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Car-pooling w koncepcji podró˝y pasa˝erskiej w miastach
Podró˝ pasa˝erska
we wspó∏czesnym mieÊcie
Sposoby podró˝owania w miastach,
w warunkach zwi´kszajàcego si´ zat∏oczenia komunikacyjnego (kongestii) wp∏ywajà
w wi´kszym, ni˝ dotychczas, stopniu na
poziom satysfakcji z ˝ycia w mieÊcie. Tradycyjne w polskich miastach podró˝e Êrodkami komunikacji publicznej prze˝ywajà

rakteryzuje si´ niemal pe∏nym bezpieczeƒstwem ekologicznym. Alternatyw dla tego
sposobu przemieszczania si´ jest wiele.
W miastach mogà byç to warte propagowania podró˝e piesze, rowerowe. Natomiast,
jak wykazujà liczne obserwacje oraz badania, w Polskich miastach przejazdy komunikacjà indywidualnà to preferowany sposób
podró˝owania (rysunek 1), powodujàcy
wiele problemów zwiàzanych z zat∏oczeniem, parkowaniem i oddzia∏ywaniem na

Rys.1. Podró˝ miejska jako ∏aƒcuch przemieszczeƒ – wariant po˝àdany i preferowany w polskich
miastach. èród∏o: opracowanie w∏asne.

d∏ugotrwa∏y kryzys. Wyd∏u˝ajàce si´ w czasie, z coraz mniejszym komfortem podró˝owania, bezpieczeƒstwem i punktualnoÊcià, coraz bardziej podatne na wszelkiego
rodzaju zak∏ócenia, stajà si´ przedmiotem
powszechnego niezadowolenia. A przecie˝, wed∏ug Mi´dzynarodowej Rady Transportu Publicznego, transport miejski potrzebuje przy jednakowej zdolnoÊci przewozowej 20 razy mniejszej powierzchni
sieci drogowej w porównaniu z potrzebami transportu indywidualnego. Wspó∏czesny autobus 5 razy mniej zanieczyszcza atmosfer´ i potrzebuje trzykrotnie mniej
energii, w przeliczeniu na jednego pasa˝era, w porównaniu z transportem indywidualnym. Elektryczny transport miejski cha-

Êrodowisko. Ka˝da podró˝ sk∏ada si´ z ∏aƒcucha elementarnych przemieszczeƒ pieszych, bàdê z u˝yciem Êrodków transportowych, zaÊ podró˝e w miastach sk∏adajà si´
z jednego lub wielu przemieszczeƒ –
w tym ostatnim przypadku tworzàc ∏aƒcuch przemieszczeƒ. Udzia∏ poszczególnych sposobów przemieszczania si´ w ramach podró˝y miejskich uzale˝niony jest
od wielu czynników, takich jak aspekty demograficzne struktury miejskiej, mobilnoÊç mieszkaƒców oraz oddzia∏ywanie
sposobów przemieszczania si´ na Êrodowisko miasta. Poruszanie si´ samochodem
jest zwiàzane z okreÊlonym stylem ˝ycia,
wygodà, mobilnoÊcià oraz presti˝em. Badania przeprowadzone przez autora wska-

zujà, ˝e w grupie ludzi m∏odych – w wieku
20-30 lat – liczba ch´tnych do zrezygnowania z przemieszczania si´ samochodami
osobowymi jest niewielka i nie przekracza
10%. Sk∏onnoÊç do rezygnacji z przemieszczania si´ transportem prywatnym jest tym
mniejsza, im ni˝szy jest status ekonomiczny respondenta. Zaskoczeniem dla autora
jest wi´ksza gotowoÊç do rezygnacji
z przemieszczeƒ samochodami osobowymi osób zamo˝nych. Rozproszona zabudowa wielu wspó∏czesnych miast, w po∏àczeniu z g´stà i pojemnà siecià ulicznà oraz towarzyszàcymi jej parkingami i miejscami
postojowymi, sk∏ania do poruszania si´ samochodem bez wzgl´du na rachunek ekonomiczny1. Ponadto warto wziàç pod uwag´ prognozy wzrostu iloÊci samochodów
prywatnych w Polsce oraz powszechny styl
˝ycia, w który wpisuje si´ nieograniczone
u˝ytkowanie pojazdów indywidualnych.
Stàd rodzi si´ pytanie: jak pogodziç uzasadnione dà˝enie miast do wykorzystywania bardziej wydajnych Êrodków komunikacji pasa˝erskiej z przywiàzaniem do
przemieszczania si´ samochodami osobowymi?

Wspó∏dzielenie samochodów
osobowych – co to jest
Preferowanie samochodu osobowego
w zaspokajaniu potrzeb transportowych
jest faktem, z którym trzeba si´ pogodziç.
Zmiana modelu zachowaƒ komunikacyjnych jest procesem wieloaspektowym
i z regu∏y d∏ugotrwa∏ym. Stàd nale˝y poszukiwaç sposobów maksymalizowania
pozytywnych efektów podró˝owania samochodami dla ich u˝ytkowników i miast.
Pierwszà i chyba najprostszà metodà
zwi´kszenia efektywnoÊci poruszania si´
samochodami osobowymi po mieÊcie (a zarazem pogodzenia zalet i wad takiego sposobu przemieszczania si´) jest zwi´kszenie

Transport w granicach miasta ze wzgl´du na niewielkie odleg∏oÊci nie kosztuje du˝o, tak wi´c poziom dochodów nie musi przesàdzaç o mo˝liwoÊci odbycia podró˝y, ale przesàdza o sposobie jej realizacji. Warto te˝ zaznaczyç, ˝e koszt przejazdu samochodem osobowym – przy uwzgl´dnieniu tylko kosztów paliwa – dla trzech osób jest porównywalny z kosztami korzystania z komunikacji zbiorowej. Wp∏yw na to ma coraz mniej korzystna relacja ceny biletu komunikacji miejskiej do ceny paliwa. W 1972 r. cena biletu autobusowego w komunikacji miejskiej wynosi∏a 16% ceny litra benzyny, obecnie w niektórych miastach wynosi nawet ponad 70%. (Dane o badaniach zawarto w: J. Szo∏tysek: Logistyczne aspekty zarzàdzania przep∏ywami osób i ∏adunków w miastach, Prace naukowe AE w Katowicach, 2005).
1
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iloÊci osób, podró˝ujàcych w jednym samochodzie. Drogà do zwi´kszenia stopnia wykorzystania miejsc w samochodach prywatnych jest dynamicznie rozwijajàca si´ koncepcja car-poolingu (pisana w literaturze
przedmiotu zarówno ∏àcznie carpooling, jak
i roz∏àcznie – car pooling). To poj´cie, jak
i koncepcja car-poolingu nie sà szeroko znane w Polsce. Na pytanie sformu∏owane nast´pujàco: „Czy s∏ysza∏eÊ o inicjatywach zmierzajàcych do lepszego wykorzystania prywatnych niezarobkowych Êrodków komunikacji?”
ankietowani mieszkaƒcy miast Êlàskich
praktycznie odpowiadali „nie” – na 3 050
ankietowanych tylko 2 osoby stwierdzi∏y,
˝e znajà zasady systemu.
S∏ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj´zycznych W∏adys∏awa Kopaliƒskiego
podaje takà oto krótkà definicj´2: car pool
[wym. kaapu:l] ang., „pula samochodowa”,
uk∏ad prywatnych w∏aÊcicieli samochodów,
na mocy którego ka˝dy kierowca kolejno
zabiera w∏asnym wozem pozosta∏ych jako
pasa˝erów (do miejsca pracy i do domu).
Precyzujàc powy˝szà definicj´, car-pooling polega na udost´pnianiu w prywatnych, bàdê s∏u˝bowych samochodach,
miejsc dla innych podró˝ujàcych. System
taki mo˝e byç oparty o u˝ywanie jednego
samochodu, bàdê rotacyjnie kilku samochodów nale˝àcych do kilku w∏aÊcicieli.
˚eby mówiç o car-poolingu jako systemie
musi byç spe∏nionych kilka elementów. Nale˝à do nich: wysoka cz´stotliwoÊç wspó∏dzielenia bàdê wr´cz regularnoÊç, w∏asnoÊç prywatna samochodów oraz wykluczenie podwo˝enia tymi pojazdami dzieci
i m∏odzie˝y do lat 18. Przewozy nie spe∏niajàce tych wymogów, ale polegajàce na
wspó∏dzieleniu samochodów, spe∏niajà
równie˝ okreÊlone w niniejszych rozwa˝aniach cele, lecz nie wchodzà do organizowanego systemu.
Uwarunkowaniami sprzyjajàcymi powstaniu systemów car-pooling, identyfikowanymi w literaturze sà3:

• kongestiia transportowa
• zwi´kszajàce si´ zanieczyszczenie powietrza
• ha∏as powodowany zwi´kszajàcym si´
ruchem pojazdów
• pogarszajàce si´ bezpieczeƒstwo na
drogach (wypadki Êmiertelne i ranni)
• degradacja fizjonomii miast
• zmniejszenie si´ iloÊci miejsc docelowych podró˝y osiàgalnych bez u˝ycia samochodu
• globalne ocieplenie (w zwiàzku ze
zwi´kszeniem zuzycia ropy)
• rozrastanie si´ miast
• niesprawiedliwa segregacja przestrzenna
• globalizacja (powodujàca zwi´kszenie
mobilnoÊci).
Car-pooling jako system ma wiele zalet:
• dla u˝ytkowników – zmniejsza wydatki
na podró˝owanie oraz skraca czas podró˝y poprzez korzystanie z wydzielonych tranzytowych pasów ruchu
• dla lokalnej spo∏ecznoÊci – zmniejsza
emisj´ zanieczyszczeƒ, zmniejsza liczb´
pojazdów w ruchu oraz rozmiary kongestii, proponuje wybór sposobu podró˝owania oraz poprawia stan Êrodowiska
naturalnego
• dla firm zajmujàcych si´ organizacjà car-poolingu – optymalizuje wykorzystanie
przez pracowników parkingów zak∏adowych, zbli˝a do siebie pracowników, redukuje stress zwiàzany z dojazdem do
pracy, poprawia image firmy.
Badania przeprowadzone przez autora
wskazujà na du˝à popularnoÊç wspólnych
dojazdów do pracy samochodem prywatnym wÊród respondentów w wieku do 30
roku ˝ycia, przy cz´Êciowym pokrywaniu
kosztów dojazdów, bàdê rotacyjnym u˝ytkowaniu samochodów nale˝àcych do tej
grupy osób. Powodem takiego u˝ytkowania nie jest jednak ch´ç zmniejszenia kongestii czy ni˝szego obcià˝ania Êrodowiska
zanieczyszczeniami, lecz brak adekwatnej

oferty skierowanej przez transport publiczny. Ponadto, ten sposób przejazdów
nie jest kojarzony z systemowym rozwiàzaniem typu car-pooling.

Organizacja systemu car-pooling
W jaki sposób mo˝na taki system zorganizowaç? Organizacja car-poolingu mo˝liwa
jest zarówno we w∏asnym zakresie – z sàsiadami, znajomymi, kolegami z pracy lub
poprzez zorganizowanie przez si∏y zewn´trzne – przez zak∏ad pracy, uczelnie
bàdê organizacje. Wszystko zale˝y od inicjatywy oraz perspektywy spojrzenia –
z punktu widzenia osób przemieszczajàcych si´ bàdê organizacji – podmiotów gospodarujàcych, uczelni, szkó∏, czy te˝
miast, bioràc pod uwag´ takie czynniki jak
oszcz´dnoÊç (czasu i pieni´dzy), ekologi´
(mniejsze jednostkowe zanieczyszczenie
Êrodowiska naturalnego spalinami i ha∏asem), wygod´ (1 na 3, 4 lub 5 osób kieruje
– pozosta∏e podró˝ujà) i inne. Zatem inicjatywa mo˝e wyjÊç od ka˝dego zainteresowanego. Powstanà wówczas pojedyncze
przypadki wspó∏dzielenia pojazdów, które
w przypadku zwi´kszajàcej si´ popularnoÊci takich przewozów b´dà przyczyniaç si´
zmniejszania dolegliwoÊci wymienionych
we wst´pie.
Kolejnym etapem, jaki mo˝na wykorzystaç w budowaniu systemu car-poolingu jest
w∏àczenie si´ do organizacji systemu jednostek spo∏ecznych czy gospodarczych.
Mogà to byç dzia∏y kadr firm czy urz´dów,
dzia∏y studenckie uczelni czy organizacje
studentów. W niewielkich rozmiarach wystarczy zwyk∏a baza danych, w której zg∏aszajàcy si´ partycypanci podajà nast´pujàce informacje: adres wyjazdu i miejsca docelowego, czasy podró˝y (odbywanych czy
intencjonalne), dni tygodnia, w których
zg∏aszajàcy mo˝e zaoferowaç lub chce skorzystaç z car-poolingu. Mo˝na te˝ wykorzystaç prosty grafik (rysunek 2).

Rys. 2. Grafik dla potrzeb Car-Poolingu.
2
3

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/53B068BFEF5C4913C12565B6000500F5.php
D. Bannister:. Sustainable urban development and transport - Eurovision for 2020. Transport Reviews, 2000 no 20(1), s.113-130.
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Rys. 3. Przyk∏adowe loga stron internetowych obs∏ugujàcych car-pooling. èród∏o: Internet.

Zasady doboru wspó∏podró˝ujàcych
zazwyczaj sà trzyetapowe: dobór na zasadzie geograficznej (miejsc poczàtku
i koƒca podró˝y), chronologii czasowej
(preferowane czasy wyjazdu i dotarcia do
celu) oraz preferencji osobistych (dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasa˝erów,
a brane sà pod uwag´ preferencje co do
p∏ci, osobowoÊci (gadu∏a, milczek i inne),
sposobu sp´dzania czasu w samochodzie
(na przyk∏ad woli s∏uchaç muzyki powa˝nej, hip-hopu, wiadomoÊci, palàcy papierosy, notorycznie rozmawiajàcy przez telefon i inne – tu mo˝liwoÊci jest wiele).
Mo˝na korzystaç w opisywanym zakresie
z gotowych programów komputerowych
– sà one dost´pne na stronach internetowych i nie wymagajà poniesienia wysokich nak∏adów finansowych na ich nabycie. Podstawowe cechy funkcjonalne takiego softwaru to bazy danych – partycypantów oraz system doboru do podró˝y.
Jak na tym etapie przekonaç ludzi do
wzi´cia udzia∏u w projekcie? Przede
wszystkim korzyÊciami ekonomicznymi –
ten system zawsze daje oszcz´dnoÊci
kosztów paliwa, obs∏ugi pojazdu, op∏at
za przejazd, parking i inne4. W takim systemie zasady podzia∏u kosztów nale˝y
zawsze uzgadniaç wczeÊniej. Wed∏ug
ró˝nych niezale˝nych badaƒ, prowadzo-

nych w 2003 roku w wielu krajach europejskich, oko∏o 80% osób doje˝d˝a∏o do
miejsc przeznaczenia w tygodniu samotnie w swoich pojazdach.

www.carpoolmatchnw.org/,
www.carpoolnz.org .
Przystàpienie do organizowania systemów car-pooling przez miasta pozwala
wreszcie na udzielanie dodatkowych benefisów ich uczestnikom. Nazwa∏bym go
najwy˝szà formà zorganizowania. Poczàwszy od udogodnieƒ w zakresie dost´pu do infrastruktury transportu –
punktowej i liniowej, poprzez ulgi cenowe, wreszcie poprzez finansowanie programów obs∏ugi systemu. Wprowadzenie
miejsc parkingowych dost´pnych tylko
dla samochodów wspó∏dzielonych przy
przejazdach, zezwolenia na wjazd do
pewnych stref w miastach, czy te˝ wydzielanie pasów ruchu dla pojazdów car-poolingu6 – to dodatkowe profity, niekoniecznie zwiàzane z du˝ymi nak∏adami finansowymi. Dla miast stosujàcych zasady
logistyki miejskiej, car-pooling jest jednym z elementów sk∏adowych polityki
kszta∏towania mobilnoÊci u˝ytkowników
miast.

Kolejna mo˝liwoÊç organizowania car-poolingu polega na korzystaniu ze specjalnie przygotowanych stron internetowych, u∏atwiajàcych proces rejestrowania
ch´tnych oraz doboru osób do wspólnego przemieszczania si´, jak równie˝ pozwalajàcych na szacowanie efektów widzianych z ró˝nych perspektyw (rysunek
3). WÊród wielu takich mo˝liwoÊci warto
zarekomendowaç stron´ www.carpool-it.com. Rejestracja na tej stronie, pozwalajàca na pe∏noprawne uczestniczenie
w systemie car-poolingu, polega na podaniu swoich danych osobowych – numeru
dowodu to˝samoÊci, prawa jazdy, karty
kredytowej, tablicy rejestracyjnej i wniesieniu rocznej op∏aty w wysokoÊci 9,90
AUD5. Program obecnie obejmuje terytorium Australii, w opracowaniu jest dla
Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Australia jest krajem, gdzie w najwy˝szym
stopniu rozwijane sà zasady wspó∏dziele- Ile kosztuje car-pooling
nia samochodów osobowych. Podobnie
Niedawno mia∏em okazj´ zapoznania si´
funkcjonujà strony:
z opiniami o car-poolingu i mo˝liwoÊciach
www.car-pool.co.uk,
zastosowania go w Polsce. Rozrzut zdaƒ
www.carpool.ca,

4 Wed∏ug kalkulacji dla trasy 40 km w Australii (wyjazd – miejsce docelowe – powrót) wykonywanej 5 dni w tygodniu (∏àcznie 200 km, 1 litr paliwa w cenie 1,20 AUD) koszt dla jednej osoby wynosi 24 dol. austr./tydzieƒ. Szacunek oszcz´dnoÊci: jadàc z 1 osobà oszcz´dzamy 12 dol. austr./tydzieƒ, z 2 osobami – 16 dol. austr./tydzieƒ, z 3 osobami – 18 dol. austr./tydzieƒ. èród∏o: http://www.carpool-it.com/admin/individuals.html
5 AUD – dolar australijski. Âredni kurs wg NBP z dnia 15.07.2008 r.: 1,00 AUD = 2,00 PLN. èród∏o: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html (przyp. red.).
6 Takie pasy ruchu, oznakowywane w specjalny sposób, dopuszczajà poruszanie si´ nimi motocyklistów, autokarów oraz samochodów z wi´kszym wype∏nieniem – 2-3 lub wi´cej osób. Od niedawna robi si´ odst´pstwa od bezwzgl´dnego zakazu poruszania si´ tymi pasami ruchu samochodów z 1 tylko
osobà. W USA te pasy zmieni∏y nazw´ z HOV (High Occupancy Vehicles) na HOT. Jak donosi USA Today z 03.08.2007 r. ,takie pojazdy, w których jedzie 1
osoba, b´dà za korzystanie z pasa HOT uiszczaç op∏at´ zale˝nà od nat´˝enia ruchu – od 15 centów do 8 USD.
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na ten temat by∏ ró˝ny – poczàwszy od
ostro˝nego optymizmu, koƒczàc na absolutnym pesymizmie. W swoich badaniach,
dotyczàcych logistyki miejskiej Szczecina,
B. Tundys z Uniwersytetu Szczeciƒskiego
si´ga∏a do opinii ekspertów – przedstawicieli Êrodowisk naukowych, gospodarczych i administracji publicznej, sprawdzajàc stosowalnoÊç w warunkach Szczecina
rozmaitych rozwiàzaƒ logistycznych, znanych z wdro˝eƒ w miastach niemieckich.
W zakresie car-poolingu „grono ekspertów
wypowiedzia∏o si´ w sposób niejednoznaczny […] Przewa˝a∏a opinia, ˝e rozwiàzania w chwili obecnej nie przynios∏yby
˝adnego efektu, i jest na nie zdecydowanie za wczeÊnie. Przewa˝ajà tutaj tak˝e
wzgl´dy mentalnoÊciowe, bezpieczeƒstwa
i finansowe. Cz´Êç uwa˝a, i˝ niestety nie
staç mieszkaƒców na […] wspó∏u˝ytkowanie samochodu, a do wydzielania pasów
drogowych, dla pojazdów z wi´kszà liczbà
pasa˝erów potrzeba znacznie lepszej infrastruktury drogowej”7. Czy zatem car-pooling jest drogi? Czy car-pooling istnieje tylko w najwy˝szej formie zorganizowania?
Czy warunkiem niezb´dnym dla car-poolingu jest wydzielanie specjalnych pasów ruchu czy miejsc postojowych? Wreszcie –
czy car-pooling wymaga istotnej zmiany
mentalnoÊciowej? Moim zdaniem – jak˝e
odmiennym od zdania zacytowanych ekspertów – odpowiedê na zadane pytania
brzmi jednoznacznie NIE. Czy jest to bezpieczna forma podró˝owania? Tak i to
z wielu wzgl´dów – zarówno z punktu widzenia bezpieczeƒstwa osobistego (dane
osób wspó∏podró˝ujàcych w wy˝szych formach zorganizowania sà doskonale znane,
a potencjalne pola konfliktu sà minimalizowane poprzez celowy dobór osób pod
wzgl´dem podobnych zachowaƒ bàdê
umiej´tnoÊci tolerowania zachowaƒ niekoniecznie akceptowalnych), poprzez
zmniejszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, zwiàzanego z kongestià (nadmierna iloÊç pojazdów na drodze, nierównomiernoÊç ruchu, rozdra˝nienie wskutek
zm´czenia, spadek koncentracji itp.). Organizatorzy car-poolingu w krajach zachodnich proponujà wspó∏podró˝ujàcym, by
sprawdzili u swoich ubezpieczycieli warunki umów ubezpieczeniowych na okolicznoÊç uczestnictwa w programie wspó∏dzielenia samochodów. Zatem car-pooling
mo˝e kosztowaç niewiele. Jak mówi∏ Mahatma Ghandi – „Mo˝esz nigdy nie znaç
przysz∏ych rezultatów twoich dzia∏aƒ, ale
7

jak niczego nie uczynisz – nie b´dzie ˝ad- darmowych przejazdów. Jego historia si´nych rezultatów”.
ga 1970 roku i zwiàzana jest z ciàgle wyst´pujàcymi problemami, jakie majà
Inny rodzaj car-poolingu
mieszkaƒcy Bay Area (East Bay – kilka
miejsc w których mo˝na wsiàÊç), by doOd lat 90. ubieg∏ego wieku spo∏eczeƒ- staç si´ na drugà stron´ miasta przez Bay
stwa Szwajcarii, Niemiec czy Holandii Bridge. Pasa˝erowie wysiadajà na Frew coraz wi´kszym stopniu korzystajà mont i Mission Streets (albo niedaleko)
z mo˝liwoÊci, jakie daje korzystanie z sa- oraz w ÊródmieÊciu San Francisco. Niekiemochodów osobowych nale˝àcych do or- dy kierowcy og∏aszajà, ˝e jadà dalej – na
ganizacji car-pooling. Niekiedy w literatu- przyk∏ad do Civic Center i mogà zaoferorze przedmiotu ten rodzaj car-poolingu waç d∏u˝szy przejazd. System dzia∏a na
nazywany jest car-sharingiem. Takie orga- takiej zasadzie: aby przejechaç przez Bay
nizacje, posiadajàce swoich cz∏onków, Bridge samochody muszà uiÊciç 4 USD
op∏acajàcych roczny abonament, sà w∏a- op∏aty za wjazd do centrum miasta. NatoÊcicielami floty pojazdów, z których – na miast je˝eli w samochodzie podró˝ujà co
zamówienie – mogà korzystaç dla prze- najmniej 3 osoby, wówczas mogà oni pojazdów miejskich. Takie osoby nie potrze- ruszaç si´ super szybkim pasem (6 - szybbujà wówczas swoich samochodów. Ju˝ szym) HVO i nie muszà p∏aciç za wjazd.
wówczas – w latach 90. mog∏y si´ one po- Stàd wygodnym jest dla kierowców zabiechwaliç ponad 200 organizacjami typu ranie dodatkowych pasa˝erów, gdy˝
car-pooling, skupiajàcymi oko∏o 1 000 sa- w ten sposób oszcz´dzajà pieniàdze
mochodów, obs∏ugujàcymi ponad 15 000 i czas (oraz Êrodowisko), zaÊ pasa˝erowie
osób. Najwi´ksza spoÊród wymienionych oszcz´dzajà 3,20 USD op∏aty za przejazd
– organizacja niemiecka Berlin, wspó∏- pociàgiem na podobnej trasie i podró˝udzieli∏a 100 samochodów. Wi´kszoÊç or- jà wygodniej. Organizatorzy szczycà si´
ganizacji by∏a w∏aÊcicielami oko∏o 10 sa- tym, ˝e by podró˝owaç i czerpaç korzyÊci
mochodów. Co wówczas by∏o zadziwiajà- ze wspó∏dzielenia pojazdów nie trzeba
ce to fakt, ˝e niedostatek samochodów si´ rejestrowaç, podawaç swoich danych
nie stanowi∏ wi´kszego problemu. Jak czy te˝ p∏aciç jakichkolwiek op∏at – niwówczas szacowano, Êrednie prawdopo- czym nie ograniczona wolnoÊç. Z punktu
dobieƒstwo nie otrzymania pojazdu na widzenia efektów, zarówno dla miasta,
zamówiony czas by∏a mniejsza, ni˝ 10%. jak i dla podró˝ujàcych – ten system jest
Typowy cz∏onek takiej organizacji – równie cenny, jak wczeÊniej opisane. Jedmieszkaniec Niemiec czy Szwajcarii, by∏ nak wi´ksza anonimowoÊç wspó∏podróurz´dnikiem w wieku 25 - 45 lat i zwyk∏ ˝ujàcych powoduje wi´ksze zagro˝enie
korzystaç z samochodu w podró˝ach na bezpieczeƒstwa uczestników programu.
krótkie odleg∏oÊci (zakupy tygodniowe Na stronie www.ridenow.org/carpool/
w supermarketach czy wyjazdy weeken- mo˝na przeczytaç o ró˝nych zdarzeniach,
dowe). W Holandii 25% pojazdów nie jakie mia∏y miejsce w czasie wspólnego
przeje˝d˝a∏o rocznie wi´cej, ni˝ 10 000 odbywania podró˝y oraz ostrze˝enia
km. Zatem z kalkulacji wynika∏o, ˝e przy- o zagro˝eniach i og∏oszenia o rzeczach
st´pujàc do organizacji typu car-pooling, znalezionych i zgubionych.
mo˝liwe by∏o zarówno zaspokojenie potrzeb transportowych, jak i oszcz´dzenie Zamiast podsumowania
znacznej iloÊci pieni´dzy – oko∏o 2 000
System wspó∏dzielenia pojazdów jest
euro rocznie. Takie organizacje Êwiadczà
zazwyczaj dodatkowe us∏ugi – dostarcze- warty polecenia w równie˝ w warunkach
nie samochodu pod dom u˝ytkownika. polskich – gdy kongestia w miastach jest
Roczny abonament wynosi oko∏o 400 eu- coraz wi´ksza, poziom us∏ug Êwiadczoro. Dzwoniàc pod numer swojej organiza- nych przez transport zbiorowy coraz ni˝cji zazwyczaj otrzymuje si´ pojazd w cià- szy, a jego koszty coraz wy˝sze. Istnieje
gu 15 minut. Innà odmianà, znanà z San wiele mo˝liwych sposobów organizacji
Francisco, jest tak zwany casual car-po- takiego systemu, który w miastach kiedyÊ
oling, polegajàcy na tym, ˝e sà znane, wy- nazywano „na ∏ebka”. Odrzucanie konznaczone parkingi, na których mo˝na cepcji z powodów mentalnoÊciowych,
wsiadaç do samochodów i wspólnie po- bàdê jako wymagajàcych wysokich nak∏adró˝owaç, korzystajàc z pasów HVO czy dów, jest niczym nie uzasadnione.

B. Tundys: Koncepcja systemu logistyki miejskiej Szczecina. Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciƒski, Szczecin 2007 (praca niepublikowana), s.331.
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