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Carsharing jako element koncepcji „zielonego miasta”  
na przykładzie Wrocławia i wybranych polskich miast

Carsharing as an element of the „green city”  
concept on the example of Wrocław and selected Polish cities 

The purpose of the article is to present the idea of a “green 
city” and carsharing business concept. A discussion was conduct-
ed regarding the way that the most ecologically-friendly carshar-
ing company in Poland – “Vozilla”, based in Wroclaw, has entered 
their current trend. A check was performed to establish whether 
the aforementioned car rental service meets market expecta-
tions. Additionally, a position of Vozilla in a Polish carsharing mar-
ket was shown. Another important point was to depict potential 
changes, which were specified based on the experience of other 
enterprises present in the Polish carsharing market, that the com-
pany from Wroclaw can implement in order to steadily develop.

Keywords: carsharing, green transport, the development of a sus-
tainable city.

Celem artykułu jest zaprezentowanie idei „zielonego miasta” 
i koncepcji biznesowej carsharingu wraz z omówieniem sposobu, 
w jaki w ich nurt wpisała się najbardziej ekologiczna firma carsha-
ringowa w Polsce, czyli wrocławska „Vozilla”. Starano się sprawdzić 
czy omawiana wypożyczalnia spełnia oczekiwania i założone cele. 
Dodatkowo w artykule pokazana również została pozycja Vozilli na 
rynku carsharingowym. Innym ważnym punktem pracy było przed-
stawienie potencjalnych zmian jakie może wprowadzić wrocławska 
firma, aby móc się dalej rozwijać, które wyszczególnione zostały  
w oparciu o doświadczenia innych przedsiębiorstw operujących na 
polskim rynku wynajmu „aut na minuty”.

Słowa kluczowe: carsharing, zielony transport, rozwój zrównoważony 
miasta. 
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1. Wstęp

Miasto będące miejscem życia i pracy tysięcy ludzi wymusza 
szczególne podejście do kształtowania jego obszaru i procesów  
w nim występujących. Ośrodki miejskie, posiadając własny potencjał 
społeczno-gospodarczy, intensywnie korzystają ze środowiska natural-
nego, ingerując w jego stan. By ograniczyć negatywne skutki takiego 
oddziaływania należy wdrożyć rozwiązania je niwelujące lub przynaj-
mniej ograniczające. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
jednego z systemów komunikacji miejskiej, który korzystnie wpisuje 
się w szeroko rozumiane środowisko aglomeracji – jest nim carsharing 
(używana jest również pisownia rozdzielna: car sharing, car-sharing). 
Omówienie zastosowania modelu biznesowego carsharingu zosta-
nie oparte na przykładach funkcjonowania firm działających w naj-
większych polskich miastach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
Wrocław. Pojęcia carsharingu nie powinno się rozpatrywać tylko jako 
rodzaju działalności gospodarczej, ale również jako element realizacji 
idei „zielonego miasta” propagowanej od kilku lat w Europie i miesz-
czącej się w koncepcji zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.

Idea „zielonego miasta” 

„Zielone miasta” (w literaturze przedmiotu stosuje się zamien-
nie z terminem „miasta zielone”) najogólniej określa się jako aglo-
meracje przyjazne dla środowiska. Miasta te poprzez zmniejszanie 
obciążeń środowiskowych dążą do poprawy warunków zamieszkania,  
a w konsekwencji własnej konkurencyjności. Idea ta wywodzi się  
z koncepcji rozwoju zrównoważonego ośrodków miejskich. Podejmu-

jący decyzje w tej dziedzinie powinni wziąć pod uwagę stwierdzenie 
L. Mierzejewskiej „miasto wymaga powszechnie akceptowanego 
podejścia zintegrowanego, obejmującego wymiar społeczny, ekono-
miczny i ekologiczny” (Mierzejewska 2015: 6). Uzupełnieniem tego 
twierdzenia są słowa M. Howańca: „Oznacza to, że żadna ze sfer dzia-
łalności człowieka (społeczna, gospodarcza i ekologiczna) nie będzie 
się rozwijać kosztem pozostałych” (Howaniec 2010). Władze samo-
rządowe różnią się możliwościami, pomysłami, czy też determinacją 
we wprowadzaniu takich zmian. Jednym z przykładów inspiracji do 
przemian jest idea „miasta zielonego” opierająca się na konkretnych 
obszarach tworzących „tkankę miejską”, i realizowanych w nich pożą-
danych działań, które przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Zakres działań „zielonych miast”

Źródło: Hulicka 2015: 76.

Rozpropagowaniem tego rodzaju zabiegów służy przykładowo 
konkurs Zielonej Stolicy Europy – European Green Capital – stwo-
rzony w 2008 roku przez Jüri Ratasa, burmistrza Tallina w Estonii.  
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Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miej-
skiego poprzez takie działania, jak: powiększanie terenów zielonych, 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpada-
mi, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu. Laureatami 
konkursu European Green Capital zostały m.in: Sztokholm, Hamburg, 
Nantes, Kopenhaga czy Bristol (https://www.gdos.gov.pl/aktualności 
2015). Badania nad zielonymi miastami są także prowadzone przez 
Economist Intelligence Unit (EIU). W ocenie danego miasta branych 
jest pod uwagę osiem wskaźników: emisja dwutlenku węgla, energia 
(wykorzystanie odnawialnych źródeł), zielone budownictwo, trans-
port zrównoważony, woda (w tym system wodny i oczyszczanie ście-
ków), odpady (segregacja śmieci), użytkowanie ziemi (dostępność do 
terenów zielonych), jakość powietrza i polityka środowiskowa (Szwed, 
Maciejewska 2011). Transport zrównoważony będący jednym z ele-
mentów, któremu naukowcy, ale i miejscy decydenci poświęcają 
uwagę, definiowany jest jako idea efektywnej komunikacji, korzystnej 
ekonomicznie i minimalizującej szkodliwy wpływ pojazdów na środo-
wisko. Skupia się zarówno na kontroli emisji szkodliwych spalin, jak 
również na promocji środków transportu wykorzystujących energię 
odnawialną. Transport zrównoważony zakłada także ograniczenie 
niszczenia przestrzeni miejskiej wskutek dominacji indywidualnego 
transportu samochodowego (http://www.green-projects.pl/zrow-
nowazony-transport-czyli-jaki/ 2016). Pojęcie „zielonego miasta”  
z czasem ewoluuje, pojawiają się nowe elementy w jego strukturze, 
tak jak zaprezentowano to na rysunku 2. 

Rysunek 2. „Najnowsze” ujęcie struktury zielonego miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brilhande, Klass 2018: 5.

Ważnym elementem w tej kompozycji jest zielony transport 
(ang. green transport). Za priorytety w tym określeniu uznaje się 
promowanie poruszania się pieszo, jazdy rowerem oraz stworzenia 
efektywnego transportu publicznego. Kluczowe elementy zawierają: 
promocję transportu multimodalnego (przewóz osób lub towarów 
przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transport np. samochód-ro-
wer), przystępność cenowa i dostępność transportu, technologie 
niskoemisyjne i bezemisyjne, zielone paliwa oraz inteligentne elek-
tryczne samochody (Brilhande, Klass 2018: 20).

Geneza i rozwój carsharingu

Często wymienianym obecnie przykładem realizacji idei „zielone-
go miasta” jest usługa carsharingu (z ang. dzielenie się, udostępnianie 
samochodu), potocznie nazywana samochodami na „minuty”, która 

jest jednym z komponentów ekonomii współdzielenia – współcze-
snego trendu społeczno-gospodarczego. W literaturze przedmiotu 
carsharing definiowany jest w następujący sposób: 

• „samoobsługowy system wspólnego użytkowania samocho-
dów osobowych” (https://sjp.pl/ 2018);

• „polega na zorganizowanym współkorzystaniu z ogólnodo-
stępnych samochodów, będących własnością miasta, firmy 
prywatnej, instytucji lub grupy osób, z których każda rezer-
wuje czas dostępu do pojazdu” (Nosal 2014: 17-18);

• „to zorganizowane, współdzielone użytkowanie pojazdów 
samochodowych. Jest to alternatywa dla posiadania samo-
chodu i uzupełnienie komunikacji miejskiej w przypadkach, 
kiedy przejazd samochodem jest konieczny” (Dombi 2018: 3).

Za pierwszy w historii przypadek podobnej do carsharingu aktywno-
ści uznaje się inicjatywę mającą miejsce już w 1948 roku, kiedy to  
w Zurychu w Szwajcarii wprowadzono w bardzo małej skali projekt  
o nazwie „Sefage”, który miał w założeniu jedynie aspekt ekonomicz-
ny – uzyskanie oszczędności przez użytkowników (Harms, Truffer 
1998: 2). Kolejne wczesne próby działania według idei carsharingu 
miały miejsce we francuskim Montpellier i stolicy Holandii – Am-
sterdamie. Pierwsza z nich prowadzona była pod nazwą „Procotip” 
i rozpoczęła się w 1971 roku, zaś po dwóch latach wystartowała 
wymieniona jako druga, holenderska, koncepcja wynajmu samo-
chodów o nazwie „Witkar”, jednakże oba programy szybko zakoń-
czyły się fiaskiem (Muheim 1996). Pierwsze zakończone sukcesem 
doświadczenia z carsharingiem miały miejsce w połowie lat 80. XX 
wieku. Krajami, w których można było spotkać rozwinięte przykłady 
tej idei były: Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Dania, Włochy, Irlan-
dia, Norwegia, Szkocja, czy Dania (Shaheen, Sperling, Wagner 1998: 
35-52). O tym, jak na przestrzeni lat rozwinął się ten pomysł może 
świadczyć imponująca obecnie liczba użytkowników korzystających 
z tego rozwiązania oraz samochodów przeznaczonych do tego typu 
działalności, jest to odpowiednio 7,9 mln osób oraz 112 tys. pojaz-
dów (dane za rok 2015). Co więcej, według badań przeprowadzo-
nych przez firmę Frost&Sullivan, rynek carsharingu ma stale rosnąć  
i w 2025 roku osiągnąć poziom 36 mln użytkowników oraz 427 tys. 
aut (Raport Frost&Sullivan 2016). Sam carsharing wg badań może 
przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla od 38 do 53 pro-
cent (https://www.wroclaw.pl/wypozyczalnia-aut-elektrycznych-
-wroclaw 2017). Według raportu PwC do 2030 roku przewidywane 
jest, że na każde trzy kilometry przejechane samochodem, jeden 
będzie pokonywany poprzez korzystanie ze współdzielenia (Kuhnert, 
Stürmer, Koster 2017). Do rozwoju carsharingu przyczyniają się jego 
zalety. Pierwszą z nich jest brak konieczności ponoszenia kosztów za-
kupu samochodu, co w szczególności w przypadku zakupu nowych 
aut jest bardzo dużą oszczędnością. Kolejnym powodem do skorzy-
stania z niego jest przyczynianie się do ochrony środowiska, a dokład-
niej do zmniejszenia emisji spalin w mieście (pod warunkiem, że auta 
są z nowoczesnymi niskoemisyjnymi silnikami, a najlepiej hybrydowe 
czy elektryczne). Innym plusem carsharingu jest jego wygoda, nie 
ma obowiązku dbania o samochód w zakresie: serwisowania, mycia, 
napraw, ubezpieczania, odsprzedaży – wszystkie te sprawy załatwia 
firma wynajmująca samochody (Larisch 2014). Korzystanie z usługi 
wynajmu na minuty jest też stosunkowo proste. Najpierw poten-
cjalny użytkownik musi zarejestrować się do systemu danej firmy 
podając m.in. swoje dane osobowe i numer karty płatniczej. 
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Następnie, przy użyciu aplikacji mobilnej klient znajduje najbliższy 
samochód, dokonuje jego rezerwacji, sprawdza jego stan technicz-
ny i może ruszać w drogę. Wszelkie koszty związane z użytkowa-
niem pojazdu (paliwo, naprawy, ubezpieczenie, czy opłaty za postój  
w strefie płatnego parkowania) pokrywane są przez firmę (Michal-
czyk, Matuszko, Bagiński 2018). Sam użytkownik rozliczany jest zaś 
jedynie za czas korzystania z samochodu (przeważnie obowiązują 
różne taryfy: za postój i za jazdę oraz za przejechane kilometry pod-
czas użytkowania) (Kubera 2018). Wyróżnia się trzy rodzaje carsha-
ringu: klasyczny (ang. roundtrip), jednokierunkowy (ang. one-way) 
i swobodny (ang. free-floating). Pierwszy z nich zobowiązuje użyt-
kownika do wypożyczenia i zwrotu pojazdu w tym samym miejscu, 
z którego wyruszył w podróż. Drugi pozwala na pokonanie trasy 
między określonymi punktami (bazami), gdzie po wynajęciu auta 
można je oddać na innym, wyznaczonym parkingu. Ostatni model, 
a zarazem najbardziej wygodny dla korzystających, czyli tzw. free-
-floating umożliwia zwrócenie samochodu w dowolnym miejscu 
(przeważnie w granicach miasta, w którym rozpoczęło się podróż)  
i czasie (Dombi 2018: 20).

Rynek carsharingu w Polsce

Prekursorem idei wynajmu samochodu na minuty była wro-
cławska firma Goget.pl, która w lipcu 2015 roku wypuściła na ulice 
miasta swoje pierwsze dwa pojazdy. Jak się okazało nie osiągnęła 
ona na tyle dobrych wyników, aby zdecydowanie rozszerzyć liczbę 
wynajmowanych aut i obecnie (grudzień 2018 rok) posiada ich za-
ledwie 5, a przecież rynek carsharingu rozwinął się tak dynamicznie. 
Na polskim rynku istnieje już 12 firm zajmujących się carsharin-
giem. Największe z nich to: Traficar (1 545 aut), Panek Car Sharing 
(1 000 aut), 4mobility (350 aut), Easysharing (250) i Vozilla (200 aut). 
Są też przedsiębiorstwa posiadające po kilka, kilkanaście aut np. 
VW Group Polska (15 aut), Grupa Energa (10 aut), czy wspomnia-
ny wcześniej Goget (5 aut). Usługa wypożyczenia oferowana jest  
w największych polskich aglomeracjach, ale w planach firm jest wej-
ście do mniejszych (mających poniżej 500 tys. mieszkańców) miejsco-
wości, przy czym ilość dostępnych samochodów w obecnych lokaliza-
cjach systematycznie rośnie (tabela 1). 

Tabela 1. Usługa carsharingu w największych polskich aglomeracjach 

Nazwa 
miasta

Działające firmy  
(ilość aut)

Łączna ilość 
samochodów  
w carsharingu

Warszawa Panekcs (900), 4Mobility (300), 
Traficar (300) 1 500

Poznań Click2Go (200), Traficar (150), 
Easysharing (200), 4Mobility (30) 580

Trójmiasto Traficar (510) 510

Wrocław Vozilla (200), Traficar (150), GoGet (5) 355

Kraków Traficar (300) 300
Aglomeracja 
śląska Traficar (140) 140

Lublin Panekcs (100) 100

Łódź Easysharing (50), Traficar (5) 55

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://media.traficar.pl; https://
panekcs.pl/ https://www.vozilla.pl/; https://4mobility.pl/; https://easysha-
re.pl/; https://www.click2go.pl/; https://www.goget.pl/ [29.11.2018].

Opisując krajowy rynek „wynajmu samochodów na minuty” można 
dokonać krótkiej charakterystyki najważniejszych jego uczestników:
Traficar jest firmą działającą w największych miastach w Polsce  
i posiada największą flotę samochodów, co powoduje, że jest najbar-
dziej rozpoznawalną marką na całym polskim rynku. Rozwinięta sieć 
umożliwia przemieszczanie się i zostawianie samochodów w różnych 
miejscach aglomeracji śląskiej i Trójmiasta. Dodatkowo, samochody 
Traficar mogą również służyć do odbycia podróży na dłuższe dystanse, 
gdyż użytkownik wynajmujący auto może tankować pojazd na sta-
cjach Orlen. Jedynym uwarunkowaniem takiego typu przejazdu jest 
konieczność oddania samochodu w tym samym mieście, z którego 
się go wypożyczyło.
Panek Car Sharing (Panekcs) działa w tym samym sektorze, tylko  
w Warszawie (gdzie jest liderem) i Lublinie (jako jedyna). Oferuje ona 
tańszy wynajem na takiej samej trasie. Posługuje się zachętą w posta-
ci voucherów – można umyć samochód w zamian za 30 zł lub zatan-
kować samochód i w zamian otrzymać dodatkowe 10 zł. Dodatkowo 
firma Panek umożliwia rozpoczęcie wynajmu w 6 miastach znajdują-
cych się pod Warszawą (Pruszków, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, 
Jabłonna, Piaseczno i Rembertów) tak, aby ludzie mogli dojeżdżać 
ze swoich domów do miasta stołecznego (http://www. flota.com.pl/
aktualnosci/3883/firma-panek-carsharing-z-nowa-strefa-wynajmu.
html 2018) 
4 Mobility prowadzi działalność w Warszawie i Poznaniu oferując wy-
najem aut wyższej klasy jak Audi, BMW, Mini i dodatkowo Hyundai. 
Stosuje atrakcyjne zniżki przy wynajmie dłuższym: całodniowym lub 
kilkudniowym. Nie posiada na swoim stanie aut elektrycznych czy 
hybrydowych.

Charakterystyka Vozilli  
wrocławskiego operatora carsharingu 

Wrocławska Vozilla jest pierwszą w Polsce „Miejską Wypożyczal-
nią Samochodów Elektrycznych”, która rozpoczęła swoją działalność 
w listopadzie 2017 roku. Utworzona została na podstawie partner-
stwa między Urzędem Miejskim Wrocławia i warszawską firmą infor-
matyczną Enigma, która pełni rolę operatora systemu wypożyczeń 
(Dybalski 2017). Głównymi założeniami powstania i funkcjonowania 
tego rodzaju wypożyczalni we Wrocławiu jest zmniejszenie ilości pry-
watnych samochodów w centrum miasta. Ponadto pojazdy Vozilli 
mają za zadanie ograniczyć emisję zanieczyszczeń i hałasu pochodzą-
cego z transportu indywidualnego oraz promować ideę korzystania 
z nowoczesnych, bezemisyjnych samochodów elektrycznych. W tym 
celu zakupiona została flota 200 samochodów elektrycznych firmy 
Nissan, na którą składa się 190 samochodów osobowych Nissan Leaf 
oraz 10 aut dostawczych typu VAN -– Nissan eNV200 (https://www.
vozilla.pl/ 2018). Użytkownikom Vozilli zapewnione zostały przywileje, 
które mają za zadanie przekonać społeczeństwo do idei rezygnacji 
z korzystania z prywatnych samochodów i przesiadki na carsharing. 
Znaczącym udogodnieniem dla użytkowników jest udostępnienie 200 
dedykowanych, bezpłatnych miejsc parkingowych, w dogodnych loka-
lizacjach w centrum miasta. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, 
ponieważ zaparkowanie w centrum miasta jest bardzo trudne oraz 
kosztowne. Kolejną korzyścią jest możliwość jazdy wynajmowanymi 
samochodami Vozilli po niedostępnych dla prywatnych samochodów 
buspasach, co pozwala ominąć część korków drogowych w mieście. 
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Ostatnim z wymienionych przywilejów jest pozwolenie na wjazd aut 
elektrycznych do stref zamkniętych dla spalinowych samochodów 
(Kaczałek 2017) .Analizując dane z tabeli 2 widać, że innowacyjność 
i ekologiczność Vozilli okazuje się jej największym problemem pod 
względem biznesowym. Z powodu zdecydowanie droższych samo-
chodów (średnio 170 tys. zł) niż używa konkurencja (50-65 tys. zł), 
firma nie jest w stanie zaoferować wystarczająco konkurencyjnej 
cenowo oferty dla osób, które używają carsharingu z powodów eko-
nomicznych, a nie światopoglądowych. Średni koszt przejazdu Vozilli 
jest wyższy od konkurencji o odpowiednio 2,40 zł (Traficar) i 3,45 zł 
(Panek Car Sharing), co przy systematycznym użytkowaniu robi różni-
cę. Powracając do samej ceny pojazdów to ma ona również wpływ na 
ilość dostępnych pojazdów, co jest jednym z najważniejszych aspek-
tów w carsharingu. Przykładowo firma Traficar w cenie jednego sa-
mochodu Vozilli jest w stanie kupić ponad 3 samochody, a co za tym 
idzie może zdecydowanie szybciej powiększać flotę swoich pojazdów  
i zwiększać wygodę klientom, poprzez możliwość znalezienia pojaz-
dów bliżej swojego miejsca zamieszkania. 

Tabela 2. Porównanie oferty Vozilli z największymi firmami arsharingowymi 
w Polsce

Cechy Vozilla Traficar
Panek Car 

Sharing

Model samochodu Nissan Leaf
Renault Clio & 

Opel Corsa
Toyota Yaris 

Hybrid
Rodzaj silnika Elektryczny Benzyna Hybryda

Skrzynia biegów automatyczna manualna automatyczna

Liczba aut 
osobowych
(lokalizacja)

200 
(Wrocław)

1545/150 
(Polska/

Wrocław)

900/100
(Warszawa/

Lublin)
Cena zakupu 
nowego samochodu

170 tys. zł 50 tys. zł 65 tys. zł

Cena za minutę 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł

Cena za km - zł 0,80 zł 0,65 zł

Cena za minutę 
postoju

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

Koszt przejazdu1 16,00 zł 13,60 zł 12,55 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.traficar.pl/
aboutCar; https://panekcs.pl/; https://www.vozilla.pl/ [03.12.2018].

Co można zmienić, aby polepszyć konkurencyjność Vozilli pod 
względem ekonomicznym:

• zakup floty tańszych samochodów elektrycznych;
• oferowanie abonamentów na wynajem, zapewniających 

stały dochód, a przy okazji obniżających ceny dla tych, któ-
rzy najczęściej korzystają z carsharingu;

• cięcie kosztów poprzez obniżenie zatrudnienia serwisantów 
samochodowych, którzy zajmują się tankowaniem i myciem 
samochodów poprzez wprowadzenie voucherów podob-
nych do firmy Panek;

• umożliwienie wynajmu samochodów w sąsiednich miej-
scowościach (np. Oleśnica, Trzebnica, Oława) dla osób, dla 
których Wrocław jest centrum aktywności życiowej.

1 Koszt przejazdu został wyliczony na podstawie średniego wypożyczenia 
samochodów Vozilli, które według oficjalnych danych w trakcie 16 minut 
pokonują 6,8 km, przy uwzględnieniu stawek za przejechane minuty i roz-
poczęte kilometry oferowanych przez porównywane firmy.

„Zielony” aspekt wrocławskiego carsharingu

Przy realizacji przedsięwzięcia Miejskiej Wypożyczalni Samocho-
dów Elektrycznych we Wrocławiu, jak wcześniej zostało wspomniane, 
to nie aspekt ekonomiczny miał kluczowe znaczenie, a realizacja idei 
tzw. zielonego miasta. W stolicy Dolnego Śląska zarejestrowanych 
jest ponad 550 tys. pojazdów, co oznacza, że na 1 000 mieszkańców 
przypada ponad 877 aut, co daje drugie miejsce pod tym względem  
w Polsce za Warszawą (Leśnik 2017). Jednym z głównych powodów 
powstania Vozilli była chęć ograniczenia ilości samochodów w cen-
trum miasta. Zakup samochodów elektrycznych, stworzenie odpo-
wiedniej infrastruktury (stacje ładowania i miejsca parkingowe) oraz 
ich obsługa kosztowała miasto 78 mln zł. (www.portalsamorzadowy.
pl/pliki-download/114823.html 2018). Istnieją różne wyliczenia na 
temat tego ile prywatnych samochodów zastępuje jedno auto w car-
sharingu. Według pierwszego źródła liczba ta waha się między 7-11 
(Martin, Shaheen 2016), inne podaje przedział 9-13 (Bondorova, Ar-
cher 2017). Pozornie stwarza to dość niewielką różnicę, gdyż jest to 
od 700 do 2 600 pojazdów mniej w porównaniu do wspomnianych 
wcześniej 550 tys. wszystkich aut Wrocławian, to znikoma ilość, jed-
nak gdy weźmie się pod uwagę fakt, że samochody te operują głów-
nie w centralnej części miasta, to efekty tego mogą być widoczne  
w postaci zmniejszonej ilości aut na parkingach. Kolejnymi celami 
stworzenia Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych we 
Wrocławiu były odpowiednio ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ha-
łasu pochodzącego z transportu indywidualnego oraz promowanie 
idei korzystania z elektrycznych samochodów. Fakt, że elektryczne 
samochody Nissan Leaf są bezemisyjne i bardzo ciche powoduje, że 
takie rozwiązania dla carsharingu jak Vozilla we Wrocławiu jest bez-
konkurencyjne w kwestiach ekologicznych i redukcji hałasu w cen-
trum miasta. Każdego roku przyczynia się ono do ograniczenia emi-
sji CO2 o szacunkowo 63 965 kg. Co biorąc pod uwagę przynajmniej  
5-letni czas użytkowania pojazdów może uchronić przed przedosta-
niem się do atmosfery aż 1 245 ton CO2 (www.portalsamorzadowy.
pl/pliki-download/114823.html 2018). Wrocław stał się także liderem 
elektromobilności w Polsce, poprzez wprowadzenie tak dużej ilość 
samochodów elektrycznych w jednej aglomeracji. Zasługą władz mia-
sta jest stworzenie sieci szybkich ładowarek służących do ładowania 
pojazdów elektrycznych, zaledwie 40 minut. Na razie jest ich 4, jednak 
docelowo ma zostać zakupionych 12 i wtedy mają być one dostępne 
również dla prywatnych właścicieli „elektryków”. Z możliwości spró-
bowania jazdy elektrycznymi samochodami Vozilli, skorzystało do 
tej pory (stan na 28.05.2018 roku) ponad 30 tysięcy użytkowników 
(Moch 2018). 

Podsumowanie

Zarządzanie środowiskiem miejskim jest jednym z najtrudniej-
szych zadań, z jakim należy się zmierzyć w XXI wieku. Podjęcie wła-
ściwych starań umożliwiających zachowanie równowagi pomiędzy 
obszarami działalności człowieka, w imię zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, wymaga wdrożenia nowych rozwiązań także  
w ramach przemieszczania się po ich ulicach. Obecnie, w celu zmniej-
szenia natężenia ruchu w miastach, stosuje się metody i strategie 
mające zniechęcić mieszkańców do korzystania z transportu indy-
widualnego i nakłonić ich do korzystania z komunikacji publicznej, 
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28. Kuhnert F., Stürmer C., Koster A., (2017) EASCY– The fi ve dimensions 
of automoti ve transformati on Raport fi rmy PwC htt ps://www.pwc.at/
de/publikati onen/branchen-und-wirtscha� sstudien/eascy-fi ve-trends-
-transforming-the-automoti ve-industry_2018.pdf [02.12.2018].

29. Larisch R., (2014) Car sharing, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosu-
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31. Michalczyk P., Matuszko M., Bagiński M., (2018) Wzrost znaczenia usług 
car sharing impulsem dla rozwoju htt p://www.pzpm.org.pl/Publikacje/
Newslett er/2018-Styczen-Sierpien/01_18-Wzrost-znaczenia-uslug-car-
-sharing-impulsem-dla-rozwoju-elektromobilnosci#_� n3 [03.12.2018].

32. Mierzejewska L., (2015) Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposo-
by pojmowania, koncepcje i modele; w: Problemy Rozwoju Miast, Kwar-
talnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Rok XII, Zeszyt III/2015, s. 6.

33. Moch B., (2018) Pół roku VOZILLI we Wrocławiu htt ps://www.wroclaw.
pl/vozilla-statystyki-pol-roku-dzialania-miejskiej-wypozyczalni-we-wroc-
lawiu [08.12.2018].

34. Muheim P., (1996) Car Sharing Studies: An Investi gati on. Raport dla 
Graham Ligh� oot, Ireland.

35. Nosal K., (2014) Stan rozwoju systemów carsharing w Polsce „CARSHA-
RING - Warsztaty Sieci CIVITET POLSKA”, Warszawa, s. 17-18.

36. Shaheen S., Sperling D., Wagner C., (1998) Carsharing in Europe and 
North America: Past, Present, and Future Transportati on, nr 52, s. 35 
-52.

37. Szwed D., Maciejewska B., (2011) Zrównoważony rozwój metropolii Si-
lesia, Gdańsk: Fundacja Przestrzenie Dialogu, s.20, htt p://www.feswar.
org.pl/fes2009/pdf_doc/raport_zrownowazony_rozwoj_metropolia_si-
lesia.pdf [30.11.2018].

38. Zgłoszenie do Konkursu Top Inwestycje komunalne Miejska Wypoży-
czalnia Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu (2018) htt p://www.
portalsamorzadowy.pl/pliki-download/114823.html [08.12.2018]. 

rowerowej czy pieszej. Mimo że takie przemieszczanie się jest tańsze 
i efektywniejszy na krótkich odcinkach, spora część społeczeństwa 
nadal wybiera samochód osobowy. Wyjściem dla tych osób może 
być system carsharingu. Korzyści płynące z tego modelu biznesowe-
go powodują, że samochodów na ulicach może być nie tylko mniej, 
ale są one również znacznie bardziej ekologiczne niż przeciętne auta. 
Rozwiązanie, które przyjęto we Wrocławiu, powołując carsharingową 
Vozillę z fl otą 200 samochodów elektrycznych fi nansowanych przez 
miasto, jest najbardziej ekologiczne z zastosowanych w polskich aglo-
meracjach. Z punktu widzenia ekonomicznego taka inwestycja jest 
wysoko kosztochłonna i mniej konkurencyjna względem innych ofert 
„wynajmu samochodów na minuty”. Jednak nie można nie docenić 
jej pozytywnego wpływu na wizerunek Wrocławia, i promowania idei 
korzystania z ekologicznych środków transportu.
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