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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Marcin Chowaniec
Risks in the work environment of professional driver on the example of
the Municipal Transport Company in Nowy Sącz
Abstract: The article consists of two parts. In the first, theoreti-
cal part, issues concerning harmful and burdening elements related 
to the job of a bus driver are presented. The knowledge of work-
related stress, the factors and effects resulting from it, as well as 
recommendations for combating it are presented. The occupation of 
a professional driver of urban public transport is presented as well as 
the influence of a systematic stay in the road traffic in a fixed work-
ing position on the course of the performed work. The second part 
presents the results of a survey on psychosocial work conditions in 
a group of professional drivers employed by the Municipal Transport 
Company in Nowy Sącz.
Key words: urban public transport, professional driver, working 
conditions for professional drivers.

Krzysztof Jarosiński 
History of the scooter movement development and characteristics of the electric 
scooter rental in Kraków
Abstract: The e-scooter rental systems for minutes popularized the 
new means of transport and at the same time contributed to visible 
changes in the city landscape, as well as introduced a new thinking 
about urban mobility. Electric scooters are a modern way to move 
around, they are an ideal solution for European cities with narrow 
streets. The popularization of these two-wheelers also gives the op-
portunity to develop the currently promoted business model, which 
is the “sharing economy”. The intention of this article is to present 
the development of the construction of scooters and the functioning 
of the e-scooter rental in the world and in Kraków. Next planned 
article will give a look at how e-scooter rentals have influenced the 
transport behavior of residents and the city space. The service of 
sharing e-scooters per minute is usually a profitable business of pri-
vate investors, less often it is a service offered by the city as it is in 
the case of a city bike. Sharing makes it possible to optimize the re-
sources used by sharing according to specific rules. Such a procedure 
in individual transport results in a reduction in the total number of 
vehicles and a reduction in costs. 2018 can be considered the begin-
ning of the transport revolution, as a significant part of the society 
wanted to use these vehicles on a daily basis. It has happened thanks 
to the creation of an e-scooter rental. The service became so popular 
that a lot of competing companies appeared on the market, and city 
authorities began to create a special infrastructure, e.g. in the form 
of designated parking spaces (in Kraków, they are named mobility 

points). The electric scooter was so high much innovative that it was 
difficult to define in legal regulations what exactly such a vehicle is. 
Thus the national legislative bodies were forced to change the law, 
also in Poland, where the definition of this two-track vehicle was 
introduced and a special law has been developed. In Poland, the 
new regulations entered into force on May 20, 2021. In Kraków, 
e-scooters appeared in April 2019, creating strong competition for 
the Wavelo city bike.
Key words: scooters, e-scooter rentals, mobility, sharing economy.

Krystian Banet
Modeling the impact of the path environment on urban bicycle user stops
Abstract: The concept of sustainable mobility is one of the more 
frequently discussed issues in transportation today. Among others, 
the development of pedestrian traffic and environmentally friendly 
means of transport, which include bicycles, including public bicy-
cles, is associated with this idea. This article analyzes data from the 
Wavelo bike sharing system, which operated between 2017 and 
2020 in Kraków. The data contained information on user-selected 
routes and travel times, so that it was possible to assess the spatial 
and temporal distribution of urban bicycle trips. Following a proce-
dure for cleaning the Wavelo cycling trip data and filtering the stop 
data, a methodology was developed to assess the attractiveness of 
the path environment and logistic regression models of the impact 
of the path environment on urban bicycle user stops. This resulted 
in a tool for policy makers and urban planners to identify places at-
tractive for cyclists, which will be helpful in shaping public space to 
meet the requirements of this user group.
Key words: sustainable mobility, bicycle traffic, modeling of trans-
port systems, urban planning.

Zofia Bryniarska, Krzysztof Jarosiński 
Analysis of the satisfaction and preferences of people using electric scooter 
rentals in Krakow with a comparison to Wavelo city bike rental
Abstract: The aim of the article is to analyze the functioning of 
electric scooter rentals for minutes in Kraków, together with an as-
sessment of the preferences and satisfaction of people using these 
rentals in this city, based on a marketing study. In addition, the 
article is enriched with the selection of the optimal electric scooter 
rental in Kraków using the AHP multi-criteria analysis method. 
The work also includes a reference and comparison of the e-scooter 
rental system per minute with the Wavelo city bike rental.
Key words: mobility, e-scooter, e-scooter rental, assessment of sat-
isfaction and preferences, AHP analysis.

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2022 roku 
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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2018 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym

Dariusz Tłoczyński
Transport demands and means of satisfying them on the regional air trans-
port market in Poland
Abstract: Changing the conditions for the functioning and devel-
opment of air transport requires constant monitoring of passenger 
needs and their transport requirements in relation to air services. 
This is particularly important for competitive processes in the inter- 
and intra-industry market. The analysis of the transport postulates 
forces the adjustment of the offer addressed to travelers. These ex-
pectations may be different for selected travel segments. The main 
aim of the article is to analyze transport requirements and to pre-
sent means of satisfying them in the regional air transport market 
in Poland. This market has been analyzed due to the large share 
of regional transport in the overall structure of air transport. The 
analysis of transport postulates was conducted for all regional con-
nections and for travel with traditional and low cost carriers, as well 
as in the business travel and tourism segment and for direct and 
indirect connections.
Key words: air transport, regional air transport, transport demands.

Juliusz Engelhardt
The Fourth Railway Package – passenger transport
Abstract: This article is dedicated to the amendments adopted in 
December 2016 of the European Union legislation relating to the 
functioning of the rail passenger transport market. These new regu-
lations are contractually defined as the fourth railway package. In 
the article, the introductory part is covered by the initial assumptions 
adopted by the European Commission by creating the draft regu-
lations included in the fourth railway package. The main amend-
ments to Directive 2012/34 adopted by the European Parliament in 
December 2016 on the full liberalization of passenger rail transport 
in the European Union and the creation of country-specific passen-
ger information systems are being discussed to common ticket. The 
next part of the article discusses the provisions which thoroughly 
amend the Regulation 1370/2007 concerning public services in the 
field of rail and road passenger transport. These regulations are im-
portant for the organization of regional rail transport. 
Key words: passenger transport, railway transport, fourth railway 
package.

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal
Mobility plans for workplaces as a tool for mobility management in cities
Abstract: Mobility management aims to change preferences relat-
ed to the way people travel. Many European documents point this 
direction to congested cities and solving the problem of transport 
congestion is considered as a challenge. In order to be effective in 

this area, it is essential to change the approach to sustainable de-
velopment in cities. One of the tools to change this approach is 
to develop mobility plans for workplaces. They are attractive since 
are relatively inexpensive and can contribute significantly to dealing 
with the problem of traffic congestion and air pollution. The article 
presents the different components of the mobility plan (analytical, 
design, binding, evaluative) and examples of activities planned for 
workplaces. Also examples of indicators for monitoring the level of 
implementation of planned measures (product indicators) and the 
basics set of the mobility plan assessment indicators are presented.
Key words: urban transport, mobility management, mobility plans.

Józef Suda
Operative urban transport management on the example of the Warsaw 
Municipal Bus Company 
Abstract: The article presents experiences in the designing, imple-
mentation and operation of an operative management system for 
public urban transport which covers approximately 1500 vehicles 
(buses, coaches and technical vehicles) of the Warsaw Municipal Bus 
Company (MZA Warszawa). In the article classifications of pub-
lic transport management systems as well as over 30 years of the 
history and experience in their construction in Warsaw was pre-
sented. Currently its third generation is been operating. The system 
includes number of functional applications performed by various 
engineering and IT companies according to the requirements and 
projects formulated by the Municipal Bus Company and Warsaw 
University of Technology.
Key words: collective transport, public transport, operative man-
agement. 

Olgierd Wyszomirski
Sustainable Development of Transport in Cities and Quality of Life
Abstract: Transportation in cities is determined by transport policy 
implemented in cities. This article is based on the thesis that sus-
tainable transport policy is able to raise objectively and subjectively 
considered life quality. The article discusses the quality of life as 
a city resource. Subsequently, the quality of life in urban areas under 
conditions of domination of passenger cars in urban journeys was 
analyzed. Next the directions for the development of urban trans-
port systems consistent with the idea of   sustainable development 
were presented, focusing on the future of electric buses, electric cars 
and autonomous vehicles, joint use of passenger cars in the light of 
the sharing economy and cycling as a means of urban transport. The 
study is summarized with the conclusions.
Key words: urban transport, sustainable development, transport 
policy, quality of life.
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MARCIN CHOWANIEC
mgr, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Nowym Sączu,  
ul. Stanisława Wyspiańskiego 22,  
33-310 Nowy Sącz, e-mail:  
m.chowaniec@interia.eu

Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, teo-
retycznej, przedstawione są zagadnienia dotyczące szkodliwych oraz 
uciążliwych elementów związanych z wykonywaniem zawodu kierow-
cy autobusu. Przedstawiona jest wiedza dotycząca stresu zawodowego, 
czynniki i efekty z niego wynikające, a także zalecenia dotyczące walki 
z nim. Zaprezentowano zawód kierowcy zawodowego miejskiego trans-
portu zbiorowego oraz oddziaływanie na przebieg wykonywanego za-
wodu systematycznego przebywania w ruchu drogowym w stałej pozy-
cji wykonywania pracy. Druga część prezentuje wyniki przeprowadzo-
nych badań ankietowych dotyczących psychospołecznych warunków 
pracy na grupie kierowców zawodowych zatrudnionych w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu.
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, kierowca zawodowy, wa-
runki pracy kierowcy zawodowego.

Zagrożenia w środowisku pracy  
kierowcy zawodowego na przykładzie
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego w Nowym Sączu1

aspekty tej pracy, stajemy się bardziej wyrozumiali i zaczy-
namy doceniać pracujących w zawodzie kierowcy. Stanisław 
Witoszyński w swojej książce przedstawia kierowcę jako 
głównego reprezentanta firmy, w której jest zatrudniony, 
a także jako gospodarza autobusu. Kierowca jest wizytówką 
przedsiębiorstwa transportowego, jego przedstawicielem, 
tak więc wymaga się od niego dbałości o wygląd zewnętrz-
ny. Nie wszystkie zakłady komunikacyjne wprowadzają 
dress code, czyli zbiór zasad dotyczących odpowiedniego 
ubioru do pracy, jednak większość, poprzez zapisy w regu-
laminie pracy, wymaga od pracownika nienagannego ubio-
ru i wyglądu w pracy [1]. 

Kierowca wykonuje swoją pracę bez względu na warun-
ki drogowe. Pracuje w weekendy, święta, rozpoczynając 
swoją pracę o bardzo wczesnych godzinach porannych lub 
kończąc późno w nocy. W jej trakcie bez przerwy narażony 
jest na stres. Zatory na ulicach są stałym elementem co-
dziennej pracy. Nie zawsze można je ominąć, gdyż nie 
wszystkie miasta mają specjalną infrastrukturę w postaci 
wydzielonych buspasów. Opóźnienia wynikające z zatorów 
powodują odchylenia w rozkładzie jazdy. Planowa przerwa 
śniadaniowa, czas na skorzystanie z toalety ulega wówczas 
skasowaniu. Praca kierowcy wiąże się również z takimi za-
grożeniami jak: kolizje i wypadki drogowe, czynnikami 
środowiskowymi w postaci hałasu, wibracji i mikroklimatu 
w kabinie kierowcy. Kluczowym elementem negatywnie 
wpływającym jest jednak stres. Jest on w dużej mierze wy-
woływany przez pasażerów oraz współpracowników. 
Kierowcy autobusów często są obrażani i oskarżani przez 
podróżnych, najczęściej w przypadkach braku zrealizowa-
nia niedozwolonej prośby o zatrzymanie się w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Wpływa to negatywnie na stan 
emocjonalny kierowców. 

Charakterystyka zagrożeń w pracy kierowcy  
miejskiego transportu zbiorowego

Warunki pracy kierowcy miejskiego  
transportu zbiorowego
Czas pracy kierowców komunikacji miejskiej reguluje usta-
wa. W nieuregulowanych w niej kwestii związanej z cza-
sem pracy kierowców stosuje się przepisy kodeksu pracy. 
Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu 
pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekracza-
jącym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy kierowcy wraz 

Wprowadzenie
Warunki na stanowisku pracy mogą negatywnie oddzia-
ływać na stan zdrowia człowieka. Mogą przyczyniać się 
do występowania wypadków drogowych, a także powo-
dować choroby zawodowe. Jednym z wielu czynników 
mających wpływ na występowanie tych problemów jest 
otaczające środowisko, a także sposób wykonywania pracy. 
Z pewnością zawód kierowcy zawodowego można zaliczyć 
do profesji, w której wiele czynników ma wpływ na jego 
zdrowie. 

Głównym przedmiotem pracy kierowcy zawodowego 
jest prowadzony przez niego autobus. Usługę przewozową 
może wykonywać dla miejskich przedsiębiorstw komuni-
kacyjnych, lokalnych prywatnych przewoźników, między-
miastowych lub międzynarodowych firm. W każdym z tych 
rodzajów przewozów kierowca prowadzi autobus, ale jed-
nak występują pomiędzy nimi różnice, dotyczące chociażby 
trasy przejazdu, długości, rozmieszczenia i częstotliwości 
przystanków, liczby i wymiany pasażerów, długości tras 
oraz samego autobusu. Wspólnym mianownikiem dla firm 
transportowych związanych z przewozem pasażerskim jest 
troska o bezpieczeństwo przewożonych osób. Praca kierow-
cy należy do zawodów nisko ocenianych, mimo że w ran-
kingu światowym uważana jest za wysoce odpowiedzialny 
zawód. Wielu ludzi nie ma pojęcia o uciążliwościach i wy-
maganiach, jakie niesie ze sobą zawód kierowcy autobusu. 
Uświadamiamy to sobie dopiero, gdy ktoś z naszych bli-
skich: rodziny, przyjaciół, znajomych podejmuje pracę 
w tym zawodzie. Wtedy dostrzegamy trudności i różne 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.



TransporT miejski i regionalny 11–12 2021

4

z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 48 go-
dzin. Może on jednak zostać wydłużony do 60 godzin pod 
warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 
48 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprze-
kraczającym 4 miesięcy. Kierowcy w komunikacji miejskiej 
przysługują przerwy w pracy. Ich czas trwania uzależniony 
jest od liczby godzin pracy. I tak po 6 kolejnych godzinach 
pracy przerwa powinna trwać co najmniej 30 minut, nato-
miast w przypadku przekroczenia 9 godzin czas ten wynosi 
45 minut. Trzeba dodać, że przerwa ta może być dzielona 
na krótsze okresy trwające co najmniej 15 minut każda. 
Dodatkowo w każdej dobie pracodawca musi zapewnić 
kierowcy 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W tygo-
dniu nieprzerwany odpoczynek wynosi 35 godzin, wliczany 
jest w niego również odpoczynek dobowy [5].

 Negatywne czynniki wpływające na pracę kierowcy 
można podzielić na: fizyczne (hałas, wibracje, temperatu-
ra), chemiczne (tlenek węgla, produkty spalania paliw), 
wynikające bezpośrednie z rodzaju wykonywanej pracy 
(system zmianowy, praca z ludźmi, stała pozycja pracy, 
stres, warunki atmosferyczne na drodze) oraz bezpośrednie 
urazy fizyczne. W trakcie prowadzenia autobusu narażony 
jest na hałas wywoływany na przykład pracą silnika, uszkodze-
niem mechanicznym pojazdu. Pasażerowie również przyczy-
niają się do nasilania się niepożądanych dźwięków. Wibracje, 
wynikające z jazdy po drogach nie zawsze idealnych, są najczę-
ściej niedostatecznie tłumione przez urządzenia odpowiadające 
za amortyzację pojazdu. Czynniki te szybciej wywołują u kie-
rowcy uczucie zmęczenia oraz obniżenie koncentracji. Wysoka 
temperatura w porze letniej również wpływa niekorzystnie 
na warunki pracy kierowcy (rys. 1). 

Wahania temperatury w kabinie kierowcy mają również 
wpływ na postrzeganie drogi (fot. 1).

Negatywne oddziaływanie środowiska pracy  
na stan zdrowia kierowcy 
Z literatury wynika, że w grupie kierowców zawodowych 
komunikacji miejskiej występują w znacznym stopniu 
czynniki ryzyka schorzeń związanych z wykonywaniem 
zawodu. Zaliczyć do nich można choroby układu krążenia 
(nadciśnienie tętnicze, choroby niedokrwienne serca), ukła-
du pokarmowego (wrzody żołądka, dwunastnicy), układu 
ruchu (zespoły bólowe kręgosłupa) oraz te, wynikające ze 
stresu zawodowego (praca pod presją czasu, warunki at-
mosferyczne na drodze, pasażerowie mniej lub bardziej 
uciążliwi, godziny pracy) [6,7]. 

Wyjątkowe narażenie na stres w grupie kierowców za-
wodowych powoduje, że stanowią oni grono osób szczegól-
nie narażonych na rozwój chorób układu sercowo-naczy-
niowych. Z badań przeprowadzonych przez Szuberta 
dotyczących przyczyn niezdolności do wykonywania pracy 
wynika, że choroby związane z układem krążenia są naj-
istotniejszą bolączką w tej grupie zawodowej. Wśród bada-
nej grupy stanowiły one dominującą część, bo aż 43%, 
z czego 20% to choroba nadciśnieniowa, 18% choroba nie-
dokrwienna serca. Dolegliwości związane z układem krąże-
nia są najczęstszą przyczyną rent inwalidzkich [8]. Kierowcy 
mający problemy z układem krążenia są znacznie częściej 
odpowiedzialni za wypadki drogowe. Skowrońska-Kalinow-
ska, przeprowadzając badanie – za pośrednictwem badania 
spoczynkowego EKG i 24 godzinnego zapisu EKG metodą 
Holtera – na 200 kierowcach zawodowych, którzy byli 
sprawcami wypadków drogowych, wywnioskowała, że znacz-
na część osób badanych zmaga się z chorobami układu krą-
żenia [9]. 

Na wysoką absencję z powodów zdrowotnych wśród 
kierowców mają również wpływ choroby układu pokarmo-
wego. Wynika to z charakteru ich pracy, a konkretnie ze 
zmianowości, co wiąże się z nieregularnym odżywianiem. 
Najczęstszymi dolegliwościami towarzyszącymi temu jest: 
zaburzenie apetytu, dyspepsja, zgaga, nieregularność wy-
próżnień, wzdęcia, nieżyt błony śluzowej żołądka, co na 
dalszym etapie powoduje powstanie wrzodów żołądka [10]. 

Zasadniczym problem zdrowotnym występującym w gro-
nie kierowców komunikacji miejskiej są również schorzenia 
układu ruchu, zwłaszcza zespoły bólowe kręgosłupa. 
W głównej mierze związane są one z wymuszoną pozycją 
ciała podczas prowadzenia autobusu. Kilkugodzinne sie-
dzenie w fotelu kierowcy przyczynia się do powstawania 
bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz szyjnym krę-
gosłupa. Wibracje odczuwane podczas prowadzenia auto-
busu dodatkowo negatywnie wpływają na kręgosłup kie-
rowcy [6]. W środowisku kierowców zawodowych bardzo 
często występują dolegliwości związane z układem mię-
śniowo-szkieletowym. Objawami są między innymi bóle, 
drętwienia, cierpnięcia kończyn, mrowienie, skurcze, sztyw-
ność, pulsowanie. Najczęściej pojawiają się w takich miej-
scach jak: ramiona, przedramię, łokcie, nadgarstki, szyja, 
plecy, kolana, stopy, kostki [6]. 

Zawód kierowcy autobusu komunikacji miejskiej jest 
w grupie podwyższonego ryzyka z powodu nowotworów 

Rys. 1. Temperatura w kabinie kierowcy
Źródło: [28]

Fot. 1. Wpływ temperatury na wzrok
Źródło: [28]
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układu oddechowego i moczowego. Wpływ na to mogą 
mieć związki chemiczne zawarte w spalinach, głównie w sil-
nikach diesla [11]. 

W trackie jazdy autobusem kierowca jest zobowiązany 
do weryfikowania sytuacji na drodze, a także nadzorowania 
sytuacji w pojeździe. To na nim skupia się odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Fizyczny 
stan zdrowia jest bardziej możliwy do obserwowania i re-
agowania niż problemy psychospołeczne, które pozostają 
bardziej niepostrzegalne. Na stan psychofizyczny kierowcy 
wpływ wywierają [12]:

•	 pośrednio – wiek, płeć, wyszkolenie, temperament, 
umiejętności, doświadczenie, zmęczenie, oczekiwa-
nia, lęk, rozdrażnienie, niepewność, monotonia, za-
skoczenie, poglądy na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, kultura jazdy;

•	 bezpośrednio – funkcje intelektualne, stan umysłu, 
właściwości psychofizjologiczne (emocje, odporność 
na stres, percepcja, czas reakcji, pamięć).

Według normy ISO 10075-1:2018 „zmęczenie jest 
ogólnoustrojowym efektem oddziaływania nadmiernego 
obciążenia, które jest całkowicie usuwalne przez odpoczy-
nek. Zmęczenie to stan organizmu rozwijający się w czasie 
wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej, charaktery-
zujący się zmniejszeniem zdolności do pracy, nasileniem od-
czucia ciężkości wysiłku i osłabieniem chęci kontynuowania 
pracy, skutkujący ograniczoną motywacją do pracy”[12]. 

Bortkiewicz ze względu na lokalizację zmian czynno-
ściowych wyróżnia [13]:

•	 zmęczenie ośrodkowe – zmiany powstają w ośrodko-
wym układzie nerwowym. Można je podzielić na:

 – zmęczenie fizyczne, którego główną przyczyną 
jest długotrwały wysiłek fizyczny, np. praca 
w zmienionych warunkach chronobiologicznych 
(praca zmianowa) lub mikroklimatycznych (praca 
w zimnym lub gorącym mikroklimacie);

 – zmęczenie psychiczne związane głównie z pracą 
umysłową, wywołane jest przez niewspółmier-
ność między wymaganiami pracy a możliwościa-
mi sprostania tym wymaganiom, duże tempo 
pracy, deficyt czasu, duża ilość napływających 
informacji, konieczność szybkiego podejmowania 
decyzji;

•	 zmęczenie obwodowe (lokalne), czyli osłabienie na-
rządów i układów bezpośrednio zaangażowanych 
w pracę. Ono z kolei dzieli się na:

 – zmęczenie mięśniowe – obciążenie statyczne zwią-
zane z pozycją ciała podczas jazdy, trzymanie kie-
rownicy;

 – zmęczenie sensoryczne – oznacza obniżoną reak-
tywność narządów zmysłów, jak i objawy zmęcze-
nia psychicznego.

 
W przypadku wystąpienia u kierowcy któregoś z po-

wyższych objawów, ze względu na odpowiedzialność pracy 
jaką wykonuje, czyli przewóz osób, powinien on zgłosić 

przełożonemu lub dyspozytorowi ruchu konieczność pod-
miany. Z doświadczenia kierowców wynika jednak, że 
z obawy przed utratą pracy kontynuują oni jazdę. 

Hans Selye pisze, że „stres to nieswoista reakcja organi-
zmu na wymagającą sytuację. To reakcja organizmu w po-
staci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych 
przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towa-
rzyszą jej przyjemne, czy przykre odczucia. Jest to reakcja 
niespecyficzna, tzn. jej rodzaj nie zależy od rodzaju czynni-
ka, jaki ją wywołuje” [14]. Definicja ta zezwala na postrze-
ganie stresu nie tylko jako niekorzystnego zjawiska, ale 
również jako czynnika motywującego do wydajniejszego 
działania. Utrzymywanie się wysokiego poziomu stresu 
przez długi czas daje negatywne skutki i może spowodować 
pojawienie się zaburzeń w organizmie, czego konsekwencją 
jest występowanie wielu zespołów chorobowych [15]. 
Merecz i Waszkowska przedstawiają trzy grupy czynników, 
w odniesieniu do których powinno się analizować definicję 
stresu, w przypadku kierowców zawodowych (rys. 2) [16].

W pracy kierowcy zawodowego wiodącym podłożem 
stresu są trudne warunki na drogach, szczególnie wynikają-
ce z dużej intensywności ruchu pojazdów tworzących więk-
sze zagrożenia oraz zatory, a także kiepsko utrzymanej infra-
struktury drogowej. Kloimüller i wsp. prze  pro wadzili 
badania, w których kierowcy wskazali, że najsilniejszym 
czynnikiem stresogennym jest zmienny system pracy, wa-
runki termiczne oraz pozostawanie w jednej stałej pozycji 
przez długi okres czasu [17]. Grupy stresorów wpływają na 
kierowcę w różnym stopniu. Do czynników wpływających 
na odczuwanie stresu mają w głównej mierze cechy demo-
graficzne, to jest: wiek, płeć, osobowość. Młodzi kierowcy 
w porównaniu do starszych łagodniej postrzegają dyskom-
fort związany z nieprzychylnymi warunkami na drogach, 
natomiast gorzej znoszą relacje z innymi uczestnikami ru-
chu. Doświadczeni kierowcy z tymi interakcjami radzą sobie 
znacznie lepiej. Z kolei u pań prowadzących pojazdy zwięk-
szona intensywność stresu pojawia się przy występowaniu 
niekorzystnych warunków atmosferycznych [18]. Do naj-
częściej spotykanych sposobów walki ze stresem należą: 
nadużywanie środków przeciwbólowych oraz łagodzących 
stany napięciowe i lękowe. Często też jednym ze sposobów 
jest ucieczka w alkohol. 

Stres powoduje, że w naszym organizmie zwiększa się 
poziom adrenaliny, która może działać motywująco, uła-
twiać koncentrację i lepsze wykonanie zadania. Ważne jest, 
aby było to działanie krótkotrwałe. Z kolei stres przewlekły 
niekorzystnie oddziałuje na nasze zdrowie psychiczne,  

Rys. 2. Uproszczony model stresu
Źródło: [16]
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wywołując różne choroby, najczęściej serca. W okoliczno-
ściach stresujących zwiększa się we krwi poziom kortyzolu 
(zwanym poziomem stresu), natomiast zmniejszeniu ulega 
ilość serotoniny i dopaminy w mózgu. Odpowiedzialne są 
one za przekazywanie sygnałów pomiędzy neuronami 
w układzie nerwowym. Ludzie egzystujący w ciągłym stre-
sie źle się odżywiają, znacznie częściej sięgają po używki 
(alkohol, papierosy), unikają kontaktów ze znajomymi, co 
może doprowadzić do stanów depresyjnych [19].

Ryzyko związane z wykonywaniem zawodu kierowcy 
miejskiego transportu zbiorowego
Transport drogowy zaliczany jest do jednego z najbardziej nie-
bezpiecznych środków przemieszczania się. Rok 2020 był na 
drogach spokojniejszy, ale w dużej mierze ze względu na pan-
demię, która ograniczyła naszą mobilność. Odnotowanych 
zostało 23 531 wypadków drogowych. Śmierć na drodze po-
niosło 2480 osób, natomiast 26 465 zostało rannych [20]. 
Praca za kierownicą autobusu zaliczana jest do kategorii 
trudnych i niebezpiecznych, czyli takiej, w której istniej duże 
prawdopodobieństwo utraty życia lub zdrowia [21]. Według 
analizy oraz oceny ryzyka zawodowego do najczęściej wystę-
pujących zagrożeń w zawodzie pracy kierowcy należą wy-
padki drogowe spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ru-
chu drogowego, zarówno przez prowadzących autobus, jak 
i pozostałych uczestników ruchu oraz słaba infrastruktura  
drogowa, złe oznakowanie. Najwięcej wypadków drogowych 
zaobserwować można w okresie jesiennym, kiedy o wcze-
snych godzinach zapada już zmrok, warunki atmosferyczne 
stają się coraz trudniejsze i zmienne [22]. 

Realizowanie zadania związanego z prowadzeniem po-
jazdu oraz codzienna obsługa techniczna autobusu również 
wiąże się z narażeniem kierowców na wpływ czynników 
mogących przyczynić się do wystąpienie wypadku przy 
pracy. Do niebezpiecznych okoliczności, które powodują 
natychmiastowe urazy, zaliczyć można głównie czynniki 
mechaniczne: ruchome elementy autobusu (wirujące ele-
menty silnika, ruchome elementy podzespołów), ostre, wy-
stające elementy autobusu oraz inne pojazdy przemieszcza-
jące się po zajezdni. Szkodliwymi czynnikami fizycznymi są 
też: hałas (emitowany głównie przez pracę silnika), drgania 
(wynikające z poruszania się po nierównych drogach) oraz 
mikroklimat (wysoka i niska temperatura otoczenia). 
Wszystkie wyżej wymienione czynniki negatywnie wpły-
wają na pracę kierowcy poprzez obniżenie komfortu jazdy, 
którego skutkiem jest złe samopoczucie. Do szkodliwych 
czynników chemicznych zaliczyć można wszelkie płyny 
eksploatacyjne, paliwa, oleje, smary [22]. 

Przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zdrowotnym 
wynikających ze specyfiki wykonywanej pracy
Kodeks pracy jasno opisuje działania powstrzymujące nie-
korzystne skutki zdrowotne w miejscu pracy. Zapobieganie 
zagrożeniom związanym z czynnikami szkodliwymi i uciąż-
liwymi powinny obejmować gwarancje higienicznych wa-
runków środowiska pracy. Pracodawca jest zobowiązany do 
wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz 

negatywnie wpływających na pracownika i jego stanowisko 
pracy, a także poinformować go o istniejącym ryzyku za-
wodowym. Kodeks pracy zobowiązuje również pracodawcę 
do przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników 
(wstępnych, okresowych, kontrolnych). 

Przepisy BHP związane z pracą kierowcy autobusu są 
regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Każdemu 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy po-
winno przedstawić się instrukcję BHP, która powinna 
uwzględniać [23]:

•	 zasady bezpiecznego wykonywania czynności;
•	 wykaz czynności potencjalnie zagrażających życiu 

i zdrowiu, które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwóch pracowników;

•	 obowiązujący system znaków i sygnałów, w tym sy-
gnalizacji świetlnej i dźwiękowej;

•	 wykaz prac wymagających wyłączenia napięcia;
•	 wykaz prac, przy wykonywaniu których, należy obo-

wiązkowo stosować sprzęt ochronny i środki ochrony 
indywidualnej.

W przedsiębiorstwach opracowane są również instruk-
cje BHP stanowiska pracy kierowcy. 

Ergonomia w pracy kierowcy zawodowego
Ergonomia według Międzynarodowego Towarzystwa Ergo-
nomicznego jest „to dziedzina naukowa zajmująca się wy-
jaśnianiem wzajemnego oddziaływania pomiędzy ludźmi 
i innymi elementami systemu oraz profesja, w której wyko-
rzystuje się teorie, zasady, dane i metody do projektowania, 
w celu optymalizacji działania systemu jako całości i dla 
dobra człowieka [25]”. Natomiast Polskie Towarzystwo 
Ergonomiczne podaje następującą definicję: „ergonomia to 
nauka zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, 
maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego 
środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku 
do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i spo-
łecznych człowieka [26]”. Stosowanie zasad ergonomii po-
winno być nadrzędnym wymogiem podczas wykonywania 
pewnych zawodów, między innymi kierowcy zawodowego. 
Wielogodzinna jazda w jednej pozycji na niepraktycznym 
fotelu, po nierównych jezdniach, wysłużonym taborem, 
wywołuje bardzo często różne negatywne dolegliwości, 
między innymi rwę kulszową. Zgodnie z wytycznymi 
Międzynarodowej Organizacji Pracy sporządzono zalecenia 
i wskazówki związane z ergonomią kabiny kierowcy, która 
powinna uwzględniać [27]:

•	 pozycję i regulację fotela, kierownicy i pedałów;
•	 widoczność deski rozdzielczej i umieszczonych na niej 

oznaczeń;
•	 dostosowanie miejsca pracy do postury kierowcy;
•	 zapewnienie odpowiedniego szkolenia, zwłaszcza przy 

wprowadzaniu nowych modeli autobusów.

Istotne jest, aby kierownica nie przysłaniała kierowcy 
wskaźników i wyświetlaczy znajdujących się na desce roz-
dzielczej (rys. 3).
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Siedzenie kierowcy w znacznym stopniu wpływa na 
komfort prowadzenia pojazdu. Kierujący autobusem, za-
siadając za kierownicą, powinien mieć możliwość przyjęcia 
komfortowej dla niego postawy. Prawidłowa postawa na 
fotelu kierowcy to plecy, które płasko przylegają do opar-
cia, pośladki wpompowane w zagłębienie w siedzisku i uda, 
które powinny stykać się z fotelem. Fotel zawodowego kie-
rowcy powinien [28]:

•	 zapewnić zarówno wysokiemu, jak i niskiemu kie-
rowcy wygodną pozycję za kierownicą;

•	 być wyposażony w możliwość regulacji pionowej 
(100 mm) oraz poziomej (co najmniej 150 mm);

•	 być wyposażony w podpory lędźwiowe umożliwiające 
regulacje do grubości i wysokości kierowcy;

•	 posiadać system tłumiąco–amortyzujący, a także mieć 
możliwość ustawienia pod różnym kątem, zarówno 
oparcia, jak i siedziska;

•	 nie powodować napięcia mięśni grzbietowych;
•	 być zrobiony z tapicerki, która nie jest śliska i miękka.

•	 średnica koła nie przekraczająca 500 mm,
•	 kierownica regulowana wzdłuż osi kolumny (regula-

cja wysokości) oraz dodatkowo wyposażona w nieza-
leżną regulację kąta nachylenia,

•	 deska wykonana z miękkiego i elastycznego materia-
łu, aby zminimalizować urazy ciała, jakie mogłyby 
powstać w czasie wypadku,

•	 wszystkie wskaźniki dobrze widoczne z pozycji sie-
dzącej kierowcy,

•	 rozmieszczenie wskaźników uzależnione od funkcji 
częstotliwości ich użycia,

•	 wskaźniki i ich opisy czytelne i wyraźnie widoczne 
z pozycji siedzącej kierowcy,

•	 wskaźniki łatwe w obsłudze, niewymagające użycia 
znacznej siły przy uruchamianiu.

Rys 3. Dopasowanie miejsca pracy do kierowcy
Źródło: [27] 

Istotne jest również dopasowanie koła kierowniczego do 
pozycji ramion. Po przyjęciu odpowiedniej postawy na fote-
lu kierowcy, prowadzący autobus powinien być w stanie po 
całkowitym rozprostowaniu rąk ułożyć nadgarstki na go-
dzinie dwunastej. Umożliwia to łagodne zgięcie rąk w łok-
ciach w trakcie wykonywania manewru skrętu. Wymagania 
dotyczące kierownicy i deski rozdzielczej [28]:

Fot. 2. Przykład ergonomicznego fotela
Zdjęcie: Marcin Chowaniec

Zajmując miejsce za kierownicą, należy również zwró-
cić uwagę na odległość nóg od pedałów hamulca, gazu 
i sprzęgła (w zależności od rodzaju skrzyni biegów). 
W razie konieczności nagłego zahamowania nogi powinny 
być zgięte, co umożliwia pozostawienie zapasu na dociśnię-
cie pedału hamulca i maksymalne go wykorzystanie. W ra-
zie wypadku drogowego wyprostowane kończyny dolne, 
a konkretnie staw kolanowy i biodrowy, mogą zostać 
uszkodzone. 

Miejski transport zbiorowy w Nowym Sączu
Nowy Sącz jest trzecim co do wielkości miastem w wo-
jewództwie małopolskim. Powierzchnia miasta obejmu-
je 57,58 km2, a liczba mieszkańców według stanu na  
31 grudnia 2020 roku wynosi 79 951 [29]. Komunikację 
miejską w Nowym Sączu tworzą tylko autobusy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, którego właścicielem 
jest Miasto Nowy Sącz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne świadczy 
usługi dla mieszkańców 25 osiedli oraz 7 gmin powiatu no-
wosądeckiego, tj. Nawojowej, Starego Sącza, Łącka, Pode-
grodzia, Kamionki, Grybowa oraz gminy Łukowica należą-
cej do powiatu limanowskiego, z którymi zostały zawarte 
porozumienia międzygminne o świadczeniu usług komuni-
kacyjnych na ich terenie. 

Sieć komunikacyjną tworzy 35 linii, z czego 18 stanowią 
linie miejskie, natomiast 17 podmiejskie. Długość tras wy-
nosi 289 kilometrów, natomiast linii – 495 kilometrów. 
W 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Fot. 3. Przykład ergonomicznej deski rozdzielczej 
Zdjęcie: Marcin Chowaniec
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wykonało 3 872 803 kilometrów. W dni robocze od ponie-
działku do piątku kursują 43 autobusy na liniach cało-
dziennych, oraz 3 linie popołudniowe oraz 19 linii bisowych 
(czas przerywany) wykonujące swoje kursy w godzinach 
szczytu. Ponadto dwóch kierowców rezerwowych dyżuruje 
na pierwszej i drugiej zmianie. W soboty i niedziele kursuje 
29 autobusów. Aby zabezpieczyć plan służb w dni robocze, 
potrzebnych jest 111 kierowców, w soboty 57, natomiast 
w niedziele 54. 

 
Metodologia badań ankietowych
Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników za-
trudnionych na stanowisku kierowcy autobusu na umowę 
o pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. 
Przeprowadzone zostało na przełomie miesiąca marca 
i kwietnia 2021 roku. Badanie dotyczyło wpływu stresu, 
a także niebezpiecznych czynników w środowisku pracy 
kierowców zawodowych. Narzędziem, jakie zostało wyko-
rzystane do przeprowadzenie badania, była ankieta składa-
jąca się z 17 pytań (16 pytań zamkniętych i 1 otwartego). 
Ankiety zostały rozdane kierowcom w miejscu pracy na te-
renie zajezdni. Respondenci odpowiadali na nie samodziel-
nie, anonimowo. 

Charakterystyka grupy badawczej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu 
zatrudnia 146 kierowców: 13 kobiet i 133 mężczyzn. 
Struktura wiekowa zatrudnionych pracowników na tym 
stanowisku obejmuje osoby między 26 a 65 rokiem życia. 

Badanie przeprowadzone zostało na grupie 80 kierow-
ców (81% mężczyzn oraz 11% kobiet), zatem próba ba-
dawcza objęła około 55% populacji generalnej. Respondenci 
zostali poinformowani o anonimowości badania i zasadach 
wypełnienia ankiety. 

Najliczniejszą grupą, która wzięła udział w badaniu, 
byli kierowcy w przedziale wiekowym 40–49 lat stanowią-
cy 37%. 24% respondentów stanowili kierowcy w wieku 
30–39 lat. 23% badanych to grupa w wieku od 50 do 59 
lat. Najmłodsza część kadry stanowiła 15%, natomiast naj-
starsza tylko 1%.

Staż pracy wśród kierowców zatrudnionych w spółce 
jest bardzo zróżnicowany. Najliczniejszą grupą, która wzię-
ła udział w badaniu, stanowili kierowcy pracujący w spółce 
w przedziale między 5 a 10 lat (22%). Najmniej chętnych 
do udziału w badaniu było w grupie najbardziej doświad-
czonych kierowców, z największym stażem pracy – powyżej 
25 lat (9%).

Wybrane wyniki badania ankietowego [30]
Na pytanie dotyczące realizowania się w wykonywanym 
zawodzie, aż 81% kierowców zadeklarowało, że spełnia się 
zawodowo, natomiast 19% respondentów nie realizuje się 
w tym zawodzie. 

W drugim pytaniu kierowcy zostali zapytani, czy odczu-
wają satysfakcję z wykonywanej pracy mimo uciążliwości, 
jakie jej towarzyszą. 84% respondentów odpowiedziało, że 
tak, natomiast 16% ankietowanych stwierdziło, że nie. 

W pytaniu trzecim kierowcy zostali zapytani, czy za-
wód, który wykonują, obarczony jest wysokim poziomem 
ryzyka. 94% respondentów zadeklarowało się, że tak, nato-
miast tylko 6% wśród biorących udział w badaniu stwier-
dziło, że nie.

Uczucie stresu podczas wykonywania swojej pracy odczu-
wa 96% kierowców, a tylko 4% nie ma z tym problemu, co 
świadczy o tym, że uczucie to w ruchu drogowym jest zjawi-
skiem powszechnie występującym. Dominującym czynni-
kiem stresogennym (rys. 4) wskazanym przez kierowców 
jest wynagrodzenie za pracę. 37% respondentów uważa, że 
za tak odpowiedzialne zadanie, jakie wykonują, otrzymują 
zbyt niskie wynagrodzenie. Nieco mniej, bo 34% kierow-
ców wskazało, że pasażerowie wpływają na poziom odczu-
wanego stresu przez prowadzących pojazd. Wieczne preten-
sje, problemy podnoszone przez pasażerów i adresowane do 
kierujących, często nie wynikają z winy kierowcy, a ruchu na 
drogach, warunków atmosferycznych bądź awarii pojazdu. 
Pasażerowie jednak nie dostrzegają tych przyczyn, uznając, 
że winien jest zawsze kierowca. 20% respondentów wskaza-
ło, że system wykonywanej pracy jest dla nich stresujący. 
Tydzień wstawania o wczesnych godzinach porannych prze-
pleciony jeszcze liniami z czasem przerwanym, którego pra-
ca dobiega końca najczęściej w godzinach popołudniowych, 
a w następnym tygodniu praca do późnych godzin nocnych 
negatywnie wpływa na tę grupę kierowców. Najmniej stre-
su dostarcza im zarząd spółki – tę przyczynę wskazało 5% 
ankietowanych, koleżanki i koledzy z pracy – 3% oraz korki 
na drogach – 1%. 

Rys. 4. Procentowy udział czynników stresogennych
Źródło: opracowanie własne

Wśród czynników powodujących zagrożenie i obciąże-
nie związane z prowadzeniem pojazdu aż 30% kierowców 
wskazało na kontakt z pasażerami (rys. 5). Złe traktowanie 
przez pasażera, konflikty, pretensje z ich strony powodują 
u kierowców rozdrażnienie, co wpływa na obniżenie kon-
centracji. Nieco mniej, bo 28% respondentów, wskazało na 
brak uznania za wykonaną pracę ze strony zarządu, co 
skutkuje zmniejszonym zaangażowaniem w wykonywanie 
swoich obowiązków. Najmniej osób – 7% – wskazało na 
obawę przed przemocą i zagrożeniem napaściami. 
Większość floty, którą dysponuje spółka, posiada już moni-
toring, co wpływa na podniesienie poczucia bezpieczeństwa 
wśród kierowców. 
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 Powyżej 60% kierowców odczuwa problemy psychiczne 
podczas wykonywania obowiązków służbowych (rys. 6). 
69% respondentów wskazało na silne zmęczenie fizyczne, 
a 66% na zmęczenie psychiczne. Powyżej 30% kierowców 
nie zmaga się z żadnymi problemami psychologicznymi.

rowców te negatywne, skumulowane emocje, frustracje 
przenosi na życie rodzinne.

Kierowcy zostali zapytani też, czy przeszła im kiedykol-
wiek myśl zwolnienia się z pracy. Aż 71% spośród bada-
nych wskazało, że taka myśl się pojawiała. Na rysunku 9 
przedstawione są przyczyny, które kierowcy wskazali jako 
główne powody ewentualnego zwolnienia się z pracy. 

Dominującym powodem wskazanym przez kierowców, 
gdyby mieli zwolnić się z pracy, jest zbyt niskie wynagro-
dzenie za to odpowiedzialne zajęcie (64%). 18% respon-
dentów wskazało, iż praca jest zbyt męcząca, stresująca 
i często wykonywana w pośpiechu, ze względu na napięty 
rozkład jazdy. Na dolegliwości zdrowotne głównie wskaza-
li pracownicy z największym stażem pracy. Problemy 
z opieką nad dzieckiem pojawiły się głównie w związku 
z sytuacją epidemiczną, kiedy szkoły wprowadziły zdalny 
system nauczania i jedno z rodziców musiało korzystać z opie-
ki nad dzieckiem. 

40% kierowców za najlepszą metodę walki ze stresem 
wskazało uprawianie sportu oraz oddawanie się swoim  
pasjom (rys. 10). Wpływa to dodatkowo na poprawę ich 

Rys. 6. Odsetek pracowników odczuwających problemy psychiczne podczas wykonywania 
obowiązków służbowych
Źródło: opracowanie własne

42% kierowców wskazało, że bardziej stresujące jest dla 
nich wykonywanie pracy na pierwszej zmianie (rys. 7). Wiąże 
się to głównie ze wczesnymi porami rozpoczynania pracy, 
często od godziny 3 rano. Nieco mniej bo 39% responden-
tów wskazało, że najbardziej stresująca jest dla nich praca 
w czasie przerwanym, czyli na liniach bisowych, które kursu-
ją w godzinach szczytowych, czyli największego ruchu ko-
munikacyjnego. Pomiędzy tymi godzinami kierowcy mają 
przerwę do wykorzystania zgodnie z ustawą, która płatna 
jest 50% wynagrodzenia godzinowego. Jednak ze względu 
na fakt, że większa część pracowników nie mieszka w Nowym 
Sączu, do pracy ma nierzadko w jedną stronę około 20 kilo-
metrów. Z tego względu powrót do domu jest dla nich nie-
opłacalny i decydują, by czas ten spędzać w zajezdni autobu-
sowej. Najmniej stresująca okazała się dla kierowców druga 
zmiana, co zadeklarowało 19% ankietowanych. 

Zdecydowana większość, bo aż 70% pracowników, nie 
przenosi swoich problemów w pracy na życie rodzinne ani 
na pracy ich nie odreagowuje (rys. 8). Natomiast 30% kie-

Rys. 7. Wpływ pełnionej zmiany na odczuwanie stresu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Wpływ problemów zawodowych na życie rodzinne pracowników
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Główny powód rezygnacji z pracy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Metody walki ze stresem
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zagrożenia i obciążenia związane z prowadzeniem pojazdu
Źródło: opracowanie własne
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stanu zdrowia po siedzącym dniu pracy, a także pozwala 
rozładować negatywne emocje, wyładować się. Tylko 1% 
respondentów mniej uważa, że w walce ze stresem niezbęd-
ne jest wsparcie bliskich, rozmowa z rodziną czy znajomy-
mi. Niepokojący jest fakt, że 18% respondentów wskazało, 
że do walki ze stresem stosują używki takie jak alkohol i pa-
pierosy. 3% ankietowanych wskazało na sen jako metodę 
walki ze stresem. 

Największa grupa kierowców (34%) samemu radzi so-
bie z problemami zawodowymi (rys. 11). Trend ten należa-
łoby jednak odwrócić, ponieważ tłumienie w sobie nega-
tywnych emocji może skutkować odbiciem się na ich 
zdrowiu. 30% respondentów tej pomocy szuka u swojego 
kierownika. Koledzy i koleżanki z pracy również wysoko 
(27%) plasują się, jeżeli chodzi o grupę osób, do których 
można zwrócić się o pomoc. Kto jak nie oni zrozumieją pro-
blemy drugiego kierowcy. Najmniej z biorących udział w ba-
daniu pomocy szuka u specjalistów w poradniach (8%), a tak-
że wśród przedstawicieli zarządu spółki (1%). 

pracę we wczesnych godzinach porannych zmuszony jest 
wstać do pracy co najmniej godzinę wcześniej, w zależności 
od tego, skąd do pracy musi dojechać. Tak wczesne pory 
wstawania wiążą się nie tylko ze skróceniem czasu przezna-
czonego na sen, ale także ze stosowaniem w nadmiarze ko-
feiny oraz napojów energetyzujących, których celem jest 
pobudzenie. Warto wspomnieć przy tym, że nadmierne 
spożywanie takich płynów może doprowadzić do zaburzeń 
związanych z ciśnieniem krwi, a także chorób serca.

Kierowcy mogli też wypowiedzieć się na temat możliwo-
ści podniesienia komfortu pracy przez pracodawcę (rys. 14). 
43% kierowców wskazało, że najlepszym sposobem  
byłoby podniesienie wynagrodzenia. 38% respon dentów 
sugeruje, aby podnieść komfort pracy poprzez sukcesywną 
wymianę taboru na nowszy, w pełni klimatyzowany oraz 
monitorowany. 11% wskazało zapotrzebowanie na nowe 
punkty socjalne. Punktami socjalnymi, którymi dysponuje 
przedsiębiorstwo, jest zajezdnia autobusowa oraz dworzec 
autobusowy MPK. 4% kierowców uważa, że zakład pracy 
powinien zawrzeć umowę o dofinansowanie zajęć sporto-
wych, na przykład poprzez wprowadzenie popularnej karty 
Multisport. 

Rys. 11. Procentowy udział osób, do których kierowcy zwracają się ze swoimi problemami 
zawodowymi
Źródło: opracowanie własne

 Najczęstszą dolegliwością zdrowotną, na jaką kierowcy 
narzekają, są bóle w dolnej części pleców 42% (rys. 12). 
Najprawdopodobniejszą przyczyną występowania tych do-
legliwości jest stanowisko pracy – kabina kierowcy, która 
nie spełnia wszystkich zasad ergonomii. Mimo tego, iż flota 
w spółce jest coraz bardziej odmładzana, to jednak pracow-
nicy z większym stażem, którzy pracowali na starszym ta-
borze, w dalszym ciągu będą odczuwali negatywne skutki 
tej pracy, choć obecnie może w mniejszym stopniu. Na żad-
ne dolegliwości nie skarży się 21% ankietowanych. Są to 
głównie nowi pracownicy lub z krótkim stażem pracy. 

Połowa z kierowców (52%) zdeklarowała, że występują 
u nich zaburzenia snu (rys. 13). Kierowca rozpoczynający 

Rys. 12. Dolegliwości związane z wykonywanie pracy kierowcy autobusu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Wpływ wykonywanej pracy na wystąpienie zaburzeń snu u kierowców
Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Sugestie pracowników odnośnie podniesienia komfortu pracy
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski końcowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym 
Sączu jest największą firmą związaną z transportem zbio-
rowym na terenie Nowego Sącza i jego najbliższej okolicy. 
Przez pracowników i potencjalnych kandydatów na stano-
wisko kierowcy postrzegane jest jako solidny, stabilny pra-
codawca, który posiada mocną pozycję na lokalnym rynku 
transportu zbiorowego. 

Z przeprowadzonych na terenie przedsiębiorstwa ba-
dań wynika, że praktycznie wszyscy kierowcy doświad-
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czyli uczucia stresu oraz niedogodności związanych z wy-
konywaniem tego zawodu. Z niektórymi problemami 
kierowcy nauczyli się sobie radzić. Głównym tego przy-
kładem są relacje z pasażerami. Kierujący pojazdami sta-
rają się ograniczać te kontakty, szczególnie w sytuacjach 
konfliktowych. 

Istotnym czynnikiem jest również ergonomia stanowi-
ska pracy kierowcy. Wielu kierowców postuluje poprawę 
warunków pracy na tym stanowisku, często apelując bez-
pośrednio do przełożonych. Zarząd spółki nie ma możliwo-
ści wymiany jednorazowo wszystkich autobusów na nowsze 
modele, ale wystarczyłoby wymienić choćby panel kierow-
cy i fotele na bardziej ergonomiczne, by znacznie poprawił 
się komfort prowadzenia autobusu. Dobrym rozwiązaniem 
byłoby również dofinansowanie do zajęć sportowych po-
przez zapewnienie możliwości korzystania z karty Multi-
sport. Miałoby to wpływ na poprawę ich zdrowia i samopo-
czucia po średnio ośmiogodzinnym siedzeniu za kierownicą.

Liczna grupa kierowców podniosła problem niedocenia-
nia ich pracy. Pracownicy pragnęliby, aby zarząd spółki dał 
im poczucie, że odgrywają kluczową rolę w firmie. Czuliby 
się bardziej dowartościowani, gdyby to uznanie wyrażono 
poprzez podwyżkę płac, wprowadzenie dodatku motywa-
cyjnego lub premię uznaniową. Istotnym czynnikiem jest 
również zwiększenie zaufania w stosunku do kierowców. 
Chodzi tutaj najczęściej o sytuacje sporne z pasażerami lub 
sytuacje drogowe. Pasażerowie i uczestnicy ruchu drogowe-
go, często dzwoniąc do przedsiębiorstwa, wyolbrzymiają 
kwestie sporne i koloryzują, przedstawiając problematycz-
ne sytuacje i spostrzeżenia, eskalując swoje skargi. Każda 
sytuacja oczywiście wymaga sprawdzenia, ale ważne jest, 
aby kierowca miał możliwość wyrażenia swojej opinii na 
temat spornej kwestii, a ewentualnie także udziału w kon-
frontacji. Pomocne w takich sytuacjach są nagrania z moni-
toringu, dzięki którym znaczna część skarg zostaje w szyb-
kim tempie odrzucana. Ale w dalszym ciągu nie wszystkie 
autobusy posiadają systemy monitorujące. 
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Streszczenie: Systemy wypożyczalni e-hulajnóg na minuty spopu-
laryzowały nowy środek transportu i jednocześnie przyczyniły się do 
widocznych zmian w krajobrazie miasta, jak również zaszczepiły nową 
ideę w myśleniu o mobilności miejskiej. Hulajnogi elektryczne, jako 
nowoczesny sposób na przemieszczanie się, są idealnym rozwiąza-
niem dla europejskich miast z wąskimi uliczkami. Spopularyzowanie 
tych jednośladów daje również możliwość rozwoju promowanego 
obecnie modelu biznesowego, jakim jest „ekonomia współdzielenia”. 
Zamysłem tego artykułu jest przedstawienie rozwoju konstrukcji hulaj-
nóg i funkcjonowania wypożyczalni e-hulanóg w świecie i w Krakowie. 
Usługa współdzielenia e-hulajnóg na minuty zazwyczaj jest rentow-
nym przedsięwzięciem prywatnych inwestorów, rzadziej jest to usługa 
oferowana przez miasto, jak jest to w przypadku roweru miejskiego. 
Współdzielenie daje możliwość optymalizacji wykorzystywanych zaso-
bów, dzieląc się zgodnie z określonymi zasadami. Takie postępowanie 
w transporcie indywidualnym przekłada się na ograniczenie ogólnej 
liczby pojazdów oraz zmniejszenie kosztów. Rok 2018 można uznać za 
początek rewolucji transportowej, ponieważ znaczna część społeczeń-
stwa zechciała korzystać z tych pojazdów na co dzień. Stało się tak 
właśnie dzięki powstaniu wypożyczalni e-hulajnóg. Usługa stała się tak 
popularna, że na rynku pojawiło się mnóstwo konkurencyjnych firm, 
a włodarze miast zaczęli tworzyć specjalną infrastrukturę np. w posta-
ci wytyczonych miejsc parkingowych (w Krakowie są to punkty mo-
bilności). Sama hulajnoga elektryczna była czymś tak innowacyjnym 
że w przepisach prawnych trudno było zdefiniować czym dokładnie 
jest taki pojazd. Wymusiło to na organach ustawodawczych państw 
zmianę przepisów prawa, również w Polsce, gdzie wprowadzono defi-
nicję tegoż jednośladu oraz stworzono specjalne prawo. W Polsce nowe 
przepisy weszły w życie 20 maja 2021 roku. W Krakowie e-hulajnogi 
pojawiły się w kwietniu 2019 roku, tworząc silną konkurencję dla ro-
weru miejskiego Wavelo. 
Słowa kluczowe: hulajnogi, wypożyczalnie e-hulanóg, mobilność, eko-
nomia współdzielenia.

Historia rozwoju ruchu hulajnogowego 
wraz z charakterystyką wypożyczalni  
hulajnóg elektrycznych w Krakowie1

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach ciągle tworzy się nowe oraz uno-
wocześnia już funkcjonujące systemy transportowe. System 
transportowy to zbiór uporządkowany, organizacyjno-
-prawny, techniczny, ekonomiczny i przestrzenny, z uwa-
gi na stan infrastruktury transportowej, podmiotów oraz 
procesów społeczno-gospodarczych współprzyczyniających 
się do zaspokojenia potrzeb przewozowych na określonym 
obszarze [1]. Poziom rozwinięcia systemu transportowego 
stanowi o dostępności komunikacyjnej wybranego obszaru, 
a także oddziałuje na jakość życia w miastach, stanowiąc 
integralną część terenu zurbanizowanego miasta.

Systemy wypożyczalni e-hulajnóg na minuty spopulary-
zowały nowy środek transportu, jednocześnie przyczyniając 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

się do widocznych zmian w krajobrazie miasta, jak również 
zaszczepiły nową ideę w myśleniu o mobilności miejskiej. 
Hulajnogi elektryczne stanowią nowoczesny sposób na 
przemieszczania się. Są idealnym rozwiązaniem dla miast 
europejskich z wąskimi uliczkami, które projektowane były 
pod ruch konny. Spopularyzowanie tych jednośladów daje 
również możliwość rozwoju obecnie wciąż promowanego 
modelu biznesowego, jakim jest „ekonomia współdziele-
nia”. Usługa współdzielenia e-hulajnóg na minuty zazwy-
czaj jest rentownym przedsięwzięciem prywatnych inwe-
storów, rzadziej jest to usługa oferowana przez miasto, jak 
jest to w przypadku roweru miejskiego. Według raportu 
Fundacji RAC zajmującej się badaniami kwestii ekonomicz-
nych, mobilnością, bezpieczeństwem oraz środowiskiem 
związanym z drogami oraz ich użytkownikami w Wielkiej 
Brytanii, auta przebywają na parkingu, aż przez 96% cza-
su, zajmując miejsce postojowe, a także tracąc na wartości2. 
Pozostałe kraje europejskie odnotowują podobny odsetek. 
Współdzielenie daje możliwość optymalizacji wykorzysty-
wanych zasobów, dzieląc się zgodnie z określonymi zasada-
mi. Takie postępowanie w transporcie indywidualnym 
przekłada się na ograniczenie ogólnej liczby pojazdów oraz 
zmniejszenie kosztów.

E-hulajnogi przeniosły mikromobilność na nowy po-
ziom, porywając za sobą coraz więcej osób, chcących być 
„eko”. Dzięki tym jednośladom codzienna jazda do pracy 
nie musi być uciążliwym obowiązkiem, a wręcz przeciwnie 
może być przyjemnością. Do dziś samochody są najczęściej 
wykorzystywanym środkiem transportu w dojazdach do 
pracy, stanowiąc aż 86% wszelkich środków transportu, 
w dalszej kolejności znajduje się transport publiczny 
z udziałem 10%, natomiast trzecie miejsce należy do rowe-
ru z udziałem 5%. Obecnie hulajnoga nadal nie widnieje 
w takich zestawieniach, lecz dzięki rozwojowi e-hulajnóg 
szybko może się to zmienić3.

Rok 2018 można uznać za początek rewolucji transporto-
wej, ponieważ znaczna część społeczeństwa zechciała korzy-
stać z tych pojazdów na co dzień. Stało się tak właśnie dzięki 
powstaniu wypożyczalni e-hulajnóg. Nowe baterie litowo-
-jonowe pozwalają jeździć przez 3–4 godziny z prędkością do 
30 km/h na hulajnodze ważącej od 10 do 15 kilogramów. 
Współdzielenie e-hulajnóg prężnie się rozwijało przez ostanie 
lata w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. W Polsce, a do-
kładnie we Wrocławiu, nowa usługa transportowa pojawiła 

2 https://miastojestnasze.org/e-hulajnogi-analiza-szansy-zagrozenia/ (dostęp: 20.05.2021). 
3 https://www.polskibiznes.info/hulajnoga-elektryczna-kupowac-czy-wynajmowac/ 

(dostęp: 20.05.2021). 
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się już w październiku 2018 roku za sprawą Lime. Usługa 
stała się tak popularna, że na rynku pojawiło się mnóstwo 
firm konkurencyjnych, a włodarze miast zaczęli tworzyć spe-
cjalną infrastrukturę, np. w postaci wytyczonych miejsc par-
kingowych (w Krakowie są to punkty mobilności). 

Sama hulajnoga elektryczna była czymś tak innowacyj-
nym, że w przepisach prawnych trudno było zdefiniować 
czym dokładnie jest taki pojazd. Wymusiło to na organach 
ustawodawczych państw zmianę przepisów prawa, również 
w Polsce, gdzie wprowadzono definicję tegoż jednośladu 
oraz stworzono specjalne prawo [2]. Nowe przepisy weszły 
w życie 20 maja 2021 roku. Według tych przepisów hulaj-
nogę elektryczną zalicza się do grupy pojazdów UTO, czyli 
urządzeń transportu osobistego. Nazwa ta powstała w celu 
unormowania przepisów drogowych dotyczących między 
innymi e-hulajnóg oraz e-rowerów.

W Krakowie e-hulajnogi pojawiły się w kwietniu 2019 
roku, tworząc silną konkurencję dla roweru miejskiego 
Wavelo. Pod koniec 2019 roku firma BikeU, operator sys-
temu Wavelo, zakończył działalność, nie wywiązując się 
z umowy z miastem w zakresie dostarczania systemu aż do 
2024 roku [3]. Prawdopodobnie hulajnogi elektryczne 
przyczyniły się do upadku sytemu, z którego jeszcze w paź-
dzierniku 2019 roku korzystało ponad 40 000 użytkowni-
ków [4]. Od kwietnia 2019 roku w Krakowie pojawiło się 
wiele wypożyczalni, lecz ostatecznie do dzisiaj na krakow-
skich ulicach zostało tylko pięć.

Historia hulajnóg elektrycznych oraz ich wypożyczalni
Zaskoczeniem okazać się może wiadomość, iż hulajnoga 
elektryczna nie jest wcale wynalazkiem XXI wieku, po-
nieważ tego typu pojazd został opatentowany w Stanach 
Zjednoczonych (stanie Ohio) już w 1895 roku4. Ale za-
czynając od początku, to pierwsze hulajnogi pojawiły się 
co najmniej 100 lat temu na ulicach uprzemysłowionych 
miast Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Były tworzo-
ne własnoręcznie jako zabawki dla dzieci. Do dziś nie jest 
znana data powstania pierwszej hulajnogi. Początkowo 
hulajnogi miały drewnianą konstrukcję z wyjątkiem sta-
lowych łożysk kulowych w kółkach. Charakteryzowały się 
wydawaniem głośnego hałasu w trakcie podróży. Przyjmuje 
się, że sam pomysł na pierwszą hulajnogę zrodził się około 
1817 roku, kiedy to niemiecki konstruktor Karl von Drais 
de Sauerbrun stworzył rower biegowy5. Pojazd Karla von 
Drais de Sauerbrun oraz ponad stuletnia drewniana hulaj-
noga przedstawione zostały na rysunku 1.

Choć pomysł nie przyjął się w społeczeństwie, to stał się 
bazą do konstruowania pierwszych rowerów oraz trójko-
łowców. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku powsta-
ły pierwsze hulajnogi zasilane z baterii, ale ze względu na 
brak ówcześnie odpowiedniej technologii pomysł nie był 
dalej rozwijany.

4 https://skalba.gadzetomania.pl/60408,niezwykla-historia-hulajnog-elektrycznych 
(dostęp: 20.05.2021). 

5 https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/29936-
hulajnogi-i-pojazdy-hulajnogo-podobne (dostęp: 20.05.2021). 

Na ulicach Europy i Stanów Zjednoczonych w 1915 roku 
pojawił się pojazd zbliżony konstrukcyjnie do współczesnej 
hulajnogi elektrycznej pod nazwą Autoped. Jego produkcja 
trwała aż do 1922 roku, ale nie był tak popularny jak obecne 
hulajnogi elektryczne, ze względu na wysoką cenę wynoszą-
cą 100 dolarów. Po uwzględnieniu spadku siły nabywczej 
pieniądza to dzisiaj tamte 100 dolarów warte byłyby około 
2600 dolarów (czyli około 10 000 złotych)6. Pojazd zapew-
niał prędkość maksymalną 40 km/h. Jedną z istotnych jego 
cech było to, że był składany. Od obecnych pojazdów różnił 
się napędem, gdyż był wyposażony w silnik benzynowy. 
Choć niektóre źródła podają, że istniały również wersje 
Autopedu z silnikiem elektrycznym, to jednak autorowi nie 
udało się znaleźć zdjęć takiego pojazdu w celu weryfikacji tej 
informacji. Mogło być tak, iż powstał podobny pojazd z sil-
nikiem elektrycznym, ale tylko jako prototyp. Z jednego 
z artykułów można się dowiedzieć, że elektryczne hulajnogi 
nie weszły do masowej produkcji ze względu na brak odpo-
wiedniej technologii (wielki silnik elektryczny oraz słabe 
i ciężkie akumulatory nie są synonimem mikromobilności). 
Natomiast sam Autoped cieszył się popularnością głównie 
wśród pracowników amerykańskiej poczty oraz policji dro-
gowej, odpowiednio jako pojazd dostawczy oraz patrolowy7. 
Finalnie prawa do jego produkcji przejęła niemiecka firma 
Krupp, kontynuując produkcję do 1922 roku. 

Użytkownik Autopedu w pozycji stojącej obsługiwał 
pojazd poprzez kierownicę oraz kolumnę kierownicy. 
Odpowiednio: popychając ją do przodu włączał sprzęgło, 
poprzez użycie dźwigni w kierownicy sterował przepustni-
cą, a ciągnąc kierownicę wraz z kolumną z powrotem roz-
łączał sprzęgło i zaciągał hamulec. Ponadto na wyposażeniu 
posiadał oświetlenie z przodu i tyłu pojazdu, klakson oraz 
skrzynkę na narzędzia. W czasie wojny był świetną alterna-
tywą z racji małego zużycia benzyny8. 

Hulajnogi elektryczne z czasów współczesnych są pier-
wowzorem wersji analogowej z dołożonym silnikiem elek-
trycznym oraz niezbędną elektroniką, przez co są cięższe. 
Autoped to dziadek wszelakich motorowerów, a jego DNA 
można dopatrzeć się we współczesnych pojazdach. Autoped 
w kilku ujęciach został przedstawiony na rysunku 2.

6 https://www.fxmag.pl/artykul/utrata-sily-nabywczej-dolara-na-przestrzeni-
ostatnich-100-lat (dostęp: 20.05.2021). 

7 https://elektrycznyranking.pl/hulajnoga-co-to-jest-po-co-jak-dziala-historia-i-
slownik/ (dostęp: 20.05.2021). 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Autoped (dostęp: 20.05.2021). 

Rys. 1. Pojazd Karla Freiherra Drais von Sauerbronna oraz ponad 100 letnia hulajnoga 
Źródło: https://elektrycznyranking.pl/hulajnoga-co-to-jest-po-co-jak-dziala-historia-i-slownik/ (dostęp: 
20.05.2021).
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ność dzięki przystępnej cenie oraz wyglądzie zbliżonym do 
wersji zwykłych hulajnóg. 

Za sprawą właśnie tego modelu w 2018 roku kilka ame-
rykańskich firm doceniło potencjał usług takich jak carsharing 
i postanowiło to samo zrobić z hulajnogami elektrycznymi. 
Przykładem tego jest firma Lime, która zaczęła od wypoży-
czalni rowerów miejskich w 2017 roku, następnie w 2018 
dodała do oferty rowery elektryczne Lime-E, a chwilę później 
hulajnogi elektryczne Lime-S i to dzięki nim stała się popular-
na. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i pozwolił firmie 
na rozwój na całym świecie. Pomysłem na rozwój firmy nie są 
żadne akcje marketingowe, tylko działania polegające na wy-
syłaniu kilku samochodów dostawczych, które rozwożą po 
całym mieście hulajnogi, które rano – ku zdziwieniu miesz-
kańców danego miasta – są oferowane jako nowa usługa12. 

Kolejno na rysunku 3 są zaprezentowane hulajnogi: 
Kick’n Go, EVO Powerboards, Xiaomi m365.

Zalety i wady wypożyczalni
Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych posiadają swoje 
wady i zalety. Najpierw przedstawione zostaną zalety ta-
kiego rozwiązania. 

Wiele zalet wynika z możliwości podjeżdżania na krótkie 
dystanse. Hulajnogi są lekkie i wygodne, wręcz stworzone 
do jazdy na krótkie i średnie odległości, np. do podjeżdżania 
do pracy/uczelni. Są bardzo zwrotne i kompak towe, co po-
zwala na swobodną jazdę w mieście i łatwe pokonywanie 
przeszkód. Można na nich pokonywać odległości w 3 razy 
szybszym tempie niż pieszo (rozpędzają się do około 
25 km/h). Wybierając hulajnogę elektryczną, przyczynić się 
można do mniejszego zanieczyszczania środowiska, niż 
w przypadku korzystania z samochodu na przejechanie 
krótkiego dystansu, ponieważ przy odpalaniu wytwarza się 
najwięcej zanieczyszczeń. E-hulajnogi pozwalają ominąć za-
tory drogowe. Dodatkowo oszczędzany jest czas, gdyż nie 
trzeba szukać parkingu, a także ponoszone są znacznie niższe 
koszty za przejazd. E-hulajnogi można wykorzystać jako po-
jazd na końcowe dojechanie do celu, np. po podroży samo-
chodem lub komunikacją miejską na początku przejazdu, po 
czym przesiadając się na hulajnogę elektryczną. Taką formę 
transportu można nazwać „transportem ostatniej mili”. 

12 Ibidem

Rys. 2. Autoped 1915–1922
Źródło: https://silodrome.com/autoped-motorized-scooter/ (dostęp: 20.05.2021).

Na rynku hulajnóg w 1974 roku rewolucję zrobiła 
Honda, wypuszczając trójkołową hulajnogę pod nazwą 
Kick’n Go. Pojazdy były dostępne tylko w salonach samo-
chodowych Hondy. Pojazd ten został stworzony w celach 
marketingowych, dla dzieci przychodzących z rodzicami ku-
pić samochód. Hulajnoga powstała jako efekt wewnętrznego 
konkursu. Miała specyficzny napęd, gdyż w ruch wprawiało 
ją naciskanie drążka przy tylnym kole, co pozwalało na uzy-
skanie większej prędkości względem zwykłej hulajnogi. 
Hulajnoga była dostępna w trzech wersjach: dziecięcej oraz 
dwóch dla młodzieży i dorosłych. Odniosła bardzo duży suk-
ces, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii, po-
nieważ każde dziecko w tamtym czasie chciało ją mieć, a jej 
cena nie była wygórowana, wynosiła 50 dolarów. Hulajnogi 
zostały jednak wycofane ze sprzedaży, ponieważ dzieci, jeż-
dżące na nich, często ulegały wypadkom9. 

W źródłach internetowych można znaleźć informację, 
że pierwszą hulajnogą elektryczną był model wyproduko-
wany przez Peugeota w 1996 roku. Posiadał moc 3 KM, 
trzy akumulatory zasilające i ważył 120 kilogramów, a jego 
zasięg sięgał 40 kilometrów. Natomiast pojazd ten przypo-
minał budową dzisiejsze skutery elektryczne. Erę współcze-
snych hulajnóg elektrycznych zapoczątkowano dopiero 
w 2005 roku. Pierwszym modelem, który odniósł ogólno-
światowym sukces, był EVO Powerboard10. Model posiadał 
nowy dwubiegowy układ napędowy oraz siodełko. Nato-
miast rozwój baterii litowo-jonowych (zastąpiły baterie 
kwasowo-ołowiowe) dał możliwość stworzenia modelu 
Hulajnogi Xiaomi m365 w 2016 roku11. I to właśnie ten 
model jest współcześnie najbardziej znany. Zyskał popular-

9 https://elektrycznyranking.pl/hulajnoga-co-to-jest-po-co-jak-dziala-historia-i-
slownik/ (dostęp: 20.05.2021). 

10 Ibidem
11 https://skalba.gadzetomania.pl/60408,niezwykla-historia-hulajnog-elektrycznych 

(dostęp: 20.05.2021). 

Rys. 3. Kick’n Go (z lewej), EVO Powerboards (w środku), Xiaomi m365 (z prawej)
Źródło: https://www.bikehighway.com/evo1000w-powerboard-electric-scooter-from-puzey-design.html  
(dostęp: 20.05.2021); https://www.x-kom.pl/p/408985-hulajnoga-elektryczna-xiaomi-mijia-m365-czarna.
html (dostęp: 20.05.2021); https://www.money.pl/gospodarka/epidemia-spadla-na-hulajnogi-elektryczne-
najwiekszemu-graczowi-koncza-sie-pieniadze-6493078746998913a.html (dostęp: 20.05.2021).
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Zaletą jest również łatwość poruszania się, ponieważ nie jest 
wymagany praktycznie żaden wysiłek. Nawet osoby w po-
deszłym wieku i słabszej kondycji mogą z nich korzystać. 

Kolejną zaletą jest fakt, iż jazda e-hulajnogą daje nieby-
wałą przyjemność, co sprawia, że monotonny przejazd 
może stać się chwilą rekreacji. Dodatkowym plusem jest 
również możliwość podróży na świeżym powietrzu, co po-
zytywie powinno wpłynąć na zdrowie oraz lepszy nastrój 
użytkowników. Hulajnogi elektryczne poprzez swój kom-
paktowy rozmiar mogą jeździć np. po wąskich uliczkach, 
gdzie w przypadku samochodu byłoby to niemożliwe. W po-
równaniu z rowerami miejskimi hulajnogi są szybsze w uru-
chomianiu oraz umożliwiają transport dosłownie od drzwi 
do drzwi, w przeciwieństwie do bikesharingu, gdyż rowery 
należy zwracać tylko w wyznaczanych stacjach13.

Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych posiadają również 
wady, do których przede wszystkim należy ich amortyzacja, 
która przebiega w bardzo szybkim tempie, maksymalnie kil-
ku miesięcy. Po tym czasie trzeba sprzęt naprawiać lub pod-
dać utylizacji, co negatywnie wpływa na środowisko. 

Kolejną wadą jest zachowanie użytkowników hulajnóg. 
Jazda hulajnogą wymaga od wszystkich użytkowników za-
chowywania uwagi na drodze, o czym dużo osób zapomina, 
traktując jazdę jako beztroski czas rekreacji. Przez wcześ-
niejszy brak przepisów oraz niewłaściwą kulturę użytkow-
ników przyzwolono na zagracanie ścieżek rowerowych oraz 
chodników, utrudniając przy tym szczególnie komunikację 
pieszym. Grupa użytkowników hulajnóg, mając mało ruchu 
na co dzień, ma zazwyczaj dłuższy czas reakcji i powoduje 
wypadki poprzez najechanie pieszych (do szpitala częściej 
trafiają właśnie potrącani piesi). Inną problematyczną gru-
pę stanowią osoby wracające z imprez, które korzystają z hu-
lajnóg po spożyciu alkoholu. 

Następną wadą jest sposób płatności, ponieważ w więk-
szości dostępnych wypożyczalni, należy podpiąć kartę de-
betową lub kredytową, a nie każdy kto chciałby skorzystać 
z tej usługi, posiada kartę płatniczą. W niektórych wypoży-
czalniach należy najpierw doładować konto, co uniemożli-
wia skorzystanie z jednorazowego przejazdu, gdyż takie 
rozwiązanie jest dobre dla osób korzystających na co dzień 
z konkretnej wypożyczalni. 

Wadą jest ograniczona strefa poruszania się oraz wypo-
życzeń i zwrotów hulajnóg. Jeszcze jedną wadą są małe kół-
ka w e-hulajnodze, które utrudniają jazdę po nierówno-
ściach. Nierówny chodnik zazwyczaj nie jest proble matyczny, 
gorzej się jeździ np. po kostce brukowej, szczególnie z więk-
szymi szczelinami. Ważne jest to ze względu na wprowa-
dzone nowe przepisy, które pozwalają jeździć wyłącznie po 
chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz drogach z dozwo-
loną prędkością do 30 km/h. 

Warto wspomnieć również, że w Polsce nie jest to całko-
wicie przyjazny dla środowiska środek transportu, ponie-
waż większość energii elektrycznej produkuje się w elek-
trowniach zasilanych węglem, co sprawia, że zanieczyszcze-
nie jest przenoszone w inny rejon Polski. 

13 https://electricfeel.pl/blog/hulajnoga-elektryczna-czy-warto/ (dostęp: 20.05.2021). 

Kontrowersyjne wady i zalety można scharakteryzować 
w następujący sposób. Dla jednych wadą, a dla drugich za-
letą jest brak obowiązku stosowania kasku, nakolanników 
oraz nałokietników. Warto jednak pamiętać szczególnie 
o kasku, ponieważ wśród ofiar wypadków zdarzyły się już 
ofiary śmiertelne. Dla użytkowników zaletą może być to, że 
mogą pozostawić hulajnogę w dowolnym miejscu, nato-
miast jest to wada dla pieszych, ponieważ brak odpowied-
niej kultury korzystających z hulajnóg sprawia, że zdarza im 
się parkować na środku chodnika i to w dodatku w poprzek. 
Kolejną zaletą może być duża dostępność tych hulajnóg 
(około 2,5 tysiąca na całe miasto), ale dla niektórych wadą 
może być potrzeba posiadania kilku aplikacji, gdyż w mia-
stach jest po kilku operatorów i nie w każdym miejscu moż-
na znaleźć hulajnogi z wybranej wypożyczani. Choć w Krakowie 
znajduje się pięć takich wypożyczalni, to nie w każdym 
miejscu jest dostępna hulajnoga do wypożyczenia. Docenić 
ten środek transportu mogą również osoby wracjające po 
ciężkim dniu, np. w czasie gorącego lata, gdyż jazda rowe-
rem wymaga większego wysiłku fizycznego. Natomiast dla 
innych osób może być to wadą, ponieważ e-hulajnogi prak-
tycznie nie wymagają aktywności fizycznej14.

Porównanie zalet i wad e-hulajnogi z wypożyczalni z pry-
watną hulajnogą elektryczną przedstawiono w tabeli 1.

Rozwój wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie
W Krakowie po raz pierwszy hulajnogi elektryczne poja-
wiły się w kwietniu 2019 roku za sprawą lokalnej wypo-
życzalni Hulaj. Chwilę później zaczęła się rewolucja i coraz 
więcej wypożyczalni próbowało wejść na krakowski rynek. 
Były to między innymi: Citybee, Scoot911, Hive (później 
przekształcony w Free Now) oraz Bird (wycofał się w lu-
tym 2021). Wypożyczalnie te zrezygnowały już na stałe 
z Krakowa z powodu zbyt dużej konkurencji. Natomiast 
na rynku krakowskim do dziś funkcjonują: Lime, Bolt, 
Hulaj, blinkee.city oraz od kwietnia 2021 roku nowy ope-
rator Tier z flotą około 700 hulajnóg. 

Tak wielu operatorów zdecydowało się właśnie na 
Kraków, gdyż obecnie nie funkcjonuje tutaj system roweru 
miejskiego. Operator systemu Wavelo, firma BikeU wyco-

14 Ibidem

Porównanie hulajnogi z wypożyczalni z prywatną
Hulajnoga z wypożyczalni Hulajnoga prywatna

Ma ograniczoną dostępność Ciągła dostępność

Każdy model jest taki sam Może mieć unikatowy wygląd

Poruszanie się tylko w wyznaczonej strefie Możliwość jazdy bez ograniczeń strefy

Dobre rozwiązanie na okazjonalne przejazdy, 
natomiast przy codziennym korzystaniu jest 
mało opłacalna.

Duży koszt początkowy, natomiast niski koszt 
eksploatacji (szybki zwrot inwestycji)

Płatność za czas wypożyczania, a nawet za 
postój

Ponoszony koszt to tylko koszt przejazdu

Możliwość zostawienia jej w dowolnym miejscu Trzeba nosić ją ze sobą

Rozładowaną hulajnogę można zmienić na 
inny model

Wymaga systematycznego ładowania

Za stan techniczny i wszelkie naprawy 
odpowiedzialna jest wypożyczalnia 

Należy dbać o jej stan techniczny i wykonywać 
naprawy

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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fała się pod koniec 2019 roku z Krakowa, ze względów fi-
nansowych. Kraków jest miastem turystycznym, więc część 
użytkowników to turyści. Zgodnie z danymi podanymi 
przez Lime w 2019 roku (okres sprzed ogólnoświatowej 
pandemii) 16% stanowiły osoby przyjezdne. Władze 
Krakowa przed okresem pandemii próbowały rozmawiać 
z operatorami wypożyczalni odnośnie reguł oraz praktyk 
dla użytkowników. Niestety w okresie pandemii nie wzno-
wiono rozmów, ale w maju 2021 roku w życie weszły nowe 
przepisy dotyczące tego środka transportu, które uregulo-
wały wiele nieustalonych kwestii. Miasto Kraków zgodnie 
z rankingiem TomTom Traffic Index w 2019 roku zajęło  
9 miejsce po względem największego natężeniu ruchu w eu-
ropejskim mieście. Kraków posiada 779 000 mieszkańców, 
a około 600 samochodów przypada na 1000 osób15.

Wypożyczalnia Bolt
Bolt w Polsce znany jest głównie z usług odpłatnego prze-
wożenia samochodami osobowymi ludzi w miastach, za-
mawianych za pomocą aplikacji. Dlatego też mogło być 
zaskoczeniem, gdy dodał on do swojej oferty usługi wy-
pożyczenia hulajnóg elektrycznych. W Polsce na masową 
skalę działa w kilkunastu miastach, w tym w Krakowie od 
kwietnia 2020 roku, gdy wprowadził na rynek dostęp do 
wypożyczania hulajnóg na minuty. Bardzo ciekawym roz-
wiązaniem jest tutaj możliwość korzystania z jednej aplika-
cji do zamawiania przejazdów samochodem oraz możliwość 
wypożyczeń e-hulajnóg. Jednoślady posiadają wbudowany 
GPS, który pomaga w codziennej relokacji hulajnóg elek-
trycznych rano na całym terytorium miasta. Cena za minu-
tę jazdy wynosi 0,50 zł, przy czym Bolt nie pobiera opłaty 
za odblokowanie hulajnogi. Bolt jako jedyny nie pobiera 
opłaty za każdą rozpoczęta minutę tylko za faktyczny czas 
spędzony na hulajnodze, czyli za 5,5 minutową jazdę opła-
ta będzie wynosić 2,75 zł. Prawdopodobnie dzięki wspól-
nej aplikacji oraz braku opłaty na start tak bardzo szybko 
się rozwija w Polsce16. W jego ślady poszła wypożyczalnia 
Lime, która zrezygnowała z opłaty startowej w maju 2021 
roku17. Dane techniczne hulajnogi to zasięg do 40 km, 
przy pełnym naładowaniu baterii oraz prędkość maksymal-
na 25 km/h. Warto dodać, iż Bolt wprowadzał na polski 
rynek hulajnogi w okresie pierwszej fali ogólnoświatowej 
pandemii, co mogło uchodzić za szalony pomysł. Z jednej 
strony lockdown i ograniczenia związane z przemieszcza-
niem, a z drugiej chwilowy brak konkurencji mogły być 
pomocne w ekspansji. Bolt w tym czasie również pozwolił 
na darmowe przejazdy dla służby zdrowia, przez co z pew-
nością wyróżnił się na tle konkurencji w całej Polsce. Do 
połowy 2021 roku Bolt wprowadził już swoje hulajnogi do 
38 miast w Polsce18. W Krakowie, w czerwcu 2021 roku 
dysponował flotą około 700 e-hulajnóg. Model hulajnogi 

15 https://smartride.pl/bitwa-o-krakow-coraz-wiecej-firm-oferuje-hulajnogi-
wchodzi-lime-kilka-dni-temu-wszedl-scoot911/ (dostęp: 20.05.2021). 

16 https://spidersweb.pl/bizblog/przetarg-nbp-suv/ (dostęp: 20.05.2021). 
17 https://smartride.pl/czy-oplata-startowa-za-odblokowanie-hulajnogi-moze-

odejsc-do-przeszlosci/ (dostęp: 20.05.2021). 
18 https://bolt.eu/pl/cities/ (dostęp: 16.08.2021).

elektrycznej Bolt, wygląd ekranu oraz mapę z dostępnym 
obszarem przedstawiono na rysunku 4. Rysunek kolejno 
przedstawia zdjęcie ekranu, zdjęcie modelu e-hulajnogi 
oraz mapę z dostępnym obszarem.

Wypożyczalnia blinkee.city
Wypożyczalnia blinkee.city jest pionierem w wypożyczaniu 
skuterów elektrycznych na minuty. Należy do niej prawie 
57% rynku19. Od 26 kwietnia 2019 roku blinkee.city rozsze-
rzył swoją działalność o hulajnogi elektryczne, wprowadzając 
je w Krakowie oraz Warszawie. Obecnie jej usługi dostępne 
są w 45 miastach Polski20. Aby skorzystać z usługi, należy 
zapłacić opłatę za odblokowanie hulajnogi w wysokości 2,5 zł 
oraz za każdą rozpoczętą minutę jazdy 0,49 zł. W Krakowie 
w czerwcu 2021 roku dysponował flotą około 200 e-hulajnóg. 
Ciekawostką jest, że wartość tej e-hulajnogi wynosi 2500 zł. 
Rysunek 5 kolejno przedstawia zdjęcie ekranu, zdjęcie mode-
lu e-hulajnogi oraz mapę z dostępnym obszarem.

Rys. 5. Hulajnoga elektryczna blinkee.city wraz mapą dostępnego obszaru
Źródło: materiały własne

Wypożyczalnia Hulaj
Wypożyczalnia Hulaj rozpoczęła działalność w kwietniu 
2019 roku i była pierwszą w Krakowie. Zasada działania od 
początku była taka sama jak u konkurencji, czyli należało 
podpiąć kartę kredytową do aplikacji, aby móc skorzystać 
z usługi. Dodatkowo jest możliwość wykupienia jednego 
z kilku pakietów doładowujących konto, robiąc odpowied-
nio wcześniej przelew z wykorzystaniem PayU. Hulaj na tere-
nie miasta udostępnia około 200 e-hulajnóg. Od samego 

19 https://smartride.pl/Strefa_Danych/e-skutery-sharing-polska-drugi-kwartal-
2021-roku/ (dostęp: 16.08.2021). 

20 https://blinkee.city/pl/news/kolejne-miasta-hulaja-z-blinkee (dostęp: 16.08.2021). 

Rys. 4. Hulajnoga elektryczna Bolt wraz mapą dostępnego obszaru
Źródło: materiały własne
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początku do cennika wprowadzono opłatę za odblokowanie 
hulajnogi w wysokości 1 zł oraz 0,49 zł za minutę jazdy. 
Opłata dodatkowa za pozostawienie hulajnogi poza wyzna-
czoną strefą wynosi 100 zł. Obecnie cennik uległ zmianie 
i oplata na start jest podwyższona do 2 zł, a za każdą roz-
poczętą minutę płaci się 0,55 zł. 

Hulajnogi są wyposażone w wymienną baterię, co umoż-
liwia ich łatwą obsługę, gdyż nie trzeba ich zbierać do łado-
wania, a następnie rozwozić po mieście. Właścicielem wypo-
życzalni jest startup Hulajdusza ze Skawiny pod Krakowem, 
którego prezesem jest Mariusz Jacek Kopytko21. Obecnie 
wypożyczalnia Hulaj działa w 8 miastach w Polsce22. Rysu-
nek 6 kolejno przedstawia zdjęcie ekranu, zdjęcie modelu  
e-hulajnogi oraz mapę z dostępnym obszarem.

Wypożyczalnia Lime
Wypożyczalnia Lime w Polsce pojawiła się w październiku 
2018 roku, z cennikiem 0,50 zł/min oraz 2 zł za uruchomie-
nie e-hulajnogi. Natomiast cena odblokowania w 2019 roku 
wzrosła do 3 zł. Od maja 2021 roku Lime nie pobiera już 
tej opłaty. Płaci się tylko za każdą rozpoczętą minutę jazdy 
0,60 zł. W Krakowie hulajnogi pojawiły się 29 maja 2020 
roku, oferując na początek darmowe przejazdy dla nowych 
użytkowników. Kraków był czwartym miastem w Polsce 
z e-hulajnogami od Lime. Na początku zostało wprowa-
dzonych około 400 jednośladów, obecnie jest ich około 700. 
W Europie Lime działa już w ponad 50 miastach, nato-
miast w Polsce jest dostępny w 5 lokalizacjach: Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Trójmieście23. Jak 
podaje operator, po wykonaniu na całym globie już ponad 
130 milionów podróży udało się wyeliminować 51,5 milio-
na kilometrów przejazdami samochodowymi, co przyczyniło 
się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 11 tysięcy ton 
metrycznych lub 1,3 miliona galonów gazu albo ogranicze-
nia na drogach ponad 2,5 tysiąca samochodów w ciągu roku. 

W trakcie ogólnoświatowej pandemii związanej z cho-
robą COVID-19 wdrożono specjalne środki ostrożności, 
poprzez czyszczenie wszystkich części e-hulajnóg, które są 
dotykane przez użytkowników24. Korzystanie z aplikacji 

21 https://smartride.pl/falstart-hulajnogi-hulaj-krakow/ (dostęp: 20.05.2021). 
22 https://hulaj.eu/miasta/ (dostęp: 16.08.2021). 
23 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lime-po-raz-pierwszy-wjezdza-

-do-krakowa-64788.html (dostęp: 16.08.2021).
24 https://next.gazeta.pl/next/7,151243,24996297,nie-tylko-samochod-z-poziomu-

-aplikacji-ubera-mozna-juz-wypozyczyc.html (dostęp: 16.08.2021). 

Lime jest bardzo intuicyjne, jak w konkurencyjnych wypo-
życzalniach. Aplikacja Lime posiada własną aplikację, w któ-
rej można płacić bezpośrednio po każdym przejeździe pod-
piętą kartą lub po wcześniejszym doładowaniu konta 
(płatne kartą). Lime również podpisał współpracę z Uberem, 
dzięki czemu z aplikacji Ubera również można wypożyczać 
hulajnogi tego operatora25. Po zakończonej jeździe należy 
odpowiednio i bezpiecznie zaparkować hulajnogę i zrobić 
jej zdjęcie. 

Lime w Krakowie dysponuje w swojej flocie dwoma 
modelami hulajnóg. Starszy model jest nieco gorzej wypo-
sażony i nie posiada wymiennej baterii, przez co ich obsługa 
jest utrudniona, gdyż do naładowania należy e-hulajnogi 
zabierać i zawozić do bazy do naładowania. Do tego celu 
Lime wynajmuje również użytkowników nazywanych „ju-
icerami”26. Dostępne modele hulajnóg elektrycznych Lime 
w Krakowie, wygląd ich ekranów oraz mapę z dostępnym 
obszarem przedstawiono na rysunku 7 oraz 8. Rysunek 7 
przedstawia od góry z lewej strony starszy model hulajnogi, 
natomiast z prawej nowszy model. Natomiast na rysunku 8 
przedstawiono z lewej ekran starszego modelu, w środku 
mapę z dostępnym obszarem oraz ekran nowszego modelu 
z prawej strony.

Wypożyczalnia Tier
Kraków był setnym miastem na świecie i drugim w Polsce, 
po Trójmieście, w którym pojawiły się hulajnogi elektrycz-
ne Tier. System uruchomiono w kwietniu 2021 roku. Tier 
jest niemieckim operatorem, który w Krakowie od same-
go początku oferował 700 e-hulajnóg. Tier wyróżnia się 
na tle konkurentów również ze względu na plany ekspan-
sji w Polsce. Zdeklarował, że jeszcze do końca 2021 roku 

25 https://mobilitynews.pl/lime-wprowadza-hulajnogi-elektryczne-do-krakowa/ (do-
stęp: 16.08.2021). 

26 https://www.money.pl/gospodarka/ladowacz-hulajnog-w-polsce-powstal-nowy-
zawod-zarobic-mozna-nawet-6-tys-zl-na-reke-6415202675984001a.html (dostęp: 
16.08.2021). 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Rys. 7.  
Model hulajnogi  
elektrycznej Lime 
Źródło: materiały własne

Rys. 8. Ekrany hulajnogi elektrycznej Lime wraz mapą dostępnego obszaru
Źródło: materiały własne

Rys. 6. Hulajnoga elektryczna Hulaj wraz mapą dostępnego obszaru
Źródło: materiały własne
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uruchomi 10 000 hulajnóg elektrycznych. Taka liczba 
wprowadzonych jednośladów na polskim rynku dałaby 
mu miejsce lidera w kraju. Przed wprowadzeniem e-hulaj-
nóg w Krakowie Tier zobowiązał się wobec miasta wdro-
żyć ustalone zasady współpracy i podpisać stosowne po-
rozumienie. Dotyczy ono warunków ogólnych, takich jak 
określony obszar działania oraz stref zakazu parkowania. 
W Krakowie cena za minutę jazdy wynosi 45 groszy, nato-
miast opłata za odblokowanie hulajnogi – 2,5 zł. Hulajnogi 
Tier są najlepiej wyposażone, posiadają nawet uchwyt na 
telefon z bezprzewodowym ładowaniem. Rysunek 9 kolej-
no przedstawia zdjęcie ekranu, zdjęcie modelu e-hulajnogi 
oraz mapę z dostępnym obszarem.

Rys. 9. Hulajnoga elektryczna Tier wraz mapą dostępnego obszaru
Źródło: materiały własne

Cenniki poszczególnych wypożyczalni [stan na 01.06.2021]

Rodzaj opłaty/ wypożyczalnia
         

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu) 0,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 0,00 zł 2,50 zł

Cena za 1 minutę jazdy 0,50 zł 0,49 zł 0,55 zł 0,60 zł 0,45 zł

Cena za 1 minutę postoju N/D 0,09 zł N/D N/D N/D

Maksymalna opłata całodzienna Brak 69,00 zł Brak Brak Brak

Opłata za niewłaściwe parkowanie 200 zł 100 zł 100 zł 10 zł 100 zł

Opłata za parkowanie na terenie prywatnym 200 zł 100 zł 100 zł 10 zł 100 zł

Opłata za parkowanie poza strefą 200 zł

do 0,5 km = 10 zł

100 zł 10 zł 100 zł
od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za 
km powyżej 10 km

Opłata za parkowanie poza granicami miasta 200 zł

do 0,5 km = 10 zł

1 500 zł 10 zł 100 zł
od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km 
powyżej 10 km

Poważne uszkodzenie lub kradzież e-hulajnogi 2 100 zł całkowity koszt naprawy wraz z transportem hulajnogi, a także 
możliwe koszty sądowe 9 000 zł b/d b/d

Parkowanie poza punktem mobilności 0 zł 30 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Cenniki oraz zestawienie kosztów przejazdu poszczególnymi 
hulajnogami elektrycznymi w Krakowie
Dla użytkowników hulajnóg, oprócz dostępności i jakości 
technicznej hulajnóg, ważne są również opłaty, jakie będą 
ponosić za wypożyczenie. Cenniki poszczególnych wypoży-
czalni zostały zaprezentowane w tabeli 2. Zgodnie z cen-
nikiem w Krakowie są tylko dwie wypożyczalnie: Bolt 
oraz Lime oferujące wypożyczanie e-hulajnogi bez opłaty 
startowej. Lime z opłaty startowej zrezygnował na począt-
ku maja 2021 roku, prawdopodobnie ze względu na dużą 
konkurencję, w tym pojawienie się na krakowskich ulicach 
nowego operatora Tier. Opłata startowa to kwota od 2 do 
2,5 zł w zależności od wypożyczalni. Cena za 1 minutę jaz-
dy waha się od 0,45 zł do 0,60 zł. Najtańszą wypożyczalnią 
pod tym względem jest Tier, oferując przejazdy za 0,45 zł. 
Natomiast najdrożej za minutę jazdy trzeba zapłacić ko-
rzystając z e-hulajnóg Lime (0,60 zł). Jako jedyna, wypo-
życzalnia blinkee.city posada opcję postoju, wtedy opłata 
wynosi tylko 0,09 za minutę. Również w tej wypożyczalni 
została wprowadzona maksymalna opłata całodzienna za 
korzystanie z e-hulajnogi wynosząca 69 zł. 

Opłata za niewłaściwe parkowanie oraz pozostawianie  
e-hulajnóg na terenie prywatnym różni się w zależności od 
operatora. Najmniejszą opłatą dodatkową obciąża Lime,  
jedynie 10 zł. Natomiast najwięcej należy zapłacić w wypo-
życzalni Bolt, aż 200 zł. W pozostałych wypożyczalniach 
opłata wynosi 100 zł. Za parkowanie poza strefą opłata różni 

27 https://blinkee.city/pl/terms/service (dostęp: 20.05.2021). 
28 https://blinkee.city/pl/price-list (dostęp: 20.05.2021). 
29 https://bolt.eu/pl/legal/pl/terms-for-e-vehicles/ (dostęp: 20.05.2021). 
30 https://smartride.pl/hulajnogi-na-minuty-uwaga-na-strefy-bywaja-nieintuicyjne-a-za-pomylke-sa-kary/ (dostęp: 20.05.2021). 
31 https://tier-eu.freshdesk.com/pl/support/solutions/articles/76000035079-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dodatkowe-op%C5%82aty- (dostęp: 20.05.2021). 
32 https://www.tier.app/de/terms-and-conditions/ (dostęp: 20.05.2021). 
33 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lime-wprowadza-kary-za-parkowanie-hulajnog-elektrycznych-poza-strefa-7743106.html (dostęp: 20.05.2021). 
34 https://moto.rp.pl/dwa-kolka/26297-jak-zostac-krolem-hulajnog (dostęp: 20.05.2021). 
35 https://hulaj.eu/regulamin/ (dostęp: 20.05.2021). 

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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się tylko w wypożyczalni blinkee.city i uzależniona jest od 
liczby kilometrów, w jakich pojazd jest oddalony od granicy 
strefy. Natomiast opłata za parkowanie poza granicami mia-
sta zdecydowanie najwyższa jest w wypożyczalni Hulaj, aż 
do 1 500 zł, natomiast w przypadku blinkee.city jest taka 
sama jak za parkowanie poza strefą. Dla pozostałych wypoży-
czalni opłata jest identyczna jak za niewłaściwe parkowanie, co 
wydaje się być bardziej przystępne, ponieważ kwota za wywie-
zie hulajnogi Hulaj poza miasto dorównuje jej realnej wartości. 
Jedyną wypożyczalnią, która wprowadziła opłatę za dodatko-
we parkowanie poza punktem mobilności, jest blinkee.city, 
pobierając od użytkowników za takie nadużycie 30 zł.

W przypadku poważnego uszkodzenia jednośladu naj-
więcej zapłacić należy w wypożyczalni Hulaj, aż 9 000 zł. 
Kwota ta przewyższa równowartość hulajnogi. Warto do-
dać, że poważne uszkodzenie zazwyczaj nie obejmuje części 
zamiennych takich jak: manetka gazu, dzwonek, hamulce, 
podnóżek, błotnik. Operator Bolt określił tę kwotę w wy-
sokości 2 100 zł, natomiast wypożyczalnia blinkee.city 
określa ją indywidulanie od spowodowanej szkody. Autor 
pracy nie odnalazł informacji odnośnie opłat dodatkowych 
za poważne uszkodzenie lub kradzież e-hulajnogi w wypo-
życzalniach Lime oraz Tier. 

Aby porównać koszty przejazdu poszczególnymi e-hulaj-
nogami w Krakowie wykonano ich zestawienie, które przed-
stawiono w tabeli 3. Zgodnie z obliczonymi kosztami najtań-
szym rozwiązaniem jest korzystanie z wypożyczalni Bolt, 
jeśli planowana podróż będzie krótsza niż 50 minut. 
Natomiast w przypadku przejażdżki dłuższej niż 50 minut 
włącznie najtańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług 
wypożyczalni Tier.

Oprócz podstawowego cennika kilka wypożyczalni po-
siada własne pakiety promocyjne, aby zachęcić do korzysta-
nia ze swoich usług wypożyczania na minuty hulajnóg 
elektrycznych. Wypożyczalnia Bolt, jako jedyna, nie posia-
da w swojej ofercie pakietów z promocjami, ale też jako jedy-
na w Krakowie nie zaokrągla cen za przejazd, dzięki czemu 
płaci się w rozliczeniu sekundowym. Pozostałe cztery wy-

pożyczalnie zaokrąglają ceny do pełnych minut, licząc za 
każdą rozpoczęta minutę jazdy. Rozpoczynając w kolejności 
alfabetycznej, wypożyczalnia blinkee.city posiada możli-
wość wykupienia abonamentu tygodniowego lub miesięcz-
nego na codzienne korzystanie z e-hulajnóg po 40 minut. 
Dodatkowo w aplikacji można skorzystać z opcji dołado-
wania konta i w nagrodę otrzymać bonus pieniężny na wy-
korzystanie do opłacenia kolejnych przejazdów. Doła do-
wanie konta nie ma określonego czasu ważności użycia. 
Najbardziej opłacalne jest doładowanie kwotą 639 zł, po-
nieważ wówczas otrzymuje się aż 111 zł bonusu, a saldo do 
wykorzystania wynosi 750 zł. Pakiety promocyjne od blin-
kee.city zostały przedstawione w tabeli 4.

27 https://blinkee.city/pl/terms/service (dostęp: 20.05.2021). 
28 https://blinkee.city/pl/price-list (dostęp: 20.05.2021). 
29 https://bolt.eu/pl/legal/pl/terms-for-e-vehicles/ (dostęp: 20.05.2021). 
30 https://smartride.pl/hulajnogi-na-minuty-uwaga-na-strefy-bywaja-nieintuicyjne-a-za-pomylke-sa-kary/ (dostęp: 20.05.2021). 
31 https://tier-eu.freshdesk.com/pl/support/solutions/articles/76000035079-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-dodatkowe-op%C5%82aty- (dostęp: 20.05.2021). 
32 https://www.tier.app/de/terms-and-conditions/ (dostęp: 20.05.2021). 
33 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lime-wprowadza-kary-za-parkowanie-hulajnog-elektrycznych-poza-strefa-7743106.html (dostęp: 20.05.2021). 
34 https://moto.rp.pl/dwa-kolka/26297-jak-zostac-krolem-hulajnog (dostęp: 20.05.2021). 
35 https://hulaj.eu/regulamin/ (dostęp: 20.05.2021). 

Zestawienie kosztów przejazdu poszczególnymi e-hulajnogami 
w Krakowie [zł]

Czas  
przejazdu 
[minuty]

   
 

   

1 0,50 2,99 2,55 0,60 2,95 

5 2,50 4,95 4,75 3,00 4,75 

10 5,00 7,40 7,50 6,00 7,00 

15 7,50 9,85 10,25 9,00 9,25 

20 10,00 12,30 13,00 12,00 11,50 

25 12,50 14,75 15,75 15,00 13,75 

30 15,00 17,20 18,50 18,00 16,00 

35 17,50 19,65 21,25 21,00 18,25 

40 20,00 22,10 24,00 24,00 20,50 

45 22,50 24,55 26,75 27,00 22,75 

50 25,00 27,00 29,50 30,00 25,00 

55 27,50 29,45 32,25 33,00 27,25 

60 30,00 31,90 35,00 36,00 29,50 

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Kolejną wypożyczalnią oferującą pakiety promocyjne jest 
Hulaj, która w swojej ofercie ma możliwość wykupienia kar-
netu za 6 zł na 10 minut jazdy w ciągu jednego dnia. 
Podobnie jak w wypożyczalni blinkee.city, można doładować 
konto i uzyskać bonus pieniężny. Największy bonus, aż 15 zł, 
można otrzymać, doładowując konto za 100 zł. Pakiety pro-
mocyjne w Hulaj zostały przedstawione w tabeli 5.

Lista pakietów promocyjnych w blinkee.city
Doładowanie konta 29 zł 49 zł 99 zł 499 zł 639 zł

Saldo konta 33 zł 55 zł 120 zł 600 zł 750 zł

Bonus 4 zł 6 zł 21 zł 101 zł 111 zł

Abonament
39 zł (7dni) 79 zł (30 dni)

40 min/dzień 40 min/dzień

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne

Lista pakietów promocyjnych w Hulaj
Doładowanie konta 15 zł 25 zł 50 zł 100 zł

Saldo konta 15 zł 27 zł 55 zł 115 zł

Bonus 0 zł 2 zł 5 zł 15 zł

Karnet
6 zł 

10 min/dzień

Następną wypożyczalnią z pakietami promocyjnymi 
w ofercie jest Lime, w której można wykupić karnet na nie-
ograniczone przejazdy po 30 minut, ważne dobę. Z takiego 
karnetu może korzystać nawet 5 osób. Wypo życzalnia ma 
możliwość również wcześniejszego doładowania konta, ale 
nie przyznaje za to żadnych bonifikat. Pakiety promocyjne 
od Lime zostały przedstawione w tabeli 6.

Lista pakietów promocyjnych w Lime
Doładowanie konta 25 zł 50 zł 75 zł

Saldo konta 25 zł 50 zł 75 zł

Bonus 0 zł 0 zł 0 zł

Karnet
39,99 zł

Nieograniczone przejazdy po 30 min przez 24 h (w tym grupowe do 
5 osób)
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Ostatnią wypożyczalnią z pakietami promocyjnymi jest 
Tier, który swoim użytkownikom zaproponował nielimito-
wane odblokowania przez miesiąc za 9,99 zł oraz pakiet 
nielimitowanych odblokowań i 19 999 minut na jeden 
dzień za 35 zł. Pakiety promocyjne w Tier zostały przedsta-
wione w tabeli 7.

nych strefach oraz zakazu parkowania w środku pierwszej 
obwodnicy, jak również na bulwarach wiślanych. Porozu-
mienie to jest dobrowolne, a żadna z wypożyczalni nie jest 
przymuszana do zawierania go. Kraków jest przykładem, iż 
da się współpracować z samorządami i regulować pewne 
kwestie. Sam pomysł zrodził się jeszcze przed zakończeniem 
działalności rowerów miejskich Wavelo. Miasto chciało zin-
tegrować transport zbiorowy z transportem rowerowym. 
Pierwszym pomysłem było włączenie do tego systemu stano-
wisk dla carsharingu, lecz pomysł się nie powiódł, ponieważ 
firmy byłyby zobligowane do wykupienia miejsc z koperta-
mi. Po zlikwidowaniu stacji systemu Wavelo idealnym roz-
wiązaniem było wykorzystanie właśnie tych miejsc. 

Punkt mobilności jest wyznaczoną strefą, która posia-
da symbol hulajnogi oraz roweru. W punktach mobilno-
ści montuje się również stojaki dla rowerów, a czasem na-
wet dla hulajnóg. W stworzonym regulaminie określa się 
liczbę miejsc dla e-hulajnóg w wybranym punkcie oraz 
przewiduje, że wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych 
mogą zajmować maksymalnie 50%. Za punkty mobilno-
ści nie należy uznawać stojaków dla rowerów prywatnych, 
ponieważ punkty te wyróżniają się odpowiednim oznako-
waniem i wyznaczoną strefą. Punkty te są dopełnieniem 
stworzonej już infrastruktury. Punkty mobilności praw-
dopodobnie nigdy by nie zaistniały, gdyby nie wypoży-
czalnie hulajnóg elektrycznych36. Pierwszy punkt mobil-
ności powstał obok Poczty Głównej i został przedstawiony 
na rysunku 10.

36 https://lovekrakow.pl/aktualnosci/260-punktow-mobilnosci-przyda-sie-po-
zmianie-przepisow-rozmowa_41187.html (dostęp: 16.08.2021). 

Lista pakietów promocyjnych w Tier
Nielimitowane odblokowania 9,99 zł/miesiąc

Nielimitowane odblokowania + 19 999 min 35 zł/dzień

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne

Punkty mobilności
W całej Polsce obowiązują ustalone zasady dotyczące par-
kowania hulajnóg elektrycznych. Zasady te określają spo-
sób pozostawiania jednośladów przy stojakach oraz w wy-
znaczonych obszarach, np. w Krakowie służą do tego tak 
zwane punkty mobilności. Natomiast jeżeli w pobliżu miej-
sca, w którym chce się zaparkować, nie ma takiego punktu, 
należy e-hulajnogę zaparkować równolegle przy krawędzi 
chodnika oddalonej od jezdni, zachowując przy tym 1,5 m 
szerokości dla pieszych.

Wytyczanie punktów mobilności w Krakowie rozpoczęto 
w 2020 roku. Do maja 2021 pojawiło się 260 takich punk-
tów. Punkty mobilności tworzone są na miejscu byłych stacji 
Wavelo, jak również w innych miejscach, w celu ich zagęsz-
czania. Tworzone są jako miejsca parkingowe dla e-hulajnóg 
oraz rowerów. Kraków podpisał cztery umowy (stan na dzień 
19 maja 2021) o współpracy z operatorami e-hulajnóg, które 
dotyczą między innymi: ograniczenia prędkości w wybra-

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródła internetowego https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/vooom-mobilnosc-30-szansa-na-powrot-do-normalnosci-w-transporcie-miejskim-64491.html (dostęp: 20.05.2021).

Operatorzy hulajnóg elektrycznych w Polsce
  Miasta w Polsce Liczba dostępnych e-hulajnóg Udział na polskim rynku [%]

Operator/okres
2020 2021 2020 2021 2020 2021

I II III IV I II I II III IV I II I II III IV I II

Bird 1 0 1 7 0 0 665 0 960 2100 0 0 7,0 0 6,8 11,2 0,0 0,0

Blinkee.city 16 19 32 30 23 36 1436 2144 2741 3211 3001 3601 15,0 48 19,4 17,1 19,0 9,6

Bolt 0 2 6 8 17 24 0 768 2551 3558 5560 10830 0,0 17 18,0 19,0 35,2 28,8

Citybee b/d b/d b/d b/d 0 0 b/d b/d b/d b/d 0 0 b/d b/d b/d b/d 0,0 0,0

Dott 0 0 1 1 1 4 0 0 3002 3200 1800 6200 0,0 0 21,2 17,0 11,4 16,5

Elo Scooters 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 40 145 0,0 0 0,0 0,0 0,3 0,4

Free Now 0 0 3 4 0 0 0 0 802 131 0 0 0,0 0 5,7 0,7 0,0 0,0

Frog 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,3

Hive 5 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 8,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hulaj b/d 1 1 1 b/d 6 b/d 212 424 427 b/d 360 b/d 5 3,0 2,3 b/d 1,0

Lime 3 1 4 6 9 20 5030 135 2261 4661 4000 10500 52,6 3 16,0 24,8 25,3 27,9

Logo 1 1 1 1 1 5 240 254 210 331 255 600 2,5 6 1,5 1,8 1,6 1,6

Naminuty.pl 1 1 1 1 0 0 105 45 69 23 0 0 1,1 1 0,5 0,1 0,0 0,0

OHM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 0 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Quick 3 3 2 2 2 6 975 698 847 892 980 942 10,2 16 6,0 4,8 6,2 2,5

Scoot911 b/d b/d b/d b/d 0 0 b/d b/d b/d b/d 0 0 b/d b/d b/d b/d 0,0 0,0

Slide Scoters 1 1 1 0 0 0 90 103 35 0 0 0 0,9 2 0,2 0,0 0,0 0,0

Tier 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4200 0,0 0 0,0 0,0 0,0 11,2

Volt Scooters 2 2 4 2 2 6 214 126 259 211 175 181 2,2 3 1,8 1,1 1,1 0,5

Podsumowanie 21 20 35 39 35 60 9567 4485 14161 18771 15811 37659 100 100 100 100 100 100

Tabela 8
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Porównanie rozwoju wypożyczalni hulajnóg elektrycznych  
i systemów roweru miejskiego w Polsce
Kolejne etapy rozwoju wypożyczalni hulajnóg elektrycz-
nych w wybranych miastach na terenie Polski w poszcze-
gólnych kwartałach 2020 oraz 2021 roku przedstawio-
no w tabeli 8. W wyróżnionych wierszach dane dotyczą 
obecnie funkcjonujących wypożyczalni e-hulajnóg (stan na 
09.2021). W podsumowaniu dla kolumn „liczba dostęp-
nych hulajnóg” oraz „udział na polskim rynku” zsumowano 
kolumny, natomiast dla kolumn „miasta w Polsce” wpisano 
liczbę miast, w których znajduje się przynajmniej jedna wy-
pożyczalnia. Ze względu na występowanie kilku operato-
rów w jednym mieście nie sumowano tych kolumn.

Warto zauważyć, że ogólna liczba hulajnóg w Polsce 
systematycznie rośnie, chociaż w II kwartale 2020 roku 
zmniejszyła się ona znacząco. Spowodowane to było re-
strykcjami wprowadzonymi z powodu ogólnoświatowej 
pandemii COVID-19. W tym okresie wiele wypożyczalni 
zawiesiło swoją działalność. Porównując pierwszy kwartał 
2020 roku z drugim kwartałem 2021, liczba wypożyczalni 
zwiększyła się niemal czterokrotnie. Na dzień 1 czerwca 

2021 wypożyczalnie e-hulajnóg dostępne były w 60 mia-
stach, a łączna liczba dostępnych e-hulajnóg osiągnęła pra-
wie 38 tysięcy. W pierwszym kwartale 2020 roku najwięk-
szy udział na polskim rynku miała wypożyczalnia Lime, 
która posiadała ponad połowę pojazdów. Obecnie ich licz-
ba zmalała do niecałych 28 tysięcy. Liderem w II kwartale 
2021 roku była wypożyczalnia Bolt, która w ciągu jedne-
go roku stała się najpopularniejszą wypożyczalnią e-hulaj-
nóg z prawie 29% udziałem na polskim rynku. W tym 
kwartale Bolt dostępny był w 24 miastach, a Lime tylko 
w 20. Daje to Boltowi pozycję lidera nie tylko w liczbie 
e-hulajnóg, ale również w liczbie miast, w których dostęp-
ne są jego hulajnogi elektryczne. W II kwartale 2021 roku 
wypożyczalnia Bolt zajmowała 3 pozycję w udziale na pol-
skim rynku pod względem liczby dostępnych hulajnóg 
(16,5%). Czwarte miejsce w tym samym okresie należało 
do wypożyczalni Tier, którego udział stanowił 11,2%.  
To bardzo duży udział, ponieważ hulajnogi elektryczne 
Tier pojawiły się dopiero na początku II kwartału 
2021 roku. Warto wspomnieć również o wypożyczalni 
Hulaj, która zapoczątkowała działalność wypożyczalni  
e-hulajnóg w Krakowie. Jej udział na polskim rynku sta-
nowi jedynie 1%, ale powoli się rozwija głównie w małych 
miastach Polski, w których usługi wypożyczania e-hulaj-
nóg na minuty są jeszcze niedostępne, np. w małych nad-
morskich miejscowościach.

Dla porównania skali działalności wypożyczalni e-hu-
lajnóg w tabeli 9 przedstawiono operatorów rowerów 
miejskich w Polsce. W IV kwartale 2020 roku liczba do-
stępnych e-hulajnóg zrównała się z liczbą dostępnych ro-
werów miejskich i wynosiła po niecałe 19 000 jednośla-
dów. Natomiast w kolejnym kwartale (I kwartał 2021) 
operatorzy hulajnóg elektrycznych dysponowali o prawie 
16% większą liczbą pojazdów względem wszystkich sys-
temów roweru miejskiego, czyli około 16 000 hulajnóg 
elektrycznych wobec około 13 500 rowerów miejskich. 
W II kwartale 2021 roku przewaga ta wzrosła jeszcze 
bardziej i e-hulajnóg na polskim runku było o 90% wię-
cej, czyli ich liczba była prawie dwa razy większa. W II 

Rys. 10. Punkt mobilności w Krakowie (Poczta Główna)
Źródło: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-pytania-o-parking-dla-elektrycznych-
hulajnog-4935837 (dostęp: 20.05.2021).

Operatorzy rowerów miejskich w Polsce
  Miasta w Polsce Liczba dostępnych rowerów Udział na polskim rynku [%]

Operator/okres
2020 2021 2020 2021 2020 2021

I II III IV I II I II III IV I II I II III IV I II

ACRO 1

 

1 1 0 0 300

 

60 70 0 0 2,1

 

0,3 0,4 0,0 0,0

BikeU 2 2 2 1 1 1060 1060 990 450 400 7,3 5,7 5,0 3,3 2,0

Blinkee.city 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Filfri bikes 0 0 0 0 2 0 0 0 0 250 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

GeoVelo 5 10 11 4 7 557 770 665 475 693 3,8 4,2 3,4 3,5 3,5

HomePort 0 0 0 1 2 0 0 0 467 730 0,0 0,0 0,0 3,4 3,7

mdrev 1 2 1 0 0 171 271 150 0 0 1,2 1,5 0,8 0,0 0,0

Nextbike 17 30 37 16 35 12484 15560 16962 11747 15921 85,7 83,9 85,5 86,0 80,3

PKP Mobility 0 1 1 0 0 0 35 35 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Roovee 0 11 16 5 22 0 782 962 515 1823 0,0 4,2 4,9 3,8 9,2

Podsumowanie 35 0 58 69 27 69 14572 0 18554 19834 13654 19817 100 0 100 100 100 100

Tabela 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródła internetowego https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/vooom-mobilnosc-30-szansa-na-powrot-do-normalnosci-w-transporcie-miejskim-64491.html (dostęp: 20.05.2021).
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kwartale 2020 roku brak danych, ponieważ z powodu ro-
snącej liczby zakażeń wywołujących chorobę COVID-19 
wprowadzono zakaz korzystania z wypożyczalni roweru 
miejskiego i wszystkie tego typu systemy musiały zawie-
sić swoją działalność.

Strukturę pojazdów współdzielonych ze względu na ro-
dzaj napędu zobrazowano na rysunku 11. Największy 
udział mają pojazdy z napędem tradycyjnym (65%), do 
niego należą między innymi rowery. Drugie miejsce należy 
do pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym 
(22,5%). Do takich pojazdów można zaliczyć samochody 
osobowe i dostawcze oraz e-rowery, e-skutery i e-hulajnogi. 
Najmniej pojazdów współdzielonych ma napęd spalinowy 
i stanowią one jedynie 12,5%. Taki napęd mają zazwyczaj 
samochody osobowe i dostawcze oraz skutery. Warto wspo-
mnieć, że w Polsce, jak również na świecie, ciągle dąży się 
do rozwoju elektromobilności, dlatego też należy oczeki-
wać, że e-rowerów i e-hulajnóg będzie coraz więcej.

Przepisy prawne
W maju 2021 roku weszły w życie nowe przepisy regulu-
jące jazdę na hulajnogach elektrycznych i UTO. Wcześniej 
stan prawny dotyczący poruszania się na hulajnogach elek-
trycznych oraz urządzeniach transportu osobistego był 
nieuregulowany, przez co mogło dochodzić do niebezpiecz-
nych sytuacji na chodniku oraz drodze. Zgodnie z nową 
ustawą hulajnoga elektryczna została zdefiniowana „jako 
pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, 
bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do 
poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się 
na tym pojeździe” [3]. 

W myśl nowych przepisów, kierując hulajnogą elektrycz-
ną po infrastrukturze z przeznaczeniem dla ruchu pieszego, 
trzeba zwracać uwagę na pieszych oraz ustąpić im pierwszeń-
stwa, tak aby ich ruch nie został utrudniony. Dodatkowo nie 
można poruszać się po jezdni z dopuszczalną prędkością 
większą od 30 km/h37.

37 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-
elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego (dostęp: 20.05.2021). 

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych za-
braniają m.in.38: 

•	 kierować nią po jezdni z dopuszczalną prędkością 
większą od 30 km/h,

•	 kierować nią przez osoby nietrzeźwe lub pod wpły-
wem środka działającego podobnie do alkoholu,

•	 przewozić nią dodatkowe osoby, zwierzęta, a także 
przedmioty,

•	 ciągnąć albo holować nią inne pojazdy,
•	 parkować nią na chodnikach inaczej niż równolegle 

do ich zewnętrznej krawędzi.
 
Poruszając się na hulajnodze elektrycznej, należy ko-

rzystać z dróg dla rowerów albo pasów ruchu dla rowerów 
dla kierunku, w którym się porusza albo zamierza skręcić, 
jadąc z prędkością nie większą niż 20 km/h. W sytuacji 
braku osobnej drogi rowerowej oraz pasa rowerowego 
kierujący hulajnogą elektryczną może skorzystać z jezdni 
z dopuszczalną prędkością 30 km/h, ale z zachowaniem 
prędkości nie większej niż 20 km/h. Wprowadzono zapis, 
że w wyjątkowych sytuacjach można do jazdy wykorzy-
stać chodnik albo drogę dla pieszych, ale wzdłuż chodnika 
musi znajdować się jezdnia, na której samochody mogą 
poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h oraz nie 
znajduje się droga dla rowerów oraz pas rowerowy. 
Poruszanie się w takiej sytuacji po chodniku wymaga od 
kierującego hulajnogą elektryczną dostosowania prędko-
ści zbliżonej do prędkości pieszych, zachowania szczegól-
nej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszym, 
a także nieutrudniania im ruchu39.

Aby móc poruszać się hulajnogą elektryczną w ruchu 
ulicznym, należy mieć skończone 10 lat, natomiast dzieci 
do lat 10 mają zakaz poruszania się po drogach publicz-
nych nawet w przypadku opieki osoby dorosłej. Jedynym 
dozwolonym miejscem dla dzieci poniżej 10 lat jest poru-
szanie się w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej. W wieku pomiędzy 10. a 18. rokiem życia 
należy posiadać takie same uprawnienia jak w przypadku 
jazdy na rowerze, czyli są to: karta rowerowa albo prawo 
jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Osoby pełnoletnie nie 
muszą posiadać żadnych z wymienionych wyżej upraw-
nień, wystarczy, że wylegitymują się dowodem osobistym.

Ustawa wprowadziła obowiązek parkowania hulajnóg 
elektrycznych w przeznaczonych do tego miejscach, wyzna-
czonych przez zarządców dróg (w Krakowie są to punkty 
mobilności). W sytuacji, gdy takie miejsce nie występuje, 
hulajnogę elektryczną można będzie zostawić na chodniku, 
ale jednocześnie należy40:

•	 ustawić ją najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika 
oraz najbardziej oddalonej od jezdni,

•	 ustawić ją równolegle do krawędzi chodnika,

38 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-
ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw3 (dostęp: 20.05.2021). 

39 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-
elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego (dostęp: 20.05.2021). 

40 Ibidem

Rys. 11. Struktura pojazdów współdzielonych w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródła internetowego https://www.transport-publiczny.pl/wia-
domosci/vooom-mobilnosc-30-szansa-na-powrot-do-normalnosci-w-transporcie-miejskim-64491.
html (dostęp: 20.05.2021).
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•	 upewnić się, że szerokość chodnika pozostawionego 
dla pieszych nie spowoduje im utrudnienia ruchu 
oraz pozostawiona szerokość chodnika jest nie mniej-
sza niż 1,5 m.

 
Nowelizacja przepisów wprowadziła zapis o wysokość 

opłaty za usunięcie hulajnogi elektrycznej z drogi. 
Hulajnogi są usuwane z drogi na koszt właściciela, gdy po-
zostawione zostaną w miejscu zabronionym i utrudniają-
cym ruch lub zagrażającym bezpieczeństwu. Polecenie 
o usunięciu hulajnogi wydać może policjant albo strażnik 
miejski (gminny).

Ustawa przewidziała sankcje za jazdę hulajnogą elek-
tryczną po chodniku albo drodze dla pieszych z prędkością 
większą od tej zbliżonej pieszych, a także za nieustępowanie 
pierwszeństwa pieszym. Nowe przepisy wprowadziły zmia-
ny w ustawie Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 
roku. Poniżej przedstawione zostały stawki mandatów za 
nieprzestrzeganie nowych przepisów41:

•	 kierując hulajnogą elektryczną i korzystając jedno-
czenie z telefonu, które wymagałoby trzymania 
w ręku słuchawki lub mikrofonu, przewidziano man-
dat 200 zł;

•	 poruszając się hulajnogą elektryczną przez drogę pu-
bliczną, strefę zamieszkania albo strefę ruchu pojazdem 
innym niż mechaniczny, będąc pod wpływem w stanie 
po spożyciu alkoholu albo użyciu środka o podobnym 
działaniu, przewidziano mandat od 300 do 500 zł;

•	 za przewożenie hulajnogą elektryczną dodatkowej 
osoby, zwierzęcia albo ładunku przewidziano mandat 
100 zł;

•	 za naruszenie warunków zatrzymania czy też postoju 
hulajnogi elektrycznej na chodniku przewidziano 
mandat 100 zł;

•	 za nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pie-
szych przewidziano mandat 350 zł.

 
Dodatkowo organy kontrolne mają prawo do nakładania 

mandatów karnych za wykroczenia podczas kierowania hulaj-
nogą elektryczną, które wykraczają przeciwko innym przepi-
som ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu dro-
gowym oraz przepisom opublikowanych na jej podstawie.

Szczegółowe parametry techniczne hulajnóg elektrycz-
nych reguluje rozporządzenia ministra infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia. Przepisy, które dotyczą no-
wych warunków technicznych, stosowane mają być tylko 
do hulajnóg elektrycznych wprowadzanych na rynek od 
1 stycznia 2022 roku. Dodatkowo w ustawie zawarto prze-
pis dający możliwość poruszania się hulajnogami elektrycz-
nymi nie spełniającymi nowych warunków technicznych 
tylko dla pojazdów wprowadzonych na rynek do 31 grud-
nia 2021 roku (włącznie)42.

41 Ibidem
42 Ibidem

Rentowność wypożyczalni hulajnóg elektrycznych 
Analiza rentowności została omówiona na podstawie 
dwóch wypożyczalni: Lime oraz blinkee.city [5].

Rentowność wypożyczalni Lime
Według serwisu internatowego „WysokieNapiecie.pl” 
szacuje się, że wynajem hulajnóg elektrycznych wypo-
życzalni Lime, w samej Polsce mógł przynieść prawie  
40 milionów złotych przychodu w ciągu roku43. Koszty 
ich ładowania wyniosły prawdopodobnie tylko 50 000 
złotych. Amerykańska wypożyczalnia Lime jako pierwsza  
(w 2018 roku) weszła do Polski z hulajnogami elektrycz-
nymi na wynajem. Po upływie dwóch lat firma Lime wy-
ceniona została trzykrotnie drożej niż polska spółka Tauron 
(około 3 miliardy złotych). Lime pod koniec 2019 roku 
osiągnął wartość 2,4 miliarda dolarów (około 9 miliardów 
złotych). To dowód na to, że usługa wypożyczania takiego 
środka transportu jest sposobem na rentowny biznes44.

Przedsiębiorstwo nie udostępnia wyników finansowych, 
ale po opublikowaniu danych po pierwszym roku działal-
ności można oszacować czysto teoretycznie opłacalność ta-
kiej działalności. Zgodnie z podanymi do wiadomości pu-
blicznej statystykami użytkownicy w Polsce przejechali 
przez okres jednego roku około 6,6 miliona kilometrów 
i wynajmowali hulajnogi przez prawie 0,8 miliona godzin. 
Czyli, uśredniając czas wypożyczenia na poziomie 7 minut, 
stanowi to około 6,5 miliona wypożyczeń z przeciętnie po-
konanym odcinkiem pierwszego kilometra przy średniej 
prędkości 9 km/h (założona maksymalna prędkość to 
25 km/h), zakładając straty czasu w szczególności na poko-
nywanie skrzyżowań oraz zakańczanie przejazdu, wykorzy-
stując aplikację. Lime w Polsce w październiku 2018 roku 
pobierał 0,50 zł za minutę jazdy oraz 2 zł za odblokowanie 
hulajnogi, zwiększając w 2019 roku stawkę za odblokowa-
nie do 3 zł. Trzeba przyznać, że to dość wygórowane ceny, 
ale nadal przekonujące do e-hulajnóg, gdyż zainteresowa-
nie widać aż do dziś, czyli prawie po 3 latach od debiutu 
w Polsce. W założeniach do obliczenia przychodu wzięto 
pod uwagę podany cennik oraz uwzględniono darmowe 
przejazdy dla nowych użytkowników. Tak właśnie powstały 
szacunkowe przychody w wysokości 40 milionów złotych 
w ciągu jednego roku działalności w samej Polsce45.

Koszty energii elektrycznej (około 86 MWh) zużywanej 
w trakcie przejazdu można oszacować zgodnie z standardo-
wą taryfą. Roczny koszt energii wynosił 50 000 złotych. 
Z tej kwoty Lime bezpośrednio zapłacił niewiele, gdyż zro-
biły to osoby określone przez tą firmę „juicerami”. To lu-
dzie, którzy podpisują umowę z firmą i zarabiają na: zbiera-
niu e-hulajnóg, ładowaniu ich akumulatorów w pry wat  nych 
domach albo firmach, a następnie ponownym rozwożeniu 
pojazdów. Początkowo takie osoby mogły zarobić nawet 
ponad 20 złotych brutto od jednej e-hulajnogi, ponieważ 

43 https://wysokienapiecie.pl/24333-ile-lime-zarabia-na-elektrycznych-
hulajnogach/#dalej) (dostęp: 20.05.2021).

44 Ibidem
45 Ibidem
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chętnych osób było bardzo mało. W 2019 roku cena za 
taką usługę spadła do 10 złotych za hulajnogę, a obecnie 
jest to 6 zł46. Tak powstała szacunkowa kwota, że w ciągu 
pierwszego roku działalności na „juicerów” wydano od 10 
do 15 milionów złotych. 

Na zakup hulajnóg wydano 20–25 milionów (pod ko-
niec 2019 roku było ich około 4 000 sztuk). Kwota ta jest 
tak duża, ponieważ żywotność takiego sprzętu wynosi za-
zwyczaj kilkanaście tygodni (około 5 miesięcy). Natomiast 
w tamtym czasie cena takiej hulajnogi wynosiła około 
2 000 złotych za sztukę, kupując detalicznie. Firma Lime 
kupuje hulajnogi hurtowo (pod koniec 2019 roku posiada-
ła 120 000 hulajnóg elektrycznych) bezpośrednio od pro-
ducenta z Chin, gdzie ich koszt jest o połowę mniejszy. 
Zatem zakup hulajnogi wynosił prawdopodobnie kilkaset 
złotych za sztukę, ale należy do niego dodać koszty na-
praw47. W dodatku polscy „rajderzy” (użytkownicy hulaj-
nóg) nie należą do osób szanujących ten sprzęt, więc nie jest 
rzadkością, że hulajnogi są znajdowane w zaroślach, trawie, 
rzekach albo zniszczone lub pomalowane i nie przetrwają 
nawet zakładanego okresu żywotności. Przykłady pozosta-
wienia hulajnogi Lime w trawie na obszarach peryferyjnych 
oraz utopienia hulajnóg Lime w rzece zostały pokazane na 
rysunku 12. Można szacować, że zakupienie sprzętu, ciągła 
wymiana zużytego oraz naprawa jeszcze nie w pełni wyeks-
ploatowanych pojazdów mogła wynosić nawet 25 milio-
nów złotych za jeden rok działalności. Dodatkowo w koszty 
wchodziły wynagrodzenia znikomej kadry polskich pra-
cowników oraz prowizje od transakcji.

Podsumowując, Lime po roku działalności mógł być na 
skraju rentowności, uwzględniając szacunkowe przychody 
oraz koszty. Jeszcze gorszą informacją były – ujawnione 
w 2019 roku przez amerykański „The Information” – sza-
cowane ogólnoświatowe wyniki finansowe firmy Lime, we-
dług których spółka mogła przynieść stratę ponad 300 mi-
lionów dolarów. Należy wziąć po uwagę, że Lime to 
start-up, który bardzo szybko się rozwija na całym globie 

46 https://jakdorobic.pl/juicer/ (dostęp: 20.05.2021). 
47 https://wysokienapiecie.pl/24333-ile-lime-zarabia-na-elektrycznych-

hulajnogach/#dalej (dostęp: 20.05.2021). 

i tak pokaźne straty nie są czymś dziwnym. Pozostaje tylko 
pytanie, czy inwestorzy nadal będą chcieli rozwijać ten pro-
jekt, a samorządy nie narzucą swoich reguł48.

Rentowność wypożyczalni blinkee.city
Znany wszystkim z wypożyczalni skuterów elektrycznych 
na minuty operator blinkee.city rozszerzył działalność o wy-
pożyczanie elektrycznych hulajnóg 26 kwietnia 2019 roku. 
Firma opracowała własny model hulajnogi, który według 
zapewnień operatora powinien pozostać sprawnym przez 
jeden pełny rok przy intensywnym wynajmie. Produkcja 
tego modelu, ze względu na koszty, odbywa się w Azji. 

Wypożyczalnia hulajnóg elektrycznych blinkee.city 
działa w oparciu o model udzielania franczyzy. Aby zostać 
franczyzobiorcą, należy zainwestować minimum 10 000 zł, 
które sfinansuje zakup czterech hulajnóg. Według szacun-
ków operatora, inwestycja powinna się zwrócić po upływie 
3–5 miesięcy. Przedsiębiorstwo podało informację, że przy 
zakupie 50 hulajnóg (inwestycja 120 000 zł) można spo-
dziewać się przychodu na poziomie 38 000 złotych brutto 
miesięcznie. Przystępując do franczyzy, można stać się ope-
ratorem całego systemu najmu w wybranej miejscowości. 
Tak właśnie działają wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych 
blinkee.city w Krakowie oraz Poznaniu49.

Oszacowana zostanie rentowność modelu franczyzy od 
blinkee.city zgodnie z cennikiem firmy. Do obliczeń założono 
2,5 zł za odblokowanie oraz 0,49 zł za minutę jazdy. Według 
danych przedstawionych przez jedną z międzynarodowych 
wypożyczalni e-hulajnóg, statystycznie w ciągu jednego dnia 
hulajnoga jest wypożyczana 5–6 razy. Do obliczeń została za-
łożona mniejsza wartość pięciu wypożyczeń dziennie. 
Dodatkowo statystycznie czas wypożyczenia trwa 7–8 mi-
nut50, przy czym do obliczeń założono również tą mniejsza 
wartość, czyli 7 minut. Zatem przeciętne wypożyczenia hu-
lajnogi przez 7 minut razy 0,49 zł/min daje 3,43 zł. Do tego 
należy doliczyć opłatę za odblokowanie 2,5 zł, czyli razem 
jeden statystyczny przejazd generuje przychód 5,93 zł. 
Mnożąc ten wynik przez 5 wypożyczeń otrzymać można war-
tość 29,65 zł dziennie od jednej hulajnogi. Po 30 dniach 
otrzymuje się 889,50 zł przychodu. Ale od tej kwoty należy 
odjąć koszty za ładowanie, relokację oraz naprawy. Należy 
założyć koszt minimum 360 zł miesięcznie. Dodatkowo za 
50 zł obowiązkowo trzeba wykupić gwarancję na hulajnogę, 
aby mogła dotrwać do końca trwania umowy. Oprócz tego 
należy odjąć 20 marży od przychodu dla operatora udzielają-
cego franczyzy. Chcąc założyć własną wypożyczalnię, należy 
doliczyć koszty początkowe, takie jak np. aplikacja mobilna 
czy reklama. Zakładając, że zdecydowano się na franczyzę od 
blinkee.city, to od miesięcznego przychodu 889,50 zł należy 
odjąć koszty miesięcznego utrzymania minimum 3 jest do-
chód w wysokości 301,6 zł brutto, czyli 260 zł, ubezpieczenie 
w kwocie 50 zł oraz marżę 20 (czyli 177,90 zł) i finalnie otrzy-

48 Ibidem
49 https://moto.rp.pl/dwa-kolka/26297-jak-zostac-krolem-hulajnog (dostęp: 20.05.2021). 
50 https://www.mountainbusiness.eu/post/pomys%C5%82y-na-biznes-wypo%C-

5%BCyczalnia-elektrycznych-hulajn%C3%B3g-czy-da-si%C4%99-na-tym-
zarobi%C4%87 (dostęp: 20.05.2021). 

Rys. 12. Porzucone hulajnogi elektryczne Lime
Źródło: zdjęcie z lewej – materiały własne; zdjęcie z prawej – https://www.mountainbusiness.eu/post/
pomys%C5%82y-na-biznes-wypo%C5%BCyczalnia-elektrycznych-hulajn%C3%B3g-czy-da-
si%C4%99-na-tym-zarobi%C4%87 (dostęp: 20.05.2021).
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mujemy 45 zł netto. Zgodnie z tym scenariuszem hulajnogi 
zwrócą się po 5 miesiącach. Mogło by się wydawać, że po tym 
czasie już tylko można zyskiwać. Ale jest mały haczyk od 
blinkee.city, ponieważ umowę można podpisać na 6 miesięcy 
albo 12 miesięcy, a po tym czasie należy obowiązkowo od-
sprzedać hulajnogi operatowi za 50 zł. To całkowicie zmienia 
spojrzenie na ten biznes, ponieważ w przypadku funkcjono-
wania hulajnogi przez 12 miesięcy, zarobić można niecałe 
3 000 zł (2 940 zł + 50 zł wykup hulajnogi). Przychód był 
założony, jeśli za hulajnogę zapłaciłoby się 1250 zł, natomiast 
operator przy zakupie minimum 4 sztuk hulajnóg żąda 
2500 zł za hulajnogę. Wtedy okazuje się, że roczny dochód 
maleje do 1750 zł. Trzeba pamiętać, że hulajnoga musi wy-
trzymać 12 miesięcy, aby coś zarobić, a przynajmniej 5–6 
miesięcy, aby koszt jej zakupu się zwrócił. 

Z początkiem 2019 roku opublikowano raport pokazu-
jący średni cykl życia hulajnogi elektrycznej, który wynosił 
niecałe 29 dni (28,8 dnia). To czas, po którym hulajnogi 
psuły się i należało je naprawiać. Przy założeniu, że cykl ich 
życia będzie wynosić niecały miesiąc, biznes ten jest nie-
opłacalny. Trudno odpowiedzieć na pytanie o żywotność 
hulajnóg, uzależnione to jest w dużej mierze od klientów 
(np. ich stylu jazdy) i szanowania sprzętu przez społeczeń-
stwo. W większości przypadków można naprawić: koła, 
baterie, silnik itp., ale wymaga to dodatkowej pracy (czyli 
kosztów), a w tym czasie hulajnoga nie zarabia. Podsu-
mowując, przy założeniu, że hulajnogi wytrzymają 12 mie-
sięcy, inwestując w cztery hulajnogi 10 000 zł, to po tym 
okresie powinno się otrzymać 7 000 złotych (1 750 zł razy 
4 hulajnogi). To daje 70% zysku na czysto. W takim przy-
padku biznes okazałby się rewelacyjny. 

Są dwa scenariusze rozwoju biznesu z franczyz, oba jak 
najbardziej realne. Kalkulator przewidywanych przycho-
dów dla franczyzobiorców blinkee.city został przedstawio-
ny na rysunku 13. Natomiast gdyby ceny zakupu hulajnóg 
spadły, wtedy amortyzacja przebiegłaby szybciej, dodatko-
wo można byłoby zarabiać na reklamach umieszczanych na 
hulajnogach oraz poprawiać konstrukcję hulajnóg, aby 
zmniejszyć ich awaryjność. Wówczas otrzymanie zysku by-
łoby pewne. Należy jednak dodać, że wiele prywatnych 
osób zbankrutowało po wejściu w ten biznes, a obecnie wy-
toczyli sprawy sądowe przeciwko operatorowi.

Pojawiają się też pozytywne wiadomości pochodzące 
z Eurostatu, który prognozuje aż 2,5-krotny wzrost (na 
świecie) liczby pokonywanych kilometrów w miastach róż-
nymi środkami transportu51.

Wpływ ogólnoświatowej pandemii na rozwój e-hulajnóg
Globalna pandemia koronawirusa spowodowała chaos 
w normalnym funkcjonowaniu wszystkich gałęzi gospo-
darki. Podobnie było z branżą wypożyczalni hulajnóg elek-
trycznych. Dzisiaj można dostrzec, że wiele małych firm 
wykruszyło się, ale zostało kilku liderów na rynku, którzy 
wciąż walczą o swoją pozycję. Gdy 13 marca 2020 roku 
ogłoszono ogólnoświatową pandemię, nie spodziewano 
się z pewnością, że będzie trwała przez taki długi czas. 
Spowodowało to ogromne straty. Tylko w marcu 2020 roku 
mówiono o firmie Lime, która wyłączyła dostęp do swoich 
usług, aż w 23 krajach (również w Polsce), że w ciągu 12 ty-
godni firma może stać się bankrutem. Kolejną firmą zawie-
szającą działalność w Europie oraz Stanach Zjednoczonych 
był operator Bird (również w Krakowie)52. 

Co ciekawe, nawet w czasach sprzed pandemii, które 
śmiało można określić jako okres prosperity, gdzie jak przy-
znał sam Bird, nie można było narzekać na brak klientów, 
operator tracił na każdej hulajnodze po 300 dolarów. 
Spowodowane to było wspomnianym wcześniej szybkim 
zużywaniem się pojazdów, które na ulicach wytrzymywały 
tylko miesiąc, a model biznesowy przewidywał zysk dopie-
ro po pięciu miesiącach. Bird spróbował jeszcze raz, po po-
luzowaniu obostrzeń w czerwcu 2020 roku53, wrócić na 
rynek, ale ostatecznie nie zdołał utrzymać się na polskim 
rynku i wycofał się z niego 8 lutego 2021 roku. 

Wypożyczalnia Hive pozbierała swoje hulajnogi do swo-
ich pięciu magazynów w celu ich odkażenia, a następnie 
udostępniła je bezpłatnie organizacjom, którym mogły się 
przydać w walce z wirusem. Następnie Hive sprzedał hulaj-
nogi firmie taksówkowej Free Now, ale ten operator też nie 
odniósł sukcesu i szybko się wycofał54. 

Wypożyczalnia blinkee.city nie wyłączyła dostępu do 
swoich hulajnóg i działała dalej, nieco zmieniając model biz-
nesowy. Prezes blinkee.city mówił wtedy, że transport indy-
widualny jest najbezpieczniejszy i nie chcą zamykać ludziom 
możliwości korzystania z takiej właśnie formy transportu55.

Aplikacje mobilne wspomagające rozwój mikromobilności
Ciągły rozwój współdzielenia wszelkich środków transpor-
tu w Polsce zapoczątkował wdrażanie aplikacji ze skonso-
lidowanymi informacjami wykorzystującymi różne źródła  
zewnętrzne. W ten sposób jedna aplikacja pozwala na  

51 Ibidem
52 https://www.money.pl/gospodarka/epidemia-spadla-na-hulajnogi-elektryczne-

najwiekszemu-graczowi-koncza-sie-pieniadze-6493078746998913a.html (dostęp:  
20.05.2021). 

53 https://smartride.pl/bird-oglasza-powrot-do-polski-po-pandemii-krakow/ (dostęp:  
20.05.2021). 

54 https://spidersweb.pl/2019/12/free-now-hulajnogi-hive.html (dostęp: 20.05.2021). 
55 https://www.money.pl/gospodarka/epidemia-spadla-na-hulajnogi-elektryczne-

najwiekszemu-graczowi-koncza-sie-pieniadze-6493078746998913a.html (dostęp: 
20.05.2021). 

Rys. 13. Kalkulator przewidywanych przychodów dla franczyzobiorców blinkee.city
Źródło: https://biznesnaostro.pl/kupuje-hulajnogi-i-wlaczam-je-do-systemu-blinkee-city-sprawdzam-
czy-to-sie-oplaca/ (dostęp: 20.05.2021).
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odnalezienie wielu informacji, np. odnaleźć wszystkie po-
jazdy do współdzielenia w poszczególnych miastach Polski. 
Do takich aplikacji zaliczyć można np. take&drive oraz 
vooom. Rozwiązuje to problem instalowania kilku apli-
kacji na jednym telefonie, jak w przypadku wypożyczania 
hulajnóg elektrycznych (w Krakowie jest ich aż 5). Wielu 
osobom nie sprawia to problemu, gdyż mogą one stworzyć 
folder „wypożyczalnie e-hulajnóg”, ale w przypadku słab-
szych telefonów zbytnio obciążałoby to pamięć tych urzą-
dzeń. Kolejnym mankamentem jest sprawdzanie w każdej 
z aplikacji dostępności e-hulajnóg w okolicy oraz poziomu 
ich naładowania56. Takie aplikacje działają w oparciu o mo-
del MaaS, co w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza mo-
bility as a service, czyli mobilność jako usługa. MaaS w spo-
sób ciągły rozwija się w Europie Zachodniej oraz Ameryce 
Północnej. Podstawową jej zasadą jest wypożyczanie pojaz-
dów na minuty, co wpływa na wygodę oraz ekologię57.

Aplikacja take&drive
Aplikacja take&drive stworzona została dla osób korzy-
stających z różnych środków transportu współdzielonego 
w mieście. Oprócz pojazdów wskazuje połączenia komuni-
kacji miejskiej do najbliższych przystanków autobusowych 
oraz tramwajowych, jak również szybkiej kolei aglome-
racyjnej i metra. Aplikacja działa zarówno na telefonach 
z systemem Android, jak i iOS. W aplikacji znajdują się 
następujące pojazdy: e-hulajnogi, rowery miejskie, skutery 
elektryczne, samochody, samochody dostawcze. Co więcej, 
aplikacja, poza polskimi miastami, dostępna jest również 
dla miast na terenie UE. Pojazdy oraz przystanki wyświe-
tlane są na mapie, wskazując również lokalizację użytkow-
nika. Klikając na ikonkę przystanku, można dowiedzieć się 
o aktualnym czasie odjazdu, który aktualizowany jest na 
bieżąco, co jest przydatne, gdy w okolicy nie można znaleźć 
odpowiedniego pojazdu. Ciekawą opcją jest filtrowanie po-
jazdów, dzięki któremu można wybrać rodzaj środka trans-
portu, jak również jego napęd (elektryczny, hybrydowy lub 
benzynowy) i skrzynię biegów dla samochodów (manualną 
lub automatyczną)58.

Jest to jedyna aplikacja, w której można sprawdzać real-
ny czas odjazdu ze śledzeniem bieżących opóźnień. 
Przykładowo, takiego rozwiązania nie znajdzie się w aplika-
cji „Google Maps” oraz „Jakdojade”. Aplikacja w przyszło-
ści ma dawać możliwość wynajmu oraz dokonywania płat-
ności, ponieważ obecnie służy do lokalizowania pojazdów 
i przekierowywania do odpowiedniej aplikacji, dlatego 
trzeba mieć zainstalowane pozostałe aplikacje, aby skorzy-
stać z usług danej wypożyczalni. Aplikacja natomiast uła-
twia proces wyszukiwania pojazdów lub połączeń komuni-
kacji publicznej. Take&drive jest idealną aplikacją, która 
promuje alternatywne rodzaje przemieszczania się w wy-
branym mieście, co realnie wpływa na zwiększanie liczby 

56 https://antyweb.pl/hulajnogi-skutery-rowery-auta-na-minuty-w-jednej-aplikacji 
(dostęp: 20.05.2021). 

57 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/vooom-mobilnosc-30-szansa-na-
powrot-do-normalnosci-w-transporcie-miejskim-64491.html (dostęp: 20.05.2021). 

58 https://smartride.pl/premiera-aplikacji-take-and-drive/ (dostęp: 20.05.2021). 

użytkowników poszczególnych środków transportu współ-
dzielonego. Jest dostępna za darmo dla wszystkich osób, 
ponieważ opiera się na kilku źródłach zysku. Miasta są go-
towe do współpracy, jak również operatorzy współdzielo-
nych środków transportu, co zapewne wspomoże rozwój 
oraz zwiększy popularność takich pojazdów59. 

Aplikacja Vooom
Aplikacja Vooom wskazuje dostępność danych pojazdów 
na mapie, a w przyszłości ma zostać bardziej rozbudowa-
na i dawać możliwość planowania podróży, zakupu biletów 
oraz płacenia za wynajęty pojazd. Vooom pozwala na opty-
malizację wykorzystanych pojazdów oraz daje korzyści ope-
ratorom wypożyczającym na minuty. Aplikacja nie posiada 
jeszcze usług wszystkich dostępnych operatorów pojazdów 
współdzielonych, ale, jak mówi jej twórca Włodzimierz 
Łoziński, w przyszłości ma gromadzić wszystkie dostępne 
wypożyczalnie do współdzielenia środków transportu.

Vooom dostępna jest w 12 miastach Polski i oprócz wy-
najmu pojazdów na minuty ma możliwość wyszukiwania 
połączeń komunikacji miejskiej. Działanie aplikacji ma 
opierać się na modelach predykcyjnych oraz uczenia ma-
szynowego, co ma przyczynić się do planowania optymal-
nych przejazdów, uwzględniając czas oraz koszty. Powstanie 
tej aplikacji pozwala na usprawnienie procesu przemiesz-
czania się po mieście. Aby zacząć z niej korzystać, nie trze-
ba czytać skomplikowanych instrukcji, ponieważ jej obsłu-
ga jest prosta i intuicyjna. W dolnej części ekranu aplikacji 
można filtrować pojazdy, operatorów, jak również wybrać 
rodzaj napędu dla samochodów. Aplikacja dostępna jest 
w następujących miastach: Warszawie, Wrocławiu, Trój-
mieście, Poznaniu, Kra kowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, 
Szczecinie oraz Byd goszczy. Dla Warszawy aplikacja jest 
rozbudowana o aktualne śledzenie położenia autobusów 
oraz tramwajów, co jest przydatne przy planowaniu podró-
ży z niepewnym rozkładem jazdy60.

Idea aplikacji została doceniona przez ING Bank Śląski, 
który zainwestował 1 milion złotych, a sam projekt oraz 
wykonanie zostało sfinansowane z funduszu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w postaci grantu na kwotę  
3 milionów złotych. Współtwórcy CD Projekt, Michałowi 
Kicińskiemu, na tyle spodobał się projekt, iż postanowił zo-
stać jego inwestorem strategicznym. 

Aplikacja ma łączyć w sobie ekonomię oraz ekologię, co 
przyczyni się do obniżenia kosztów przejazdu, jak również 
wspomoże środowisko. Vooom jest przedsiębiorstwem po-
siadającym w 100% polski kapitał i, jak zaznacza, zamierza 
rozwijać się tylko w kraju. Co ciekawe, jest to jedyna apli-
kacja, która wprowadziła i regularnie promuje budżet mo-
bilności. Jest to nic innego jak miesięczny abonament opła-
cany przez przedsiębiorców swoim pracownikom na 
wykorzystanie na codzienne dojazdy między innymi do 
i z pracy, który przyznaje im pewną kwotę do wykorzysta-
nia na podróże pojazdami współdzielonymi, jak również 

59 Ibidem
60 https://antyweb.pl/voom-znajdowania-i-wynajmowanie (dostęp: 20.05.2021). 
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komunikacją miejską. Można nazwać to nowym rodzajem 
benefitu obok karty Multisport oraz prywatnej opieki zdro-
wotnej, które mają zachęcać do pracy w danej firmie. 
Pomysł bardzo dobrze odnajduje się wśród młodych osób, 
które preferują taki rodzaj przemieszczania się po mieście. 
Aplikacja dostępna jest zarówno na telefony z systemem 
Android, jak również iOS. Propozycją autora, która pozy-
tywnie wpłynęłaby na rozwój aplikacji, byłaby możliwość 
wprowadzenia usług taksówkowych świadczonych przez 
Bolta lub Ubera61.

Hulajnoga elektryczna przyszłości
Zgodnie z opiniami sporego grona ekspertów elektryczne 
hulajnogi trójkołowe w niedługim czasie zdominują rynek. 
Hulajnogi 4 kołowe również mogą okazać się atrakcyjnym 
środkiem transportu, ale obecnie pracuje się nad trójko-
łową półautonomiczną hulajnogą elektryczną. Zarówno 
piewsze wizualizacje, jak i sam koncept projektu, przy-
jęto z wielkim zachwytem w społeczeństwie, ale szybko 
został on ostudzony finalną ceną pojazdu. Mowa o mo-
delu KickScooter T60 od marki Segway, który posiada 
więcej zalet niż wad. Model wykorzystujący trzy koła ma 
samodzielnie wracać do bazy, gdzie zostanie naładowany 
(rys. 14). Zgodnie z założeniami hulajnoga za pomocą 
zdalnego połączenia z chmurą producenta, ma samodziel-
nie poruszać się po drogach. Takie rozwiązanie nie skupia 
się na zastosowaniu mocnego procesora wraz z dużą ilo-
ścią czujników w pojeździe, bo firma przyznała, że jest już 
w posiadaniu odpowiedniej technologii62.

Zgodnie z obietnicą hulajnoga miała trafić do masowej 
sprzedaży w I kwartale 2020 roku. Jednak termin dystry-
bucji uległ zmianie i oczekuje się na podanie nowego. 
Producent podał, że za model T60 będzie trzeba zapłacić  
1 400 USD (około 5 200 zł)63, a to spowodowało mieszane 
opinie o tej hulajnodze. Jednak taka hulajnoga ma nie być 
dostępna dla zwykłych użytkowników, tylko sprzedawana 
wyłącznie wypożyczalniom64. Modelem tym zainteresowa-
ne są takie wypożyczalnie jak: Lime, Lyft, Bird czy Uber. 

Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych dzięki takiemu 
rozwiązaniu mogłyby dużo zaoszczędzić, ponieważ aktual-
nie rozładowane hulajnogi muszą być zbierane przez pra-
cowników, przewożone do bazy, gdzie zostają naładowane, 
a następnie rozwożone po mieście. Niewątpliwe z początku 
taka hulajnoga, bez osoby kierującej, może zarówno za-
chwycać, jak i budzić kontrowersje, natomiast po pewnym 
czasie może stać się normalnością. 

W Polsce można zauważyć szybki rozwój urządzeń 
transportu osobistego (UTO), chociaż jeszcze 3–4 lata 
temu o takim sprzęcie mało kto słyszał. Widać zaintereso-
wanie tymi środkami transportu, gdyż ludzie pragną prze-

61 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/rusza-jedna-aplikacja-vooom-
integrujaca-mobilnosc-miejska-61390.html (dostęp: 20.05.2021). 

62 https://elektrycznyranking.pl/hulajnogi-elektryczne-3-kolowe-same-jezdza-
autonomiczne-1299/ (dostęp: 20.05.2021). 

63 Ibidem
64 https://pl.xiaomiplanet.sk/Segway-Ninebot-Kickscooter-T60-Kolobezka/ (dostęp:  

20.05.2021). 

mieszczać się, używając jak najmniej wysiłku, a zarazem 
omijać zatory drogowe. Producenci e-hulajnóg są zgodni, 
że dzięki równowadze, koordynacji rąk, nóg i oczu układ 
ciała kierującego pomaga w rozwoju psychoruchowym. 
Pojazdy z dwoma kołami wymagają znaczniejszego zaan-
gażowania oraz skupienia, dzięki czemu młode osoby, 
a w szczegól ności trochę starsze dzieci rozwijają różnorakie 
umiejętności. Natomiast podróżując na co dzień do pracy, 
tworzy się odmienny styl jazdy, więc korzystanie z trójkoło-
wej hulajnogi elektrycznej może być zdecydowanie przy-
jemniejsze. Osoby decydujące się na zakup własnej hulajno-
gi elektrycznej patrzą w głównej mierze na wygodę oraz, 
aby bezpiecznie i szybko dojechać do celu65.

Wydawać by się mogło, że zgodnie z założeniami pro-
jektu KickScooter T60 najważniejszą kwestią był autono-
miczny powrót hulajnogi do miejsca ładowania, a wygoda 
korzystania z hulajnogi sprawą drugoplanową. Nowy  
model to również bardzo dobre rozwiązanie dla osób star-
szych, ponieważ dzięki trzem kołom mogą czuć się zdecy-
dowanie pewniej. Pojazd posiada bardzo dobrą amortyzację 
w przedniej osi, która doskonale chroni przed wstrząsami 
z powodu nierówności na drodze. Efektem tego jest duża 
elastyczność kierowcy na zakrętach, który może się po-
chylać, nie bojąc się, że któreś z kół oderwie się od podło-
ża. Dodatkowo pojazd został wyposażony w trzy odrębne 
układy hamulcowe: hamulec regeneracyjny, hamulec bęb-
nowy oraz hamulec postojowy. Hulajnoga może maksy-
malnie rozpędzić się do 32 km/h, ale prędkość może zo-
stać dostosowana do wymogów prawnych danego regionu. 
Pojazd ma zasięg wystarczający na przejechanie około  
60 kilometrów, z maksymalnym obciążeniem 100 kilo-
gramów. Został wyposażony w baterię litową ze zdalnym 
mechanizmem blokującym, którą łatwo można wymienić. 
Większość podzespołów jest wodoodporna, posiadając 
klasę IPX5 oraz IPX7. Natomiast komputer pokładowy 
działa w oparciu o sześciordzeniowy procesor z zegarem 
1,8 GHz66. Model KickScooter T60 nie jest szerszy od 
standardowej hulajnogi elektrycznej.

65 https://elektrycznyranking.pl/hulajnogi-elektryczne-3-kolowe-same-jezdza-
autonomiczne-1299/ (dostęp: 20.05.2021). 

66 https://pl.xiaomiplanet.sk/Segway-Ninebot-Kickscooter-T60-Kolobezka/ (dostęp:  
20.05.2021). 

Rys. 14. Autonomiczne hulajnogi elektryczne KickScooter T60
Źródło: https://www.electrive.com/2019/08/19/new-segeway-kick-scooters-drive-themselves-back-to-base/ (dostęp: 
20.05.2021).
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Autonomicznych hulajnóg nie zobaczy się z dnia na 
dzień na polskich ulicach. Przykładowo firma Google już 
jakiś czas temu zaczęła pracę nad testowaniem autonomicz-
nych samochodów, ale, jak zapewnia, testy mają potrwać aż 
osiem lat. Samochody autonomiczne będą stosować zdecy-
dowanie bezpieczniejszą technikę jazdy z szybszą reakcją 
prowadzącego pojazd. Dzięki temu na drogach można bę-
dzie pomieścić większą liczbę tych samochodów67. Tak 
samo będzie z hulajnogami, które w przyszłości będą wza-
jemnie się komunikować oraz utrzymywać odpowiedni dy-
stans od innych uczestników ruchu. Pierwsze autonomicz-
ne hulajnogi elektryczne, takie jak KickScooter T60, będą 
wracać samodzielnie do miejsca ładowania, ale nie będą 
zastępować kierującego podczas jazdy.

Nowoczesny system ITS wspomagający rozwój hulajnóg 
elektrycznych
W marcu 2020 roku pojawiły się w Polsce pierwsze tote-
my rowerowe. Pierwsze i zarazem jedyne miasto w Polsce, 
które zdecydowało się na wybranie takich nowoczesnych 
systemów ITS to Warszawa, która wspólnie z Zarządem 
Dróg Miejskich oraz firmą Siemens Mobility wprowadziła 
system na warszawskie ścieżki rowerowe. Chociaż system 
może być kojarzony tylko z przeznaczeniem dla rowerów, 
to w rzeczywistości korzystać z niego może każdy, kto ko-
rzysta z danej ścieżki rowerowej, czyli nawet osoby prowa-
dzące hulajnogę elektryczną68. Totem rowerowy znajdujący 
się w Warszawie został przedstawiony na rysunku 15.

Obecnie w Warszawie znajdują się 53 urządzenia usytu-
owane na 30 skrzyżowaniach wybranych sześciu tras rowe-
rowych, które mają duże znaczenie transportowe w mie-
ście. Urządzenia działają poprawnie, jeśli informacje 
powtarzane są w całym ciągu dróg rowerowych. Totemy 
ustawia się w odległości od 80 do 120 metrów przed skrzy-
żowaniem, aby rowerzysta mógł odpowiednio zareagować. 
Totem nie jest sygnalizatorem, ale urządzeniem, które 
przekazuje informacje o utrzymaniu lub zmianie prędkości, 
aby płynnie przejechać przez skrzyżowanie. Totemy rów-

67 https://elektrycznyranking.pl/hulajnogi-elektryczne-3-kolowe-same-jezdza-
autonomiczne-1299/ (dostęp: 20.05.2021). 

68 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-totemy-rowerowe-juz-
gotowe-wiadomo-kiedy-zwolnic-kiedy-przyspieszyc-65737.html (dostęp: 20.05.2021). 

nież spełnią rolę punktów pomiarowych w sieci liczników 
miejskich69.

Zasada działania totemu jest stosunkowo prosta. 
W środku totemu, na wysokości 1,5 metra, gdyż jest to 
średnia wysokość osoby znajdującej się na rowerze, znajdu-
je się radar. W odległości około 20–40 metrów radar na-
mierza kierującego i dokonuje pomiaru jego prędkości, 
a następnie przekazuje tę informację do sterownika na 
skrzyżowaniu, który wysyła informację zwrotną, analizując 
prędkość oraz czas trwania sygnału zielonego o dostosowa-
niu stylu jazdy70.

Totem z przodu posiada wyświetlacz LED, który służy 
do komunikacji, oraz bardzo mały otwór na radar. Radar 
służy do pomiaru prędkości. Informacja o prędkości jest 
wysyłana do sterownika sygnalizacji świetlnej, a następnie 
informacja wraca i za pomocą wyświetlacza totemu przeka-
zywany jest jeden z czterech komunikatów. Wybór komu-
nikatu uzależniony jest od czasu, który pozostał do zmiany 
sygnału na sygnalizatorze świetlnym na skrzyżowaniu. Po 
długich ustaleniach firma Siemens Mobility zgodziła się na 
wprowadzenie symboli w kształcie syrenek. Informacja dla 
rowerzystów wyświetlana jest w postaci jednego z czterech 
wybranych anonimowanych znaków syrenki71:

•	 „Możesz zwolnić” – na skrzyżowaniu aktualnie jest 
sygnał czerwony, więc kontynuując jazdę z aktualną 
prędkością, będzie trzeba zatrzymać się na skrzyżo-
waniu, natomiast zwalniając, skrzyżowanie pokona 
się płynnie na sygnale zielonym.

•	 „Utrzymaj tempo” – na skrzyżowaniu aktualnie jest 
sygnał zielony, więc kontynuując jazdę z aktualną 
prędkością, skrzyżowanie pokona się płynnie na sy-
gnale zielonym.

•	 „Możesz przyspieszyć” – na skrzyżowaniu aktualnie 
jest sygnał zielony, więc kontynuując jazdę z aktualną 
prędkością, będzie trzeba zatrzymać się na skrzyżo-
waniu, natomiast przyspieszając, skrzyżowanie poko-
na się płynnie na sygnale zielonym.

•	 „Nie przejedziesz” – niezależnie od jazdy z aktualną 
prędkością, będzie wymagane zatrzymanie się na 
skrzyżowaniu.

Znaki w kształcie syrenki, pokazujące styl jazdy, jakim 
należy jechać, aby płynnie przejechać przez skrzyżowanie, 
zostały przedstawione na rysunku 16.

Zgodnie z wymienionymi komunikatami kierujący ma 
możliwość dostosowania stylu jazdy w celu płynnego poko-
nywania skrzyżowań na zielonym światle przy jednocze-
snym oszczędnym gospodarowaniu siłami. To z kolei spo-
woduje, iż jazda będzie bardziej wydajna, gdyż szybciej 
dotrze się do celu przy jednocześnie mniejszym wysiłku fi-
zycznym. Zgodnie z sugestiami warszawiaków opis komu-

69 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-kulisy-powstawania-
-totemow-rowerowych-66286.html (dostęp: 20.05.2021). 

70 https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-pierwszy-totem-rowerowy-
juz-stoi-i-dziala-62368.html (dostęp: 20.05.2021). 

71 https://inzynieria.com/drogi/wiadomosci/57935,totemy-rowerowe-w-warszawie-
kolorowe-syrenki-pomoga-rowerzystom (dostęp: 20.05.2021). 

Rys. 15. Totem rowerowy w Warszawie
Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-pierwszy-totem-rowerowy-juz-stoi-i-dziala- 
62368.html (dostęp: 20.05.2021).
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nikatów znajdujących się na obudowie totemu dodatkowo 
został przetłumaczony na język angielski72.

Powstałe totemy wzorowane były na podobnym rozwią-
zaniu funkcjonującym w Belgii. Jedną z cech wspólnych 
jest detekcja oparta o radar. Natomiast urządzenia te różnią 
się od siebie ze względu na konieczność wprowadzenia po-
trzebnych zmian, gdyż charakterystyka polskich ścieżek 
rowerowych jest odmienna. Zastosowana została komuni-
kacja ethernetowa, dzięki której można wysyłać więcej in-
formacji z/do totemu. Daje to możliwość większej elastycz-
ności oraz łatwiejszego rozwoju w przyszłości. Natomiast 
w badaniu wykorzystano wszystkie rodzaje detektorów 
(światłowodowe, radarowe i pętle indukcyjne), ponieważ 
totem miał być urządzaniem kompaktowym i jak najmniej 
ingerującym w nawierzchnię nowo powstałych dróg rowe-
rowych. Detektory światłowodowe zostały odrzucone 
w obawie ich uszkadzania podczas odśnieżania73.

Prototyp urządzenia został ustawiony na ulicy Aniele-
wicza przy Okopowej, zostały do niego wprowadzone dane 
wejściowe przeciętnego rowerzysty (m.in. przyspieszenie 
oraz średnia prędkość). Algorytm musiał być dostosowany 
do średniej prędkości 15 km/h, ponieważ rowerzyści 
w Warszawie poruszają się wolniej niż w Amster  damie 
i Kopenhadze, gdzie jeździ się ze średnią prędkością 
20 km/h. Podczas testowania należało dostosować czujniki 
do pomiaru na pasach dla rowerów, ponieważ rowerzyści 
mieli w tle samochody oraz autobusy, co utrudniało pomiar. 
Na osobnych drogach rowerowych nie było z tym proble-
mu, gdyż występował tylko ruch rowerów, hulajnóg elek-
trycznych oraz pieszych. Problem ten rozwiązał wybór ra-
daru multi-line, który pozwala dokładnie określić pole. 
W tym przypadku radar nie znajduje się w totemie, a na 
pobliskiej latarni lub słupie. Pozostałe zasady działania to-
temu nie zostały zmienione74. 

Powstałe totemy rowerowe są elementem Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR, czyli war-
szawskim ITS-em). Operator systemu Siemens Mobility 
ma nim zarządzać do 2025 roku. Projekt przewiduje syste-
matyczne modernizowanie sygnalizacji świetlnych oraz 
osprzętu (latarni, masztów oraz kamer detekcyjnych). Na 
poszczególnych skrzyżowaniach operator również ustala 

72 Ibidem
73 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-kulisy-powstawania-

-totemow-rowerowych-66286.html (dostęp: 20.05.2021). 
74  Ibidem

nieistniejące jeszcze przejazdy rowerowe albo blokuje rezer-
wy do wyznaczenia ich w przyszłości. Urządzenia informu-
jące kierujących o zalecanej prędkości, aby otrzymać sygnał 
zielony na najbliższym skrzyżowaniu, występowało jako 
dodatkowe kryterium w przetargu na rozwój ZSZR, przez 
co Warszawa nie musi dopłacać dodatkowo do obsługi sys-
temu. 

Zrealizowany projekt zdobył 5 miejsce wśród 587 pro-
jektów w walce o Nagrodę im. Wernera von Siemensa. 
Nagrodzony został pomysł, jego wykonanie i współpraca 
z klientem. W plebiscycie mogli wziąć udział wszyscy 
pracownicy Siemensa z całego świata (około 400 000 
osób), z czego w głosowaniu wzięło udział około 120 000 
pracowników. Jest to dowód na to, że jest zainteresowanie 
takimi typami rozwiązań. Firma Siemens Mobility po 
sukcesie w Warszawie otrzymała propozycje rozwijania 
takich urządzeń w Czechach, Austrii oraz Niemczech75. 
Mapa rozmieszczenia totemów rowerowych w Warszawie 
została przedstawiona na rysunku 17.

Podsumowanie
W Krakowie pomiędzy 2019 a 2021 rokiem dynamicznie 
rozwinęły się systemy wypożyczalni hulajnóg elektrycz-
nych. W porównaniu z wypożyczalnią rowerów miejskich 
Wavelo, jak również transportem publicznym, ceny za wy-
pożyczenie są zdecydowanie wyższe. Taką usługę transpor-
tową można zaliczyć do droższych, z cenami zbliżonymi 
do usług carsharingu czy taksówki. Przy codziennych do-
jazdach jest to dość kosztowny środek transportu, bardziej 
opłacalny przy przejazdach sporadycznych. Stąd operatorzy 
zachęcają do korzystania z pakietów promocyjnych, które 
są korzystniejsze cenowo dla użytkowników. Usługa e-hu-
lajnóg najbardziej odpowiednia jest dla osób pracujących 

75 Ibidem

Rys. 16.  
Znaki w kształcie syrenki  
na warszawskich totemach 
rowerowych
Źródło: https://www.transport- 
publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-
totemy-rowerowe-juz-gotowe-
wiadomo-kiedy-zwolnic-kiedy- 
przyspieszyc-65737.html (dostęp: 
20.05.2021).

Rys. 17. Mapa rozmieszczenia totemów rowerowych w Warszawie
Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-totemy-rowerowe-juz-gotowe-wiadomo-
kiedy-zwolnic-kiedy-przyspieszyc-65737.html (dostęp: 20.05.2021).
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w korporacjach, którzy są w młodym lub średnim wieku, 
na co dzień ubierają się zazwyczaj elegancko, a opłata dla 
nich nie jest barierą ograniczającą użytkowanie. Hulajnogi 
elektryczne przyciągają głównie osoby korzystające na co 
dzień z transportu zbiorowego, a nie z transportu indywi-
dualnego (samochodów). E-hulajnogi są również częścią 
mikromobilności odgrywającej ważną rolę w płynnej ko-
munikacji wewnątrz miasta, w której te jednoślady są inte-
gralnym wypełnieniem luki transportowej. Ponadto miasta 
takie jak Kraków są idealnym miejscem dla tego rodzaju 
biznesu z powodu dużej liczby turystów odwiedzających 
miasto przez cały rok, którzy z chęcią wykorzystują dostęp-
ne e-hulajnogi. 

Do skorzystania z usługi wystarczy pobranie wybranej 
aplikacji oraz zarejestrowanie się, ale najczęściej wymagane 
jest posiadanie karty, co może być ograniczeniem dla nie-
których osób, które chciałyby skorzystać z tej usługi. Te 
jednoślady są szybkie i łatwe w obsłudze, a dodatkowo 
można je pozostawiać poza wyznaczonymi punktami, za-
zwyczaj bez dodatkowych opat, ale zgodnie z określonym 
w prawie sposobem parkowania, ponieważ w przeciwnym 
razie grożą sankcje finansowe. Wprowadzenie wypożyczalni 
hulajnóg zwiększyło znacznie liczbę użytkowników tych jed-
nośladów i spowodowało – początkowo – z jednej strony 
spory chaos na ulicach z powodu braku odpowiednich prze-
pisów, a z drugiej – z powodu nieodpowiedniego zachowania 
użytkowników, takiego jak np. parkowanie na środku chod-
nika. Idąc śladem Stanów Zjednoczonych, dobrze byłoby 
wypracować reguły dobrego postępowania i współpracę po-
przez umowy samorządów z operatorami systemów, co mo-
głoby przyczynić się do ograniczenia np. chaosu parkingowe-
go. Takie działania podjęto już w Krakowie, a operatorzy 
chętnie przystąpili do współpracy. 

Porównując hulajnogi elektryczne do roweru miejskiego, 
można nazywać ten środek bardziej luksusowym (ze względu 
na koszty użytkowania). Z drugiej strony bardzo dobrze, że 
pojawiają się konkurencyjne środki transportu, ponieważ 
każdy może wybrać coś dla siebie (pod względem kosztów, 
komfortu jazdy i wygody przemieszczania się). W przeci-
wieństwie do roweru hulajnogi nie stanowią problemu dla 
damskich sukienek oraz spódnic. E-hulajnogi względem ro-
werów różnią się również szybkością rozpędzania się oraz wy-
dłużoną drogą hamowania. Hulajnogi są bardziej zwrotne, 
ale nie dają możliwości sygnalizowania manewru skrętu, 
a tylne światła są bardzo nisko umiejscowione, co powoduje 
słabszą widoczność. Elektryczne zasilanie nie wymaga od 
użytkowników użycia siły, co skutkuje z jednej strony na bra-
kiem zmęczenia, a z drugiej – brakiem aktywności fizycznej. 
Dla przykładu zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia 
jest codzienna przynajmniej 150-minutowa aktywność fi-
zyczna z umiarkowaną intensywnością76. 

Kolejnym aspektem jest niekoniecznie ekologiczny 
wpływ użytkowania hulajnóg na środowisko, co obecnie 
jest mocno promowane. W Polsce ponad 70% energii elek-

76 https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/nowe-zalecenia-who-dotyczace-
aktywnosci-fizycznej/ (odczyt 20 maja 2021 r.)

trycznej wytwarza się w elektrowniach węglowych, czyli 
wysoce nieekologicznych. Również krótka żywotność po-
jazdu wynosząca od 3 do 10 miesięcy wpływa na szybkie 
pojawianie się kolejnych nieekologicznych odpadów. 
Zamontowane akumulatory cechuje szybki proces zużycia 
się, ich recykling jest bardzo trudny, natomiast utylizacja 
bardzo kosztowna. Podsumowując: produkcja, użytkowa-
nie oraz utylizacja powodują powstanie emisji gazów cie-
plarnianych, co na pewno nie jest zgodne z zachowaniem 
ekologicznym. 

Ze względu na możliwą jazdę, nawet z prędkością wyż-
szą niż 25 km/h, hulajnogi mogą być dość niebezpiecznym 
środkiem transportu między innymi dlatego, że w Polsce 
używanie kasku podczas jazdy nie jest obowiązkowe. Nowe 
przepisy prawa wprowadzone w maju 2021 roku zezwalają 
na poruszanie się na takich jednośladach do 20 km/h na 
ścieżkach rowerowych oraz drogach z ograniczeniem pręd-
kości do 30km/h. Dozwolona jest również jazda pod chod-
niku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. W mediach 
natomiast można usłyszeć o zdarzających się wypad kach. 
Głównymi poszkodowanymi są zazwyczaj piesi, a nie użyt-
kownicy e-hulajnóg. Jazda takim środkiem wymaga dużej 
odpowiedzialności i nie należy traktować przejazdu hulaj-
nogą jako chwili beztroskiej rekreacji, ponieważ zdarzyły 
się już wypadki śmiertelne. 

Można oczekiwać, że z czasem ceny produkcji e-hulaj-
nóg i akumulatorów spadną, co powinno przyczynić się do 
większej dostępności, szczególnie dla mniej majętnych 
osób. Współdzielenie e-hulajnóg na pewno jest dobrym 
rozwiązaniem, ale w Polsce nadal wiele osób nie potrafi sza-
nować wspólnych rzeczy. Codziennie na ulicach można ob-
serwować w jaki sposób hulajnogi są pozostawiane w prze-
strzeni publicznej, co między innymi wpływa na ich krótką 
żywotność w środowisku miejskim. 

Hulajnogi elektryczne spowodowały rewolucję w trans-
porcie, ale trudno określić, czy przyczyniły się do ograni-
czenia podróży samochodami. Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, należy jeszcze poczekać parę lat i dopiero wówczas 
ocenić prawdziwy efekt.
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Streszczenie: Pojęcie zrównoważonej mobilności jest obecnie jednym 
z częściej poruszanych zagadnień w transporcie. Z pojęciem tym wiąże 
się m.in. rozwój ruchu pieszego i proekologicznych środków transportu, 
do których zaliczają się rowery, w tym rowery publiczne. W niniejszym 
artykule analizie poddane zostały dane z systemu rowerów publicznych 
Wavelo, który funkcjonował w latach 2017–2020 w Krakowie. Dane za-
wierały informacje o wybranych przez użytkowników trasach i czasie po-
dróży, dzięki czemu możliwa była ocena rozkładu czasowo-przestrzennego 
podróży rowerami miejskimi. Po przeprowadzonej procedurze czyszczenia 
danych o podróżach rowerowych w ramach systemu Wavelo i filtrowania 
danych o postojach opracowano metodykę oceny atrakcyjności otoczenia 
trasy oraz modele regresji logistycznej wpływu otoczenia trasy na postoje 
użytkowników rowerów miejskich. Dzięki temu uzyskano narzędzie dla 
decydentów i urbanistów służące do identyfikacji miejsc atrakcyjnych dla 
rowerzystów, co będzie pomocne w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
pod kątem wymagań tej grupy użytkowników.
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, ruch rowerowy, modelowa-
nie systemów transportowych, urbanistyka.

Modelowanie wpływu otoczenia  
trasy na postoje użytkowników  
rowerów miejskich1

Wprowadzenie
Ruch rowerowy jako problem badawczy analizowany jest 
przez różne dziedziny nauki, począwszy od inżynierii lą-
dowej i transportu, poprzez urbanistykę, nauki społeczne 
i ekonomiczne do medycyny. Problematyka ruchu rowero-
wego jest także zagadnieniem podejmowanym przez geo-
grafów transportu, którzy zajmują się analizą miejskiego 
i turystycznego ruchu rowerowego. Oprócz tego wykazuje 
się procesy rządzące ruchem rowerowym, wpływ warun-
ków klimatycznych, ukształtowania terenu, zagospoda-
rowania przestrzennego na preferencje transportowe czy 
subiektywne postrzeganie przestrzeni miast lub obszarów 
turystycznych [1]–[4]. W literaturze widoczna jest luka 
badawcza dotycząca metod szacowania popytu na podróże 
rowerowe. Powodem jest m.in. brak dobrej jakości danych 
o ruchu rowerowym. Wielu badaczy mimo to podjęło się 
próby określenia wpływu takich czynników jak: rodzaj tra-
sy, nawierzchnia czy warunki pogodowe na liczbę podró-
ży rowerowych [3], [5]–[9]. Niewielu z nich skupiło się 
natomiast na parametrach tych podróży, takich jak współ-
czynnik wydłużenia trasy czy czas i lokalizacja postojów. 
W artykule postanowiono sprawdzić, jak parametry podró-
ży rowerowych zależą od poziomu atrakcyjności otoczenia 
trasy, opisanego liczbą towarzyszących jej walorów kultu-
rowo-przyrodniczych. Badanie wszystkich podróży rowero-
wych nie było możliwe ze względu na brak danych, które 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

pokazywałyby, jak kształtują się wszystkie podróże rowero-
we w mieście, biorąc pod uwagę ich rozkład przestrzenny 
i czasowy. Dzięki możliwości pozyskania danych od ope-
ratora rowerów publicznych Wavelo, które funkcjonowały 
w Krakowie w latach 2017–2020, w artykule skupiono się 
na analizie wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowni-
ków rowerów miejskich, co dzięki modelom regresji logi-
stycznej udało się potwierdzić. 

Cele badań
Podjęte w artykule badania poszerzają wiedzę na temat pa-
rametrów podróży realizowanych w obrębie systemu rowe-
rów miejskich w Krakowie, a celem naukowym badań jest 
opracowanie modelu wpływu otoczenia trasy na parame-
try podróży w ramach systemu rowerów miejskich. Wśród 
działań służących osiągnięciu powyższego celu wymienić 
można analizę danych o podróżach rowerami miejskimi, 
w tym opracowanie metodyki weryfikacji dużych zbiorów 
danych o podróżach realizowanych z użyciem tego środka 
transportu oraz opracowanie modeli uczenia maszynowe-
go. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzupełnienie luki 
badawczej w zakresie analizy liczby i czasu postojów użyt-
kowników systemu rowerów publicznych.

Praktycznym celem prowadzonych badań jest opraco-
wanie narzędzia dla decydentów i urbanistów do identyfi-
kacji miejsc, które są atrakcyjne dla użytkowników rowe-
rów miejskich. W praktyce pozwala to na określenie tych 
obszarów, w których powinno się zwrócić szczególną uwagę 
na kształtowanie przestrzeni publicznej pod kątem urzą-
dzeń małej architektury i lokalizowania mebli miejskich 
umożliwiających odpoczynek, a także lokalizowania rowe-
rowej infrastruktury punktowej. Spełnia to warunki kre-
owania dobrej przestrzeni publicznej, która jest otwarta 
i dostosowana do potrzeb wielu grup użytkowników. 
Wpisuje się to także w szerszy kontekst promocji zrówno-
ważonego transportu i zmniejszenia zatłoczenia komunika-
cyjnego. Jednym ze sposobów redukcji takiego zatłoczenia 
jest odpowiednie kształtowanie przestrzeni transportowej, 
z uwzględnieniem potrzeb percepcyjnych i ruchowych 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, również pie-
szych i rowerzystów, co dotyczy nie tylko kształtowania in-
frastruktury liniowej. Takie podejście do rozwiązania tych 
problemów może być czynnikiem zachęcającym te grupy 
uczestników ruchu drogowego do wyboru właśnie takiego 
sposobu realizacji codziennych przemieszczeń [10]. To z ko-
lei przynosi szereg korzyści dla miasta, m.in. kreowanie  
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pozytywnego wizerunku miasta otwartego na promowanie 
ekologicznych form transportu, zmianę podziału zadań 
przewozowych, pozytywne zmiany przestrzenne ulic i pla-
ców, poprawa zdrowia publicznego czy poprawa warunków 
środowiska miejskiego. Należy pamiętać, że ruch rowerowy 
stanowi podstawowy składnik systemów transportowych 
w obszarach śródmiejskich.

Rozwój systemów rowerów miejskich
Rozwój różnych środków transportu bardziej niż inne czyn-
niki wpłynął na to, w jaki sposób przebiegał rozwój miast 
[11]. Pojawienie się roweru zmieniło sposób podróżowa-
nia i dało większą swobodę. Zahamowanie rozwoju ruchu 
rowerowego spowodowane było rozwojem motoryzacji, 
jednak obecnie ruch rowerowy w codziennych dojazdach 
ze względu na szereg korzyści staje się coraz bardziej po-
pularny. Rozwijający się ruch rowerowy stał się obiektem 
zainteresowania wielu badaczy. W literaturze pojawia się 
mnogość opracowań, w których poruszane są różnorakie 
aspekty ruchu rowerowego, takie jak: kwestie ekologicz-
ne, ekonomiczne, społeczne czy te związane z jego progno-
zowaniem i modelowaniem oraz z projektowaniem infra-
struktury rowerowej. Dodatkowo można wydzielić w li-
teraturze pozycje dotyczące badania wpływu czynników 
zewnętrznych na rozwój ruchu rowerowego oraz ukazujące 
ruch rowerowy jako element zrównoważonego rozwoju 
transportu. Pojawiają się także pozycje dotyczące funkcjo-
nowania samoobsługowych systemów krótkoterminowego 
wynajmu rowerów (ang.: bike-sharing) [12]. Systemy te są 
przykładem systemów pojazdów współdzielonych obejmu-
jących sieć strategicznie rozmieszczonych stacji, które dys-
ponują określoną flotą pojazdów. W najbardziej elastycznej 
formie użytkownicy, którzy wybrali się w podróż, mogą 
wypożyczyć rower znajdujący się w pobliżu źródła podróży 
i zwrócić go blisko miejsca docelowego. W podróżach in-
termodalnych tego typu system zwiększa dostępność trans-
portową, rozwiązując „problem pierwszej i ostatniej mili” 
[9], [13], [14]. W aspekcie korzyści rowerów publicznych 
Nair i in. (2013) zwracają uwagę, że dla użytkowników 
system wypożyczania rowerów oferuje zwiększone możli-
wości podróżowania dzięki elastyczności i niskim kosztom. 
Użytkownicy mają swobodę wyboru czasu wyjazdu, tras 
i celów podróży [13]. Shaheen i in. (2009), wśród zalet sys-
temu rowerów publicznych, wymieniają również: szerokie 
korzyści zdrowotne, większą świadomość ekologiczną, niż-
szy poziom kongestii, mniejsze zużycie paliwa i niższe kosz-
ty związane z przesunięciami modalnymi [15]. Shaheen i in. 
(2009) zwracają uwagę na prostą zasadę systemu rowerów 
publicznych: użytkownicy korzystają z roweru w razie po-
trzeby, bez ponoszenia kosztów i obowiązków związanych 
z posiadaniem roweru [15].

Początki rowerów publicznych datuje się na lata 60. XX 
wieku. Pierwsze rowery publiczne pojawiły się w Amster-
damie i wprowadzone zostały dzięki staraniom organizacji 
Provos, która była mocno zaangażowana w sprawy związa-
ne ze środowiskiem. Pomimo negatywnych doświadczeń 
związanych z wprowadzeniem białych rowerów w stolicy 

Holandii idea bike-sharing przykuła uwagę i doprowadziła 
do powstania pierwszej generacji rowerów publicznych 
określanych mianem białych bądź darmowych. Systemy te 
bazowały na bezkosztowej możliwości używania niezablo-
kowanych rowerów, które były rozmieszczone w mieście 
przypadkowo i z reguły malowane na jeden jasny kolor. 
Problemy związane z darmowymi rowerami doprowadziły 
do wprowadzenia w Kopenhadze w 1995 roku systemu, 
opartego o depozyt pieniędzy, które były zwracane po prze-
jeździe, a zablokowane rowery były zlokalizowane w spe-
cjalnych stojakach. To przyczyniło się do powstania drugiej 
generacji rowerów publicznych, a niedociągnięcia w jej 
funkcjonowaniu doprowadziły później do powstania trzeciej 
generacji [15]. Bike-sharing stał się popularny z jej wprowa-
dzeniem, a polegała na zastosowaniu automatycznego urzą-
dzenia transakcyjnego na każdej stacji i zidentyfikowanych 
użytkowników rowerów publicznych. Systemy te odniosły 
względny sukces na całym świecie. W Kopenhadze i Madrycie 
istnieją systemy rowerów publicznych czwartej generacji 
z ulepszonymi stacjami dokującymi, redystrybucją rowerów, 
integracją z innymi środkami transportu i rowerami elek-
trycznymi [14], [15]. Według stanu na maj 2021 roku na 
świecie funkcjonuje 2008 systemów rowerów miejskich, 
24 systemy są zawieszone, planuje się utworzenie 284 no-
wych systemów, a w 56 przypadkach zrezygnowano z wpro-
wadzania systemu rowerów miejskich. Dotychczas za-
mknięto na świecie 790 takich systemów [16]. Istniejące 
systemy funkcjonują według różnych modeli biznesowych, 
a ich operatorami są firmy reklamowe, zarządy transportu 
w miastach, organizacje non-profit czy prywatne firmy [15]. 
Pierwszy taki system w Polsce powstał w Krakowie w 2008 
roku i po różnych metamorfozach działał w latach 2017–
2020 pod nazwą Wavelo obok 19 innych systemów w kraju 
[17]. Co ważne krakowski system oferował rowery miejskie 
czwartej generacji (fotografia 1) [18]. 

Fot. 1. Rowery Wavelo na stacji wypożyczeń przy Placu Wszystkich Świętych 
Źródło: [19]

Stan badań nad modelowaniem systemów rowerów miejskich
W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg badań 
poświęconych analizie czynników wpływających na po-
dróże rowerowe w ramach systemów rowerów miejskich. 
Badania te zazwyczaj próbują rozpoznać potencjalne loka-
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lizacje stacji nowo tworzonych systemów oraz oszacować 
przepływy rowerowe i wykorzystanie rowerów miejskich, 
biorąc pod uwagę zmienne społeczno-demograficzne i dane 
dotyczące zagospodarowania (takie jak gęstość zaludnienia 
i miejsc pracy), a także parametry topologiczne i meteoro-
logiczne dla proponowanych lokalizacji [20]–[22]. Dane 
z systemów rowerów miejskich znajdują zastosowanie tak-
że w badaniach systemów już funkcjonujących, jednak ilość 
danych zebranych w takich systemach jest często bardzo 
duża. Etienne i Latifa (2014) zwracają uwagę, że powoduje 
to trudność uzyskania wiedzy z tych danych, korzystając 
z nich bez pomocy automatycznych algorytmów, które wy-
odrębniają wzorce mobilności i dają syntetyczny obraz in-
formacji o ruchu rowerowym w obrębie systemu rowerów 
publicznych [23]. Tran i in. (2015) zwracają uwagę, że te 
dane, które są zbierane w sposób automatyczny, stanowią 
cenne źródło informacji służących lepszemu zrozumieniu 
korzystania z rowerów miejskich. Są także lepszym źró-
dłem danych aniżeli wcześniej wykorzystywane tradycyjne 
badania, wykonywane celem określenia czynników, które 
mogą zachęcać do korzystania z rowerów publicznych [9]. 
Zhao i in. (2020) zauważają, że lokalizatory GPS w rowe-
rach miejskich pozwalają na bardzo dokładne analizy wpły-
wu rowerów miejskich na przestrzeń miejską, mobilność, 
zachowania podróżne, zrównoważony rozwój i dostępność. 
W porównaniu z innymi środkami transportu, dane doty-
czące udostępniania rowerów zwykle zawierają dokładne 
punkty początkowe i końcowe oryginalnych podróży, co 
jest przydatne do analizy wpływu użytkowania terenu [24]. 
Informacje o podróżach z ich czasem trwania, źródłem i ce-
lem, które są często publicznie dostępne, są nieocenionym 
źródłem pozwalającym na lepsze zrozumienie wzorców mo-
bilności [25]. 

Podejścia do badań danych z systemów rowerów miej-
skich różnią się w zależności od rodzaju wykorzystywanych 
danych i celu, do którego służą. Zebrane dane dotyczące 
istniejących systemów, mogą odpowiadać statystykom za-
jętości stacji, takim jak obłożenie stacji w ciągu dnia lub 
w kilku przedziałach czasowych, ale dostępne mogą być 
również dane dotyczące podróży (tj. dla każdej podróży 
wykonanej przy użyciu systemu), w którym to przypadku 
stacja początkowa i czas rozpoczęcia, oraz stacja docelowa 
i czas zakończenia podróży są rejestrowane [23]. W litera-
turze zagranicznej można znaleźć badania związane z zarzą-
dzaniem flotą w systemach pojazdów współdzielonych (m.
in.: Barth i Todd (1999), Nair i in. (2013), Etienne i Latifa 
(2014), Chen i in. (2016), Liu i in. (2016), Lin i in. (2018)), 
przy czym część odnosi się do systemów car-sharing [13], 
[23], [26]–[29]. Dzięki danym pozyskanym z systemów 
rowerów miejskich możliwe jest określenie, jak kształtuje 
się długość podróży z użyciem rowerów danego systemu. 
Wyniki Kou i Cai (2019) pokazują, że zarówno odległość, 
jak i czas trwania podróży, są zgodne z log-normalnym roz-
kładem w większych systemach rowerów publicznych (np. 
w Bostonie, Waszyngtonie, Chicago i Nowym Jorku), pod-
czas gdy dystrybucja dla mniejszych systemów jest różna: 
rozkład Weibulla, gamma i log-normalny, co wynika z fak-

tu, iż geograficzna granica systemów ogranicza przemiesz-
czanie się użytkowników [30]. Froehlich i in. (2009) prze-
analizowali dane z systemu rowerów miejskich w Barcelonie 
i metodą hierarchicznej klasteryzacji zbadali wzorce użyt-
kowania poszczególnych stacji i geograficzną dystrybucję 
rowerów na terenie miasta. Dodatkowo opracowany został 
model przewidywania liczby dostępnych rowerów na każ-
dej stacji w danym momencie w przyszłości [31]. 
Klasteryzacją posłużyli się także Etienne i Latifa (2014), 
którzy opracowali automatyczny algorytm oparty na no-
wym modelu statystycznym, który samoistnie grupuje sta-
cje rowerów publicznych zgodnie z ich profilem użytkowa-
nia [23]. Buck i Buehler (2012) badali wpływ różnych 
czynników, w tym obecności ścieżek rowerowych, liczby 
ludności, liczby gospodarstw domowych bez samochodów 
i miejsc sprzedaży detalicznej w pobliżu stacji wypożyczeń 
na podróże rowerowe w systemie rowerów miejskich 
w Waszyngtonie [32]. Daddio (2012) również przeprowa-
dził badania nad systemem rowerów miejskich w stolicy 
Stanów Zjednoczonych, otrzymując wniosek, że znaczący 
wpływ na liczbę użytkowników systemu ma odległość od 
środka ciężkości systemu – im dalej od niego, tym liczba 
rowerzystów, korzystających z rowerów miejskich, jest 
mniejsza [33]. Wang i in. (2012) w swojej analizie uwzględ-
nili roczne wskaźniki dla każdej stacji w Minneapolis i zba-
dali wpływ pobliskich obszarów biznesowych, gęstości 
miejsc pracy, cech społeczno-demograficznych, cech zabu-
dowy i zmiennych opisujących infrastrukturę transportową 
na roczne potoki podróży w obrębie systemu [34]. Rixey 
(2013) zbadał, z wykorzystaniem analizy regresji, wpływ 
charakterystyk demograficznych i cech zabudowy na śred-
nie miesięczne wykorzystanie rowerów na poziomie stacji 
w trzech różnych miastach w USA: Waszyngtonie, 
Minneapolis i Denver [35]. Wpływ użytkowania terenu, 
formy urbanistycznej i czynników meteorologicznych na 
zmianę profili popytu na podróże rowerowe w obrębie sys-
temu rowerów miejskich w Montrealu (Kanada) zbadali 
Eluru i in. (2014), skupiając się bardziej na wpływie zmien-
nych, mających wpływ w krótszym okresie, np. na pozio-
mie godziny, niż na danych zagregowanych do roku czy 
miesiąca. W przywołanych badaniach przeprowadzonych 
w Montrealu wykorzystany został model regresji liniowej 
oraz model liniowy mieszany [20]. Tran i in. (2015) podda-
li analizie uwarunkowania wpływające na popyt na podróże 
rowerowe w obrębie systemu rowerów miejskich w Lyonie 
(Francja), a szczególnie na jego atrybuty zabudowy wokół 
stacji [9]. W 2020 roku wyniki swoich badań dotyczących 
wpływu liczby sklepów detalicznych i biur biznesowych 
w pobliżu wypożyczalni rowerów miejskich na liczbę wypo-
życzeń opublikowali Lin i in. [36]. Dane z rowerów miej-
skich zostały wykorzystane także przez Brinkmanna (2020) 
do opisania różnic w sposobie wykorzystania rowerów miej-
skich przez turystów i zwykłych użytkowników posiadają-
cych abonament na przykładzie Rio de Janeiro i Miami 
Beach [37]. 

Dokonana kwerenda źródeł bibliograficznych ukazuje, 
jak rozlegle prowadzone są badania związane z systemami 
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rowerów publicznych. Okazuje się, że wiele miejsca w li-
teraturze poświęcono wpływowi zagospodarowania prze-
strzennego na zajętość stacji rowerów miejskich i liczbę 
podróży związanych z miejscami obudowanymi klastrami 
biurowymi czy sprzedaży detalicznej. Przeprowadzano 
także badania związane z atrakcyjnością otoczenia trasy 
w kontekście wyboru trasy, jednakże żadne ze znalezio-
nych badań nie odnosiło się do analizy postojów rowerzy-
stów i identyfikacji atrakcyjnych miejsc dla użytkowni-
ków systemów rowerów miejskich. Większość z badań 
w podobnym zakresie odnosi się do poszukiwania lokali-
zacji wypożyczalni, biorąc pod uwagę preferencje użyt-
kowników, ale także, a może przede wszystkim, opłacal-
ność danej lokalizacji pod kątem biznesowym dla 
operatora systemu. Dokonany przegląd stanu badań po-
zwolił autorowi utwierdzić się w przekonaniu, że w zakre-
sie poruszanym w niniejszym artykule, istnieje luka ba-
dawcza, którą dzięki tej pracy postarano się w pewnym 
stopniu wypełnić i zapoczątkować badania w analizowa-
nej płaszczyźnie.

Modele wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowników 
rowerów miejskich
Dane, które posłużyły do wykonania analiz w ramach niniej-
szego artykułu, pozyskane zostały dzięki uprzejmości ope-
ratora krakowskiego systemu rowerów miejskich Wavelo 
– firmy BikeU. Dane te obejmują 8 dni 2017 roku – od 31 
maja do 7 czerwca. Okres analizy przypada na szczyt tury-
styczny, a ponadto podróżom rowerowym w analizowanym 
okresie sprzyjały warunki pogodowe – średnia temperatura 
powietrza wahała się od 16,7⁰C do 21,3⁰C, opady deszczu 
miały charakter przelotny, a ciśnienie powietrza oscylowało 
wokół 1015 hPa [38]. Dane z systemu rowerów miejskich 
zostały oczyszczone według autorskiej metodyki opisanej 
w [39]. Spośród 34 969 rekordów w próbce nieoczyszczo-
nej uzyskano informacje o 27 859 podróżach. Zasadność 
przyjętej metodyki potwierdza normalizowanie się rozkła-
du średniej prędkości podróży w próbce (rysunek 1).

Z oczyszczonych danych pozyskane zostały informacje 
o postojach użytkowników rowerów miejskich. Zdecy-
dowano o przeprowadzeniu filtrowania postojów celem 
sprawdzenia, czy jest możliwe wydzielenie postojów nie-
spowodowanych czynnościami technicznymi czy kwestiami 
ruchowymi. Zaproponowana metodyka opisana została 
w [40]. Po przeprowadzonym procesie filtrowania spraw-
dzono rozkład przestrzenny postojów w postaci mapy cie-
pła (rysunek 2). 

Rys. 1. Rozkład średniej prędkości podróży w surowej próbce danych i próbce po każdym 
z etapów czyszczenia danych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Mapa ciepła postojów w wyfiltrowanej próbce danych 
Źródło: opracowanie własne, mapa: Google Maps

Ponadto określono podstawowe statystyki wyfiltrowa-
nych postojów (średnia, odchylenie standardowe, wartość 
minimalna i maksymalna oraz kwantyle: 25%, 50% i 75%). 
Zostały one przedstawione w tabeli 1.

Statystyki wyfiltrowanej próbki postojów

Średnia Odchylenie 
standardowe Min 25% 50% 75% Max

Czas postojów [min] 4,66 9,32 0,52 1,33 1,50 4,25 138,17

Źródło: opracowanie własne

Dane te pokazują, że w wyfiltrowanej próbce danych 
o postojach, najkrótszy z nich trwał 31 s, natomiast najdłuż-
szy 2 h 18 min 10 s, przy czym średni postój trwał 4 min  
40 s. Przyjęta metodyka pozwoliła zatem wyeliminować 
z próbki pierwotnej wartości anormalne, np. postój o długo-
ści ponad 8 h, co wynikało najprawdopodobniej z pozosta-
wienia roweru przy stacji bez jego zwrócenia w systemie. 

Modele przygotowane zostały w oparciu o siatkę pól – 
każde w rozmiarze 300 x 300 m. Każdemu z pól przypisa-
na została liczba postojów w analizowanym okresie oraz 
sumaryczny czas postojów. Na potrzeby przygotowania 
modeli wpływu otoczenia trasy na postoje użytkowników 
rowerów miejskich, liczbę i sumaryczny czas postojów 
przedstawiono w postaci zmiennej dychotomicznej na pod-
stawie percentyla rzędu 0,95, tj. liczba 1 została przypisana 
polom, dla których istnieje bardzo duże prawdopodobień-
stwo wystąpienia wielu postojów lub sumaryczny czas po-
stojów będzie znaczący. Ponadto każdemu z pól przypisane 
zostały występujące w nim walory krajobrazowe, tj.:

•	 zabytki architektury i budownictwa – obejmujące 
budynki różnego przeznaczenia: mieszkalne, sakralne, 
gospodarcze, itd.,

Tabela 1
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•	 zabytki techniki – obejmujące budowle inżynieryjne, 
np. bulwary wiślane, aleję Waszyngtona, wiadukt  
Talowskiego na ulicy Lubicz,

•	 zabytkowe obszary i tereny zielone, np. Planty, Park 
Krakowski, Młynówka Królewska, obszar pasa star-
towego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny,

•	 parki,
•	 parki leśne,
•	 cieki wodne,
•	 zbiorniki wodne.
 
Pełna procedura opracowanej waloryzacji otoczenia tra-

sy na potrzeby przygotowania modeli jej wpływu na posto-
je użytkowników rowerów miejskich przedstawiona została 
w [41]. Na podstawie wymienionych wyżej siedmiu walo-
rów krajobrazowych określony został dla każdego pola siat-
ki poziom atrakcyjności otoczenia trasy, który został przed-
stawiony na rysunku 3.

Tablica pomyłek dla powyżej opracowanego modelu przed-
stawiona jest na rysunku 4.

Na powyższej tablicy wartość 1192 odpowiada liczbie 
przewidywań prawdziwie negatywnych (ang.: True-
Negative), wartość 1 to liczba przewidywań prawdziwie 
pozytywnych (ang.: True-Positive), wartość 0 mówi o licz-
bie przewidywań fałszywie negatywnych (ang.: False-
Negative), natomiast wartość 7 określa liczbę przewidywań 
fałszywie pozytywnych (ang.: False-Positive).

Dokładność (ang.: accuracy) otrzymanego modelu wy-
nosi 99,4%, precyzja (ang.: precision), czyli stosunek wyni-
ków prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych 
i fałszywie dodatnich wynosi 100%, a czułość modelu (ang.: 
recall) określająca stosunek wyników prawdziwie dodatnich 
do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych wyno-
si 12,5%. Wskaźniki te potwierdzają bardzo dobrą jakość 
dopasowania modelu. Ponadto jakość klasyfikacji powyższe-
go modelu została zwizualizowana za pomocą krzywej ROC, 
przy czym wyznaczono także pole pod krzywą (auc – ang.: 
area under ROC curve). Dzięki temu wskaźnikowi można 
określić jakość klasyfikacji za pomocą krzywej ROC. W ana-
lizowanym przypadku wskaźnik ten wynosi 0,97, tj. zbliża 
się do 1, która oznacza klasyfikator idealny. 

W drugim kroku opracowano model logistyczny dla 
zbadania tego czy istnieje zależność pomiędzy atrakcyjno-
ścią otoczenia a prawdopodobieństwem wystąpienia dłu-
gich postojów użytkowników rowerów miejskich. Z pomo-
cą zaimplementowanego w języku Python narzędzia, na 
podstawie zbioru treningowego zmiennej objaśniającej opi-
sującej poziom atrakcyjności otoczenia trasy dla danego 
pola siatki waloryzacyjnej (a) i zbioru treningowego zmien-
nej objaśnianej y2

, mówiącej o prawdopodobieństwie tego, 
że łączny czas postojów będzie duży, określono model  
regresji logistycznej, który przyjął postać:

(2)

Na podstawie testu t-Studenta na poziomie prawdo-
podobieństwa równym 99,9%, współczynnik regresji 
opracowanego modelu jest istotny statystycznie. Z uży-

Rys. 3. Waloryzacja otoczenia trasy w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

Jak chodzi o opracowany model wpływu atrakcyjności 
otoczenia trasy na liczbę postojów użytkowników rowerów 
miejskich, to dzięki programowi napisanemu w języku 
Python, na podstawie zbioru treningowego zmiennej obja-
śniającej opisującej poziom atrakcyjności otoczenia trasy 
dla danego pola siatki waloryzacyjnej (a) i zbioru treningo-
wego zmiennej objaśnianej y1

, mówiącej o prawdopodo-
bieństwie tego, że liczba postojów będzie duża, określono 
model regresji logistycznej, który przyjął postać:

(1)

 
Na podstawie testu t-Studenta, na poziomie prawdopodo-
bieństwa równym 99,9% współczynnik regresji opracowa-
nego modelu jest istotny statystycznie. Dzięki powyższemu 
modelowi dla zbioru testowego zmiennych objaśniających, 
obliczono wartości predykowane zmiennej objaśnianej y1

. 
Oceny jakości i poprawności modelu klasyfikacyjnego do-
konano na podstawie tablicy (macierzy) pomyłek (ang.: 
confusion matrix). Macierz ta ma wymiar N×N, gdzie 
wiersze odpowiadają poprawnym klasom decyzyjnym (kla-
sy rzeczywiste), a kolumny decyzjom przewidywanym 
przez klasyfikator (klasy predykowane). Liczba nij

 na prze-
cięciu wiersza i oraz kolumny j to liczba przykładów z klasy 
i-tej, które zostały zaklasyfikowane do klasy j-tej [42]. 

Rys. 4. Tablica pomyłek dla modelu wpływu atrakcyjności otoczenia na liczbę postojów 
Źródło: opracowanie własne



TransporT miejski i regionalny 11–12 2021

36

ciem powyższego modelu dla zbioru testowego zmien-
nych objaśniających, obliczono wartości predykowane 
zmiennej objaśnianej y

2
. Oceny jakości i poprawności mo-

delu klasyfikacyjnego także dokonano na podstawie tabli-
cy pomyłek, która dla powyżej opracowanego modelu 
przedstawiona została na rysunku 5.

miejskich. W praktyce pozwala to na identyfikację miejsc, 
w których powinno się zwrócić szczególną uwagę na 
kształtowanie przestrzeni publicznej pod kątem urządzeń 
małej architektury i lokalizowania mebli miejskich umoż-
liwiających odpoczynek. Ponadto, zidentyfikowane dzięki 
opracowanemu modelowi miejsca są wskazówką dla ope-
ratorów systemów rowerów publicznych, gdzie powinno 
się zwrócić szczególną uwagę na lokalizowanie „stacji wir-
tualnych”, czyli stref, gdzie możliwe jest pozostawienie 
roweru bez fizycznie zainstalowanych stacji. Biorąc pod 
uwagę rozwój hulajnóg elektrycznych, często zastępują-
cych rowery miejskie, możliwe jest użycie opracowanego 
modelu do wyznaczenia miejsc atrakcyjnych także dla 
użytkowników tego typu systemu, co jest kluczowe dla 
decydentów w wyznaczaniu stref, w których można pozo-
stawić hulajnogi elektryczne. Jest to istotne z uwagi na 
przepisy w ramach nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, 
które weszły w maju 2021 roku, mówiące o konieczności 
pozostawiania hulajnóg elektrycznych w miejscach wyzna-
czonych przez zarządcę drogi [43]. Wniosek ten wymaga 
jednak dodatkowych badań, które porównają wzorce mo-
bilności użytkowników rowerów publicznych i hulajnóg 
elektrycznych.
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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza funkcjonowania wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych na minuty w Krakowie wraz z oceną preferencji 
oraz satysfakcji osób korzystających z tych wypożyczalni w tym mieście 
na podstawie przeprowadzonego badania marketingowego ich klientów. 
Dodatkowo omówiono wybór optymalnej wypożyczalni hulajnóg elek-
trycznych w Krakowie z wykorzystaniem metody analizy wielokryte-
rialnej AHP. W artykule znajduje się również odniesienie i porównanie 
systemu wypożyczalni e-hulajnóg na minuty z wypożyczalnią roweru 
miejskiego Wavelo.
Słowa kluczowe: mobilność, e-hulajnoga, wypożyczalnia e-hulajnóg, 
ocena satysfakcji i preferencji, analiza AHP.

Analiza satysfakcji i preferencji osób  
korzystających z wypożyczalni  
hulajnóg elektrycznych w Krakowie  
wraz z porównaniem do wypożyczalni  
rowerów miejskich Wavelo1

Wprowadzenie
Nowoczesne, lekkie, sprawne technicznie hulajnogi oraz 
systemy wypożyczalni e-hulajnóg spopularyzowały nowy 
środek transportu indywidualnego. Pozwoliły na szybkie 
przemieszczanie się i jednocześnie zaszczepiły nową ideę 
w myśleniu o mobilności miejskiej i nowy model zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców miast. Ich pojawienie się 
wyraźnie zmniejszyło zainteresowanie rowerami prywatny-
mi i miejskimi, a w Krakowie pośrednio przyczyniło się do 
likwidacji, przed upływem umowy z miastem, wypożyczal-
ni rowerów miejskich Wavelo.

Celem artykułu jest analiza funkcjonowania wypoży-
czalni hulajnóg elektrycznych na minuty w Krakowie wraz 
z oceną preferencji i satysfakcji osób korzystających z tych 
wypożyczalni. Artykuł składa się z dwóch części. W pierw-
szej zawiera wyniki analizy badania marketingowego prze-
prowadzonego wśród osób korzystających z wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych w Krakowie. W drugiej części 
omówiono wybór optymalnej wypożyczalni hulajnóg elek-
trycznych przy zastosowaniu metody AHP [1].

W badaniu ankietowym respondenci-użytkownicy wypo-
życzalni e-hulajnóg odpowiedzieli między innymi na pytania: 
w jakim celu pożyczają e-hulajnogi, wystawili ogólną ocenę 
funkcjonowania systemu w Krakowie oraz poszczególnym ce-
chom systemów wypożyczalni, następnie wskazali oceny pre-
ferencji tych cech. Dodatkowo w omówieniu niektórych pytań 
zamieszczono porównanie badania wypożyczalni e-hulajnóg 
z badaniem dotyczącym rowerów miejskich Wavelo [2]. 

Dla potrzeb analizy AHP wybrano osiem kryteriów 
oraz pięć rozpatrywanych wariantów. W podsumowaniu 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację Z. Bryniarska 
50%, K. Jarosiński 50%.

zostały omówione wnioski z całej analizy odnoszącej się do 
wypożyczalni e-hulajnóg oraz analizy AHP. 

Artykuł stanowi rozwinięcie o część badawczą artykułu 
Historia rozwoju ruchu hulajnogowego wraz z charakterystyką wy-
pożyczalni hulajnóg elektrycznych z Krakowa [3].

Metodyka badań wypożyczalni hulajnóg elektrycznych
Badania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych miały dwu-
kierunkowy charakter. W celu określenia preferencji i sa-
tysfakcji użytkowników wypożyczalni hulajnóg przeprowa-
dzono badania marketingowe. Natomiast metoda analizy 
wielokryterialnej (AHP) pozwoliła na wskazanie wypoży-
czalni, która w najlepszy sposób spełnia postawione wyma-
gania. Dodatkowo wspomagano się danymi pochodzącymi 
z różnych źródeł Internetu, a głównie stron internetowych 
następujących wypożyczalni hulajnóg elektrycznych: Bolt, 
Lime, Hulaj, blinkee.city oraz Tier. 

Za cel badań marketingowych postawiono również po-
równanie systemu wypożyczalni e-hulajnóg i wypożyczalni 
rowerów miejskich Wavelo w Krakowie. Z tego powodu w ba-
daniach satysfakcji i preferencji użytkowników hulajnóg zo-
stał użyty kwestionariusz ankiety wykorzystany w podobnych 
badaniach wypożyczalni rowerów [1]. Badania ankietowe 
miały na celu zgromadzenie informacji o: funkcjonowaniu, 
ocenie systemu, a następnie wskazaniu poziomu satysfakcji i pre-
ferencji wykorzystywanej przez użytkownika wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych w Krakowie. Próba badana, czyli 
część populacji poddana badaniu, była skierowana wyłącznie 
do osób, które korzystały przynajmniej jeden raz z dowolnej 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych znajdującej się 
w Krakowie, wliczając w to przedsiębiorstwa wypożyczające 
hulajnogi, które już nie są obecne w tej branży na krakow-
skim rynku [2].

Kwestionariusz pomiarowy opracowano, wykorzystując 
formularze Google2. Badanie rozpoczęto 26 kwietnia 2021 
roku i trwało ono trzy tygodnie, do 16 maja 2021 roku. 
W tym czasie udało się zgromadzić 549 ankiet. Informacje 
o badaniu przekazywano za pośrednictwem social media, za-
mieszczając formularz ankiety na wybranych stronach 
w serwisie społecznościowym Facebook. Ankieta została 
zmieszczona na stronach: Platforma Komunikacyjna 
Krakowa, Spotted Kraków oraz w grupach: Ogłoszenia 
Kraków i Małopolska, Elektryczne hulajnogi i skutery, 

2 https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
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Tech Ekipa Klawitera, Poglądy – to się zmienia, Krakowska 
Masa Krytyczna, Kraków Rowerem po Krakowie i okoli-
cach, Beczka: zróbmy coś razem.

Charakterystyka użytkowników wypożyczalni  
hulajnóg elektrycznych
Charakterystyka respondentów ankiety składała się z ana-
lizy struktury: płci, wieku, wykształcenia oraz statusu za-
wodowego. Struktura płci osób biorących udział w badaniu 
została przedstawiona na rysunku 1. Do badania przystąpi-
ło zdecydowanie więcej kobiet, które stanowią nieco ponad 
56% (308 osób), natomiast mężczyzn biorących udział było 
prawie 44% (241 osób).

Z drugiej strony osoby w podeszłym wieku mogą mieć pro-
blem z obsługą systemu, jak i z samą jazdą na hulajnodze. 
Natomiast udział osób w wieku poniżej 16 lat był niski, 
gdyż rejestrując się w niektórych wypożyczalniach, należy 
spełnić wymóg ukończenia 18 lat, a także posiadać konto 
bankowe i kartę płatniczą, którą należy dodać do konta, aby 
poprawnie zakończyć proces rejestracji. 

Trzecia część charakterystyki dotyczy wykształcenia, 
które może być: podstawowe, gimnazjalne, średnie, zawo-
dowe oraz wyższe. Struktura wykształcenia osób biorących 
udział w badaniu została przedstawiona na rysunku 3. Naj-
liczniejszą grupę stanowią ankietowani z wykształceniem 
wyższym (54,6%) i średnim (35,2%). W obu tych grupach 
zdecydowanie przeważały kobiety. Najmniej licznymi były 
osoby z wykształceniem zawodowym (2,0%), podstawo-
wym (3,1%) i gimnazjalnym (5,1%).

Rys. 1. Struktura płci osób biorących udział w badaniu
Źródło: opracowanie własne

Druga charakterystyka dotyczyła wieku ankietowanych. 
Dane przedstawiające strukturę wieku osób biorących udział 
w badaniu zostały podstawione na rysunku 2. Najbardziej 
liczną grupą wiekową wśród przebadanych osób byli ankie-
towani w wieku od 20 do 25 lat (52,8%). W tej grupie 
przeważający o 12,4 punktów procentowych (p.p.) udział 
miały kobiety. Kolejną grupą wiekową, ale już mniej liczną, 
byli ankietowani w wieku od 26 do 35 lat (20,8%). W gru-
pie tej również przewagę miały kobiety o 1,1 punktu pro-
centowego. Trzecią w kolejności grupę stanowili ankietowa-
ni w wieku od 16 do 19 lat (11,1%), w której mężczyzn było 
o 1,3 p.p. więcej niż kobiet. Kolejną grupą byli ankietowani 
w wieku od 36 do 45 lat (7,7%), gdzie udział kobiet był 
równy udziałowi mężczyzn. Do dwóch najmniej licznych 
grup należeli ankietowani w wieku powyżej 55 lat (2,9%) 
i poniżej 16 lat (1,6%). Powodem tak małego udziału ankie-
towanych powyżej 55 lat w badaniu prawdopodobnie był 
ograniczony dostęp do Internetu, a w tym do portalu spo-
łecznościowego Facebook, gdzie została zamieszczona ankieta. 

Rys. 2. Struktura wieku osób biorących udział w badaniu
Źródło: opracowanie własne

Wyniki charakterystyki ze względu na status zawodowy 
ankietowanych zostały przedstawione na rysunku 4. Domi-
nują w niej osoby pracujące (43,5%) i studiujące (39,5%). 
Udział pozostałych grup jest niewielki i wynosi odpowied-
nio: uczniowie 13,3%, emeryci i renciści 2,2% oraz bezro-
botni 1,4%. Przeprowadzone badanie nie dało możliwości 
wyboru opcji studiujący i pracujący, a jak wiadomo są też i tacy 
użytkownicy. W tym badaniu respondent musiał się zdekla-
rować jako studiujący lub jako pracujący.

Zgodnie z dokonaną charakterystyką osób biorących 
udział w badaniu, wykonaną w oparciu o zamieszczoną 
w kwestionariuszu obowiązkową metryczkę, można wysunąć 

Rys. 3. Struktura wykształcenia osób biorących udział w badaniu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Struktura statusu zawodowego osób biorących udział w badaniu
Źródło: opracowanie własne



TransporT miejski i regionalny 11–12 2021

40

wniosek, że statystycznym użytkownikiem wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych w Krakowie jest kobieta w wieku 
od 20 do 25 lat, z wykształceniem wyższym, która pracuje 
i/lub studiuje.

Częstotliwość i okres wypożyczania hulajnóg elektrycznych 
w Krakowie
Częstość wypożyczania hulajnóg nie jest zbyt wysoka. 
Podobne zjawisko obserwowano w przypadku wypożyczeń 
rowerów miejskich Wavelo (rys. 5). Ankietowani najczęściej 
deklarowali korzystanie z hulajnóg 2–3 razy w miesiącu  
lub rzadziej (70,8%). Wypożyczający hulajnogi 1–2 razy 
w tygodniu stanowili 15% ankietowanych. Stosunkowo 
duży był udział korzystających z hulajnóg codziennie 
(5,7%). Najmniej liczną grupę stanowili użytkownicy ko-
rzystający z hulajnóg elektrycznych 3–4 razy w tygodniu 
(6,2%) i 4–5 razy w tygodniu (2,4%).

powiedzieć, zaznaczając tylko: cały rok, wiosna, lato, jesień, 
zima. Struktura procentowa zgromadzonych odpo wiedzi 
znajduje się na rysunku 6. Najwięcej respondentów ko-
rzysta z hulajnóg latem (58,3%). Taka tendencja prawdo-
podobnie jest spowodowana: sprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi, okresem wakacyjnym oraz większą 
chęcią podróżowania na świeżym powietrzu. Liczną grupę 
osób stanowią również ankietowani korzystający z hulaj-
nóg elektrycznych przez cały rok (22,7%). Natomiast 
użytkownicy wypożyczających hulajnogi wiosną, jesienią 
i zimą stanowią odpowiednio: 13,2%. 3,8% oraz 2,0% 
badanych.

Rys. 5. Częstotliwość wypożyczania hulajnóg elektrycznych i roweru miejskiego Wavelo  
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Porównując wyniki badania dotyczącego roweru miej-
skiego Wavelo z 2019 roku [3] z badaniem dotyczącym 
hulajnóg elektrycznych, można zauważyć kilka podo-
bieństw. W obu przypadkach największy udział ma grupa 
osób korzystających odpowiednio z hulajnogi lub roweru 
miejskiego 2–3 razy w miesiącu lub rzadziej, z tym, że dla 
hulajnóg elektrycznych ta grupa jest większa o 4,6 p.p. 
Więcej użytkowników korzysta z hulajnóg również 1–2 
razy w tygodniu – jest to przewaga o 4,4 p.p. Natomiast 
zdecydowanie mniej jest użytkowników korzystających 
4–5 razy w tygodniu oraz 3–4 razy w tygodniu. Co cieka-
we, udział osób korzystających codziennie z obu środków 
transportu jest praktycznie taki sam. Wnioskując, zauwa-
żyć można, że osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych 
robią to rzadziej, traktując takie rozwiązanie jako rekre-
acyjną alternatywę. Wynikać to może z jeszcze małej popu-
larności oraz braku umiejętności poruszania się tym środ-
kiem transportu. Wypożyczalnie hulajnóg są postrzegane 
bardziej jako środek transportu okazjonalnego (rekreacyj-
nego) niż środek transportu używany na co dzień.

Z wypożyczalni hulajnóg elektrycznych oraz rowerów 
miejskich Wavelo można korzystać cały rok. Zapytano 
ankietowanych o porę roku, w której najczęściej wypoży-
czają hulajnogi elektryczne. Na pytanie można było od-

Rys. 6. Okres wypożyczania hulajnóg elektrycznych i roweru miejskiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

Porównując dane o okresach wypożyczania hulajnóg 
elektrycznych i roweru miejskiego Wavelo, widać podobne 
tendencje [3], ale użytkowników korzystających z hulajnóg 
elektrycznych przez cały rok jest o 7,7 p.p. więcej. 
Niewielkie różnice widać wśród respondentów korzystają-
cych wiosną oraz jesienią, a wynoszą one odpowiednio: 0,7 
oraz 0,4 p.p., natomiast zimą odsetek osób korzystających 
jest taki sam. Zaskoczeniem może być, w przypadku okre-
su letniego, mniejszy udział użytkowników hulajnóg elek-
trycznych o 8,8 p.p. względem rowerów miejskich Wavelo. 

Cele i przyczyny korzystania z hulajnóg elektrycznych  
w Krakowie
Uczestnicy badania określili cel i przyczyny korzystania 
z wypożyczalni hulajnóg elektrycznych. Ankietowani mo-
gli odpowiedzieć na półotwarte pytania zawierające goto-
we odpowiedzi, mając przy tym możliwość wybrania opcji 
„inne”, gdzie mogli wyrazić swoją opinię. Pytania te dawały 
możliwość wielokrotnego wyboru. Strukturę procentową 
uzyskanych odpowiedzi o celach podróży ankietowanych 
przedstawiono na rysunku 7.

Najczęściej celem korzystania z wypożyczalni hulajnóg 
elektrycznych jest rekreacja (53,5%). Znacznie mniej an-
kietowanych wskazywało na dojazdy obligatoryjne, czyli 
dojazd do/z szkoły lub uczelni (16%) oraz do/z pracy 
(13,3%). Zaledwie 7,1% osób wskazało odpowiedź inne, 
w której można było wyrazić swoją opinię. W odpowie-
dziach tych najczęściej wpisywano podróże niezwiązane 
z domem i pracą takie jak: powrót/dojazd na spotkania  
towarzyskie, powrót/dojazd z imprez, dojazd na siłownię, 
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dojazd do fryzjera, dojazd do przystanków komunikacji 
miejskiej. Dodatkowo osoby deklarowały, że korzystają 
z hulajnóg tylko w godzinach nocnych, gdy komunikacja 
miejska kursuje z mniejszą częstotliwością oraz alternatyw-
nie do taksówek. Niektórzy ankietowani wyjaśniali, że sko-
rzystali z wypożyczenia hulajnogi tylko raz, w celu wyko-
nania jazdy próbnej, deklarując przy tym, że zrobili to, 
przymierzając się do zakupu własnej hulajnogi. Pojawiło się 
również kilka odpowiedzi o korzystaniu w celach rozryw-
kowych (zabawa), co można zaliczyć do rekreacji.

Porównując odpowiedzi ankietowanych dotyczące celu 
podróży hulajnogami elektrycznymi z rowerami miejskimi 
[3], należy zauważyć mniejszy udział obligatoryjnych do-
jazdów (do/z pracy i szkoły) hulajnogami, łącznie aż o 15,4 
p.p. i większy o 12,5 p.p. udział odpowiedzi o celu, jakim 
jest rekreacja w stosunku do rowerów miejskich. Dla pozo-
stałych celów podróży (zakupy i inne) różnice wyborów są 
niewielkie. Można podsumować, że hulajnogi elektryczne 
z krakowskich wypożyczalni zdecydowanie częściej niż nie-
istniejące już rowery miejskie Wavelo traktowane są jako 
środek transportu rekreacyjnego.

Najrzadziej wybieranymi odpowiedziami były atrakcyjne 
ceny wypożyczenia hulajnóg oraz brak roweru miejskiego, 
stanowiąc odpowiednio: 9,8% oraz 3,0% wszystkich od-
powiedzi. Odpo wiedź „inne” z wyrażeniem swojej opinii 
wybrało jedynie 6,4% ankietowanych (tj. 43 osoby). 
Wskazywano, że najważniejszym powodem korzystania 
z hulajnóg elektrycznych jest przyjemność z jazdy (1,5%). 
Wspomniano, że jest to bardzo dobra alternatywa do ko-
munikacji miejskiej oraz roweru. W wielu odpowiedziach 
dodano, że jazda hulajnogą elektryczną nie powoduje prak-
tycznie wysiłku. W wielu odpowiedziach podkreślano cie-
kawość powodowaną pojawieniem się czegoś nowego 
(0,5%). Kolejne odpowiedzi dotyczyły niezależności (0,4%), 
gdyż hulajnogę można wypożyczyć praktycznie w dowol-
nym miejscu i zaparkować w miejscu docelowym, nie mar-
twiąc się o nią (z wyjątkiem kilku stref), cytując jednego 
z respondentów, że „jest to jedyny prawdziwy środek trans-
portu door to door”. Ktoś dodał opinię, że woli podjeżdżać 
hulajnogą niż płacić za bilety i podjeżdżać komunikacją 
zbiorową. Inne odpowiedzi, udzielone raz lub dwa razy, to: 
wygoda, prestiż, promocje, brak kasku oraz tylko raz.

Rys. 7. Cele podróży hulajnogą elektryczną i roweru miejskiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi na pytanie o przyczyny wyboru hulajnóg 
jako środka podróży ankietowanych przedstawiono na  
rysunku 8. Było to pytanie wielokrotnego wyboru. 
Najczęściej wskazywano, że decyzja o wypożyczeniu e-hu-
lajnogi wynika z szybkości przemieszczania się (36,9%) i trze-
ba również zaznaczyć, że odpowiedź tę wskazało ponad ¾ 
ankietowanych (78,4%). Kolejną najczęściej wybieraną 
odpowiedzią była możliwość ominięcia korków ulicznych 
(15,4%), którą wskazała prawie ⅓ respondentów. Kraków 
jest w czołówce najbardziej kongestyjnych miast Polski  
i z tego powodu poruszanie się po nim autobusem lub sa-
mochodem jest zazwyczaj bardziej czasochłonne niż jazda 
hulajnogą elektryczną. Następnym powodem wyboru hu-
lajnogi elek trycznej jest brak samochodu (14,1%) wskaza-
ny przez 29,9% ankietowanych. Właśnie ta grupa użyt-
kowników jest bardziej skłonna wybrać hulajnogę 
elektryczną niż komunikację miejską. Mniej niż ¼ osób 
(22,3%), wybór e-hulajnogi jako środka transportu 
(10,5% odpowiedzi na to pytanie) tłumaczyła ekologicz-
nym trybem życia. Taką odpowiedź można interpretować 
chęcią obniżenia emisji i zanieczyszczenia powietrza. 

Legenda: * odpowiedź oznaczona gwiazdką oznacza, że w poprzednim badaniu dotyczą-
cym roweru miejskiego Wavelo nie było takiej odpowiedzi
Rys. 8. Przyczyny wypożyczania hulajnóg elektrycznych i roweru miejskiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

Porównując przyczyny wypożyczenia w obu systemach, 
można zauważyć [3], że hulajnogi elektryczne są wypoży-
czane zdecydowanie częściej z powodu szybkości prze-
mieszczania się, udział tej odpowiedzi jest o ponad 12 p.p. 
większy. Z kolei odpowiedzi „możliwość ominięcia zatorów 
drogowych” oraz „ekologiczny tryb życia” były o ponad  
8 p.p. częściej wskazywane w przypadku wypożyczalni ro-
werów miejskich. Świadczyć to może o tym, że w Polsce 
ponad 70% energii elektrycznej wytwarzane jest przez 
elektrownie węglowe3, więc korzystanie z hulajnóg jest tyl-
ko przeniesieniem problemu zanieczyszczenia powietrza 
w inny rejon Polski, czego być może są świadomi ankietowa-
ni. Odpowiedź „brak samochodu” utrzymuje się na podob-
nym poziomie, ale w przypadku hulajnóg elektrycznych 

3 https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/ (dostęp: 
20.05.2021).
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udział tej odpowiedzi jest większy o 1,6 p.p. Natomiast 
mniej, o 1 p.p., było odpowiedzi dotyczących „atrakcyjnych 
cen wypożyczania hulajnóg”. Spowodowane to prawdopo-
dobnie jest, że korzystanie na co dzień z hulajnóg jest droż-
sze, nawet wykorzystując różnego rodzaju promocje i abo-
namenty wyprowadzane przez wypożyczalnie. Jest to 
zdecydowanie droższe rozwiązanie niż w przypadku abona-
mentu miesięcznego za rower miejski Wavelo, gdzie płaciło 
się 0,63 zł/h (19 zł miesięcznie za 60 minut jazdy dziennie) 
[3], co jest znaczną różnicą. Kolejną sprawą jest fakt, że 
rower miejski był dotowany, jak sam nazwa wskazuje przez 
miasto, lecz wsparcie to okazało się na tyle małe, że opera-
tor systemu, firma BikeU nie był w stanie utrzymać się na 
rynku i musiał zrezygnować z dalszej działalności w Krakowie. 
Dodatkową odpowiedzią była właśnie odpowiedź „brak ro-
weru miejskiego”, oznaczona na wykresie gwiazdką z wzglę-
dów oczywistych, którą zaznaczyło 20,9% ankietowanych. 
Można powiedzieć więc, że co piąty użytkownik hulajnóg 
elektrycznych korzystał z nich jako z alternatywnego do ro-
weru miejskiego środka transportu i prawdopodobnie może 
być byłym użytkownikiem systemu rowerów miejskich. 
Odpowiedzi „inne” padały zdecydowanie rzadziej w obec-
nym badaniu z różnicą, aż sześciu p.p. 

odpowiedzi „integracja z kartą miejską”, którą wybrało po-
nad 31% ankietowanych. Widać, że mieszkańcy Krakowa 
chcieliby większego zaangażowania miasta w wypożyczal-
nie hulajnóg elektrycznych, dając możliwość np. wypoży-
czania hulajnóg elektrycznych z użyciem KKM. Czwartą 
najczęściej wybieraną odpowiedzią było „wprowadzenie 
jednego operatora”, którą wybrało ponad 25% ankietowa-
nych. Wynika z tego, że co czwarty respon dent chciałby, 
aby w mieście znajdowała się jedna wypożyczalnia. Zaletą 
takiego rozwiązania byłaby na pewno większa dostępność 
hulajnóg oraz, być może, większy obszar wynajmu obejmu-
jący cały Kraków. W takim przypadku hulajnogi musiały-
by stać się bardziej miejskie niż prywatne, by miasto mogło 
ustalać ceny wypożyczeń. Za lepszą jakością hulajnóg opo-
wiedziało się 18,8% ankietowanych, a za lepszym ich wy-
posażeniem tylko 12,1%. Świadczyć to może, że w ocenie 
praktycznie co piątego badanego hulajnogi powinny mieć 
lepszy stan techniczny, natomiast w przypadku co dziesią-
tego badanego dodatkowo powinno się zwiększyć wyposa-
żenie, np. chociażby uchwyt na telefon, który obecnie jest 
tylko w hulajnogach niemieckiego operatora Tier. Za zmia-
ną przepisów prawnych opowiedziało się 17,9% ankieto-
wanych. Nowe przepisy weszły w życie dopiero 20 maja 
2021 roku, a ankieta była przeprowadzona w dniach od  
26 kwietnia do 16 maja i badani mogli odnosić się do nowo 
wprowadzanych przepisów, że są niekorzystne lub do sytu-
acji, gdzie hulajnogi elektryczne nie były uregulowane tak 
naprawdę żadnymi przepisami. 

Do najrzadziej wybieranych należała odpowiedź „ła-
twiejsza obsługa systemu” wskazana przez 6,6% badanych 
oraz „inne” – przez 5,5% ankietowanych. W odpowiedzi 
„inne” zwracano uwagę, że należy zwiększyć limit prędko-
ści, gdyż obecny 25 km/h dla hulajnóg jest zbyt mały, a po 
wprowadzeniu nowych przepisów limit ten jeszcze się 
zmniejszy – do 20 km/h, co zamiast zachęcić, zniechęci 
wiele osób do korzystania z tej alternatywnej formy trans-
portu. Kolejną równie często powtarzającą się odpowiedzią 
było „doprecyzowanie przepisów”, a w szczególności doty-
czących: parkowania hulajnóg, zwiększenia limitu prędko-
ści oraz wprowadzenia możliwości jazdy we dwójkę. Dużo 
odpowiedzi dotyczyło zwiększenia liczby miejsc, w których 
można oddawać i zwracać hulajnogi. Obecnie te punkty 
w Krakowie nazywają się punktami mobilności i zastąpiły 
dawne stacje systemu roweru miejskiego Wavelo. Kilka od-
powiedzi dotyczyło wprowadzenia innych form płatności za 
usługę, np. przelewu lub blik, obecnie jest to możliwe tylko 
poprzez dodanie numeru karty kredytowej. W odpowie-
dziach wspomniano, że należy zwiększyć liczbę stref 
w obecnym obszarze wynajmu, w których można zaparko-
wać oraz, że należy rozbudować sieć wypożyczalni do ob-
szaru całego Krakowa. Kilka odpowiedzi sugerowało, że 
nic nie należy już robić, gdyż system obecnie działa bardzo 
dobrze lub nawet ograniczono tę wypowiedź do samego 
„nic”. Odpowiedziami padającymi raz lub dwa były: możli-
wość korzystania z Multisport (co umożliwiałoby np. dar-
mowe przejazdy przez kilkanaście minut dziennie), promocje, 
większa kultura użytkowników, chcąc uniknąć spóźnienia 

Legenda: * odpowiedź oznaczona gwiazdką oznacza, że w poprzednim badaniu dotyczą-
cym roweru miejskiego Wavelo nie było takiej odpowiedzi
Rys. 9. Czynniki zwiększające częstości korzystania z hulajnóg elektrycznych i roweru miej-
skiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

Zróżnicowanie powodów, które skłoniłyby ankietowa-
nych do częstszego wypożyczania krakowskich hulajnóg 
elektrycznych przedstawiono na rysunku 9. W odpowiedzi 
na to pytanie można było wskazać kilka czynników. 
Najczęściej wskazywanym była „niższa cena wypożyczenia” 
(25,5%), którą zakreśliło 70,9% ankietowanych. Kolejnym 
istotnym czynnikiem okazało się „poszerzenie obszaru wy-
najmu” (20,1%) wskazane przez prawie 56% responden-
tów. Ważnym czynnikiem była także „lepsza infrastruktura 
do jazdy”, zaznaczona przez 34% ankietowanych. Świadczyć 
to może, że w ocenie co trzeciego respondenta infrastruktu-
ra ta nadal nie jest dostatecznie rozwinięta, chociaż miasto 
Kraków dba o rozwój w tym zakresie, czego dowodem są 
remonty krakowskich ulic, chodników oraz tworzenie no-
wych ścieżek rowerowych. Dużym zaskoczeniem jest udział 
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(przy małej dostępności czasu) oraz, aby system ten miał 
kilka minut darmowych dziennie, jak np. w przypadku nie-
których rowerów miejskich. Rozwiązanie uruchomienia 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych proponował Kraków, 
który chciał zapłacić za koszty ich wdrożenia, ale w zamian 
operatorzy musieliby uzyskać wyłączność koncesyjną, 
świadcząc takie usługi. Projektu nie udało się zrealizować, 
ponieważ firmy wynajmujące nie były zainteresowane 
udziałem w przedsięwzięciu sprzecznym z opracowanym 
przez nie modelem biznesowym4.

Przy niektórych odpowiedziach znajdują się gwiazdki, 
które sygnalizują różnice w odpowiedziach lub brak takich 
pytań w badaniu dotyczącym wypożyczalni rowerów miej-
skich. Porównując wyniki badań marketingowych z bada-
niami dla systemu rowerów miejskich [3], można zauwa-
żyć, że udziały poszczególnych czynników zwiększających 
częstości korzystania z hulajnóg lub rowerów uległy znacz-
nym zmianom. W obecnym badaniu największy udział ma 
niższa cena i, względem badania dotyczącego roweru miej-
skiego, okazuje się ona ważniejsza o ponad 5 p.p. To dowód 
na to, że hulajnogi elektryczne są zdecydowanie droższym 
rozwiązaniem niż ich konkurent rower miejski. Wyższa 
cena, jak już wspomniano wcześniej, spowodowana jest 
brakiem dopłat miasta do funkcjonowania systemu. Warto 
zaznaczyć, że w każdym biznesie należy brać pod uwagę 
dwie strony, usługobiorcę oraz usługodawcę, ceny obecnie 
funkcjonujących systemów są uzasadnione rentownością 
wypożyczalni, a ich znaczna obniżka mogłaby skończyć się 
z szybkim bankructwem takich systemów. 

W przypadku innych odpowiedzi wskazywane czynni-
ki są mniej istotne dla użytkowników hulajnóg niż były 
one dla użytkowników rowerów miejskich. Bardzo duże 
różnice widoczne są dla odpowiedzi „lepsza jakość hulaj-
nóg/rowerów” (o prawie 16 p.p.) i „integracja z kartą 
miejską” (o prawie 11 p.p.), „łatwiejsza obsługa sytemu” 
(o prawie 7 p.p.). Wynika z tego, że hulajnogi są zdecydo-
wanie lepszej jakości niż rowery miejskie. Może to być 
spowodowane tym, że hulajnoga ma mniej podzespołów, 
z których jest zbudowana, tym samym ma mniej części, 
które mogą się popsuć. Warto dodać również, że hulajno-
gi są dość świeżym produktem na rynku i ich jakość za 
rok lub dwa może ulec obniżeniu w punktu widzenia 
użytkowników. Z kolei integracja z Krakowską Kartą 
Miejską jest oczekiwaną przez ankietowanych funkcjonal-
nością, która jest trudna do zrealizowania, gdyż wypoży-
czalnie hulajnóg są prywatną własnością5. Obsługa syste-
mu hulajnóg jest łatwiejsza, gdyż – aby odblokować 
hulajnogę wystarczy zeskanować kod QR z ekranu hulaj-
nogi, a w przypadku roweru należało użyć panelu z tylnej 
części roweru i wpisać numer konta lub przyłożyć kartę 
użytkownika, podać PIN, a następnie wyciągnąć blokadę. 
Dodatkowo należało zapłacić z góry, wybierając abona-
ment lub jazdę na minuty (0,20 zł/min lub 0,06 zł/min 
dla UJ oraz UJ CM). Czas odblokowania roweru Wavelo 

4 https://regiony.rp.pl/trendy/18879-miasta-zarobia-na-jednosladach (dostęp: 20.05.2021).
5 https://regiony.rp.pl/trendy/18879-miasta-zarobia-na-jednosladach (dostęp: 20.05.2021)

był zdecydowanie dłuższy, przy czym komputery w tych 
rowerach miały zużyte klawiatury, co utrudniało wpisy-
wanie numeru do logowania i wtedy najlepiej było wybrać 
inny rower, aby przyspieszyć ten proces [3]. 

Inne odpowiedzi niewiele się różnią od odpowiedzi do-
tyczących rowerów miejskich: „lepsze wyposażenie hulaj-
nóg/rowerów” (3 p.p.), „lepsza infrastruktura do jazdy” (4 p.p.). 
Pojawiły się trzy nowe odpowiedzi: poszerzenie obszaru 
najmu, wprowadzenie jednego operatora oraz zmiana prze-
pisów prawnych. Ta pierwsza została zastąpiona przez dwie 
z badania o rowerach, które dotyczyły stacji w rejonie za-
mieszkania oraz docelowym. Łącznie te dwie odpowiedzi 
wybrało 53,9% respondentów w badaniu dotyczącym ro-
werów miejskich Wavelo względem 55,9% odpowiedzi do-
tyczących poszerzenia obszaru wynajmu. Dlatego porów-
nując te dwie odpowiedzi z obecną drugą najczęściej 
wybieraną odpowiedzią „poszerzenie obszaru najmu”, nie 
widać zbytniej różnicy, gdyż różnica wynosi dokładnie 2 p.p. 
Również odpowiedzi „inne” są na podobnym poziomie, z nie-
znaczną różnicą 0,6 p.p.

Długości pokonywanych tras oraz czas spędzany  
na hulajnogach elektrycznych w Krakowie
Dane dotyczące długości pokonywanych tras oraz czasu 
spędzanego na hulajnogach elektrycznych z krakowskich 
wypożyczalni zostały przeanalizowane dla wszystkich an-
kietowanych i z podziałem na cechy metryczkowe: płeć, 
wiek, wykształcenie i status zawodowy. Struktura długości 
pokonywanych tras została przedstawiona na rysunku 10.

Większość ankietowanych (64,5%) deklarowało, że naj-
częściej jeździli na dystansach poniżej 4 kilometrów. Co 
piąty wypożyczający pokonywał dystans 5–10 km. Im 
dłuższy dystans, tym mniej osób wskazywało taką odpo-
wiedź. Odległości 11–20 kilometrów, 21–30 kilometrów 
oraz powyżej 31 kilometrów deklarowało odpowiednio: 
8,5%, 4,1%, 2,6% ankietowanych. Zauważyć można, że 
udział kobiet przeważał prawie na wszystkich odcinkach 
z wyjątkiem zakresu 11–20 kilometrów, gdzie nieznacznie 
wyższy był udział mężczyzn. Patrząc na wiek responden-
tów, to na odcinkach: poniżej 4 kilometrów, 5–10 kilome-
trów oraz 11–20 kilometrów przewagę miały osoby w mło-
dym wieku (20–25 lat). Analizując wykształcenie badanych, 

Rys. 10. Długości tras pokonywanych hulajnogami elektrycznymi i roweru miejskiego Wavelo 
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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można zauważyć, że osoby ze średnim i wyższym wykształ-
ceniem pokonywały najwięcej tras do 20 kilometrów. Na 
dłuższych trasach ich udział procentowy był niewielki. 
Biorąc pod uwagę status zawodowy, największy udział mia-
ły osoby pracujące oraz studenci, którzy wykonywali prze-
jazdy głównie do 20 kilometrów. W badaniu nie uwzględ-
niono w metryczce odpowiedzi, pracujących studentów, 
natomiast uczniowie najchętniej korzystają z hulajnóg na 
trasach poniżej 4 kilometrów. Spowodowane może to być 
wysoką ceną za przejazd i zazwyczaj brakiem własnych do-
chodów.

Porównując badania długości tras hulajnóg elektrycz-
nych i roweru miejskiego Wavelo, zauważalny jest zdecy-
dowanie wyższy (o ponad 20 p.p.) udział przejazdów na 
odległości do 4 kilometrów na hulajnogach niż na rowerach 
miejskich [3]. Podobnie duża różnica występuje w przejaz-
dach na odległość 5–10 kilometrów, ale tym razem więcej 
(o ponad 20 p.p.) było przejazdów rowerami miejskimi. 
Świadczy to o tym, że hulajnogi elektryczne z wypożyczalni 
są traktowane jako środek do przemieszczania się na krót-
kie odległości, zazwyczaj prawdopodobnie dla skrócenia 
czasu przejścia. W pozostałych grupach widać małe różnice 
dla 11–20 kilometrów i powyżej 31 kilometrów odpowied-
nio o: 0,7 oraz 0,8 p.p. oraz w grupie 21–30 kilometrów 
więcej odpowiedzi o 2,3 p.p.

Wyniki analizy czasy wypożyczenia hulajnogi deklaro-
wane przez ankietowanych przedstawiono na rysunku 11. 
Najczęściej (35,7%) hulajnogi są wypożyczane na krótko, 
tj. do 5 minut. Jedna piąta ankietowanych wskazywała na 
czas od 5 do 10 minut. Zauważyć można, że ankietowani 
nie wypożyczają hulajnóg na długi czas. Odpowiedź powy-
żej 30 minut zaznaczyło tylko 5,5% ankietowych. Udział 
kobiet przeważa prawie w każdej grupie, z wyjątkiem gru-
py 10–15 minut, gdzie jest równy udziałowi mężczyzn. 
Analizując wiek ankietowanych, widać, że przy każdej od-
powiedzi na pytanie o czas przejazdu przeważają osoby w wie-
ku 20–25 lat. Z uwagi na wykształcenie największy udział 
stanowią absolwenci szkół średnich oraz wyższych. W przy-
padku statusu zawodowego przeważają studenci oraz osoby 
pracujące. W badaniu metryczka nie uwzględniła osób, 
które są studentami, a jednocześnie pracują.

Zestawienie czasu spędzanego oraz odległości pokony-
wanych krakowskimi hulajnogami elektrycznymi zostało 
przedstawione w tabeli 1. Zauważyć można tendencję, że 

im osoby przejeżdżają mniej kilometrów, tym mniej minut 
spędzają na hulajnogach, a im większa jest odległość prze-
jazdu, tym czas wypożyczenia hulajnogi jest dłuższy, przez 
co odpowiedzi respondentów można uznać za logiczne i ra-
czej zgodne z rzeczywistością.

Preferowane wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych  
w Krakowie
W momencie przeprowadzania ankiety w Krakowie funk-
cjonowały wypożyczalnie 4 firm: Lime, Bolt, Hulaj oraz 
blinkee.city. Warto wspomnieć, że wcześniej było ich wię-
cej, ale na skutek m.in. dużej konkurencji oraz wystąpienia 
pandemii COVID-19 zakończyły swoją działalność firmy: 
Bird, Scoot911, Hive, Free Now, Citybee. Ankietowani 
mieli wskazać, z której wypożyczalni korzystają najczęściej. 
Prawie ¾ osób (70,3%) wskazało na wypożyczalnię Bolt,  
⅕ na wypożyczalnię Lime. Różnica między nimi wynosi po-
nad 50 p.p. Tak duży sukces Bolta może być spowodowany 
stosunkowo niskimi cenami przejazdów w porównaniu do 
konkurentów. Jest to jedyna firma, która nie pobiera opłaty 
za odblokowanie hulajnogi i ma przystępną cenę 50 groszy 
za minutę jazdy. Dodatkowym atutem jest rozliczanie opła-
ty co do sekundy, a nie jak w przypadku pozostałych wy-
pożyczalni za każdą rozpoczętą minutę. Natomiast Lime, 
która jako pierwsza firma na świecie rozpoczęła biznes wy-
pożyczania hulajnóg w USA, dodatkowo daje 10 minut jaz-
dy gratis dla nowo zarejestrowanych użytkowników oraz 
czasami udostępnia kupony promocyjne, np. na darmowe 
odblokowanie hulajnogi. Inne wypożyczalnie: Hulaj oraz 
blinkee.city zostały wskazane przez odpowiednio: 4,4% 
oraz 3,8% ankietowanych. Wypożyczalnia blinkee.city 
kojarzona jest głównie jako wypożyczalnia skuterów elek-
trycznych, jak widać nie odnosi sukcesów w branży hulaj-
nóg elektrycznych. Taki sam los dotyczy polskiego operato-
ra Hulaj, który z powodu konieczności wcześniejszego wy-
kupowania abonamentu nie odniósł sukcesu. Kolejną jego 
wadą jest mała dostępność hulajnóg, co widać na krakow-
skich ulicach. Odpowiedź „inne”, wybrało zaledwie 1,5% 
użytkowników, którzy wpisywali już niefunkcjonujące na 
krakowskich ulicach wypożyczalnie, takie jak: Bird, Hive 
oraz nowo uruchomioną wypożyczalnię Tier (30 kwietnia 
2021 roku). Padła też odpowiedź o korzystaniu z różnych 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych.

Rys. 11. Czas spędzany na hulajnogach elektrycznych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Zestawienie czasu spędzanego oraz odległości pokonywanych  
hulajnogami elektrycznymi w Krakowie

Czas/odległości poniżej  
4 km 5–10 km 11–20 km 21–30 km powyżej 

31 km SUMA

poniżej 5 min 35,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 35,6%

5–10 min 19,6% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 21,3%

10–15 min 5,6% 7,2% 0,2% 0,0% 0,0% 13,0%

15–20 min 1,1% 6,3% 3,0% 0,0% 0,0% 10,4%

20–25 min 1,9% 1,5% 3,1% 1,9% 0,0% 8,3%

25–30 min 1,3% 2,0% 0,9% 1,7% 0,0% 5,9%

powyżej 30 min 0,2% 0,9% 1,3% 0,6% 2,6% 5,6%

SUMA 64,6% 20,2% 8,5% 4,1% 2,6% 100%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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Ogólna ocena działania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych 
w Krakowie
Respondenci mogli ocenić działalność wypożyczalni przy-
znając im oceny od 0 do 10, gdzie 0 było najgorszą oceną, 
natomiast 10 oceną najlepszą. Wyniki zaprezentowane zo-
stały w formie wykresów na rysunkach 13 oraz 14. Można 
zauważyć, że najwięcej osób biorących udział w badaniu 
(36,1%, czyli więcej niż co trzecia osoba) dawało wypoży-
czalniom ocenę 8. Równie często wybierane były oceny 7 
oraz 9, z udziałami wynoszącymi odpowiednio: 18,7% oraz 
17,8%. Natomiast najrzadziej wybieranymi ocenami były 
1 oraz 2, z takimi samymi udziałami wynoszącymi 0,9%.

Porównując badania dotyczące ogólnej oceny funkcjono-
wania wypożyczalni hulajnóg i roweru Wavelo [3], w przy-
padku tych pierwszych zauważalny jest zdecydowanie więk-
szy udział ocen 8. Jest ich o 17 p.p. więcej. Zdecydowanie 
mniej jest również ocen niskich, gdyż od oceny 7 do oceny 0 
udział ocen systematycznie maleje. Więcej jest również ocen 
wysokich takich jak 9 i 10. W badaniu dotyczącym e-hulaj-
nóg częściej były wybierane oceny wyższe, od 8 do 10. 
Widać, że ogólna ocena hulajnóg elektrycznych jest lepsza 
niż ocena roweru miejskiego Wavelo. Ogólnie wyższą ocenę 
wypożyczalni e-hulajnóg w porównaniu do wypożyczalni ro-
werów miejskich potwierdzają również wykresy pudełkowe 
na rysunku 14. Mediana oceny e-hulajnóg wynosi 8 (roweru 
miejskiego 7), 50% ocen ankietowanych zawiera się pomię-
dzy oceną 9 (kwartyl Q3

) i oceną 7 (kwartyl Q
1
), tylko 25% 

ankietowanych oceniło wypożyczalnie hulajnóg na mniej niż 
7. W przypadku oceny wypożyczalni roweru miejskiego roz-
rzut ocen był większy i 50% ankietowanych wskazało na 
oceny od 8 (kwartyl Q

3
) do 5 (kwartyl Q

1
).

Ocena satysfakcji i preferencji poszczególnych cech  
krakowskich wypożyczalni hulajnóg elektrycznych 
Osoby biorące udział w badaniu miały możliwość oceny 
stopnia spełnienia ich oczekiwań względem wybranych 
cech wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie 
(ocena satysfakcji) oraz oceny ważności tych cech (ocena 
preferencji). Do oceny wybrano 12 cech systemu: opłata 
na start, cena za 1 minutę, aplikacja mobilna, maksymalna 
prędkość, maksymalny zasięg, dostępny obszar, dostępność 
hulajnóg, łatwość obsługi systemu, dostęp do informacji, 
sprawność techniczna, wygląd i wyposażenie hulajnóg. 
Oceny można było dokonać z pomocą skali 6 stopniowej, 
w której 1 oznaczało ocenę najniższą, a 6 najwyższą, na-
tomiast dla ważności 1 określało cechę jako nieważną, a 6 
jako bardzo ważną.

W ocenie satysfakcji, biorąc pod uwagę odpowiedzi z naj-
wyższymi wagami (5 oraz 6), najlepiej została oceniona „ła-
twość obsługi systemu” (łącznie 71,7%). Kolejną wysoką 
ocenę otrzymała cecha „dostęp do informacji” (łącznie 
65,2%), a następnie „aplikacja mobilna” (łącznie 64,8%) 
i „opłata na start” (łącznie 58,3%). Piąte miejsce należy jed-
nocześnie do cech: „maksymalna prędkość” oraz „wygląd 
hulajnóg” (po 55,4% łącznie dla ocen 5 i 6). Najgorzej oce-
nionymi zostały cechy: „dostępny obszar” (łącznie 21,7%), 
„cena za 1 minutę” (łącznie 34%) oraz „dostępność hulaj-
nóg” (łącznie 39,1%).

W ocenie preferencji, uwzględniając odpowiedzi z wagą 
5 oraz 6, za najważniejszą uznano „cenę za 1 minutę”, gdzie 
łącznie 88% respondentów było w tych ocenach zgodnych. 
Na kolejnych miejscach była „opłata na start” (łącznie 
85,1%), „dostępny obszar” (łącznie 75,4%), „sprawność 
techniczna” (74,8%) oraz „dostępność hulajnóg” (łącznie 
73,4%). Najmniej ważnym okazał się „wygląd hulajnóg” 
(łącznie 24,8%) oraz „wyposażenie hulajnóg” (łącznie 35,8%) 
i „dostęp do informacji” (łącznie 45,1%).

Rys. 12. Struktura wyboru wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Struktura ogólnej oceny funkcjonowania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych wraz 
z porównaniem do roweru miejskiego Wavelo w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Wykres pudełkowy – ogólna ocena działania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych 
wraz z porównaniem do roweru miejskiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne
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Dla wszystkich ocen satysfakcji i preferencji poszczegól-
nych cech wyznaczono podstawowe miary położenia 
i zmienności (tab. 2) oraz obliczono lukę jakościową. Luka 
jakościowa została wyznaczona jako różnica średniej oceny 
preferencji i średniej oceny satysfakcji. Wartości średnie 
ocen satysfakcji i preferencji cech wraz z luką jakościową 
zostały przedstawione na rysunku 15. Cechy zostały upo-
rządkowane od najważniejszej cechy do najmniej ważnej, 
tak aby łatwo wskazać wielkość luki jakościowej dla naj-
ważniejszych cech.

Wartość luki jakościowej jest dodatnia, gdy ważność wy-
branej cechy jest wyższa niż ocena z satysfakcji. Taka sytuacja 
występuje dla 6 cech, przy czym największą lukę jakościową 
ma cecha „dostępny obszar”, aż 1,6. Równie duża luka wy-
stępuje dla „ceny za 1 minutę”, aż 1,59. W dalszej kolejności 
są cechy: „dostępność hulajnóg”, „opłata na start”, „spraw-
ność techniczna” oraz „maksymalny zasięg” z lukami jako-
ściowymi wynoszącymi odpowiednio: 0,95, 0,90, 0,82 oraz 
0,13. Oznacza to, że właśnie te cechy należy poprawić, 
a szczególnie cechę „dostępny obszar” (np. poprzez zwiększe-
nie go na cały Kraków) oraz „cenę za 1 minutę” (przez przy-
najmniej minimalną obniżkę, nawet kilku groszy lub wpro-
wadzanie różnych promocji, np. 5 minut gratis po 15 
minutach jazdy ). Równie dobrze byłoby zwiększyć „dostęp-
ność hulajnóg” oraz zlikwidować „opłatę na start” w przy-
padku niektórych wypożyczalni, tak jak zrobił to Bolt, który 
jest liderem udziału w krakowskim rynku. Natomiast 
„sprawność techniczną” można poprawić poprzez wprowa-
dzanie na rynek sprawdzonych, dobrych jakościowo hulaj-
nóg, a poprawianie „maksymalnego zasięgu” poprzez ofero-
wanie usług z hulajnogami posiadającymi mocne baterie.

Wartość luki jakościowej jest ujemna, gdy ocena satys-
fakcji z wybranej cechy jest wyższa niż jej ważność. 
Największą wartość ujemną luka jakościowa osiągnęła dla 
cechy wygląd hulajnóg z luką wynosząca -1.1. Ujemna 
luka występuje również dla cech: „dostęp do informacji” 
(-0,62), „łatwość obsługi systemu” (-0,49), „wyposażenie 
hulajnóg” (-0,33), „aplikacja mobilna” (-0,24) oraz „mak-
symalna prędkość” (-0,14). Można śmiało stwierdzić, że 
„wygląd hulajnóg” jest na bardzo wysokim poziomie, gdyż 
cecha ta jest najmniej ważna, a jednocześnie jest ona bardzo 
dobrze oceniona. Cechy z ujemną luką nie wymagają po-
prawy, jedynie „maksymalna prędkość” jest bliska granicy, 
lecz na zadowalającym poziomie. 

Ogólna ocena aplikacji mobilnych
Najwięcej osób biorących udział w badaniu (24,4%) da-
wało aplikacjom mobilnym ocenę 8. Wysoki był również 
udział ocen: 9, 7 i 10 wynoszący odpowiednio: 20,1%, 
19,7% i 16%. Najrzadziej wybieraną była ocena 1, z udzia-
łem wynoszącym 0,7%. Strukturę ocen aplikacji mobil-
nych wypożyczalni hulajnóg i rowerów miejskich Wavelo 
przedstawiono na rysunkach 16 oraz 17.

Porównanie ważności cech z poziomem zadowolenia użytkowników 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie na podstawie  

wybranych miar statystycznych
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Ocena satysfakcji

opłata na start 4,50 5 6 1,69 37,51% 4 0,90

cena za 1 minutę 3,87 4 4 1,41 36,33% 11 1,59

aplikacja mobilna 4,65 5 5 1,25 26,89% 3 -0,24

maksymalna prędkość 4,40 5 5 1,30 29,62% 5 -0,14

maksymalny zasięg 4,25 4 5 1,26 29,66% 7 0,13

dostępny obszar 3,46 3 4 1,34 38,81% 12 1,60

dostępność hulajnóg 4,06 4 4 1,29 31,71% 10 0,95

łatwość obsługi systemu 4,92 5 6 1,21 24,56% 1 -0,49

dostęp do informacji 4,70 5 5 1,28 27,17% 2 -0,62

sprawność techniczna 4,22 4 5 1,24 29,49% 9 0,82

wygląd hulajnóg 4,36 5 5 1,34 30,82% 6 -1,10

wyposażenie hulajnóg 4,22 4 5 1,31 30,99% 8 -0,33

Ocena preferencji

opłata na start 5,40 6 6 1,06 19,66% 2

 

cena za 1 minutę 5,46 6 6 1,04 19,01% 1

aplikacja mobilna 4,41 5 5 1,27 28,84% 7

maksymalna prędkość 4,25 4 5 1,39 32,59% 9

maksymalny zasięg 4,38 5 5 1,33 30,37% 8

dostępny obszar 5,06 5 6 1,12 22,18% 3

dostępność hulajnóg 5,01 5 6 1,14 22,65% 5

łatwość obsługi systemu 4,42 5 5 1,31 29,69% 6

dostęp do informacji 4,08 4 5 1,45 35,57% 10

sprawność techniczna 5,03 5 6 1,10 21,87% 4

wygląd hulajnóg 3,26 3 2 1,53 46,89% 12

wyposażenie hulajnóg 3,89 4 4 1,36 34,95% 11

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2

Rys. 15. Luka jakościowa ważności i oceny poszczególnych cech
Źródło: opracowanie własne

Rys. 16. Struktura oceny aplikacji mobilnych wypożyczalni hulajnóg elektrycznych wraz  
z porównaniem do roweru miejskiego Wavelo w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne
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Porównując oceny aplikacji mobilnych dla wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych i roweru miejskiego Wavelo [3], ła-
two zauważyć, że największy udział w badaniu dotyczącym 
rowerów miała ocena 10, natomiast w badaniu dotyczącym 
hulajnóg udział tych najwyższych ocen był o 7,5 p.p. mniej-
szy. Udziały ocen niskich były podobne, z wyjątkiem oceny 
0, którą w poprzednim badaniu ankietowani wybierali czę-
ściej, aż o 5,7 p.p. Dominanta i mediana w obu badaniach 
równa jest ocenie 8. Odchylenie standardowe wyniosło 
1,91, a współczynnik zmienności 24,8%. Uzyskana wiel-
kość współczynnika zmienności świadczy o tym, że cecha 
jest zróżnicowana w stopniu słabym lub jest względnie jed-
norodna [5]. Współczynnik zmienności jest mniejszy aż 
o prawie 18 p.p. w porównaniu do współczynnika zmien-
ności dla roweru miejskiego Wavelo.

Ogólna ocena aplikacji mobilnych wypożyczalni hulaj-
nóg elektrycznych względem aplikacji mobilnej roweru 
miejskiego Wavelo jest lepsza (rys. 17). 50% ankietowa-
nych oceniło aplikacje mobilne na ocenę od 7 (kwartyl Q1

) 
do 9 (kwartyl Q

3
), tylko 25% ankietowanych przyznało 

oceny niższe od 7. W przypadku oceny aplikacji mobilnej 
rowerów Wavelo kwartyl Q

1
 wynosił 6, czyli rozrzut ocen 

typowego przedziału zmienności był większy. Prawdo po-

dobnie może to być spowodowane tym, że aplikacje hulaj-
nóg elektrycznych są intuicyjne i praktyczniejsze w obsłu-
dze, ponieważ wystarczy zeskanować tylko kod QR, aby 
odblokować hulajnogę. 

Główne zalety oraz wady krakowskich wypożyczalni  
hulajnóg elektrycznych
W ankiecie wypisano 8 cech, wśród których respondenci 
mieli zaznaczyć, czy są one zaletami, czy wadami. Prawie 
wszystkie cechy zostały uznane za zaletę, z wyjątkiem cechy 
„dostępny obszar wypożyczania”, która przez większość 
ankietowanych (60,7%) została uznana za wadę. Można 
wnioskować, że „dostępny obszar” nie zachęca, ale utrud-
nia korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Aby rozwijać ten 
biznes, w pierwszej kolejności należy pomyśleć o nowych 
obszarach, które powinny dać możliwość wypożyczenia 
i zwrotu na prawie całym terytorium Krakowa. To po-
winno się przyczynić do częstszego korzystania z hulajnóg 

elektrycznych oraz pomogłoby pozyskać nowych użytkow-
ników. 

Za największą zaletę uznano cechę „model hulajnogi” 
(89,4%), co oznacza, że hulajnogi elektryczne z wypoży-
czalni są oceniane za dobre. Równie dobrze oceniono nastę-
pujące cechy: „procedura wypożyczenia hulajnóg” (85,6%), 
„procedura rejestracyjna” (80,2%), „stan techniczny hulaj-
nóg” (77,7%), „liczba dostępnych hulajnóg” (71,2%), 
„kontakt z Operatorem/BOK” (70,3%). Pewne zastrzeże-
nia budzi „jakość ekranu w hulajnodze” z udziałem 57,2%. 
Wynik ten może być spowodowany brakiem prędkościo-
mierza i kontrolki stanu naładowani baterii (których brak 
w hulajnogach Bolt). Również „opłata za przejazd” została 
pozytywnie oceniona tylko przez 56,6% ankietowanych. 
Spowodowane to może być wcale nie tanim korzystaniem 
z tej formy transportu w porównaniu do przejazdów komu-
nikacją miejską w Krakowie czy rowerem miejskim Wavelo. 
Struktura oceny cech jako wad i zalet systemów wypoży-
czalni hulajnóg została przedstawiona na rysunku 18.

Rys. 17. Wykres pudełkowy – ocena aplikacji mobilnej wraz z porównaniem z rowerem miej-
skim Wavelo
Źródło: opracowanie własne

Struktura lokalizacji miejsc wypożyczania oraz zwrotów 
hulajnóg elektrycznych w dzielnicach Krakowa
Struktura wypożyczeń i zwrotów e-hulajnóg w poszcze-
gólnych dzielnicach Krakowa nie jest jednakowa (rys.19). 
Najwięcej wypożyczeń i zwrotów występuje w dzielnicy 
I (Stare Miasto), gdzie rozpoczyna podróż 39,1% zapyta-
nych osób, a 40,8% ją kończy. Tak duże udziały są praw-
dopodobnie spowodowane specyfiką centrum miasta. 
Porównując te dane z rowerem miejskim Wavelo [3], wi-
dać bardzo dużą różnicę, aż o 18,4 p.p. w rozpoczynaniu 
w tym miejscu swoich podróży. To z kolei może wynikać 
z tego, że hulajnogi bardzo często wykorzystywane są jako 
alternatywny środek transportu z centrum (np. powrót 
z imprezy), szczególnie w późnych godzinach wieczornych, 
gdy komunikacja miejska nie kursuje z dużą częstotliwo-
ścią. Natomiast mała różnica – 2,7 p.p. – widoczna jest 
w zwrotach w tym rejonie. Równie wysoki udział zauwa-
żalny jest w wypożyczeniach oraz zwrotach w dzielnicy II, 
czyli Grzegórzki, gdzie udział w wypożyczeniach wynosi 
11,9% i jest o 2,5 p.p. większy względem roweru miej-
skiego Wavelo. Największą różnicę względem rowerów 
miejskich Wavelo odnotowano w zwrotach w dzielnicy 5 
(Krowodrza) i było ich mniej aż o 3,8 p.p. Zauważalny 

Rys. 18. Główne zalety oraz wady wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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udział w wypożyczeniach jest również w dzielnicy VIII 
(Dębniki), gdzie hulajnogi elektryczne wypożycza o 3,0 
p.p. mniej osób niż rowery miejskie Wavelo. Najrzadziej 
jako miejsce wypożyczeń i zwrotów hulajnóg ankietowa-
ni wskazywali na dzielnicę X (Swoszowice) oraz dzielnicę 
XVII (Wzgórza Krzesławickie). Powodem może być duże 
oddalenie od centrum oraz fakt, że obszar wypożyczeń oraz 
zwrotów e-hulajnóg nie obejmuje całej dzielnicy. 

Nowe przepisy o UTO i hulajnogach elektrycznych  
oraz preferowany sposób poruszania się po Krakowie
Zdecydowana większość (60,1%) ankietowanych nie umie 
nic powiedzieć o nowych przepisach o UTO. Może to być 
spowodowane brakiem znajomości zmian w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym [6], gdyż nowe przepisy weszły w ży-
cie 20 maja 2021 roku6, a ankieta była przeprowadzana 
wcześniej – od 26 kwietnia do 16 maja 2021 roku. Nowe 
przepisy dobrze oceniło 22,0% respondentów, z czego zde-
cydowanie dobrze 5,9% badanych, a raczej dobrze 16,1%. 
Natomiast nowe przepisy źle oceniło 17,9%, z czego zde-
cydowanie źle 6,1% natomiast raczej źle 11,8% badanych. 
Wyraźnie widać dwie przeciwstawne grupy zwolenników 
nowych przepisów, z tym że więcej osób uznało je za dobre, 
a różnica między nimi wynosi zaledwie 4,1 p.p. Strukturę 
odpowiedzi na pytanie o nowo wprowadzone przepisy 
o UTO przedstawiono na rysunku 20. 

6 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-
elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego2 (dostęp: 20.05.2021)

W ostatnim pytaniu zapytano o wybór preferowanego 
środka transportu niezmechanizowanego (ekologicznego). 
Respondenci mogli wybrać jeden z siedmiu niezmotoryzo-
wanych wariantów przemieszczania. Struktura odpowiedzi 
została przedstawiona na rysunku 21. W podobnym bada-
niu z 2019 roku dotyczącym rowerów miejskich Wavelo 
[4] i w podobnym pytaniu ankietowani mogli wybrać je-
den z pięciu niezmotoryzowanych wariantów przemiesz-
czania. Badanie to nie zostało z sobą porównane w tej pracy 
z powodu skierowania ankiety do dwóch różnych grup od-
biorców korzystających z wypożyczalni hulajnóg elektrycz-
nych w Krakowie oraz z roweru miejskiego Wavelo, co mo-
głoby spowodować nieobiektywne porównanie. 

Najczęściej ankietowani wskazywali odpowiedź własny 
rower (36,1%). Nieco rzadziej pojawiały się odpowiedzi pie-
szo (17,8%) i hulajnoga elektryczna z wypożyczalni (17,2%). 
Według 10,8% ankietowych najlepszy jest rower miejski. 
Niewielki udział tej odpowiedzi może być wynikiem niesta-
bilnej sytuacji wypożyczalni rowerów w Krakowie, które 
funkcjonowały przez kilka lat, a potem niespodziewanie zni-
kły. Własną hulajnogę elektryczną preferuje 9,2% zapyta-
nych osób. Najrzadziej wybieranymi odpowiedziami były 
własny rower elektryczny (4,8%) oraz rower elektryczny 
z wypożyczalni (4,0%).

Rys. 19. Struktura dzielnicowa wypożyczeń oraz zwrotów hulajnóg elektrycznych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 20. Poparcie dla nowo wprowadzonych przepisów o UTO i hulajnogach elektrycznych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 21. Preferowany środek transportu
Źródło: opracowanie własne

Wybór optymalnej wypożyczalni hulajnóg elektrycznych  
w Krakowie z wykorzystaniem metody AHP
Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) jest jedną z metod 
wielokryterialnych wspomagających podejmowanie decyzji. 
Jest metodą zarówno bardzo popularną, jak i efektyw-
ną. Daje możliwość rozwiązywania złożonych problemów 
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Rys. 22.  
Model hierarchicznej  
oceny struktury
Źródło: opracowanie własne

decyzyjnych wraz z możliwością tworzenia rankingów fi-
nalnych dla wybranych wariantów. Pozwala opracować 
model decyzyjny z uwzględnieniem wielu kryteriów oraz 
czynników istotnych do rozwiązania problemu i dokona-
nia optymalnego wyboru, w wyniku analizy tych kryteriów 
[7]. Jej zaletą jest możliwość zastosowania zarówno kryte-
riów jakościowych, jak i ilościowych.

Analizę AHP należy rozpocząć od ustalenia celu, jaki 
zamierza się osiągnąć, a następnie zbudowania modelu hie-
rarchicznego kryteriów decyzyjnych i wariantów do analizy. 
Model hierarchicznej oceny struktury został przedstawiony 
na rysunku 22.

Przeprowadzona analiza dotyczyła wyboru optymalnej 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie [2]. 
W chwili wykonywania analizy było dostępnych pięć wy-
pożyczalni hulajnóg elektrycznych: Bolt, blinkee.city, 
Hulaj, Lime, Tier.

Następnie wyznaczono 8 kryteriów decyzyjnych, wspie-
rając się badaniem marketingowym, którego wyniki omó-
wiono powyżej. Mianowicie wykorzystano pytanie o ocenę 
preferencji (ważności) wybranych cech wypożyczalni: cena 
za 1 minutę, opłata na start, dostępny obszar, dostępność 
hulajnóg, maksymalny zasięg, maksymalna prędkość, wy-
posażenie hulajnóg, sposób płatności.

Charakterystyka kryteriów decyzyjnych  
oraz wybranych wariantów
Pierwszym rozpatrywanym kryterium była „cena za 1 mi-
nutę” jazdy hulajnogą. Wyniki przeprowadzonego badania 
ankietowego pokazały, że cena za 1 minutę jest najbardziej 
preferowaną cechą, która decyduje o wyborze wybranej 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych. Dane do wykonania 
obliczeń pozyskano ze źródeł internetowych.

Drugim kryterium decyzyjnym była „opłata na start”, 
czyli inaczej opłata za odblokowanie hulajnogi i możliwość 
jazdy. Dla ankietowanych ta cecha była prawie równie 
istotna pod względem ważności, z naprawdę niewielką róż-
nicą względem kryterium pierwszego. Dane do wykonania 
obliczeń pozyskano ze źródeł internetowych.

Kolejnym rozpatrywanym kryterium był „dostępny ob-
szar” funkcjonowania wypożyczalni, który według badania 
opinii respondentów znalazł się na trzecim miejscu pod 
względem ważności danej cechy wypożyczalni. Dane do 
tego kryterium zostały pozyskane ze źródeł internetowych 
każdej wypożyczalni. Następnie dostępny obszar został wy-
znaczony za pomocą narzędzia „zmierz” w Google Maps 
oraz dostępnych map z wyznaczanym obszarem, gdzie 
można dokonać zwrotu oraz wypożyczyć hulajnogę, w po-
szczególnych aplikacjach mobilnych. 

Jako czwarte kryterium decyzyjne wybrano cechę „do-
stępność hulajnóg”, która w badaniu ankietowym zajęła 
kolejną pozycję pod względem ważności (średnia ocena 
5,01). Dane do analizy dostępności zostały pozyskane ze zli-
czenia dostępnych hulajnóg w poszczególnych aplikacjach 
mobilnych, a następnie dostępność hulajnóg w Krakowie zo-
stała oceniona zgodnie z regułą przedstawioną w tabeli 3.

Ocena dostępności hulajnóg w mieście Kraków
Dostępność hulajnóg Liczba hulajnóg w Krakowie

bardzo mała <100
mała 100–200

średnia 200–400
duża 400–600

bardzo duża >600

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Do analizy hierarchicznej kryteriów nie wykorzystano 
cechy „sprawność techniczna”, chociaż w badaniu marke-
tingowym została wysoko oceniona przez ankietowanych 
(średnia ocena 5,03) ze względu na niewystarczający dostęp 
lub brak danych technicznych hulajnóg. 

Piątym kryterium, które zostało wybrane do analizy, był 
maksymalny zasięg. Kryterium to pod względem ważności 
w badaniu ankietowego uzyskało rangę 8. Dane do wyko-
nania obliczeń pozyskano ze źródeł internetowych.

Kolejnym analizowanym kryterium decyzyjnym była 
maksymalna prędkość. Dane do tego kryterium wyznaczono 
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na podstawie własnych badań z testowania hulajnogi każ-
dego operatora poprzez odczyt z licznika prędkości lub za 
pomocą aplikacji Google Maps mierzącej również prędkość 
poruszania się.

Następnym kryterium decyzyjnym było wyposażenie 
hulajnóg, które według opinii respondentów uzyskało 
przedostanie miejsce, pod względem ważności. Świadczy 
to, że kryterium to nie jest bardzo istotne przy wyborze 
wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie. Dane 
do tego kryterium uzyskano na podstawie autorskich ob-
serwacji, które dotyczyły cech zamieszczonych w tabeli 4. 
Przyznawana ocena była zero-jedynkowa. Jeśli model hu-
lajnogi posiadał dany wariant wyposażenia, przyznawana 
była ocena 1, jeśli nie posiadał, przyznawana była ocena 0. 
Wyjątek stanowiła wypożyczalnia Lime, gdzie dwa razy 
przyznano ocenę 0,5, gdyż na ulicach Krakowa znajdują 
się stare oraz nowe modele hulajnogi, które się różnią od 
siebie wyposażeniem. Następnie zsumowano przyznane 
oceny dla każdej wypożyczalni i dalej stanowiły one dane 
do obliczeń.

Ostatnim analizowanym kryterium decyzyjnym był 
„sposób płatności”. Tej cechy nie uwzględniono podczas 
badania marketingowego, czyli nieznana jest opinia użyt-

kowników wypożyczalni hulajnóg eklektycznych w Kra ko-
wie. Zdecydowano jednak, że kryterium to, być może 
w małym stopniu, może mieć znaczenie przy dokonaniu 
wyboru. Nie każdy jest posiadaczem karty płatniczej, 
a w większości wypożyczalni hulajnóg jedynym sposobem 
płatności jest właśnie karta. Dane odnośnie płatności po-
zyskano z aplikacji mobilnych każdej z wypożyczani e-hu-
lajnóg.

Zestawienie danych do analizy hierarchicznej kryteriów 
dla pięciu wypożyczalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie 
przedstawiono w tabeli 5.

Ranking wielokryterialny dla analizowanego przypadku 
Ranking wielokryterialny otrzymano, mnożąc wektor pre-
ferencji dla kryteriów przez każdy wektor preferencji dla 
wariantów [8]. Efektem takiego działania jest otrzymanie 
indeksu wielokryteriowego . Wektory preferencji dla wypo-
życzalni e-hulajnóg w Krakowie oraz wybranych kryteriów 
zostały przedstawione w tabeli 6.

Wielokryterialne indeksy preferencji dla wypożyczalni 
e-hulajnóg w Krakowie [2] zostały zamieszczone w tabeli 7. 
Im większa jest wartość indeksu preferencji, tym miejsce 
w rankingu jest wyższe.

Najwyższe miejsce w rankingu zajęła wypożyczalnia 
hulajnóg elektrycznych Tier, której indeks preferencji wy-

Ocena wyposażenia poszczególnych modeli hulajnóg elektrycznych 
w Krakowie

Cecha/Wariant Bolt blinkee.city Hulaj Lime Tier

Prędkościomierz 0 1 1 1 1

Hamulec z przodu 0 1 0 0,5 1

Hamulec z tyłu 1 0 1 1 1

Uchwyt na telefon 0 0 0 0 1

Ładowarka do telefonu 0 0 0 0 1

Wskaźnik naładowania baterii 0 1 1 1 1

Oświetlenie z przodu 1 1 1 1 1

Oświetlenie z tyłu 1 0 1 1 1

Dzwonek 1 1 0 0 1

Amortyzator z przodu 0 0 0 0,5 1

Suma 4 pkt 5 pkt 5 pkt 6 pkt 10 pkt

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4

Zestawienie danych do analizy hierarchicznej kryteriów dla pięciu 
wypożyczalni w Krakowie

Kryterium/Wariant Bolt blinkee.city Hulaj Lime Tier

Cena z 1 minutę 0,50 zł 0,49 zł 0,55 zł 0,60 zł 0,45 zł

Opłata na start 0 zł 2,50 zł 2,00 zł 0 zł 2,50 zł

Dostępny obszar 39,63 km2 6,19 km2 28,04 km2 66,98 km2 66,11 km2

Dostępność 
hulajnóg bardzo duża mała mała bardzo duża bardzo duża

Maksymalny 
zasięg 40 km 25 km 40 km 30 km 40 km

Maksymalna 
prędkość 25 km/h 25 km/h 25 km/h 27 km/h 26 km/h

Wyposażenie 
hulajnóg 6 pkt 4 pkt 10 pkt 5 pkt 5 pkt

Sposób płatności Karta
Karta/Blik/
Abonament 
komórkowy

Karta/Blik/
Przelew Karta Karta

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6

Wektory preferencji dla wypożyczalni e-hulajnóg w Krakowie  
oraz wybranych kryteriów
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Wektor preferencji 
dla kryteriów 0,35 0,23 0,15 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02

Wektor preferencji 
dla Bolt 0,18 0,42 0,12 0,30 0,30 0,09 0,04 0,06 0,236

Wektor preferencji 
dla blinkee.city 0,24 0,04 0,03 0,04 0,03 0,09 0,09 0,33 0,120

Wektor preferencji 
dla Hulaj 0,08 0,07 0,07 0,04 0,30 0,09 0,09 0,50 0,096

Wektor preferencji 
dla Lime 0,04 0,42 0,39 0,30 0,07 0,50 0,18 0,06 0,234

Wektor preferencji 
dla Tier 0,47 0,04 0,38 0,30 0,30 0,24 0,60 0,06 0,314

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7

Wielokryterialne indeksy preferencji dla wypożyczalni e-hulajnóg 
w Krakowie

Pozycja w rankingu Wariant pi indeks wielokryteriowy

1 Tier 0,314

2 Bolt 0,236

3 Lime 0,234

4 blinkee.city 0,120

5 Hulaj 0,096
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niósł 0,314. Na podstawie przeprowadzonej analizy AHP 
można wskazać, że w Krakowie Tier jest optymalną wypo-
życzalnią, uwzględniając 8 wybranych kryteriów. Na dru-
giej pozycji znalazła się wypożyczalni Bolt z indeksem pre-
ferencji wynoszącym 0,236. Tuż za nią znalazła się 
wypożyczalnia Lime z minimalną różnicą 0,002, której 
indeks preferencji wyniósł 0,234. Kolejną w rankingu wy-
pożyczalnią jest blinkee.city, która znalazła się na 4 miej-
scu już ze zdecydowanie gorszym wynikiem indeksu prefe-
rencji , który wyniósł 0,12. Na ostatniej pozycji rankingu 
znalazła się wypożyczalnia Hulaj, której indeks preferencji 
wyniósł tylko 0,096 i jest ponad 3 razy mniejszy niż wynik 
indeksu najlepszej wypożyczalni Tier. Graficzne przedsta-
wienie rozwiązania dla wypożyczalni hulajnóg elektrycz-
nych w Krakowie zobrazowano na rysunku 23.

padła nieco gorzej, pewnie ze względu na to, że Lime w tym 
okresie pobierał opłatę startową 3 zł, z której zrezygnował 
w maju 2021 roku. Do analizy AHP uwzględniono brak 
tej opłaty. Natomiast wypożyczalnia Bolt na pewno jest 
lepsza cenowo (0,50 zł/min) względem Lime (0,60 zł/min) 
[3]. Podczas opracowywania wyników badania marketin-
gowego nie przeprowadzono szczegółowej analizy dla 
każdej wypożyczalni osobno ze względu na zbyt małą 
liczbę ankiet dotyczących niektórych wypożyczalni. 
Dlatego badanie ogólne zostało uzupełnione o analizę 
AHP. 

Podsumowanie
W pierwszej części artykułu przenalizowano wyniki ba-
dania ankietowego. Do badania przystąpiło 549 osób. 
Za statystycznego użytkownika wypożyczalni e-hulaj-
nóg można uważać kobietę w wieku od 20 do 25 lat, 
z wykształceniem wyższym, która pracuje i/lub studiuje. 
Z pozyskanych ankiet można wnioskować, iż najwięcej 
osób korzysta z tego typu usług 2–3 razy w miesiącu lub 
rzadziej (70,8%), szczególnie latem (58,3%). Zgodnie 
z odpowiedziami respondentów główny cel wypożyczeń 
to rekreacja (53,5%) oraz dojazdy obligatoryjne (29,3%). 
Jako najczęstsze przyczyny użytkowania podawano szyb-
kość przemieszczania się (36,9%) oraz możliwość omi-
nięcia korków ulicznych (15,4%) i brak samochodu 
(14,1%). Czynnikami, które zachęcałyby do częstszego 
wypożyczania, są: obniżenie ceny za wynajem (25,5%) 
oraz poszerzenie obszaru wynajmu (20,1%). Wśród od-
powiedzi o średnio pokonywany dystans podczas prze-
jazdów najczęściej wskazywano, że jest to dystans poni-
żej 4 km – aż 64,5% ankietowanych oraz od 5–10 km 
z udziałem 20,3%. Dodatkowo ankietowani wskaza-
li średni czas, jaki spędzają na jednorazowych przejaz-
dach, który najczęściej wynosi poniżej 5 min (35,7%) 
oraz 5–10 min (21,3%). Nie zabrakło bardzo ważnego 
pytania dotyczącego najczęstszego wyboru wypożyczalni 
hulajnóg elektrycznych. W Krakowie pod tym wzglę-
dem najlepszą wypożyczalnią jest Bolt, z której korzysta 
ponad 70% ankietowanych, natomiast drugie miejsce 
należy do wypożyczalni Lime (20%). Pozostałe wypoży-
czalnie: Hulaj (4,4%) oraz blinkee.city (3,8%) cieszą się 
mniejszą popularnością wśród wypożyczających. Badanie 
ankietowe rozpoczęło się 26 kwietnia, dlatego w bada-
niu nie uwzględniono obecnie prężnie rozwijającej się 
w Krakowie wypożyczalni Tier, która została urucho-
miona dopiero 30 kwietnia 2021 roku. Nie można zatem 
ocenić, czy wypożyczalnia ta odebrała użytkowników 
wypożyczalni Bolt oraz Lime.

Ankietowani ocenili również funkcjonowanie wypoży-
czalni e-hulajnóg w Krakowie, przyznając ogólną ocenę za-
dowolenia, jak również oceny satysfakcji i preferencji wy-
branym cechom. Średnia ocena satysfakcji dla systemu 
e-hulajnóg wyniosła 7,54 (skala 0–10). W podobnym ba-
daniu dotyczącym systemu roweru miejskiego Wavelo 
z 2019 roku średnia ocena satysfakcji wynosiła 6,08 (skala 
0–10), co świadczy o tym, iż systemy wypożyczalni e-hulaj-

Rys. 23. Graficzne przedstawienie wielokryterialnego rankingu dla wypożyczalni e-hulajnóg 
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Nie jest łatwo porównać wyniki analizy AHP z analizą 
przeprowadzoną na podstawie badania marketingowego, 
ponieważ w analizie AHP uwzględniono o jedną wypoży-
czalnię więcej – wypożyczalnię Tier, która została optymal-
ną wypożyczalnią. Wypożyczalni tej nie uwzględniono 
w badaniu ankietowym, gdyż rozpoczęła działalność dopie-
ro 30 kwietnia 2021 roku, a ankietę uruchomiono 26 
kwietnia. Aby porównanie obu badań było obiektywne, 
należałoby przeprowadzić jeszcze raz badanie ankietowe, co 
najmniej pół roku od aktywacji wypożyczalni Tier. W tym 
okresie większość osób mogłaby już przetestować nową wy-
pożyczalnię. 

Podsumowując oba badania, za najlepszą wypożyczal-
nię można uznać Bolt, z której korzysta najwięcej osób, 
a w zestawieniu kosztów za przejazd do 50 minut [3] jest 
najbardziej opłacalnym wyborem. W celu porównania 
obu badań, na podstawie danych z badania marketingo-
wego wyznaczone zostały średnie oceny funkcjonowania 
z podziałem na poszczególne wypożyczalnie. Pozwoliło to 
na utworzenie rankingu, w którym poszczególne wypoży-
czalnie zajęły takie same miejsca jak w analogicznym ba-
daniu metodą AHP. Wyniki obliczeń średniej ogólnej oce-
ny funkcjonowania są następujące: Bolt (7,86), Lime 
(7,11), blinkee.city (6,25) oraz Hulaj (6,21). W analizie 
AHP wypożyczalnie Bolt oraz Lime są na podobnym po-
ziomie, natomiast w ankietach wypożyczalnia Lime wy-
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nóg zostały lepiej ocenione. Rower Wavelo był dłużej  
dostępny na rynku, więc być może ogólna ocena systemu 
e-hulajnóg ulegnie w przyszłości zmianie. Najlepiej ocenia-
ną cechą systemów wypożyczalni e-hulanóg była „łatwość 
obsługi systemu” (ze średnią oceną 4,92 w skali 1–6), nato-
miast najgorzej oceniono „dostępny obszar” (ze średnią 
oceną 3,46). Respondenci dokonali również oceny prefe-
rencji wybranych cech. Za najważniejszą cechę została 
wskazana „cena za 1 minutę” (ze średnią oceną 5,46 w ska-
li 1–6) oraz „opłata na start” (ze średnią oceną 5,4). 
Najmniej ważną cechą okazał się „wygląd hulajnóg” (ze 
średnią oceną 3,26). Na podstawie obliczonych średnich 
ocen satysfakcji i preferencji została policzona luka jako-
ściowa, która w największym stopniu występuje dla cech: 
„dostępny obszar” (1,6) oraz „cena za 1 minutę” (1,59). Są 
to dwie cechy, które należałoby poprawić: poprzez zwięk-
szanie dostępnego obszaru korzystania z usługi, przy czym 
każda wypożyczalnia ma swoje indywidulanie ustalone gra-
nice funkcjonowania oraz z pewnością poprzez obniżenie 
ceny za każdą minutę wynajmu, oczywiście zachowując po-
ziom rentowności wypożyczalni. W porównaniu z rowerem 
miejskim usługa ta musi być droższa, ponieważ nie jest do-
finansowywana przez miasto. 

Średnia ocena aplikacji mobilnych e-hulajnóg (7,68 
w skali 0–10) jest wyższa niż roweru Wavelo (7,06 w skali 
0–10). Jako wady systemów wypożyczalni hulajnóg uznano 
tylko „dostępny obszar wypożyczania” (60,7%), natomiast 
za największą zaletę „model hulajnogi” (89,4%). Zostały 
wskazane dzielnice, w jakich najczęściej są wypożyczane oraz 
zwracane e-hulajnogi. Pod tym względem zdecydowanie 
największy udział: 39,1% dla wypożyczeń oraz 40,8% dla 
zwrotów przypadł Dzielnicy I (Stare Miasto). Natomiast 
w badaniu odnoszącym się do roweru Wavelo również 
Dzielnicy I przypadł największy udział, ale o połowę mniej-
szy dla wypożyczeń (20,7%) oraz podobny dla zwrotów 
(38,1%). Stąd można wysnuć prosty wniosek, że większość 
podróży rozpoczyna się i kończy w ścisłym centrum. Wynikać 
to może z dwóch faktów, że większość przejazdów jest wyko-
nywanych w celach rekreacyjnych oraz z dużej dostępności 
hulajnóg w tym rejonie. 

Ankietowanych zapytano również o poparcie dla nowo 
wprowadzonych przepisów dotyczących e-hulajnóg, w któ-
rym zdecydowana większość (60,1%) ankietowanych nie 
umiała uznać ich za dobrą lub złą zmianę. Ponad ⅕ z nich 
określiła zmianę jako dobrą, natomiast za złą – nieco mniej 
niż ⅕. Wynikać to może z tego, że w trakcie przeprowa-
dzania ankiety przepisy oczekiwały dopiero na wejście 
w życie, dlatego większość osób mogła ich jeszcze nie znać. 
Zapytano respondentów także o preferowany środek trans-
portu, którym został własny rower (36,1%). Natomiast ko-
lejne dwa miejsca zajęły przemieszczanie pieszo (17,8%) 
oraz przejazdy hulajnogą elektryczną z wypożyczalni 
(17,2%). Świadczyć to może o rosnącej popularności tego 
typu przemieszczania się w miastach. Hulajnogi elektrycz-
ne w głównej mierze zastępują właśnie wybór przemiesz-
czania pieszo.

W drugiej części artykułu, z pomocą metody AHP, wy-
brano optymalną wypożyczalnię hulajnóg elektrycznych 
w Krakowie. Do badania wybrano 8 kryteriów oraz 
uwzględniono 5 wypożyczalni funkcjonujących w Krakowie, 
które były możliwymi wariantami. Dane do badania pozy-
skano z zasobów Internetu oraz w ramach własnego opra-
cowania na podstawie dostępnych źródeł. Ocenę kryteriów 
dokonano w oparciu o tabelę z rankingiem ważności kryte-
riów, natomiast kryteria oceniono zgodnie z przyjętymi za-
sadami, obliczając rozstęp i tworząc w tym celu legendę do 
wystawiania ocen lub na podstawie zawartych tabel doko-
nując oceny eksperckiej. Do badania przyjęto następujące 
kryteria: cena za 1 minutę, opłata na start, dostępny ob-
szar, dostępność hulajnóg, maksymalny zasięg, maksymal-
na prędkość, wyposażenie hulajnóg oraz sposób płatności. 
W badaniu uwzględniono następujące wypożyczalnie: 
Bolt, blinkee.city, Hulaj, Lime, Tier. Po przeprowadzeniu 
oceny oraz wykonaniu niezbędnych obliczeń optymalną 
wypożyczalnią został Tier, przy uwzględnieniu ośmiu wy-
branych kryteriów.

W świetle obydwu badań należy stwierdzić, że w wy-
niku przeprowadzonego badania marketingowego za naj-
lepszą wypożyczalnię można uznać Bolt, z której korzysta 
najwięcej osób. Natomiast po wykonaniu badania z wy-
korzystaniem metody AHP i uwzględnieniu więcej niż 
jednego kryterium za najlepszą wypożyczalnię uznano 
Tier.
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Praca doktorska została napisana na Wydziale Inżynierii Lądowej  
w Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem dr. hab. inż. Vitalija Naumova, 
profesora PK. Recenzentami pracy byli: dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, 
prof. PŚ i dr hab. inż. Emilian Szczepański, prof. PW. Obrona odbyła się 
w dniu 29 października 2021 roku. Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Lą-
dowej zatwierdziła stopień doktora w dniu 10 listopada 2021 roku. Rozpra-
wa doktorska dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Repozyto-
rium Politechniki Krakowskiej.

Podjęte w pracy badania poszerzają wiedzę na temat parametrów po-
dróży realizowanych w obrębie systemu rowerów miejskich w Krakowie, 
a celem naukowym pracy jest opracowanie modelu wpływu otoczenia tra-
sy na parametry podróży w obrębie systemu rowerów miejskich. Wśród 
działań służących osiągnięciu powyższego celu wymienić można analizę 
danych o  podróżach rowerami miejskimi, w tym opracowanie metodyki 
weryfikacji dużych zbiorów danych o podróżach realizowanych z użyciem 
tego środka transportu oraz opracowanie zaawansowanych modeli uczenia 
maszynowego. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzupełnienie luki ba-
dawczej w zakresie analizy liczby i czasu postojów użytkowników systemu 
rowerów publicznych.

Praktycznym celem pracy jest opracowanie narzędzia dla decydentów 
i urbanistów do identyfikacji miejsc, które są atrakcyjne dla użytkowników 
rowerów miejskich. W praktyce pozwala to na określenie tych obszarów, 
w których powinno się zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie prze-
strzeni publicznej pod kątem urządzeń małej architektury i lokalizowania 
mebli miejskich umożliwiających odpoczynek, a także lokalizowania ro-
werowej infrastruktury punktowej. Spełnia to warunki kreowania dobrej 
przestrzeni publicznej, która jest otwarta i dostosowana do potrzeb wielu 
grup użytkowników. Wpisuje się to także w szerszy kontekst promocji 
zrównoważonego transportu i zmniejszenia zatłoczenia komunikacyj-
nego. Jednym ze sposobów redukcji takiego zatłoczenia jest odpowied-
nie kształtowanie przestrzeni transportowej z uwzględnieniem potrzeb 
percepcyjnych i ruchowych wszystkich uczestników ruchu drogowego, 
również pieszych i rowerzystów, co dotyczy nie tylko kształtowania infra-
struktury liniowej. Takie podejście do rozwiązania tych problemów może 
być czynnikiem zachęcającym te grupy uczestników ruchu drogowego do 
wyboru właśnie takiego sposobu realizacji codziennych przemieszczeń. 
To z kolei przynosi szereg korzyści dla miasta, m.in. kreowanie pozy-
tywnego wizerunku miasta otwartego na promowanie ekologicznych form 
transportu, zmiana podziału zadań przewozowych, pozytywne zmiany 
przestrzenne ulic i  placów, poprawa zdrowia publicznego czy poprawa 
warunków środowiska miejskiego

Pojęcie zrównoważonej mobilności jest obecnie jednym z częściej po-
ruszanych zagadnień w transporcie. Z pojęciem tym wiąże się m.in. rozwój 
ruchu pieszego i proekologicznych środków transportu, w które zaliczają się 
rowery, w tym rowery publiczne. Na wybór tego środka transportu wpływ 
ma szereg czynników indywidualnych i  środowiskowych, pośród których 
do najważniejszych należą: płeć, wiek, warunki pogodowe czy topografia 
i  zagospodarowanie terenu. Jedynym z aspektów jest także atrakcyjność 

otoczenia trasy, co czyni badania jego wpływu na parametry podróży rowe-
rami miejskimi zagadnieniem interdyscyplinarnym z pogranicza urbanisty-
ki i planowania systemów transportowych. 

W pracy poddane zostały analizie dane z systemu rowerów publicz-
nych Wavelo, który funkcjonował w latach 2017–2020 w Krakowie. Dane 
zawierały informacje o wybranych przez użytkowników trasach i czasie po-
dróży, dzięki czemu możliwa była ocena rozkładu czasowo-przestrzennego 
podróży rowerami miejskimi. Po przeprowadzonej procedurze czyszczenia 
danych o podróżach rowerowych w ramach systemu Wavelo i filtrowania 
danych o postojach opracowano metodykę oceny atrakcyjności otoczenia 
trasy. Metodyka ta opiera się na wskazaniu poziomu atrakcyjności otocze-
nia trasy na bazie występujących w przestrzeni walorów kulturowo-przy-
rodniczych. 

Przygotowane w ten sposób zestawy danych pozwoliły na określenie 
modeli regresji liniowej opisujących wpływ atrakcyjności otoczenia trasy 
na takie parametry podróży rowerowych jak: czas trwania podróży, długość 
podróży i współczynnik wydłużenia trasy. Ponadto opracowano model re-
gresji logistycznej służący do przewidywania, w których miejscach nastąpi 
duża liczba lub duży sumaryczny czas postojów. Dzięki temu uzyskano na-
rzędzie dla decydentów i urbanistów służące do identyfikacji miejsc atrak-
cyjnych dla rowerzystów, co będzie pomocne w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej pod kątem wymagań tej grupy użytkowników.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1 zawarto wprowa-
dzenie do tematu, w którym zarysowano jego szerszy kontekst, genezy pod-
jęcia tematu oraz cele pracy. W rozdziale 2 zawarto opis aktualnego stanu 
badań związanych z ruchem rowerowym, w tym z systemami rowerów pu-
blicznych. Rozdział podzielony został na dziewięć części odpowiadających 
konkretnym zagadnieniom literaturowym i zakończony krótkim podsumo-
waniem stanu badań. W rozdziale 3 zaprezentowano informacje na temat 
pozyskanej próbki danych wraz z opisem zaproponowanej metodyki we-
ryfikacji (czyszczenia) surowych danych i filtrowania danych o postojach 
użytkowników rowerów miejskich. W ramach rozdziału zaprezentowano 
także podstawowe statystyki oczyszczonego zbioru danych oraz wstępne 
wyniki analiz związane z przygotowaniem map ciepła liczby i sumarycz-
nego czasu postojów rowerzystów. W  rozdziale 4 opisano metodykę wa-
loryzacji otoczenia trasy, bazującej na ocenie walorów kulturowych i przy-
rodniczych występujących na danym obszarze. Dzięki temu przygotowano 
dla Krakowa siatkę waloryzacyjną z przypisanym do każdego z pól siatki 
poziomem atrakcyjności otoczenia trasy. W rozdziale 5 znajduje się opis 
założeń przygotowanych modeli liniowych wpływu atrakcyjności otoczenia 
trasy na długość podróży, jej czas oraz współczynnik wydłużenia trasy. Po-
nadto dla postojów użytkowników rowerów miejskich przygotowano modele 
regresji liniowej i logistycznej, dzięki którym możliwe jest z dużym praw-
dopodobieństwem określenie, w których obszarach nastąpi duża liczba lub 
duży sumaryczny czas postojów. W rozdziale 6 zawarto podsumowanie 
podjętych w pracy rozważań wraz z kluczowymi wnioskami oraz koncepcją 
kierunków dalszych badań.

Opracował: Wiesław Starowicz

Doktoraty

Dr inż. Krystian Banet – na podstawie rozprawy:  
Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi
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Znani z obszernego dorobku naukowego i badawczego autorzy podjęli się 
trudu powiązania zarządzania wielopodmiotowym transportem miejskim 
ze zrównoważoną mobilnością społeczeństwa zamieszkanego na obszarze 
aglomeracji. Szeroko pojmowana mobilność jest procesem, który obejmuje 
wiele wątków codziennego życia członków gospodarstwa domowego za-
mieszkanych na obszarze aglomeracji miejskiej. Dynamiczne zmiany w oto-
czeniu bliższym i wnętrzu aglomeracji wymuszają zwiększenie mobilności 
mieszkańców z zachowaniem równowagi. Autorzy poprawnie metodycznie 
przedstawili swoje wywody naukowe oparte na badaniach własnych i w du-
żej mierze korzystali z wyników badań autorów krajowych i zagranicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem polityki zrównoważonej mobilności. W nieodle-
głej przeszłości badający transport miejski wykazywali potrzebę zrównowa-
żenia procesów transportowych w środowisku naturalnym. 

Współcześnie bardzo modne stało się wykorzystanie pojęcia mobil-
ności ludzi w życiu indywidualnym i społecznym. Pewien „odłam” mobil-
ności dotyczy przemieszczania osób na obszarze aglomeracji miejskiej. 
Zaprezentowana treść publikacji w pierwszych trzech rozdziałach zawiera 
podstawowe pojęcia, z jakimi, w nowoczesnym podejściu do zarządzania 
zbiorowym transportem miejskim w najbliższej przyszłości, będzie trzeba 
się zmierzyć w naszym kraju. W tym obszarze rozważań prezentują swoje 
poglądy w zakresie uprawnień władczych tkwiących w strukturach organi-
zacyjnych. Krytycznie odnoszą się do współczesnych rozwiązań krajowych, 
zarówno w zakresie prawnym, jak i politycznym, o władzach samorządowych 
i braku prowadzenia badań nad popytem i podażą w komunikacji miejskiej. 
W oparciu o cechy specyficzne dla transportu miejskiego omawiają czynniki 
wpływające na poziom popytu. 

Zaprezentowana jest rola podstawowej kategorii ekonomicznej, jaką jest 
cena. Z tym obszarem rozważań powinni się zapoznać szczegółowo politycy 
samorządowi. Elastyczność cenowa w komunikacji miejskiej jest względnie 
„sztywna”, ulega niewielkim zmianom w czasie i jest zależna od poszczegól-
nych segmentów pasażerów. Cena za przejazd lub jej eliminowanie (przejaz-
dy bezpłatne) nie jest silnym bodźcem do ograniczenia wykorzystania samo-
chodu osobowego dla bardzo licznej zbiorowości mieszkańców aglomeracji. 

Autorzy pominęli w swoich rozważaniach rolę budżetu gospodarstwa do-
mowego, jaki wywiera na popyt w zbiorowym transporcie. Budżet i liczba osób 
gospodarstwa domowego jest silnie skorelowana z użytecznością samochodu 
osobowego. Znaczący procent gospodarstw domowych posiada dwa samo-
chody osobowe. Wydatki na eksploatację samochodów nie stanowią istotnego 
obciążenia dla średniego krajowego budżetu domowego, a to wywiera wpływ 
na niechęć do korzystania z usług zbiorowego transportu miejskiego. 

W pracy podkreślono, że w przyszłości na popyt będzie miała wpływ 
liczba mieszkańców aglomeracji i struktura wiekowa (starzenie się społe-
czeństwa). Autorzy podkreślają, że istotny wpływ na popyt w komunikacji 
miejskiej mają jej cechy jakościowe: bezpośredniość, dostępność, często-
tliwość i inne. Poza rozważaniami opartymi na przesłankach teoretycznych, 
w publikacji zaprezentowane są metody badawcze, jakie sami stosują w ba-
daniach własnych, ale także opisują techniczne rozwiązania wykorzystywa-
ne w innych krajach przy pomiarze potoków pasażerskich. 

W końcowej części rozdziału o popycie prezentowane są badania 
i wynikające z nich wnioski o zachowaniach transportowych, jako czynnika  
wywierającego znaczący wpływ na rozwiązania w procesie zarządzania 
transportem miejskim. W tym zakresie autorzy opierają się na wynikach 
własnych badań. Odwoływanie się do przykładów z krajów o dłuższej tradycji 
niż nasz kraj w korzystaniu z samochodów osobowych byłoby nie porówny-
walne. W końcowej części rozdziału o popycie zaprezentowana jest też me-
toda wykorzystania znajomości preferencji transportowych do podniesienia 
sprawności zarządzania transportem miejskim w aspekcie mobilności. 

W dwóch następnych rozdziałach przedstawione są wyniki badań i wy-
tyczne w zarządzaniu podażą z uwzględnieniem taryf-cen i dystrybucji biletów 
z pobieraniem opłat. Rzetelnie i ze znawstwem zaprezentowane są rzeczowe 
elementy składające się na cały system miasta i transportu miejskiego (ta-
bor i infrastruktura) wraz z rodzajami nowego ekologicznego napędu. Szeroko 
omawiana jest rola taryf i cen za usługi przewozowe. Szczególnie ciekawe są 
wnioski przedstawione w odniesieniu do bezpłatnego zbiorowego transportu 
miejskiego. Autorzy na podstawie dostępnych przykładów krajowych i za-
granicznych stwierdzają, że tzw. taryfa zerowa nie przynosi spodziewanych 
korzyści po stronie ograniczenia ruchu samochodów osobowych, ale przyczy-
nia się, w jakimś stopniu, do podniesienia mobilności. Natomiast bezpłatne 
przejazdy znacznie podnoszą koszty eksploatacji w komunikacji miejskiej, 
pomniejszając przychody do budżetu samorządu miejskiego. Z tego względu 
wiele samorządów ograniczyło korzystanie z bezpłatnych przejazdów przez 
niektóre grupy pasażerów. Bogate samorządy miejskie mogą korzystać z ta-
kiego rozwiązania systemowego. Te metodyczne uwagi autorów powinny być 
dobrze rozpoznane przez samorządowych polityków przed podejmowaniem 
dość populistycznych decyzji o bezpłatnym zbiorowym transporcie miejskim. 

W znikomym stopniu podjęta jest tematyka cen usług komplementarnych 
w eksploatacji samochodu osobowego, jak parkowanie czy korzystanie z jazdy 
samochodem osobowym na wybranych ulicach miasta (np. Londyn) oraz wy-
korzystanie narzędzi pozacenowych, np. spowolnienie ruchu lub zakaz ruchu 
samochodów osobowych, a nie pojazdów transportu zbiorowego. Rozważania 
i wytyczne, jakie w końcowej części pracy zawierają procedury, segmentacja 
rynku, identyfikacja preferencji określonych grup pasażerów z ustalaniem war-
tości usługi transportu zbiorowego jest poznawczą treścią publikacji. 

W pracy brakuje jednej z najważniejszych funkcji zarządzania, którą jest pla-
nowanie. Metodyka planowania przyszłych rozwiązań w zbiorowym transporcie 
miejskim opiera się na doświadczeniach praktycznych wypracowanych przez 
samorządy miejskie. Brak jest metodyki opartej na przesłankach teoretycznych 
w tak złożonej wielopodmiotowej strukturze władczej samorządu miejskiego. 
Ważną rolę, obok narzędzi ekonomicznych (koszty, ceny i finanse), spełniają 
mierniki naturalne, jak ilość środków przewozowych, sieć komunikacyjna, za-
trudnienie, liczba przewożonych pasażerów czy planowanych wozokilometrów itp. 

Uważam, że publikacja Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim 
w warunkach polityki zrównoważonej mobilności jest wartościowym do-
robkiem naukowym autorów, a treść publikacji jest nie tylko przydatna dla 
nauczania studentów, ale i praktyków. 

 Opracował: prof. Wojciech Bąkowski
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