
Ewolucja FREE NOW z aplikacji taxi do Super-App mobilności miejskiej, 
plany na 2022 rok i główne trendy dla współdzielonego transportu.

Mobility as a Service 
Report 2022
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54 miliony
w 2021 roku

1,3mlnkierowcówLiczba przejazdów ogółem

Miasta z największą liczbą przejazdów

Łączna liczba 
pojazdów

Liczba 
pasażerów

1. Dublin
2. Londyn
3. Paryż
4. Warszawa

5. Berlin
6. Madryt
7. Barcelona
8. Bukareszt

Podsumowanie 
2021 roku

W 2021 roku FREE NOW osiągnęło znaczny postęp w wielu 
aspektach, pomimo trwającej pandemii. Liczba przejazdów na 
platformie wzrosła o jedną trzecią, dzięki czemu FREE NOW 
osiągnęło poziom zamówień sprzed pandemii.

Źródło: Dane na podstawie liczby przejazdów i floty FREE NOW, a także 
   wewnętrznych badań.
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1754%
Przejazdów od stycznia

Użytkownicy korzystający z 
dodatkowych środków transportu

W 2021 roku FREE NOW stało się 
prawdziwą Super-App dla mobilności, 
która dokonała integracji współdzie-
lonych usług, takich jak: e-hulajnogi, 
e-skutery, e-rowery i carsharing, 

Super-App dla mobilności

jednocześnie zapewniając usługę 
przejazdów z kierowcą na najwyższym 
poziomie. Partnerstwa w czasie rzec-
zywistym, czyli integracja usług ope-
ratorów dostępnych w danym miejscu 
i czasie, to strategia FREE NOW, która 
pozwoli rozwiązać problemy miast, 
bez dodawania kolejnego sprzętu na 
ulice. Liczba użytkowników, którzy po 
raz pierwszy skorzystali z nowych opcji 
transportu we FREE NOW wciąż stale 
wzrasta.

Rok 2021 był dla FREE NOW pełen 
nowych wyzwań i przedsięwzięć. 
Platforma FREE NOW przyczyniła się 
do wspierania mieszkańców w ofero-
waniu bezpiecznych i darmowych 
dojazdów do punktu szczepień prze-

Wzrost liczby przejazdów e-hulajnogami, e-rowerami, e-skuterami i casrharingu 
W 2021 roku łączny czas tych przejazdów wynosi 35 lat

ciwko COVID-19 w całej Europie. 
Oprócz tego, FREE NOW ogłosiło 
swój plan zrównoważonego rozwoju 

“Move to Net-Zero”, którego celem 
jest osiągnięcie 100-procentowej zero-
emisyjności do 2030 roku, jako pierwsza 
platforma mobilności w Europie. 

Dodatkowo, uruchomiony został program 
“Budżet Mobilności” dla firm, który 
pozwala pracodawcom oferować benefit 
pracowniczy w postaci miesięcznego 
budżetu do wykorzystania we FREE NOW, 
na różne opcje transportu.
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Jedna
aplikacja

Oddzielne
aplikacje

FREE NOW w ciągu roku rozwinęło 
się w kierunku w pełni zintegrowanej 
platformy multimobilności, której 
podstawą operacyjną nadal pozostaje 
ride-hailing (taxi oraz przewóz osób). 
Platforma nawiązała strategiczne 
partnerstwa z takimi liderami mobilności, 
jak SHARE NOW, Tier, Cooltra, Dott, 

Rozwój liczby dostępnych jednośladów i aut na minuty we FREE NOW

Partnerstwa FREE NOW

Użytkownicy wolą jedną 
aplikację dla różnych 

usług mobilności

Strategiczne partnerstwa 
to nowy kierunek

Voi i MILES. Użytkownicy FREE NOW 
mogą teraz w ramach jednej aplikacji, 
wygodnie korzystać z największego 
wyboru różnych opcji transportowych 
w Europie, w 170 miastach.

W 2022 roku FREE NOW planuje 
podjąć kolejne partnerstwa z ponad 

10 operatorami, co oznacza, że oferta 
FREE NOW będzie się jeszcze bardziej 
powiększać. To odpowiedź na zapotrze-
bowanie użytkowników na możliwość 
korzystania z wielu opcji mobilności, 
w ramach jednej aplikacji.
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Jedna aplikacja, 
wiele możliwości

Taxi E-skuterE-hulajnoga carsharingPrzewóz osób E-rower
Usługi dostępne w aplikacji FREE NOW

+225,000aktywnych użytkowników 
jednośladów i aut na minuty

+2300%przejazdów 
multimobilnych

+300%utylizacja per 
pojazd
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Wzrost liczby przejazdów w 2021 r. względem 2020 r. (w %)

45% 44% 931% 350% 1371%

Przejazdy e-skuterami, e-rowerami i casrharingu odnotowały silny wzrost w związku
z podjętymi przez FREE NOW nowymi partnerstwami

1. Berlin
2. Hamburg
3. Paryż

4. Monachium
5. Gdańsk
6. Frankfurt

Multimobilność wchodzi 
do “mainstreamu”
Nowe partnerstwa i usługi, które 
FREE NOW wprowadziło w 2021 roku, 
są jednymi z przyczyn dynamicznego 
wzrostu i efektywności platformy. 
Na rynku niemieckim we FREE NOW 

84 miliony mieszkańców, czyli 21% 
z 402 milionowej populacji krajów, 
w których FREE NOW jest dostępne, 
ma dostęp do 2 lub więcej środków 
transportu na platformie

udostępniono najwięcej dodatkowych 
opcji mobilności, a spośród nich największą 
popularnością cieszyły się e-hulajnogi.
Jednocześnie, oferta multimobilności 

nie powstrzymała rozwoju usług 
ride-halingu, czyli taxi lub przewozu 
osób. Liczba przejazdów z kierowcą 
we FREE NOW wzrosła o 40% w porów-
naniu z 2020 rokiem. Udostępnienie 
carsharingu, e-skuterów i e-rowerów, 
przyczyniło się do jeszcze większych 
wzrostów. Pod koniec 2021 roku, 
blisko 84 miliony Europejczyków 
miało dostęp do dwóch lub więcej opcji 
transportowych w aplikacji FREE NOW. 
Przyszłość mobilności miejskiej to 

Top 6 miast z największą liczbą 
przejazdów multimobilnych

multimobilność. Użytkownicy chcą 
docierać z punktu A do B za pośred-
nictwem najlepszej w danym miejscu 
i czasie formy transportu. Eksperci są 
zgodni, że w 2022 roku multimobilność 
“wejdzie do mainstreamu” i pojawi 
się nowa kategoria użytkowników, 

którzy chętnie przetestują różne opcje 
transportu na żądanie. FREE NOW w 
2022 roku będzie oferować coraz 
więcej form transportu w poszcze-
gólnych miastach wraz z partnerami, 
co jest głównym wyróż nikiem plat-
formy na tle konkurencji.
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Łącznie:

79%

+199%
Rozwój floty
elektrycznych aut

Ekomobilność 
się rozpędza

Użytkownicy mobilności nie tylko 
chcą dotrzeć na miejsce szybko, w 
przystępnej cenie i przy wykorzystaniu 
wygodnych rozwiązań, ale zwracają 
także uwagę na ekologiczny aspekt 
transportu na żądanie. Rosnący trend 
korzystania z różnych środków transportu 
ma pozytywny wpływ na środowisko 
i ograniczanie śladu węglowego. 
W 2021 roku FREE NOW odnotowało 
rosnący popyt na ekomobilność 

Wzrost średniej liczby przejazdów autami elektrycznymi 
w 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

5144 ton emisji CO2 zostało 
ograniczonych, w porównaniu 
z 2019 rokiem. To wynik porów-
nywalny ze śladem węglowym 
wytworzonym przez 2600 osób.

wśród swoich użytkowników, którzy 
coraz częściej wybierają pojazdy 
napędzane elektrycznie. Liczba prze-
jazdów pojazdami elektrycznymi 
zamawianymi przez FREE NOW znacznie 
wzrosła, szczególnie w krajach takich 
jak Hiszpania, Niemcy i Wielka Bryta-
nia. Platforma tym samym zdołała 
ograniczyć emisje, co daje pozytywną 
perspektywę na dalsze osiągnięcia 
pod kątem zrównoważonego rozwoju 
w 2022 roku.
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68%Europejczyków 
chciałoby mniej aut 

w miastach

95%czasu auta pozostają 
zaparkowane²

90%mniej pojazdów byłoby 
potrzebnych w miastach 

zaprojektowanych dla 
wyłącznie współdzielonego 

transportu¹

10.000.000 nowych aut pojawi się 
do 2025 r., co w efekcie wymaga 
stworzenia 115km² miejsc parkingo-
wych.³ To obszar porównywalny z 
powierzchnią Dublina.

Potrzeba wydajnej 
mobilności

Liczba prywatnych aut w miastach 
Europy ma wzrosnąć nawet do 273 
milionów do 2025 roku, czyli o 10 
milionów więcej, niż obecnie. Przez 
95% czasu auta pozostają zaparkowane, 
zatem stworzenie dla nich dodatkowych 
miejsc parkingowych jest porównywalne 
do powierzchni Dublina. Dla porównania, 
współdzielony pojazd jest wykorzy-
stywany średnio ponad 6 razy częściej, 
niż auto prywatne. W mieście, w którym 
dostępne byłyby tylko pojazdy współ-
dzielone, potrzebnych by było mniej 
niż 10% pojazdów, które są na ulicach 
obecnie. Wynikiem tego byłoby 
całkowite wyeliminowanie korków i 
potrzeby miejsc parkingowych oraz 
znaczne ograniczenie emisji CO2 o 
jedną trzecią.

Platformy multimobilności mają og-
romny wkład w osiągnięcie celu 
zeroemisyjności w miastach. 
FREE NOW realizuje swój udział w 
zrównoważonym rozwoju poprzez 
promowanie ekologicznej mobilności 
i już od 2020 roku jest neutralne 
klimatycznie. Długofalowym celem 

jest osiągnięcie około 50% przejazdów 
elektrycznymi pojazdami do 2025 
roku i całkowita zeroemisyjność netto 
do 2030 roku. Dodatkowo, w 2022 roku 
FREE NOW planuje zintegrować 
transport publiczny w swojej aplikacji 
w największych aglomeracjach, aby 
pomóc miastom w tej transformacji, 
bez dodawania kolejnych aut na ulice.

1 ITF: https://www.itf-oecd.org/itf-work-shared-mobility (2015)
2 Senseable City Lab: Massachusetts Institute of Technology (2020)
3 ACEA: acea.auto/publication/report-vehicles-in-use-europe-january-2021 (2021)
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€6.7mld
+279%

€2.4
mld

€11.9mld
+177%

2019

2021

2023

Przychody rynku multimobilności
w miliardach Euro⁴

300mld EUR
Spodziewany rozmiar rynku do 2030 r.

MaaS
Mobility as a Service

Trendy multimobilności w 2022 roku

#1 Odrodzenie popytu na ride-hailing
Ride-hailing, czyli zamawianie prze-
jazdów z kierowcą, w pełni odrodzi 
się tuż po okresie zimowym, gdy 
zwiększy się mobilność mieszkańców. 
Pandemia pokazała, że rynek taxi szybko 
się odradza, bo potrzeby transportowe 
utrzymują się niezależnie od restrykcji.

#2 E-wolucja i poszerzanie oferty
Zauważalny staje się wysoki odsetek 
kierowców i pasażerów, którzy chcą 
mieć pozytywny wkład w ograniczanie 
emisji CO2, co odzwierciedla rosnąca 
liczba taksówek elektrycznych oraz 
coraz częściej wybierana opcja Eco 
w aplikacji. Liderzy mobilności będą 
pozyskiwać nowych użytkowników 
poprzez poszerzanie swojej eko-oferty.

#3 Współpraca dla zielonych miast
Współczesne miasta mają zadanie 
umożliwiać dostęp do komfortowych 
i multimobilnych opcji transportowych 
oraz priorytetyzować zielony i współ-
dzielony transport względem prywat-
nych aut. Dlatego ich współpraca z 
platformami MaaS jest kluczowa. 
Platformy takie jak FREE NOW, które 

agregują dostępne już rozwiązania, 
sprawiają, że mobilność jest bardziej 
efektywna.

#4 Popyt na Super-App dla mobilności
Mieszkańcy miast wyrażają potrzebę 
dostępu do jednej aplikacji dla różnych 
opcji mobilności - od taksówek, po 
rowery na minuty. Przyszłością są w 
pełni zintegrowane ekosystemy 
mobilności miejskiej. Platformy które 
mają złożoną ofertę, będą zyskiwać 
większą popularność na rynku.
 
#5 Lepsze regulacje dla mobilności
Wraz z pojawianiem się nowych graczy 
na rynku mobilności w Europie, coraz 
więcej włodarzy miast zauważa potrzebę 
regulowania nowoczesnych form trans-
portu. Mieszkańcy także skorzystają na 
lepszych zasadach gwarantujących 

bez pieczeństwo, takich jak ograniczenie 
pręd kości lub wyznaczanie stref dla 
e-hulajnóg.

#6 Rosnący wynajem aut
Dostawcy car-sharingu będą decydować 
się także na ofertę długoterminowego 
wynajmu aut - i odwrotnie. FREE NOW 
także zamierza odpowiedzieć na ten trend 
i w najbliższej przyszłości udostępni 
wraz z partnerami długoterminowy 
wynajem aut.

4 Statista Mobility Services Report for ride hailing & taxi, eScooter, bike and car sharing (2021) 
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Co dalej? - Prognozy na 2022 rok

W 2021 roku FREE NOW stało się 
największą platformą multimobilności 
w Europie. Poprzez integrację nowych 
zewnętrznych partnerów, rozwinęliśmy 
naszą ofertę mikromobilności i cars-
haringu. Wraz z naszymi partnerami, 
dostarczamy użytkownikom w pełni 
zintegrowany ekosystem mobilności. 
Nadal jednak naszą operacyjną bazą 
pozostaje ride-hailing. W 2022 roku 

Marc Berg
CEO of FREE NOW

chcemy zapewnić, że ten trzon pozostanie 
na tyle silny, że dodatkowo będziemy 
dalej dodawać kolejne opcje trans-
portowe. Ten rok rozpoczęliśmy wielkimi 
krokami w tym kierunku, czyli integracją 
z Dott, SHARE NOW oraz kilkoma innymi 
lokalnymi partnerami.

Mieszkańcy miast chcą się wygodnie 
przemieszczać - niezależnie od sposobu, 
czasu i miejsca. Poprzez integrację wielu 
znanych usług mobilności w ramach 
jednej aplikacji, odpowiadamy na 
trend transportu na żądanie. 

Elastyczność i bezkompromisowa 
dostępność, są decydującymi czynni-
kami dla usług 21. wieku, w tym także 
mobilności miejskiej. Widzimy ogromny 
potencjał w europejskim rynku 
multimobilności. W 2022 roku 
multimobilność wejdzie do mainstreamu 

i dotrze do większej liczby odbiorców. 
Poprzez oferowanie takich usług jak 
Budżet Mobilności, pakietów promo-
cyjnych i dodawanie kolejnych opcji 
transportu, będziemy zaspokajać 
wszelkie potrzeby transportowe 
mieszkańców miast i osiągniemy 
rozpoznawalność jako wiodąca multi-
platforma w Europie.

Patrząc dalej w przyszłość, wiemy, 
że nie ma w niej miejsca na prywatne 
auta. Przyszłość mobilności należy 
poszukiwać w holistycznym ekosys-
temie transportowym, polegającym 
na współpracy i partnerstwie.


