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1.1. Rynek car sharingu 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 przede wszystkim do osób, które nie posiadają 

pojazdu lub korzystają z niego sporadycznie. 

 

Według analiz Instytutu Keralla Research, w Polsce usługi car sharingu świadczy 8 firm, które 

oferują w sumie blisko 1000 pojazdów. 

 

Ponad 7 mln osób na świecie skorzystało z 112 tys. pojazdów dostępnych w usłudze car 

sharingu w 2015 roku. Do 2025 roku liczba użytkowników car sharingu ma wzrosnąć do 36 mln, a 

flota dostępnych samochodów ma się zwiększyć do 427 tys. -  szacuje Frost&Sullivan.                                           

 

Na samym tylko rynku niemieckim, dynamika liczby użytkowników wzrosła w  2016 roku o 36 

proc. a liczba użytkowników wynosi 1,7 mln - podaje Berlińskie Federalne Stowarzyszenie 

Carsharingu. 

 

Usługi car sharingu oferują przede wszystkim wypożyczalnie jak i producenci samochodów. A 

największymi na świecie firmami car sharingowymi są Autolib (Francja - Paryż), City Car Club 

(Wielka Brytania), Greenwheels (Niemcy), Stadtmobil (Niemcy), Zipcar (USA), Enterprise 

CarShare, Avis On Location, car2go (Daimer), DriveNow (BMW), Quicar (Volkswagen).  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

1.2. Historia car sharingu w Polsce 
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2015 

• Wrocławska firma GoGet.pl rozpoczyna pracę nad systemem IT dedykowanym do car sharingu.    
W lipcu 2015 roku na ulicę miasta wyjeżdżają pierwsze 2 samochody. Obecnie firma GoGet.pl 
udostępnia 5 pojazdów w systemie car sharingu. 

2016 

•Kolejnym miastem, w którym zostaje uruchomiona usługa współdzielenia samochodu jest Kraków. 
Firma Express pod marką Traficar udostępnia 1 października 2016 roku 100 pojazdów Opel Corsa. Po 
dwóch miesiącach od startu firma ma już 6 700 użytkowników i 12 000 wynajmów (250 wynajmów 
dziennie).  

•W listopadzie 2016 usługa car sharingu jest też w Lublinie. Lubelski Samochód Miejski oddaje do użytku 
10 pojazdów marki Opel Corsa. 

•W stolicy samochody współdzielone zaczyna oferować kolejna firma – 4Mobility. Flota przeznaczona do 
car sharingu liczy 50 aut. Obecnie firma posiada 35 baz (samoobsługowych miejsc wynajmu pojazdu). 
W ramach współpracy z Hyundaiem liczba samochodów przeznaczonych do car sharingu ma wzrosnąć 
w kolejnych miesiącach o ponad 200 pojazdów.  

2017 

•Car sharing dla firm zaczyna oferować w 2017 roku Grupa Energa. Swoje usługi koncern świadczy dla 
centrum biznesowego Olivia Business Centre. System dostępny jest jedynie dla użytkowników, którzy 
podpiszą umowę z Enspirionem.  

•Firma Express podpisuje umowę z Renault Polska na zakup 1000 nowych samochodów, które 
sukcesywnie będą udostępniane w car sharingu. Usługa Traficar pojawia się w kolejnym mieście, od 1 
czerwca 2017 firma Express udostępnia w Warszawie 300 pojazdów Renault Clio. Spółka planuje 
wprowadzić usługę w Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście i na Śląsku. Firma przygotowuje również 
usługę car sharingu dla firm. 

•Kolejnym dostawcą car sharingu w Polsce jest firma PANEK SA, która oddaje do użytku w Warszawie 
300 samochodów hybrydowych Toyota.  

•Koncern Skoda wraz z POL-MOT Auto rozpoczyna testowanie car sharingowej aplikacji Omni. Aktualnie 
100 użytkowników korzysta z 15 samochodów ulokowanych w Warszawie.  



 

  

 

 

 

1.3. Rozmiar rynku car sharingu w Polsce  
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Na rynku car sharingu w Polsce dostępnych jest obecnie 898 samochodów.  

Największą liczbę pojazdów ma firma Express (500), na drugim miejscu z liczbą 300 samochodów znajduje się 

PANEK SA. Flota tylko tych dwóch firm liczy łącznie 800 pojazdów, co stanowi aż 89 proc. wszystkich 

samochodów dostępnych na rynku. 

Pozostali usługodawcy posiadają łącznie 98 pojazdów i jest to 11 proc. całego rynku samochodów 

użytkowanych w usłudze car sharingu.  

Nazwa firmy i usługi Liczba samochodów 

Express (Traficar) 500 

PANEK SA (Panek Car Sharing) 300 

4Mobility (4Mobility) 50 

Autolux (Lubelski Samochód Miejski) 15 

VW Group Polska (Omni) 15 

Grupa Energa (Carsharing Energa) 10 

GoGet.pl (GoGet) 5 

LeasePlan (SwopCar) 3 

Razem 898 



 

  

 

 

 

1.4. Charakterystyka dostawców car sharingu według segmentu odbiorców 

i wiodącej działalności 
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Dostawcy car sharingu wg 

wiodącej działalności 

Liczba 

firm 

Liczba 

oferowanych 

samochodów 

Rent a Car 3 815 

Nowe firmy na rynku  

(głównie producenci 

software) 

2 55 

Producenci - samochodów, 

energii 
2 25 

CFM 1 3 

Razem 8 898 

62,5% 

25,0% 

12,5% 

93,0% 

1,0% 

6,0% 

Tylko klienci indywidualni
(B2C)

Tylko firmy (B2B)

Klienci indywidualni i firmy
(B2C i B2B)

Według liczby dostawców
(N=8)

Według liczby pojazdów
(N=898)

Ponad 60 proc. firm oferujących car sharing kieruje swoją usługę tylko do klientów 

indywidualnych. Do tych dostawców należy 93 proc. floty udostępnionej w car sharingu. 

Firmy, które mają doświadczenie w branży rent a car posiadają w sumie 815 samochodów w car 

sharingu, co stanowi 91 proc. wszystkich pojazdów przeznaczonych do współdzielenia.       



 

  

 

 

 

1.5. Dostępność usługi car sharingu  
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Największa dostępność usługi car sharingu jest w Warszawie – 668 samochodów. Jeździ tu blisko 75 proc. 

wszystkich samochodów oferowanych w car sharingu w Polsce. 

Drugim miastem jest Kraków, gdzie oferowanych jest 200 pojazdów.  

Firma Express jako jedyna dostarcza usługę car sharingu w więcej niż jednym mieście, czyli w Krakowie i 

Warszawie. 

 

Wrocław (5) GoGet  Lublin (15) 

Lubelski Samochód Miejski 

Warszawa (668) 

•4Mobility 

•Traficar 

•PANEK Car Sharing 

•SwopCar 

•Omni 

Kraków (200) Traficar 

Gdańsk (10) Carsharing Energa 



 

  

 

 

 

1.6. Ogólna charakterystyka usługi car sharingu dla klientów 

indywidualnych 
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Warunki korzystania z car sharingu 
•Minimalny wiek pozwalający na korzystanie z usługi -18 lub 21 lat 

•Posiadanie karty płatniczej 

•Posiadanie ważnego prawa jazdy 

Sposób rezerwacji samochodu 

•Lokalizacja dostępnych samochodów w aplikacji 

•Określony czas na dotarcie do wybranego samochodu - od 15 do 20 min. 

•Rezerwacja dokonywana za pomocą aplikacji, strony internetowej lub biura obsługi klienta 

•Samochód otwierany za pomocą aplikacji lub karty użytkownika 

Opłaty 

•Opłaty za minuty (0,20-1zł/min.) i kilometry (0,85-0,99zł/km) lub wyłącznie za minuty                          

(0,20-1 zł/min.) 

•Opłata aktywacyjna np. 149 zł i kaucja np. 250-500 zł. 

•Dodatkowe opłaty za zmianę rezerwacji 

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

dachowy), za zwrot samochodu z opóźnieniem 

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

•Parkingi i paliwo wliczone w cenę użytkowania (w samochodzie karta paliwowa) 

•Odpowiedzialność za mandaty i wykroczenia 

Prawa i obowiązki użytkownika 

•Obowiązek wypełnienia ankiety o wyposażeniu i czystości pojazdu 

•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 



 

  

 

 

 

1.7. Miasta, które aktywnie angażują się w rozwój car sharingu w Polsce 
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 Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce już podpisał umowę partnerstwa publicznego z firmą informatyczną 

Enigma. System ma zostać uruchomiony wiosną 2018 roku. Firma Enigma udostępni 200 samochodów 

elektrycznych marki Nissan Leaf. Samochody mają się poruszać w obrębie Wrocławia i 10 km poza granicami. 

Projekt obejmie uruchomienie 60-100 stacji wypożyczeń. Miasto udostępni 30 lokalizacji przeznaczonych na bazy, 

pozostałe miejsca wskaże firma Enigma. Miasto wyodrębni 400-500 miejsc parkingowych.  

 

Warszawa prowadzi rozmowy z potencjalnymi koncesjonariuszami, którzy wprowadzą w stolicy miejski system car 

sharingu. Do rozmów zgłosiło się 15 firm: Eurorent Sp. z.o.o., Express Sp. zo.o. Sp.k., Zipcar International Holdings 

Limited, Car2go Europe GmbH, konsorcjum – SIXT RENT A CAR; EURORENT Sp.zo.o., CityShar Sp.zo.o., PANEK 

S.A., Labville Investments Sp.zo.o., Polkomtel Sp.zo.o., Arriva Polska Sp.zo.o., Egis Road Operation Polska 

Sp.zo.o., 4Mobility S.A., konsorcjum - Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp.zo.o.; H55 Sp.zo.o.; ELE TAXI 

Warszawa Sp.zo.o. Sp.k. Operator ma udostępnić od 300 do 500 samochodów w systemie car sharingu. Miasto 

planuje promocję systemu, nie zamierza jednak angażować się finansowo. Projekt ma zostać zrealizowany w 2017 

roku. 

 

 Kraków prowadzi rozmowy z 6 podmiotami zainteresowanymi uruchomieniem car sharingu w mieście. Kraków 

zakłada wprowadzenie min. 100 pojazdów elektrycznych oraz budowę 50-70 baz. Każdy punkt ma posiadać 2-3 

miejsca postojowe. Realizacja projektu planowana jest na 2017 rok. 

 

 Poznań przeznaczył 150 tys. zł na opracowanie koncepcji systemu car sharingu. Obecnie prowadzone są 

rozmowy z potencjalnymi dostawcami tej usługi. Miasto przewiduje udostępnić 200 samochodów.  

 

 Gdynia rozpoczyna negocjacje z potencjalnymi partnerami, którzy mają wprowadzić system car sharingu. Projekt 

ma objąć całą aglomerację Trójmiasta i samorządy Pruszcza Gdańskiego, Redy, Rumii i Wejherowa.  

 



 

  

 

 

 

1.8. Firmy angażujące się w rozwój car sharingu w Polsce. 
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Nazwa firmy Opis 

Arriva Brytyjska spółka z sektora transportu publicznego. W sierpniu 2016 uruchomiła usługę car sharingu w 

Kopenhadze 

CityShar Sp. z.o.o. 

 

Firma zajmująca się wynajmem samochodów i zarządzaniem flotą 

 

Dekatur 

 

Firma zajmująca się wynajmem samochodów i zarządzaniem flotą 

Egis  

 

Biuro konsultingowo-projektowe specjalizujące się w branży infrastruktury komunalnej, transportowej, 

ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego i ogólnego 

Eurorent Sp. z.o.o. 

 

Wypożyczalnia samochodów 

 

Nawrot Koncesjoner Renault i Dacia 

 

PayU 

 

Lider płatności online, partner firmy 4Mobility 

 

PKN Orlen 

 

Polski koncern naftowy 

Polkomtel 

 

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, operator sieci Plus 

 

Sixt rent a car 

 

Wypożyczalnia samochodów 

Potencjalnymi graczami na rynku są firmy z różnych branż m.in. – rent a car, finansowej, telekomunikacyjnej. 

Nowym interesariuszem rynku car sharingu został PKN Orlen, który rozpoczął współpracę z firmą Express. Od 1 czerwca 

2017 można wypożyczać i zostawiać samochody Traficar na 30 stacjach Orlen na terenie Krakowa i Warszawy.  



 

  

 

 

 

1.9. 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 

Źródło: Frost&Sullivan 

Federalne Stowarzyszenie Carsharingu w Berlinie 
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