc. 

 Największą liczbę pojazdów oferuje firma Express. Jej flota złożona jest z 1650 pojazdów, co stanowi  

53,5 proc. wszystkich samochodów dostępnych na rynku w usłudze car sharing. Jest to jednocześnie firma, 

która najbardziej powiększyła swoją flotę (w 2017 roku dysponowała 500 pojazdami). 

 Pozostali usługodawcy posiadają łącznie 1432 pojazdy, czyli 46,5 proc. samochodów użytkowanych  

w formie car sharing w Polsce.  

 W porównaniu do 2017 roku swoją działalność zakończyły 4 firmy, a 1 ją zawiesiła. Samochody dostępne 

na minuty zaczęły oferować 3 nowe na rynku firmy. 

 Wśród firm działających na rynku car sharing wiodącą działalnością 4 podmiotów jest wypożyczanie 

samochodów na doby. Oferują one 87 proc. samochodów dostępnych jako współdzielone w Polsce. 

Nazwa firmy Liczba samochodów Wiodąca działalność 

Express (Traficar) 1650 (w tym 50 dostawczych) Rent a Car 

PANEK SA (Panek Car Sharing) 600 Rent a Car 

4Mobility (4Mobility) 330 Rent a Car 

EasyShare (easyshare.pl) 200 Car Sharing 

Vozilla (Enigma) 200 (w tym 10 dostawczych) IT 

Click2Go  102 Rent a Car 

Razem 3082 (w tym 60 dostawczych) 



1.4. Dostępność usługi car sharing samochodów osobowych i aktywność 

miast w rozwoju car sharing 
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 Największa dostępność współdzielonych pojazdów jest w Warszawie (1300 

samochodów osobowych), co stanowi 43 proc. całej floty samochodów 

wynajmowanych w ramach car sharing. W pozostałych 6 lokalizacjach w tej 

usłudze udostępnianych jest 57 proc. pojazdów. 

 

  

 

 

 

Wrocław (340)  

• Vozilla 

• Taficar  
Łódź (50) 

• Easyshare 

Warszawa (1300) 

•4Mobility 

•Traficar  

•PANEK Car Sharing 

 

 

Kraków (300) 

• Traficar 

Trójmiasto (300)  

• Traficar 

Poznań (432) 

• 4Mobility 

• EasyShare 

• Click2Go 

• Traficar  

Aglomeracja Śląska 

(300) 

• Traficar 

Samochody osobowe dostępne w usłudze car sharing (3022 sztuki) 

Katowice 

• Miasto planuje rozszerzenie 

usługi car sharing  

o samochody elektryczne. 

Rozpoczęto też rozmowy  

z firmą Tauron na temat 

uruchomienia stacji ładowania 

samochodów elektrycznych. 

Kraków 

• Miasto planuje udostępnić  

30 samochodów elektrycznych  

i 43 stacji do ładowania 

(KraCar). 

Warszawa 

• Planuje uruchomić 

wypożyczalnię samochodów 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Firma Panek Car Sharing ma 

też uruchomić Warszawski 

Samochód Miejski. 

Wrocław 

• Udostępnił 200 miejsc 

parkingowych dedykowanych 

samochodom elektrycznym  

i umożliwił poruszanie się nimi 

po buspasach. 

 



 

  

 

 

 

1.5. Ogólna charakterystyka usługi car sharing dla klientów indywidualnych 
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Warunki korzystania z car sharing 
•Minimalny wiek pozwalający na korzystanie z usługi - ukończone 18 lat 

•Posiadanie karty płatniczej 

•Posiadanie ważnego prawa jazdy 

Sposób rezerwacji samochodu 

•Lokalizacja dostępnych samochodów w aplikacji 

•Określony czas na dotarcie do wybranego samochodu - 15 minut (możliwe przedłużenie 

rezerwacji o 5 minut) 

•Rezerwacja dokonywana za pomocą aplikacji mobilnej lub biura obsługi klienta 

•Samochód otwierany za pomocą aplikacji lub karty użytkownika 

Opłaty 

•Opłaty za minuty (0,50-0,95 zł/min) i kilometry (0,80-0,95 zł/km) lub wyłącznie za minuty                          

(1 zł/min) 

•Dodatkowe opłaty za postój 

•Dodatkowe opłaty za zmianę rezerwacji 

•Określony cennik opłat dodatkowych np. dodatkowe wyposażenie (fotelik, bagażnik dachowy) 

•Kary umowne, np. za (palenie w pojeździe, zgubienie dokumentów, zniszczenie wyposażenia) 

•Dodatkowe opłaty za zwrot samochodu z opóźnieniem 

•Parkingi i paliwo wliczone w cenę użytkowania, w samochodzie karta paliwowa 

•Odpowiedzialność za mandaty i wykroczenia 

Prawa i obowiązki użytkownika 
•Obowiązek zgłoszenia nieprawidłowości na infolinię 

•Zakaz udostępniania samochodu innej osobie 

•Usługa dostępna jedynie na terenie RP 

Sposób oddania samochodu                       

i zakończenie użytkowania 

•Możliwość odstawienia pojazdu w każdym miejscu lub w wyznaczonej strefie (w zależności od 

firmy) 

•Opłaty pobierane automatycznie z karty płatniczej 



 

  

 

 

 

1.6. Firmy współpracujące z dostawcami car sharing w Polsce 
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Nazwa firmy Opis 

Aviva Brytyjska grupa ubezpieczeniowo-finansowa, współpraca z firmą Express 

Castorama Francuska sieć sklepów budowlanych, współpraca z firma Express 

IKEA Firma zajmująca się produkcja i sprzedażą detaliczną mebli, współpraca z firmą Express 

ITMAGINATION Polska spółka technologiczna, współpraca z 4Mobility 

Leroy Merlin Francuska sieć sklepów budowlanych, współpraca z firma Express 

PayU 

 

Lider płatności on-line, partner firmy 4Mobility 

 

PKN Orlen 

 

Polski koncern naftowy, współpraca z firma Express 

Stacje BP  Brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe, współpraca z firma Click2Go 

Tauron Polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej 



 

  

 

 

 

1.7. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

raporty@keralla.pl 

Źródła: Bundesverband CarSharing, 

Analiza własna Instytutu Keralla Research na podstawie informacji 

pozyskanych od firm oferujących car sharing 

             


