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Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia mieszkańców, skutkują nieustannym wzrostem i zmianami ich potrzeb transportowych. Zmiany zachowań
transportowych wiążą się ściśle z kongestią, wypadkami komunikacyjnymi, emisjami spalin i hałasu, a w konsekwencji – wpływają na jakość życia. W związku
z tym, zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach, staje się coraz bardziej powszechne we wszystkich krajach UE.
Działania takie wspiera Komisja Europejska, która już w 2009 r. przedstawiła
plan działania na rzecz mobilności w miastach i odtąd nieustannie zachęca władze państw Unii Europejskiej do równoważenia rozwoju transportu w miastach.
Najbardziej aktualnym przejawem tych działań jest oficjalny komunikat Komisji
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 17 grudnia 2013 r. Jego celem jest jeszcze
większe wsparcie miast europejskich w podejmowaniu przez nie przedsięwzięć
związanych z transportem, aby mogły one jeszcze skuteczniej realizować unijną politykę konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności. Jeden z załączników
komunikatu koncentruje się właśnie na aktywnie promowanych przez Komisję
Europejską Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dając wskazówki,
zgodnie z którymi powinny być one opracowywane.
W nawiązaniu do nich, a także zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej,
zawartymi w dokumencie „Opracowywanie i wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, napisany został niniejszy przewodnik. Powstał on
w ramach projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility). Był to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
Celem projektu było wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim
miastami, w zakresie m.in.:
• rozwoju systemów i usług „web 2.0”;
• wprowadzenia przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych;
• zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy
jakości usług.
Projekt realizowany był w czterech dynamicznie rozwijających się europejskich miastach, tj. Akwizgranie (Niemcy), Koprivnicy (Chorwacja), Palma de Mallorca (Hiszpania) i Gdyni.
W celu wykonania założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie utworzyło lokalne konsorcjum, które w przypadku Gdyni objęło Gminę
Gdynia (reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Zieleni), Politechnikę Gdańską,
Uniwersytet Gdański (Katedra Rynku Transportowego) oraz Przedsiębiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni sp. z o.o.
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1. Pojęcie i elementy Planu Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej
Konieczność planowania strategicznego zagadnień związanych z mobilnością
na obszarach miejskich wynika bezpośrednio z jej znaczenia dla kształtowania
jakości życia. Punktem wyjścia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinno być założenie, że transport i mobilność nie są celem
samym w sobie, lecz powinny przyczyniać się do osiągania wyższych celów,
takich jak jakość życia czy dobrobyt mieszkańców miast. Sformułowanie „jakość życia” jest trudno mierzalne i obejmuje m.in. takie elementy jak atrakcyjność gospodarcza, stan przestrzeni miejskiej, dostępność i koszt usług świadczonych na terenie miasta. O skali trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu
i pomiarze jakości życia świadczy różnorodność mierników wykorzystywanych
w rankingach atrakcyjności miast w Europie i na świecie (m.in. rankingi „Green
City Index”, „The Global Power City Index”, ranking „Global City Index” firmy AT
Kearney, ranking jakości życia firmy Mercer czy The Economist).
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej – PZMM (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest narzędziem ułatwiającym planowanie i uwzględnia szerszy
kontekst funkcjonowania miasta. Jest on strategicznym zbiorem powiązanych ze
sobą działań, których wdrożenie ma spełnić potrzeby mobilności mieszkańców
i oraz innych „użytkowników” miasta obecnie i w przyszłości.
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jest zatem dokumentem strategicznym, który powinien być zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb mobilności mieszkańców, sektora przedsiębiorstw i pozostałych interesariuszy istotnych dla miasta i jego otoczenia z uwzględnieniem poprawy jakości życia. Plan
powinien być oparty o istniejące praktyki planowania i brać pod uwagę zasady
integracji, uczestnictwa, a także możliwość jego oceny1.
Potrzeba planowania zrównoważonej mobilności miejskiej wynika z następujących przesłanek:
• w przestrzeni miejskiej ciągle zachodzą konflikty i podlega ona bezustannym zmianom;
• rola miast w europejskim systemie gospodarczym jest kluczowa i będzie
nadal rosnąć;
• działalność transportowa wywołuje skutki ekonomiczne, przestrzenne,
środowiskowe i społeczne;
• systemy miejskie są złożone;
• ograniczenia budżetowe wymuszają priorytetyzację i hierarchizację celów;
1

S. Böhler-Bedecker, Ch. Kost, M. Merforth, Urban Mobility Plans. National Approaches and Local Practice. Moving Towards Strategic, Sustainable and Inclusive Urban Transport Planning, „Sustainable Urban
Transport Technical Document” #13. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,
Berlin 2014
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• polityka transportowa i klimatyczna Unii Europejskiej wyznaczają określone cele i zadania, które należy spełnić na poziomie miast i obszarów metropolitalnych.
Działania w zakresie równoważenia mobilności miejskiej nakierowane są na2:
• ograniczanie potrzeb transportowych (mniej podróży);
• zmiany w strukturze podróży miejskich;
• zmniejszanie odległości podróży (poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne);
• podnoszenie efektywności funkcjonowania systemu transportowego (m.in.
poprzez innowacje technologiczne).
Zakres planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) obejmuje wszystkie formy przemieszczania osób (w tym przemieszczenia piesze) i towarów,
wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS – ang. Intelligent
Transportation Systems), bezpieczeństwo ruchu drogowego, wdrażanie nowych
wzorców użytkowania, promocję ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy), z uwzględnieniem potrzeb różnych interesariu-

Rysunek 1. Elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej
Źródło: The State-of-the-Art of Sustainable Urban Mobility Plans in Europe, oprac. przez Rupprecht Consult. Komisja Europejska, Bruksela 2012. http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/
SUMP_state-of-the-art_of_report.pdf [dostęp: 18.09.2015].
2

D. Banister, Cities, mobility and climate change, „Journal of Transport Geography” 2011, nr 19, s. 15401542.
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szy na danym obszarze. Powinien on być funkcjonalnie powiązany z podsystemem planowania przestrzennego danej jednostki terytorialnej.
Kompleksowe ujęcie różnych zagadnień i ich wzajemne relacje w ramach PZMM
przedstawia rysunek 1. Zwraca uwagę wielość aspektów, które plan obejmuje,
w tym takie elementy jak zaangażowanie mieszkańców w procesie jego tworzenia, kulturę planowania (i szerzej kulturę organizacyjną) czy dostępność obszarów miejskich i usług.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest więc strategicznym dokumentem obejmującym całość zagadnień transportowych w ujęciu interdyscyplinarnym, wraz z procesami podejmowania decyzji3.

3

G. Pozoukidou, N. Gavanas, E. Verani, Land Use Models and Sustainable Urban Mobility Plans: An Integrative Approach for Strategic Planning, „International Journal of Sustainable Development and Planning” 2017 Vol. 12, No. 5.
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2. Etapy planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej
Wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w dokumencie pt. „Wytyczne. Opracowywanie i wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”4 wskazują na
pewne etapy opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM),
którymi są:
1) określenie własnego potencjału, czyli sprawdzenie, na ile zasady zrównoważonego rozwoju są zgodne z obecnymi priorytetami politycznymi i na ile już
są częścią polityki rozwoju miasta;
2) zdefiniowanie zakresu planu, czyli z jednej strony określenie terytorium, na
potrzeby którego jest opracowywany, a z drugiej – odpowiednich władz i instytucji, które będą podejmować decyzje – również finansowe – i zatwierdzać
działania;
3) analiza sytuacji i tworzenie scenariuszy – pomagające w przejrzysty i racjonalny sposób ustalić cele, do osiągnięcia których się dąży;
4) określenie wspólnej wizji, która stanowi jakościowy opis pożądanej przyszłości miasta i musi umiejscawiać transport oraz mobilność w szerszym kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego;
5) określenie priorytetów i wymiernych celów (o ile wizja jest ważnym jakościowym opisem pożądanej przyszłości, o tyle rodzaj oczekiwanych zmian musi
być opisany przez konkretne, mierzalne cele, które muszą być szczegółowo
określone, zanim pojawią się działania – jako metody ich osiągnięcia);
6) opracowanie efektywnych zestawów działań leżących u podstaw zrównoważonego planowania mobilności, ponieważ tylko właściwie dobrane i sprawnie zrealizowane gwarantują osiągnięcie założonych celów (wybór działań
musi być skonsultowany z głównymi interesariuszami, efektywny kosztowo,
a także brać pod uwagę dobre praktyki innych miast);
7) określenie zakresu odpowiedzialności i alokacja budżetu – ściśle związane
z doborem działań;
8) monitorowanie i ocena – obecne zarówno w procesie planowania, jak i realizacji działań, mające kluczowe znaczenie dla wdrażania działań zapisanych
w Planie.
9) przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – jako potwierdzenie
na poziomie politycznym woli realizacji celów w nim zapisanych;
10) wdrożenie – rozpoczynające się po uchwaleniu Planu (na tym etapie powinna być egzekwowana realizacja planu pracy, m.in. dzięki różnym uzgodnionym i ujednoliconym formom raportowania);
4
F. Wefering, S. Rupprecht, S. Bührmann, S. Böhler-Baedeker (Rupprecht Consult – Forschung und
Beratung GmbH), Wytyczne. Opracowywanie i wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej 2013.
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11) monitoring i wnioski z przeprowadzonej oceny – umożliwiające regularną
aktualizację Planu5.
Każdy etap obejmuje:
• podstawy (założenia, fundamenty) działań, tj. podstawowe powody ich
realizacji, problemy do rozwiązania oraz pytania, na które należy odpowiedzieć;
• szczegółowe cele, które mają być realizowane;
• główne działania, które mają zostać wykonane;
• wymagania w zakresie terminów i koordynacji z innymi działaniami (mimo
iż ustalona jest kolejność realizacji poszczególnych zadań, w praktyce mogą
one czasami trwać równolegle, a nawet wymagana jest ich koordynacja);
• listę kontrolną, tj. listę szczegółowych działań, która jest pomocnym narzędziem w zakresie kontroli realizacji poszczególnych zadań.
W całym cyklu (rysunek 2), w miarę realizacji kolejnych kroków, osiągane są tzw.
kamienie milowe, będące wymiernym efektem postępów w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej.
Na początku procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej konieczne jest określenie potencjału dla stworzenia skutecznego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zależy on od wielu wewnętrznych i zewnętrznych
czynników, które nakreślają ogólne ramy dla procesu planistycznego i wdrażania
założeń planu. Prace rozpoczynają się od przeprowadzenia analizy określającej
stopień zgodności obecnych dokumentów strategicznych związanych z mobilnością z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W pierwszym etapie ważną rolę odgrywa rzetelna samoocena, która polega
na określeniu szans i barier instytucjonalnych, prawnych i finansowych, wpływających na cały proces planistyczny, np.
• zidentyfikowanie zależności i powiązań pomiędzy przewoźnikiem autobusowym a poszczególnymi szczeblami władzy;
• rozpoznanie sposobu komunikacji pomiędzy różnymi komórkami zaangażowanymi w proces planistyczny;
• rozważenie potrzeb całej społeczności, włączając w to grupy o dużej wrażliwości, jak dzieci, osoby starsze, osoby o ograniczeniach mobilności, gospodarstwa o niskich dochodach, grupy mniejszościowe.
Szczególnie użyteczne są odpowiedzi na pytania:
• czy system transportowy (w tym podsystemy obejmujące wykorzystanie
samochodu osobowego, m.in. car-sharing, car pooling) zapewnia wszystkim grupom jednakową dostępność,
• czy działania związane z transportem pozytywnie wpływają na zatrudnienie i rynek pracy?
Możliwe są do wykorzystania jako metody samooceny:

5

Tamże oraz witryna http://edro-ga.pl/mobilnosc/planowanie-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-191110981 (dostęp: 30.04.2016).
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• spotkania grup interesariuszy z udziałem koordynatora i przeprowadzenie
analizy SWOT;
• zaproszenie eksperta/ekspertów (np. zaangażowanych w proces tworzenia
planu w innych miastach wiodących) do dokonania przeglądu zewnętrznego;
• specjalistyczne metody jak BYPAD dla oceny ruchu rowerowego, MaxQ
dla zarządzania mobilnością, czy samoocena metodą ADVANCE.
Pierwszy etap obejmuje także opracowanie planu zarządzania umiejętnościami,
który uwzględnia strategię reakcji na ewentualne braki umiejętności, np. zapewnienie szkoleń, współpracy, podzlecania działań. Możliwe jest zaangażowanie
partnerów zewnętrznych, takich jak konsultanci czy uczelnie w celu wzmocnienia potencjału organizacyjnego i realizacyjnego.
Ocena ram budżetowych powinna uwzględniać możliwości lokalne, regionalne, krajowe, jak i unijne. Na wstępnym etapie będą to szacunki, które pozwolą
na formułowanie realistycznych zamierzeń.
Umiejętności wymagane w procesie planowania zrównoważonej mobilności
miejskiej to:
–– umiejętności zarządcze (przydatne na wszystkich etapach planowania):
• zarządzanie projektami (w tym możliwość zapewnienia wsparcia politycznego);
• zarządzanie techniczne;
• zarządzanie finansowe;
• zarządzanie kadrami;
–– umiejętności techniczne (przydatne na wszystkich etapach planowania):
• planowanie przestrzenne;
• planowanie transportu;
• planowanie w innych sektorach (gospodarka, sprawy społeczne, środowisko);
• planowanie na innych poziomach (regionalnym, krajowym, unijnym);
–– umiejętności operacyjne:
• angażowanie interesariuszy i mieszkańców
• opracowanie, monitorowanie oraz ocena wskaźników;
• gromadzenie i analiza danych;
• modelowanie i opracowanie scenariuszy;
• marketing, w tym public relations;
• księgowość i finanse.
Czas potrzebny na planowanie jest zależny m. in od posiadanego doświadczenia,
struktur instytucjonalnych, kontekstu politycznego oraz lokalnej „kultury planowania”. W sprzyjających okolicznościach może to być niecały rok. Wdrażanie
działań określonych w planie może wynieść 2-10 lat.
W ramach procesu planistycznego trzeba uwzględnić czas potrzebny na ewaluację oraz aktualizację planu już po jego przyjęciu.
Przeglądu i oceny planu należy dokonywać co najmniej co 5 lat, optymalnie
co 2 lata.
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W ramach pierwszego etapu, po zidentyfikowaniu interesariuszy należy
poddać analizie ich wzajemne relacje. W ten sposób można poznać ich cele, ukryte plany i czy uważają się za „zwycięzców” czy za „przegranych” w realizacji
danego projektu.
W praktyce powołane dla opracowania i wdrożenia PZMM zespoły, składające się z wielu podmiotów wyznaczają terminy regularnych spotkań, np. raz
w miesiącu, a spośród nich wybierany jest tzw. podmiot wiodący.
W drugim etapie prace rozpoczynają się od identyfikacji obszaru PZMM,
jego zasięgu przestrzennego, utworzenia zespołu planistycznego i podpisania
stosownych dokumentów (uchwał, porozumień). Na tym etapie zidentyfikowane zostają synergie i konflikty pomiędzy różnymi obszarami polityki, co wymusza dialog pomiędzy stronami w celu oceny priorytetów i opracowania podejścia
zintegrowanego. Zostaje zaplanowany udział kluczowych interesariuszy, wyznaczony koordynator procesu planowania i uzgodniony plan działań.
Opracowanie tzw. strategii zaangażowania wymaga udzielenia odpowiedzi
na następujące pytania:
• dlaczego proces angażowania różnych interesariuszy jest w ogóle podejmowany;
• kto powinien być zaangażowany w proces podejmowania decyzji;
• w jaki sposób zaangażować te podmioty, jakie narzędzia i techniki w tym
celu wykorzystać;
• kiedy angażować określonych interesariuszy, a kiedy nie?
Trzeci etap to analiza sytuacji mobilności i opracowanie scenariuszy wydarzeń.
Ponieważ dane o transporcie i mobilności są rozproszone, analizę rozpoczyna
zidentyfikowanie wszystkich danych, ocena ich jakości i dostępności oraz dobór
odpowiednich wskaźników. Dane mogą być zbierane różnymi metodami, a dobór metod zależy od dostępnych zasobów, wielkości miasta i istotności danych.
Przykładowo liczbę podróży pieszych można oszacować na podstawie wyników
obserwacji w punktach kontrolnych albo w badaniach metodą ankiety lub wywiadu w gospodarstwach domowych.
Powinny być gromadzone jedynie dane istotne dla realizacji określonych celów PZMM, np. jeśli celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, to istotna jest
informacja czy liczba pieszych jest stała, wzrasta, czy maleje i jaka jest liczba wypadków z udziałem pieszych, a nie ogólna liczba wypadków.
Jeśli celem jest poprawa dostępności podstawowych usług, to przydatne
dane wykraczają poza transport, np. dostępność do placówek edukacyjnych dotyczy nie tylko dostępności tych celów w przestrzeni, ale także w czasie (np. tylko
w określone dni tygodnia, w określonych godzinach, szczególnie w okresie porannego szczytu związanego z dowożeniem dzieci do szkoły).
Ocena zależności między trendami sektorowymi pozwoli uniknąć niekorzystnych efektów synergii. Przykładowo negatywnym efektem mógłby być rozwój obszarów podmiejskich w wyniku realizacji parkingów „Park & Ride” w lokalizacjach niezgodnych z planami zagospodarowania przestrzennego.
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Techniki wykorzystywane na tym etapie to opinie ekspertów, ale także modelowanie ilościowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. Należy przy tym pamiętać, że skomplikowane, drogie modele zazwyczaj
generują więcej dokładnych prognoz, ale ich opracowanie wymaga czasu i bardzo często, pozyskania ekspertów zewnętrznych, podnosząc koszt przygotowania dokumentu.
Drugą fazę procesu tworzenia PZMM, jaką jest racjonalne i przejrzyste sformułowanie celów, rozpoczyna określenie wspólnej wizji. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy w proces opracowania wizji pozwoli na szybką jej akceptację
przez te podmioty.
Kolejny etap to określenie priorytetów i wymiernych celów. Celem może być
zlikwidowanie problemu kongestii generowanej przez samochody osobowe,
a działaniem budowa linii tramwajowej czy wyznaczenie buspasów. Działania
są zatem metodami osiągnięcia celu. Nie wszystkie cele muszą być łatwe do osiągnięcia. Warto określić cele najbardziej istotne i powiązane z innymi obowiązującymi dokumentami strategicznymi (np. z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej).
Tę fazę kończy opracowanie efektywnych zestawów działań. Możliwe działania służące realizacji celów PZMM dotyczą:
• ekologicznie czystych pojazdów i paliw;
• logistyki miejskiej;
• strategii zarządzania popytem (ograniczenia dostępu, strefy ochrony środowiskowej, opłaty za wjazd samochodem osobowym);
• zarządzania mobilnością (agencje mobilnościowe, system ekopunktów nagradzających korzystanie z transportu publicznego i innych zrównoważonych sposobów podróżowania zamiast z samochodu osobowego);
• zbiorowego transportu pasażerskiego (nowe usługi, poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych, integracja różnych rodzajów
i środków transportu);
• telematyki (e-bilety, kontrola i nadzór ruchu, informacja pasażerska);
• przemieszczania się w sposób niezależny od samochodu (carsharing, carpooling, ruch pieszy i rowerowy, publiczny transport zbiorowy).
Określając, w ramach etapu szóstego najlepszą wartość w stosunku do ceny należy priorytetyzować niedrogie i skuteczne działania i pakiety działań. Ocenę prognozowanych działań należy przeprowadzić z myślą o realistycznej i terminowej
realizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów. Nie należy pomijać żadnych
kosztów i korzyści, szczególnie tych trudnomierzalnych, związanych z oddziaływaniem transportu na środowisko (np. poziom emisji i jakość powietrza, hałas,
koszty wypadków komunikacyjnych). Analiza powinna objąć wszystkie środki
transportu. Należy uwzględnić również koszty związane z późniejszym funkcjonowaniem wdrożonych rozwiązań.
Przykładem zintegrowanego podejścia do wykorzystania efektu synergii
w tworzeniu pakietów działań w PZMM jest system pobierania opłat za wjazd
do centrum w Londynie „Congestion Charge”. Służy on powstrzymaniu ruchu
samochodów osobowych poprzez pobieranie opłat i jednocześnie zmienia natę-
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żenie ruchu i strukturę pojazdów, które go tworzą, co wpływa także na emisję zanieczyszczeń i poziom hałasu. Działanie to połączono dodatkowo z działaniami
w zakresie urbanistyki oraz z promocją transportu publicznego, zarządzaniem
systemem parkingowym i zwolnieniami z opłat „czystych” ekologicznie pojazdów. Wszystkie te działania sprzyjają tworzeniu efektu synergii, wzmacniając
ostateczny efekt.
Podobny system ponoszenia opłat za wjazd do centrum został wprowadzony na stałe w Sztokholmie w sierpniu 2007. Obszar objęty opłatą stanowi 16%
powierzchni miasta. W efekcie wprowadzenia systemu poboru opłat za wjazd
do centrum w systemie kordonowym znacząco spadła liczba samochodów osobowych wjeżdżających do strefy centralnej6, w 2011 roku natężenie ruchu wewnątrz strefy było niższe o 20% w stosunku do roku 20057.
W Krakowie w ramach projektu CIVITAS CARAVEL opracowano 18 komplementarnych działań, które wpłynęły na poprawę systemu transportowego tego
miasta.
Trzecia faza, jaką jest opracowanie planu, rozpoczyna się od uzgodnienia zakresów odpowiedzialności i alokacji budżetu.
Możliwe do wykorzystania źródła finansowania działań w ramach PZMM to:
• budżety lokalnych władz miast i gmin tworzących aglomerację;
• podatki lokalne: specjalny lokalny podatek transportowy przeznaczony na
rozwój transportu publicznego, wnoszony przez lokalne przedsiębiorstwa,
szczególnie deweloperów;
• dochody lokalne ze sprzedaży biletów na usługi transportu publicznego,
z opłat parkingowych, opłat za wjazd do centrum miasta, opłat za reklamy;
• sponsoring, przy czym musi on być zgodny ze strategią marketingową
PZMM;
• środki regionalne i państwowe;
• środki unijne.
W tej fazie organizuje się system monitoringu i oceny, wybiera odpowiednie
wskaźniki, dokonuje podziału odpowiedzialności w zakresie gromadzenia i zarządzania danymi. Budując system monitorowania należy dążyć do kompromisu
między wyborem łatwo mierzalnych wskaźników i unikania nadmiaru informacji a kompleksowością pomiaru.
Wskaźniki należy pogrupować w pakiety, które będą dostosowane do realizacji celów SMART, zwracając uwagę by były łatwo mierzalne, a następnie przyporządkować każdy wskaźnik bądź cały pakiet określonemu podmiotowi, który
będzie odpowiedzialny za jego jego pomiar i monitorowanie.
Przyjęcie planu stanowi zakończenie tej fazy planowania. Uchwalenie Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nadaje mu rangę aktu prawa miejscowego
i stanowi potwierdzenie znaczenia zapisanych w nim działań. Jest również poli6
E. Croci, Urban road pricing: a comparative study on the experiences of London, Stockholm and Milan,
“Transportation Research Procedia” 2016 nr 14
7
M. Borjesson, J. Eliasson, M. B. Hugosson, K. Brundell-Freij, The Stockholm congestion charges—5 years
on. Effects, acceptability and lessons learnt, „Transport Policy” 2012 nr 20, s. 3
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tycznym zobowiązaniem do realizacji przyjętych zapisów. Procedura uchwalania
cechuje się transparentnością i stwarza dodatkową szansę na poinformowanie
mieszkańców o istnieniu takiego dokumentu. „Dobry plan nie prowadzi automatycznie do dobrych wyników”8. Ostatnia, czwarta faza planu to wdrożenie. O ile
podczas procesu planowania najważniejszymi stronami są politycy, to na etapie wdrażania PZMM kluczową rolę pełnią organy administracji samorządowej
i przedsiębiorstwa (np. zarządy transportu, zarządy dróg, urzędy miast, itp…).
Podmioty, dla których realizacja poszczególnych działań wiąże się z negatywnymi skutkami, będą zawsze bardziej aktywne i słyszalne niż ci, którzy skorzystają na wdrożeniu określonych działań. Dlatego warto przygotować działania
łagodzące skutki niektórych działań, np. zaoferowanie transportu zastępczego
w okresach zamknięć niektórych odcinków ulic wymuszonych realizacją nowej
linii tramwajowej. Dobre rezultaty daje systematyczne informowanie o postępach prac. Poszczególne etapy warto kończyć wraz z mieszkańcami, podczas
różnego rodzaju imprez.
Regularne monitorowanie postępów w realizacji działań pozwala podnieść
wydajność prac. W zależności od rodzaju działań oceny należy dokonywać co
1-5 lat. Opublikowane sprawozdania z przeprowadzonych ocen powinny być
dostosowane do konkretnego odbiorcy (np. przedstawicieli władz i administracji samorządowej, mieszkańców), dlatego mogą występować w wielu wersjach,
np. w postaci streszczenia i pełnego opracowania lub raportu czy wykazu najważniejszych osiągnięć. Pomocne może być uzyskanie opinii od różnych interesariuszy na temat adekwatności podjętych działań w stosunku do pierwotnie
zdefiniowanych celów. Przeprowadzenie okresowej oceny można powierzyć niezależnemu podmiotowi, przy zachowaniu zestawu wskaźników opracowanych
wcześniej dla oceny PZMM.
Ze względu na to, że zewnętrzne warunki działania są zmienne, w ramach
ostatniego etapu planowania, jakim jest wyciąganie wniosków, należy je obserwować i na tej podstawie aktualizować PZMM. Ze względu na dynamikę zmian
w otoczeniu konieczne jest wprowadzanie poprawek i zmian, zwykle po 3-10
latach od rozpoczęcia procesu wdrażania PZMM.
W celu uzyskania rzetelnej oceny należy przeanalizować zarówno osiągnięcia, jak i porażki. Pozwoli to określić, które cele nie mogły zostać osiągnięte i nadal
należy dążyć do ich realizacji, być może za pomocą innych działań. Ocena powinna być sformalizowana a wnioski zaprezentowane zespołowi projektowemu
i kluczowym interesariuszom.
Ocenie można poddać długoterminowe efekty, zależności między konkretnymi działaniami i efektami, poziomy tradycyjnych mierników transportowych
(np. liczba pojazdów ekologicznych, struktura podróży) i wprowadzonych na
potrzeby PZMM (np. liczba interesariuszy, liczba spotkań tematycznych).
8
F. Wefering, S. Rupprecht, S. Bührmann, S. Böhler-Baedeker, Wytyczne. Opracowywanie i wdrażanie
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej 2013
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Rysunek 2. Proces opracowywania i wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Źródło: Wytyczne. Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Rupprecht Consult 2014.

W ramach analizy i rozmów z interesariuszami dochodzi do takiej oceny
procesu planowania, celów i efektów, które mogą być wykorzystane do nowego cyklu PZMM. W nowym cyklu mogą być wykorzystane wypracowane wcześniej techniki, np. regularne spotkania grup interesariuszy, bądź zmodyfikowane
techniki, np. częstsze spotkania, poszerzone grono interesariuszy, elektroniczna
forma kontaktu, inaczej pogrupowane działania czy zestawy wskaźników oceny.
Dokument będący Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest tak samo
ważny jak proces jego opracowywania. Powinien on obejmować różne grupy podmiotów, charakteryzując się m.in. podejściem partycypacyjnym, dalekosiężną wizją
i jasnym planem działań, ukierunkowaniem na zrównoważony i zintegrowany
rozwój wszystkich form transportu, a także regularnym monitoringiem wdrażania Planu. Szczególnie istotna jest rola interesariuszy w procesie tworzenia takiego dokumentu9.
Schemat procesu opracowywania i wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przedstawiono na rys. 2.

9
J. Schippl, H. Gudmundsson, C. Hedegaard Sørensen, K. Anderton, R. Brand, M. D. Leiren, M.
Reichenbach, Different pathways for achieving cleaner urban areas: a roadmap towards the white paper goal for
urban transport, „Transportation Research Procedia” 2016, nr 14, s. 2605.
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3. Ramy strategiczne dla planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej
W ramach pracy nad PZMM powinien zostać przeprowadzony przegląd istniejących dokumentów strategicznych, planistycznych i innych, które częściowo lub
całkowicie odnoszą się do transportu i mobilności. Ze względu na to, że planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej wymaga skoordynowanego podejścia w świetle polityki transportowej i innych regulacji, opracowywany PZMM
musi być spójny i zintegrowany z innymi strategiami zrównoważonego rozwoju. Powinien on nawiązywać i opierać się na strategiach i politykach, które mają
wpływ na transport i kwestie mobilności w danym mieście, nie tylko na szczeblu
lokalnym – również na poziomie metropolii, województwa, kraju, a nawet europejskim.
U źródeł pojęcia zrównoważonej mobilności leży koncepcja zrównoważonego rozwoju sformułowana po raz pierwszy w raporcie „Our Common Future”,
zwanym potocznie „Raportem Brundtland”10. Zwrócono w nim uwagę na konieczność kompleksowego ujmowania zagadnień równoważenia przynajmniej
w kontekście społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Sformułowanie
„zrównoważona mobilność” (sustainable mobility) zostało po raz pierwszy użyte
podczas szczytu w Rio de Janeiro w 1992 roku11.

3.1. Dokumenty szczebla europejskiego
Wpływ transportu na środowisko. Strategia Wspólnoty dla zrównoważonej
mobilności
W Zielonej Księdze „Wpływ transportu na środowisko. Strategia Wspólnoty dla
zrównoważonej mobilności” opublikowanej w 1992 r., Komisja Europejska zwróciła m.in. uwagę na negatywną rolę transportu w postępującej degradacji środowiska na obszarach zurbanizowanych. Już wtedy dostrzeżono potencjał trakcji
elektrycznej w miejskich przewozach pasażerskich i towarowych, wskazując na
możliwości obniżenia emisji spalin i hałasu oraz uniezależnienia się od dostaw
ropy naftowej.

10

Our Common Future. United Nations World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Nowy Jork 1987.
11
M. Wołek, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako instrument miejskiej polityki transportowej, „Logistyka” 2014 nr 4, s. 3401-3412.
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European Transport Policy for 2010: Time to Decide
Biała Księga „European Transport Policy for 2010: Time to Decide” z 2001 r. zakreśliła ambitne cele dla europejskiego sektora transportu. Wyznaczonych celów,
które odnoszą się do mobilności miejskiej, w dużej mierze nie udało się zrealizować – m.in. ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia roli samochodów osobowych
na obszarach zurbanizowanych12.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju13
Jest to długoterminowa strategia obejmująca zagadnienia gospodarcze, środowiskowe, społeczne oraz zarządzania w wymiarze globalnym, których celem
jest poprawa poziomu jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Dokument
stanowi uzupełnienie Strategii Lizbońskiej i w założeniu miał być katalizatorem dla zmiany zachowań społecznych dla decydentów oraz opinii publicznej.
W Strategii zidentyfikowano siedem trendów stanowiących wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju, m.in. zmiany klimatu (efektywność, odnawialne źródła
energii oraz transport), sposoby produkcji i konsumpcji, zarządzanie zasobami
naturalnymi, zdrowie, społeczne wykluczenie i nędza oraz walka z nędzą w wymiarze globalnym.
Utrzymać Europę w Ruchu
Dokument „Keep Europe Moving” (2006) stanowi przegląd dotychczasowych
efektów europejskiej polityki transportowej, w którym wzięto pod uwagę zmiany o charakterze strategicznym, takie jak: rozszerzenie Unii Europejskiej, przyspieszenie procesów globalizacyjnych, międzynarodową współpracę w związku
ze zmianami klimatycznymi oraz wzrost cen paliw i energii.
W kierunku nowej kultury mobilności w mieście
Zielona Księga Komisji Europejskiej „W kierunku nowej kultury mobilności
w mieście”, opublikowana w 2007 r., zdefiniowała wyzwania transportowe stojące przed miastami Europy, wskazując na optymalizację wykorzystania różnorodnych środków transportu wraz ze stworzeniem efektywnych i trwałych modeli współpracy z różnymi rodzajami transportu indywidualnego (samochód,
motocykl, rower, przemieszczenia piesze). Przyjęciem tego dokumentu Komisja
Europejska rozpoczęła nową fazę dyskusji, której finalnym etapem było opu12

W. Rydzkowski, Trolejbus a zrównoważona polityka transportowa. Referat wygłoszony na konferencji
„Trolejbus w nowoczesnym mieście”, Gdynia, 21-22.03.2013 r.
13
Komunikat Komisji z dn. 15. maja 2001, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union
Strategy for Sustainable Development, (Commission proposal to the Gothenburg European Council),
COM(2001) 264 final oraz Komunikat Komisji z dn. 13. grudnia 2005, On the review of the Sustainable Development Strategy – A platform for action [COM(2005) 658 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=URISERV%3Al28117 [dostęp: 03.08.2016]
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blikowanie w 2009 r. „Planu Działań dla Mobilności Miejskiej” (Action Plan on
Urban Mobility). W Zielonej Księdze zwrócono uwagę na fakt, że choć mobilność
miejska ma charakter lokalny, to skutki braku działań w tym obszarze mogą mieć
wymiar europejski, a nawet globalny.
Plan Działań dla Mobilności Miejskiej
„Plan Działań” (2009) zawiera program działania wspierający mobilność w miastach zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju – objął zestaw kompleksowych działań, które powinny wpisywać się w plany zrównoważonej mobilności
miejskiej, m.in. „szybsze wprowadzanie planów dotyczących mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju”.
Zrównoważona Przyszłość Transportu
W komunikacie „Zrównoważona Przyszłość Transportu” („A Sustainable Future
for Transport”), opublikowanym w 2009 r., Komisja Europejska dostrzegła potrzebę zdefiniowania ogólnej strategii mobilności, która stanowiłaby ważny element
kolejnej Białej Księgi dla transportu. W dokumencie tym zwrócono również uwagę na konieczność rozdzielenia wzrostu gospodarczego i wzrostu emisji gazów
cieplarnianych.
Strategia „Europa 2020”
Strategia „Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jednym z celów dla całej UE do osiągnięcia
do 2020 r., jest „zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii”. Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które
UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania
w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Jednym z priorytetów Strategii jest zrównoważony rozwój, polegający m.in. na:
• budowaniu bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej – korzystającej z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;
• ochronie środowiska naturalnego – poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności;
• pomocy społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…”
Zagadnienia transportu w miastach zostały uwypuklone w Białej Księdze pt.
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…” z 2011 r.,
w której pojawia się postulat konieczności integrowania m.in. transportu i plano-
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wania przestrzennego w ramach planów mobilności miejskiej, co stanowi jeden
z fundamentów planowania zrównoważonej mobilności miejskiej.
W wykazie inicjatyw Białej Księgi z 2011 r., w części 2.3. pt. „Zintegrowana
mobilność w miastach”, wskazuje się na plany mobilności miejskiej – w postaci
następujących zaleceń14:
• ustanowienie procedur i mechanizmów wsparcia finansowego na szczeblu
europejskim – w celu przygotowania audytów mobilności miejskiej oraz
planów mobilności miejskiej, a także ustanowienie tabeli wyników w zakresie mobilności miejskiej w Europie opartej o wspólne cele; analiza możliwości wprowadzenia obowiązkowego rozwiązania dla miast pewnej wielkości zgodnie z normami krajowymi opartymi o wytyczne UE;
• wsparcie miast i regionów które przedłożyły aktualne, niezależnie zweryfikowane certyfikaty z audytu mobilności miejskiej i zrównoważonego
rozwoju środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Regionalnego i z
Funduszu Spójności;
• analiza możliwości stworzenia europejskich ram wsparcia stopniowego
wdrażania planów mobilności miejskiej w miastach Europy;
• zintegrowana mobilność miejska w ramach ewentualnego partnerstwa innowacji „Inteligentne Miasta”;
• zachęcanie dużych przedsiębiorstw do opracowania planów zarządzania
mobilnością.
Pakiet mobilności miejskiej
Pakiet mobilności miejskiej, przyjęty w grudniu 2013 r., stanowi wyraz wsparcia
dla miast w zakresie podejmowania wyzwań związanych z mobilnością w miastach. Zwrócono w nim uwagę na konieczność koordynacji działań na szczeblu
państw członkowskich i regionów. W odniesieniu do planów zrównoważonej
mobilności miejskiej, w dokumencie tym stwierdza się m.in., że „Komisja aktywnie promuje koncepcję wieloletnich planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju”15. Podkreślono znaczenie kompleksowego
ujmowania zagadnień mobilności, wpisanej w szerszy kontekst strategii rozwoju, obejmującej zagadnienia: transportu, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, polityki społecznej i zdrowia,
bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.
Planowanie mobilności powinno dotyczyć funkcjonalnego obszaru miejskiego
i zakładać włączenie działań z zakresu mobilności w szerzej zakrojoną strategię

14

Biała Księga – plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144, Bruksela 2011, s. 29-30.
15
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, Bruksela, dnia 17.12.2013 r., COM(2013) 913 final, s. 4.
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ich rozwoju16. Ponadto, wskazane zostały „szczególne” obszary wymagające koordynacji działań sektora publicznego i prywatnego. Są nimi17:
• logistyka miejska;
• inteligentne regulacje dotyczące dostępu do miast i systemy opłat drogowych (m.in. „strefy niskiej emisji”);
• skoordynowane stosowanie miejskich inteligentnych systemów transportowych - zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w transporcie umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i taborowych,;
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach.
Jako priorytet horyzontalny, integrujący powyższe zagadnienia, Komisja wskazuje plany zrównoważonej mobilności miejskiej. Powinny być one interdyscyplinarne, a więc obejmować zagadnienia transportu, użytkowania gruntów
i ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i społecznego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej
i zasobooszczędnej mobilności w miastach
Załącznik pt. „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju” do Komunikatu Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach” określa ramy merytoryczne i strukturę planu
zrównoważonej mobilności miejskiej. W szczególności, taki plan powinien obejmować:
• transport publiczny;
• transport niezmotoryzowany;
• intermodalność (rozumianą jako ściślejszą integrację różnych rodzajów
transportu);
• bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach;
• transport drogowy (upłynnianie i spowalnianie ruchu wraz z optymalizacją użytkowania istniejącej infrastruktury drogowej);
• logistykę miejską;
• zarządzanie mobilnością (działania sprzyjające przechodzeniu na bardziej
zrównoważone wzorce mobilności);
• inteligentne systemy transportowe18.
16

T. Dyr, Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy” 2015 nr 1-2, s. 52.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wspólne dążenie…, s. 5-9.
18
Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju –
Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej
i zasobooszczędnej mobilności w miastach”, Bruksela, 17.12.2013, COM (2013) 913 final. Annex 1.
17
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Przyjęcie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej powinno zatem przyczynić się do transformacji systemu transportowego miasta, którego cechami będą19:
• dostępność i spełnianie podstawowych potrzeb wszystkich użytkowników
w zakresie mobilności;
• równowaga i wysoki stopień zaspokojenia różnego rodzaju zapotrzebowania na mobilność i usługi transportowe mieszkańców, przedsiębiorstw
i sektora przemysłowego;
• wyważony rozwój i lepsza integracja różnych rodzajów transportu;
• spełnienie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, mających
na celu zrównoważenie potrzeb związanych z gospodarką, sprawiedliwością społeczną, ochroną zdrowia i jakością środowiska;
• optymalizacja wydajności i opłacalności;
• lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej i usług świadczonych w zakresie transportu;
• zwiększanie atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie jakości życia i poziomu zdrowia publicznego;
• wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii;
• lepsze ogólne funkcjonowanie transeuropejskiej sieci transportowej i całego europejskiego systemu transportu.

3.2. Dokumenty szczebla krajowego
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-202520 uznaje za podstawowy cel
znaczącą poprawę jakości systemu transportowego i jego rozbudowę – zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Równoważenie mobilności na obszarach
miejskich wskazano jako istotny element polityki transportowej państwa. Za
podstawę procesu równoważenia mobilności uznaje się wzrost konkurencyjności i jakości transportu zbiorowego, ze specjalnym uwzględnieniem transportu
kolejowego w układach regionalnych i metropolitalnych.

19
20

Op. cit., s. 3.
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie”21 w swoich zamierzeniach strategicznych dąży to tego, aby w 2020 r.
polskie regiony były konkurencyjne i innowacyjne, spójne oraz efektywne i bezpieczne w wymiarze ekologicznym. W kontekście miast, nacisk położono m.in.
na restrukturyzację obszarów miejskich, rozwój i uzupełnianie funkcji metropolitalnych oraz wspomaganie procesów urbanizacyjnych.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Zapisy „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” precyzują
działania równoważenia mobilności miejskiej – poprzez przedsięwzięcia z zakresu polityki przestrzennej.
W odniesieniu do obszarów metropolitalnych takimi działaniami są głównie:
• tworzenie multimodalnych systemów transportowych;
• wdrażanie systemów zarządzania ruchem;
• zintegrowane planowanie przestrzenne obszarów funkcjonalnych miast.
W dokumencie wskazano na konieczność wdrażania zintegrowanych rozwiązań
dotyczących multimodalnego transportu zbiorowego, obejmującego różne środki transportu i elementy infrastruktury: kolej aglomeracyjną, tramwaje, autobusy,
system kierowania ruchem, parkingi w systemie „parkuj i jedź”, komunikację rowerową i pieszą (łańcuch ekomobilności lub bezpieczne trasy rowerowe i piesze
oraz systemy wypożyczania i przechowywania rowerów). W części pt. „Zrównoważona mobilność”, duże znaczenie położono m.in. na partycypację społeczną22.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności
„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”23 wyznacza dziewięć celów strategicznych, których osiągnięcie pozwoli zrealizować sformułowaną w dokumencie wizję rozwoju kraju, ukierunkowaną na
stworzenie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki do 2030 r. W grupie celów
strategicznych znajdują się także odniesienia do problematyki rozwoju systemu
transportowego, takie jak cel nr 9 – „zwiększenie dostępności terytorialnej poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego”.
21

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Rada Ministrów, Warszawa 2010, Monitor Polski z 2011 r., Nr 36, poz. 75.
22
Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011, s. 236.
23
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.
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W ramach omawianego celu strategicznego wyznaczono m.in. kierunek interwencji – w postaci „udrożnienia obszarów miejskich i metropolitalnych”, który uwzględnia problematykę zrównoważonej mobilności miejskiej i obejmuje
następujące rodzaje działań:
• modyfikację układu drogowego miast, w szczególności: budowę obwodnic dużych ośrodków miejskich, ukierunkowanie zmian na kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym na działania na rzecz uspokojenia
ruchu na drogach przechodzących przez miasta i małe miejscowości;
• wykorzystanie innowacyjnych metod zarządzania ruchem i sterowania ruchem w miastach;
• uwzględnienie w dokumentach planistycznych obszarów zarezerwowanych dla rozwoju systemu transportowego;
• poprawę płynności ruchu drogowego – poprzez wspieranie rozwoju alternatywnych dla transportu samochodowego form przemieszczania się,
szczególnie poprzez rozwój transportu zbiorowego, integrację systemów
taryfowych oraz podnoszenie jakości oferty transportu publicznego.
Powyższe działania powinny być skoordynowane, w szczególności z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)
Głównym celem „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030
r.)”24 jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. W związku z tym,
główne cele strategii koncentrują się na:
• integracji systemu transportowego;
• usprawnieniu funkcjonowania rynków i podniesieniu efektywności systemów transportowych.
W zakresie równoważenia mobilności miejskiej, w dokumencie wskazano następujące działania:
• rozwijanie i integrowanie transportu publicznego – poprzez tworzenie
multimodalnych węzłów przesiadkowych transportu drogowego i kolejowego w celu poprawy mobilności na poziomie lokalnym i regionalnym;
• upowszechnianie nowych form mobilności – poprzez wydzielenie obszarów zamieszkania bez dostępu do samochodów, promowanie wspólnego
podróżowania oraz ruchu rowerowego i pieszego, a także propagowanie
rozwiązań ograniczających popyt na samochodowy transport indywidualny.

24

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013, Monitor Polski z 2013, poz. 75.
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Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020
„Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020”25 stanowi
kontynuację programu Gambit 2005. Zagadnienia bezpośrednio powiązane ze
zrównoważoną mobilnością miejską sprowadzają się w nim do kształtowania
bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego i ich ochrony oraz rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Umowa Partnerstwa
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki Polityki Spójności,
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w latach 2014-2020.
Jednym z instrumentów jej realizacji są Regionalne Programy Operacyjne.
W części diagnostycznej dokumentu wskazano, że „problemy w obszarze
transportu miejskiego wynikają w znacznej mierze z braku spójnej strategii wykorzystania potencjału rozwoju sieci komunikacji miejskiej i rozproszenia kompetencji w zakresie realizacji inwestycji i organizacji ruchu poszczególnych rodzajów transportu, utrudniającego spójne i efektywne zarządzanie systemem
transportu miejskiego”26.
W dalszej części Umowy stwierdza się, że „problemy potęgują również duże
różnice w sytuacji poszczególnych miast, związane z brakiem zintegrowanej
przestrzennie i funkcjonalnie oferty transportu w miastach, z niskim wykorzystaniem technologii informatycznych w komunikacji oraz zbyt słabo rozwiniętą
infrastrukturą miejską – przyjazną użytkownikom niezmotoryzowanym, czego
konsekwencją jest rosnące zatłoczenie ulic ruchem samochodów osobowych
wpływające na obniżenie prędkości przejazdów. Prowadzi to do powiększania
się kosztów transportu ładunków i osób, postępującej degradacji infrastruktury drogowej i negatywnie wpływa na stan środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery i do gleby, zdrowie mieszkańców oraz komfort życia
w miastach”27.
Umowa Partnerstwa w jednym z priorytetów interwencji wskazuje na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku
form mobilności miejskiej28. W związku z powyższym, możliwość współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, została powiązana z przygotowaniem przez samorządy dokumentów, zawierających odniesienia do kwestii równoważenia systemów transportu w miastach. Dokumenty te powinny
w bardziej kompleksowy sposób uwzględniać zagadnienia zbiorowego transpor25

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013.
26
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa 2014 .
27
Ibidem.
28
Ibidem.
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tu pasażerskiego, transportu niezmotoryzowanego, intermodalności, transportu
drogowego, zarządzania mobilnością, wykorzystania inteligentnych systemów
transportowych, logistyki miejskiej, bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach, wdrażania nowych wzorców użytkowania oraz promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.
Nadrzędnym celem projektów jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych i efektywnych
form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Modernizacja i rozbudowa systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale powinna być osadzona w kontekście zmian w mobilności miejskiej, ograniczenia emisji związanych z transportem, minimalizacji negatywnych
skutków oddziaływania na środowisko, zwiększenia efektywności energetycznej
transportu jako całości.
Krajowa Polityka Miejska 2023
Strategicznym celem „Krajowej Polityki Miejskiej 2023” jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia
miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców. Jednym z dziesięciu
wątków tematycznych dokumentu jest transport i mobilność miejska, a jednym
z wyzwań – „dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego)”.
Wśród pozostałych wątków tematycznych znalazły się kształtowanie przestrzeni,
partycypacja publiczna, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i adaptacja
do zmian klimatu, demografia i zarządzanie obszarami miejskimi, a więc zagadnienia bezpośrednio powiązane z kwestiami zrównoważonej mobilności.
Znaczenie transportu i mobilności miejskiej dla realizacji celów zawartych
w „Krajowej Polityce Miejskiej” jest doniosłe – szczególnie silne powiązania występują z celem nr 2: „Miasto zwarte i zrównoważone” oraz (w średnim stopniu)
z celami „Miasto sprawne”, „Miasto spójne” i „Miasto konkurencyjne”29. Podobne
powiązania z powyższymi celami charakteryzują jeszcze wątek niskoemisyjności
i efektywności energetycznej.
Dokument diagnozuje gwałtowny wzrost motoryzacji jako zasadnicze wyzwanie dla przestrzeni miejskiej, któremu towarzyszy spadek roli transportu
zbiorowego. „Realizacje inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków UE,
osłabiają tempo tego spadku. Problemem jest jednak brak integracji poszczególnych jego elementów, nienadążanie za zmieniającymi się potrzebami w zakresie
kierunków i częstotliwości odbywanych podróży”30.

29
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Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015, s. 15.
Ibidem, s. 40.
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Zasadniczym celem działań władz samorządowych powinno być zatem osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym, rozumianej jako
„odbywanie podróży w takiej liczbie i o takiej długości, jak wynika to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów transportu miejskiego31”. W tym celu priorytet nadano
inwestycjom w transport publiczny, postulując konieczność integracji różnych
podsystemów transportu miejskiego (np. poprzez organizację multimodalnych
węzłów przesiadkowych, zapewnienie łatwego dostępu do przystanków, integracji taryfowej i rozkładowej, budowę systemów „parkuj i jedź”).
Szczególne znaczenie przypisano w zakresie integracji transportowi kolejowemu, który daje szansę na przyciągnięcie znacznych potoków pasażerów.
Atrakcyjność transportu miejskiego powinna być traktowana w sposób kompleksowy i obejmować taryfy i ich elastyczności, czas i wygodę podróży, niezawodność środków transportu, kompletność i aktualność informacji pasażerskiej,
dogodność przesiadek, powiązania pomiędzy różnymi środkami transportu
i bezpieczeństwo – w pojeździe, na przystanku i w drodze do niego.
Duże znaczenie przypisano również transportowi rowerowemu, który
dzięki rozwojowi infrastruktury może stanowić alternatywę dla samochodu osobowego, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie. „Krajowa Polityka Miejska” postuluje także uwzględnianie potrzeb pieszych, m.in.
w postaci skracania do minimum dróg dojścia, instalowania udogodnień i niwelowania barier, synchronizacji sygnalizacji świetlnej. Dokument zakłada, że:
„ruch pieszy musi być traktowany jako równoprawny sposób przemieszczania się32”. Dla mniejszych ośrodków miejskich zaleca się uspokojenie ruchu
w ich obszarach centralnych i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar
centralny.

31
32

28

Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 48.

4. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
w wybranych krajach UE
Niezależnie od propozycji zgłaszanych przez Komisję Europejską w części krajów europejskich planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej przyjęło
formę odrębnych dokumentów o określonej strukturze, które jednak wykazują
znaczne zróżnicowanie.
Tabela 1. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w wybranych krajach
Regionu Morza Bałtyckiego
Państwo

Planowanie mobilności miejskiej

Dania

Brak obligatoryjności w zakresie uchwalania planu mobilności, jednak
największe miasta posiadają dokumenty spełniające cechy modelowego
planu mobilności. Silny nacisk kładzie się na niskoemisyjność transportu,
budownictwa i wytwarzania energii. Strategicznym celem jest osiągnięcie
ambitnych celów w zakresie niskoemisyjności do roku 2025-2030
(np. Aarhus, Odense).

Estonia

Brak obligatoryjności w zakresie uchwalania planu mobilności. Największe
miasta posiadają duży potencjał w zakresie planowania zrównoważonej
mobilności ze względu na wciąż wysoki udział transportu zbiorowego
w podziale zadań przewozowych.

Finlandia

Brak obligatoryjności i wytycznych do uchwalania planu, niemniej jednak
planowanie mobilności odbywa się na poziomie miast i regionów, które
posiadają dokumenty w dużym stopniu ekwiwalentne do zalecanych przez
Komisję Europejską.

Niemcy

Plany Transportu Publicznego mają charakter obligatoryjny. Plany Rozwoju
Transportu (VEP) w coraz większym zakresie są zgodne z europejskimi
wytycznymi dotyczącymi planowania zrównoważonej mobilności. Ponadto
wiele miast opracowuje odrębne plany zrównoważonej mobilności,
w oparciu o podejście partycypacyjne (m.in. Brema, Drezno).

Łotwa

Brak wymagań prawnych wskazujących na konieczność posiadania planów
mobilności. Pewne elementy zawierają Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
(np. Ryga).

Litwa

Wytyczne na poziomie krajowym dla opracowywania planów mobilności
miejskiej są obecnie formułowane.

Norwegia Brak wymagań formalno-prawnych na poziomie krajowym dla
planowania mobilności miejskiej. Krajowe wytyczne obejmujące kwestie
zagospodarowania przestrzennego i planowania transportu zawierają
postulaty zwiększenia poziomu zrównoważenia transportu i zwiększenia
zakresu partycypacji społecznej. Norwegia posiada również Krajową
Strategię Rowerową i Krajową Strategię dla Ruchu Pieszego, które zawierają
zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej.
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Polska

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym rodzi obowiązek opracowania
i uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla
gmin liczących pow. 50 tys. mieszkańców i powiatów o liczbie mieszkańców
przekraczającej 80 tys. Ponadto urzędy marszałkowskie warunkują
możliwość skorzystania ze środków EFRR posiadaniem dokumentu
strategicznego obejmującego zagadnienia zrównoważonej mobilności
miejskiej. Część planów transportowych już dziś spełnia część wymagań
stawianych planom zrównoważonej mobilności miejskiej.

Szwecja

Agencja Transportu określiła wytyczne celem wsparcia władz lokalnych
w zakresie planowania zrównoważonej mobilności. Wiele miast posiada
plany zrównoważonej mobilności, które mają charakter dokumentów
integrujących różne dotychczasowe dokumenty i opracowania (np. Örebro).
Dokumenty zawierają niezwykle ambitne cele, zwłaszcza w zakresie
ograniczania emisji (np. Malmö, Göteborg).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na witrynie Centrum Kompetencji dla Planów Mobilności Miejskiej Regionu Morza Bałtyckiego w ramach projektu CIVITAS DYNAMO (http://www.bsr-sump.eu (dostęp; 18.10.2015) oraz na podstawie projektu ENDURANCE.

Elementem różnicującym jest ponadto kwestia obligatoryjnego uchwalania i zakres partycypacji społecznej w procesie tworzenia takiego dokumentu.
Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. krajowa polityka transportowa, zakres kompetencji miast jako jednostek samorządu terytorialnego oraz ich samodzielność
finansowa. W odniesieniu do poziomu partycypacji społecznej dużą rolę odgrywa kultura i tradycja tego typu działań (np. kraje skandynawskie)33. Ważną
stymulantą jest priorytetyzacja zagadnień zrównoważonej mobilności i kwestii
pochodnych (np. zmian klimatu) na szczeblu krajowym. Tabela 1 prezentuje aktualny stan planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w państwach Regionu Morza Bałtyckiego.
West Yorkshire Transport Plan (Wielka Brytania)
W Wielkiej Brytanii, począwszy od 2000 r. władze lokalne zobligowane są do
uchwalania i wdrażania Lokalnych Planów Transportowych („Local Transport
Plans” – LTP). Dokumenty te powinny określać priorytety w zakresie kształtowania i rozwoju lokalnych systemów transportowych, biorąc za punkt wyjścia
potrzeby i oczekiwania mieszkańców i innych interesariuszy. Priorytety powinny
być formułowane w sposób umożliwiający ich realizację. W opinii brytyjskiego
rządu, lokalne plany transportowe są najlepszym narzędziem planowania rozwoju transportu, identyfikacji priorytetów i hierarchizacji wydatkowania środków publicznych. Większość planów transportowych brytyjskich miast została
przygotowana na 15-letni okres programowania. Planowi transportowemu często towarzyszy również plan wdrożenia, będący średnioterminowym (1-5 lat) do33

M. Wołek, Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i w Europie, „Autobusy” 2015, nr 12,
s. 25.
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kumentem operacyjnym. Co pięć lat zaleca się dokonanie oceny stopnia realizacji
planu.
W opinii brytyjskiego rządu, lokalne plany transportowe są najlepszym narzędziem planowania rozwoju transportu, identyfikacji priorytetów i hierarchizacji wydatkowania środków publicznych. Większość planów transportowych
brytyjskich miast została przygotowana na 15-letni okres programowania. Planowi transportowemu często towarzyszy również plan wdrożenia, będący średnioterminowym (1-5 lat) dokumentem operacyjnym.
West Yorkshire to hrabstwo metropolitalne (ok. 2,2 mln mieszkańców), największym miastem jest Leeds.
Local Transport Plan „My Journey” został przyjęty w 2011 r. z perspektywą
do 2026 r.34
Zakres przestrzenny planu obejmuje obszar hrabstwa West Yorkshire z miastami Leeds, Bradford, Wakefield, Calderdale, i Kirklees, jest to więc de facto
plan dla obszaru metropolitalnego. Ważnym elementem planowania transportu i zrównoważonej mobilności dla hrabstwa West Yorkshire było partnerstwo
wszystkich miast objętych planem. Funkcję koordynatora współpracy pełnił zarząd transportu publicznego dla omawianego obszaru – Metro.
Celem planu jest rozwiązanie problemów związanych z kongestią i brakiem
inwestycji transportowych, które są istotnymi przyczynami niższego od przeciętnego tempa rozwoju gospodarczego. Zadaniem planu jest również przygotowanie hrabstwa na przewidywany po recesji wzrost zatrudnienia, liczby ludności
i liczby mieszkań.
Wizja „MyJourney West Yorkshire 2026” brzmi: „Łączenie ludzi i miejsc. Pracujemy razem by zapewnić, że system transportowy łączy ludzi i miejsca w sposób, który wspiera gospodarkę, środowisko i jakość życia.”
Strategicznymi domenami działań planu „My Journey” są:
• gospodarka (poprawa dostępności w celu wsparcia aktywności gospodarczej
i wzrostu);
• niskoemisyjność (osiągnięcie istotnego postępu w zakresie niskoemisyjności
i zrównoważonego transportu z uwzględnieniem krajowych celów w zakresie obniżania emisji);
• jakość życia (podniesienie jakości życia mieszkańców, pracujących i turystów).
W celu efektywnej realizacji celów w LTP „My Journey” zawarto cztery podstawowe motywy (obszary tematyczne):
• aktywa transportowe obejmujące istniejące elementy sieci transportowej
takie jak drogi, stacje i przystanki autobusowe, sygnalizacje świetlne.
• wybory transportowe dotyczące celów, sposobów i pór podróży.

34

https://www.wymetro.com/uploadedFiles/WYMetro/Content/aboutmetro/Local_Transport_Plan/20121003LTPFullStrategy.pdf [dostęp w dn. 6.05.2016].
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• dostępność („connectivity”) – zapewnienie zintegrowanych, zrównoważonych finansowo i bezpiecznych podróży z wykorzystaniem sieci transportowej, na której mogą polegać pasażerowie.
• usprawnienie całej sieci transportowej w celu poprawy efektywności.
LTP również koncentruje się na zapewnieniu równości i bezpieczeństwa, poprawie środowiska w hrabstwie i zapewnieniu właściwych procesów decyzyjnych.
Nantes (Francja)
We Francji miejskie plany transportowe są ważnym elementem kształtowania
zrównoważonej mobilności miejskiej.
W Nantes (ok. 284 tys. mieszk.) pierwszy plan transportowy został przyjęty w 2000 r. W ramach działań mających na celu podniesienie atrakcyjności
transportu zbiorowego wprowadzono w 2006 r. system BRT (Bus Rapid Transit) oparty o wydzielenie infrastruktury drogowej wyłącznie dla autobusów kursujących z wysoką częstotliwością i węzły integracyjne przy najważniejszych
przystankach o dużej pojemności dla samochodów osobowych. System ten,
pozycjonowany pod marką „BusWay”, stał się atrakcyjnym produktem opartym o takie atrybuty jak wysoka częstotliwość, wysoka prędkość komunikacyjna
i dostępność, uwzględniające potrzeby użytkowników samochodu osobowego.
Kolejnym etapem rozwoju transportu publicznego w Nantes było utworzenie
w 2012 r. sieci linii autobusowych zapewniających dogodne połączenie obszarów
podmiejskich ze ścisłym centrum obszaru metropolitalnego. Podsystem o nazwie
„Chronobus” stał się ważnym uzupełnieniem dotychczasowej oferty transportu publicznego opartego na transporcie tramwajowym (Nantes było pierwszym
francuskim miastem, które przywróciło ten środek transportu w 1985 r.) i szybkim
transporcie autobusowym „BusWay”.
Dodatkowym celem planu dla Nantes było zmniejszenie emisyjności (29%
ogółu emisji w mieście przypisuje się transportowi), czego wyrazem stała się gazyfikacja znacznej części autobusów oraz stopniowe wprowadzanie autobusów
hybrydowych.
Powyższe działania spowodowały poprawę pozycji rynkowej transportu
publicznego w Nantes, choć jego udział w strukturze podróży jest relatywnie
niewielki i wynosi 15% (przemieszczania piesze 24%, transport rowerowy 2%, samochód osobowy 57%, motocykle 2%)35. Zatem środowiskowa ocena rezultatów
wdrożenia Planu jest silnie uzależniona od zmian w podziale podróży miejskich.
Do 2030 roku planuje się zasadniczo zwiększyć udział przemieszczeń pieszych
(do 30%) i rowerowych (do 12%), przy minimalnym wzroście udziału transportu
publicznego (do 16%). W 2030 r. poziom emisji gazów cieplarnianych przypadający na 1-go mieszkańca ma zmniejszyć się o 23% w stosunku do roku 1990.

35

http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/pdu-2010-2015-2030-vf_1312390883646.pdf
stęp:17.11.2015].
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Tuluza (Francja)
Jak w każdym mieście francuskim posiadającym więcej niż 100 000 mieszkańców,
w Tuluzie opracowano plan zrównoważonej mobilności (PDU). Wszedł on w życie 17 października 2012 r., a jego aktualizacji dokonano w 2015 r. W mieście tym
mobilność miejska jest silnie zdeterminowana dominującą rolą samochodu osobowego (wskaźnik motoryzacji indywidualnej wyniósł 590 samochodów osobowych/1000 mieszk., co oznacza 1,26 samochodu na 1 gospodarstwo domowe). Samochód osobowy posiadał w 2013 r. 60% udziału w strukturze podróży miejskich
(transport publiczny 13%, przemieszczenia piesze 22%, rower – ok. 2%). Istotną
rolę w rozwoju transportu rowerowego na terenie miasta pełni rower miejski,
funkcjonujący od 2007 r. Obejmuje on 253 stacje i 2600 rowerów. W 2014 r. wypożyczano rower średnio 10-12 tys. razy w ciągu doby.
Trzy główne zagadnienia analizowane w omawianym planie mobilności to36:
• atrakcyjność miasta;
• dostępność do dzielnic o dużej liczbie miejsc pracy;
• zmiany w przemieszczaniu się ludności.
Głównym celem PDU jest zaprojektowanie miasta odpowiadające dzisiejszym
trendom, o wysokim potencjale adaptacyjnym do zmian otoczenia i do potrzeb
użytkowników wszystkich środków transportu. Plan obejmuje m.in.:
• rozwój sieci tramwajowej i autobusowej;
• racjonalizację użytkowania samochodów osobowych;
• wspieranie rozwoju form transportu alternatywnych dla samochodu, takich jak rower, rolki, przemieszczenia piesze;
• uwzględnianie postulatów społeczności - ich oczekiwań społecznych, kulturowych i ekonomicznych.
Założenia planu zrównoważonej mobilności w Tuluzie uwzględniają:
• redukcję zanieczyszczeń powietrza;
• poprawę bezpieczeństwa;
• poprawę dostępności transportu publicznego;
• poprawę integracji środków transportu;
• poprawę warunków w zakresie codziennych dojazdów do pracy;
• promocję przemieszczeń pieszych i rowerowych;
• działania optymalizujące wykorzystanie samochodu osobowego.
Celami PDU są:
• zmniejszenie kongestii transportowej w mieście, skuteczne zarządzanie
miejscami parkingowymi;
• rozwój transportu publicznego;
• ochrona środowiska, zmniejszenie emisji i dzięki temu podniesienie jakości
życia mieszkańców;
• uwzględnienie transportu obsługującego dostawy handlowe i jego wpływu na życie miasta;
36

http://www.tisseo.fr/sites/default/files/pdf/Page%20standard/PDU_approuve_1710 [dostęp:
19.11.2015].
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• optymalizacja wykorzystania infrastruktury transportowej na poziomie
aglomeracji;
• wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw i administracji publicznej do opracowania i wprowadzenia planu zrównoważonej mobilności;
• promocja transportu publicznego – zwiększenie liczby podróży rocznie ze
109 mln w 2011 r. do 163 mln w 2020 r.
Według Komisji Europejskiej, PDU z Tuluzy był jednym z trzech najlepszych planów zrównoważonej mobilności w 2012 r.
Chartres (Francja)
Miasto liczy ok. 40 tys. mieszkańców, cała aglomeracja obejmująca 47 gmin liczy
ok. 124 tys. mieszkańców. Chartres słynie m.in. z branży kosmetycznej.
Motoryzacja indywidualna kształtuje się na poziomie 520 samochodów
os./1000 mieszkańców.
Transport publiczny obejmuje 15 linii autobusowych zwykłych na terenie
miasta oraz 9 linii autobusowych zwykłych na terenie gmin sąsiednich. Dzienna
liczba podróży zawiera się w przedziale 5 000–12 000. Operatorem transportu publicznego jest Filibus, dysponujący 59 autobusami, 34 autokarami, 5 minibusami
oraz 2 pojazdami do przewozu osób o ograniczonej mobilności.
Dominującym środkiem transportu w aglomeracji jest samochód osobowy
(62%). Wysoki udział mają przemieszczenia piesze (28%). Na transport publiczny
przypada ok. 5% podróży, na pojazdy dwukołowe - 4%, a na pozostałe -1%.
Od wielu lat Chartres kładzie nacisk na rozwój zrównoważony. Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Chartres został przyjęty 10 lutego 2014 r.37 Jego
głównym celem jest zredukowanie wysokiego udziału samochodu osobowego
w ogólnej liczbie przemieszczeń oraz zwiększenie udziału środków transportu,
które są przyjazne środowisku takich jak pociąg, autobus czy rower. W planie zawarto również potrzebę stworzenia nowego układu komunikacyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do transportu kolejowego, obsługującego całą aglomerację.
Plan jest ściśle skorelowany z projektem Pôle Gare, który określa dworzec kolejowy jako centrum integracji rożnych sposobów podróży.
Ponadto, plan mobilności ma na celu również poprawę jakości usług transportu publicznego, zwłaszcza autobusowego i wzrost atrakcyjności transportu
rowerowego.
Głównymi celami planu są:
• lepsze określenie potrzeb urbanistycznych miasta oraz optymalizacja przemieszczeń na jego terenie przez:
–– wzmocnienie zintegrowania transportu publicznego z transportem prywatnym,

37

http://www.chartres-metropole.fr/fileadmin/user_upload/documents/dynamique/deplacements/
PDU_approuve_10.02.2014.pdf [dostęp: 1.08.2016]
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–– zapewnienie funkcjonalności parkingów i ułatwienie dostępu turystom
oraz mieszkańcom miasta do parkingów;
• wzrost udziału ekologicznych sposobów podróżowania przez:
–– poprawę komfortu oraz dostępności do usług transportu publicznego,
–– promocję transportu rowerowego,
–– promocję przemieszczeń pieszych,
–– zwiększenie dostępności dróg i chodników dla osób o ograniczonej mobilności;
• lepsze zarządzanie siecią dróg obejmujące:
–– zwiększenie ruchu tranzytowego na sieci autostrad, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie przestrzeni w sposób ułatwiający przemieszczanie się transportem publicznym, rowerami
i pieszo;
–– racjonalizację logistyki miejskiej;
–– podejmowanie działań organizacyjnych w sferze zarządzania mobilnością sprowadzających się do:
–– uwrażliwiania społeczeństwa na konieczność zwiększenia ekomobilności
w mieście,
–– ciągłego dopasowywania planu PDU do aktualnych potrzeb miasta i jego
mieszkańców.
Örebrö (Szwecja)
W szwedzkim mieście Örebro, liczącym 143 tys. mieszkańców, położonym między Sztokholmem i Oslo, stanowiącym centrum logistyczne Skandynawii, prace
nad planem zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego rozpoczęto w 2006
r. od przygotowania diagnozy stanu obsługi transportowej i sformułowania wyzwań na przyszłość. Podjęto także konsultacje z innymi miastami europejskimi
w ramach europejskiego programu BUSTRIP38. Przy opracowaniu planu zapewniono szeroki udział lokalnej społeczności oraz zastosowano kompleksowe podejście, uwzględniające zróżnicowane mechanizmy funkcjonowania miasta, nie
ograniczając się do perspektywy stricte transportowej.
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej przyjęty przez Radę Miasta w 2014
r. zawiera cele i ogólne zasady rozwoju mobilności miejskiej. Jest dokumentem
ogólnym, o silnym poziomie korelacji z innymi, uprzednio przyjętymi opracowaniami odnoszącymi się w różnym zakresie do sfery mobilności miejskiej i jakości życia. Jest zatem dokumentem spajającym i integrującym różne dokumenty
38

Projekt BUSTIP (Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning) realizowany
był w latach 2005-2008 w ramach programu Baltic Sea Region INTERREG III B. Jego celem była rozbudowa systemów zrównoważonego transportu miejskiego, poprzez ograniczanie niekontrolowanego
rozrostu aglomeracji miejskiej i ruchu miejskiego. Projekt polegał na opracowaniu koncepcji rozwoju
zrównoważonych systemów transportowych, środowiskowych i planistycznych w dwunastu miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Por. szerzej: http://www.eltis.org/discover/news/bustrip-towards-sustainable-urban-transport-0 [dostęp: 21.04.2016]
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i opracowania, które zawierają precyzyjne wskaźniki monitorujące stan realizacji
poszczególnych celów, w takich obszarach jak:
• polityka parkingowa;
• plan działań dla zmiany zachowań komunikacyjnych;
• plan rozwoju transportu publicznego Örebrö;
• plan działań dla rozwoju transportu rowerowego;
• plan rozwoju dróg pieszych;
• program zwalczania hałasu;
• program bezpieczeństwa ruchu.
Monitoring dokumentu zapewnić ma coroczny audyt, uwzględniający zagadnienia transportu rowerowego. Cele ogólne planu mobilności Örebrö zostały określone niezwykle precyzyjnie i brzmią następująco39:
• wzrost podróży pieszych, rowerowych i realizowanych transportem publicznym do 60% w 2020 r. (ich udział w 2011 r. wyniósł 44%);
• bezwzględne zmniejszenie liczby pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi do 2020 r.;
• zapewnienie, że w obszarze miejskim podróż transportem publicznym
w porównaniu do podróży samochodem będzie maksymalnie dwa razy
dłuższa, natomiast rowerem – maks. 1,5 razy dłuższa.
Ponadto dokument zawiera ogólne, ale kierunkowe i strategiczne zalecenia dla
kształtowania systemu transportowego miasta, a mianowicie:
• istnienie priorytetu dla działań planistycznych;
• mieszkańcy jako punkt wyjścia dla wszystkich działań;
• transport oznacza przemieszczanie ludzi i ładunków, a nie pojazdów;
• należy nadawać priorytet środkom transportu o najwyższej efektywności
przestrzennej (a więc najniższej terenochłonności);
• planowanie mobilności powinno przyczyniać się do podnoszenia atrakcyjności miasta, w szczególności jego centrum;
• planowanie mobilności powinno opierać się na przesłankach zrównoważonej mobilności i nie powinno bazować na prognozach;
• planowanie mobilności powinno wynikać z trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju i przyjęcia perspektywy dzieci jako „użytkownika” przestrzeni miejskiej;
• planowanie mobilności powinno bazować na optymistycznej, lecz realistycznej wierze w postęp technologiczny w perspektywie dwudziestoletniej40.
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Sustainable Urban Mobility Plan for the Municipality of Örebrö. Dokument przyjęty przez Radę Miasta
w dn. 22.10.2014 r.
40
Sustainable Urban Mobility Plan for the Municipality of Örebrö. Dokument przyjęty przez Radę Miasta
w dn. 22.10.2014 r.
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Göteborg (Szwecja)
Göteborg to drugie co do wielkości miasto w Szwecji, liczące 541 tys. mieszkańców
w 2014 r. Plany strategiczne Miasta zakładają dalszy wzrost mieszkańców o 35-45
tys. do 2025 r., choć w Strategii Rozwoju przyjętej w 2014 r. pojawia się informacja
o możliwym wzroście populacji o 150 tys. mieszkańców do 2035 r.41.
Misja miasta stanowi, że „Göteborg będzie stawał się prężnym i zrównoważonym miastem, które długoterminowo równoważy kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe”42.
Podobnie jak w przypadku innych szwedzkich miast, zagadnienia zrównoważonej mobilności występują w różnych dokumentach strategicznych, nie
stwarza to jednak chaosu planistycznego. Poszczególne dokumenty i działania są
ze sobą powiązane, a ich lektura pozwala wysnuć tezę o silnym poziomie koordynacji poszczególnych dokumentów i zapisów.
Comprehensive Plan (2009) podkreśla współzależność między transportem
a planowaniem przestrzennym, wskazuje też na znaczenie pieszych i rowerzystów w koncepcji miasta kompaktowego („compact city”). Rozwój miasta powinien koncentrować się na obszarach o wysokim poziomie obsługi transportem
zbiorowym. W planie proponowane są strategiczne węzły43, które nazwano
„punktami centralnymi”. Mają być one kluczowymi elementami procesu intensyfikacji i różnicowania funkcji miejskich. To podejście zostało utrwalone zapisami
Strategii Rozwoju z 2014 r, w której wskazuje się na ideę miasta kompaktowego
jako modelu dalszego rozwoju Göteborga. Konsekwencją takiego wyboru jest
m.in. dogęszczanie istniejących struktur i poprawa dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym, transportem rowerowym i pieszo. Udział pieszych
w podróżach miejskich wyniósł 24%, rowerzystów - 7%, transportu publicznego
- 28%,samochodów osobowych - 41%44.
Jednym z istotnych instrumentów kształtowania zrównoważonej polityki
transportowej miasta są opłaty za wjazd do centrum. Rozwiązanie to funkcjonuje
w mieście od 2013 r. i zostało wprowadzone jako element pakietu inwestycyjnego
obejmującego budowę nowych dróg i odcinków linii kolejowych oraz poprawę
jakości usług transportu publicznego45.
Strategia transportu uchwalona w 2014 r. stanowi rozwinięcie jednego ze
scenariuszy zawartych w Comprehensive Plan w 2009 r. Przyjęto w nim, że
zrównoważony rozwój jest punktem wyjścia dla wszystkich działań w obszarze
transportu i mobilności. Oznacza to, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest
politycznym spoiwem obu dokumentów, tj. Comprehensive Plan z 2009 r. oraz
41

Również Strategia transportu wskazuje na możliwość wzrostu liczby ludności Göteborga o 150
tys. oraz miejsc pracy o 80 tys. Por. Gothenburg 2035 Transport Strategy for a Close-KNIT City. City of
Gothenburg 2014, s. 3.
42
Comprehensive Plan for Göteborg. Göteborg 2009, English Summary, s. 3.
43
Ibidem, s. 6.
44
City of Gothenburg, Annual Report 2014, Göteborg 2015, s. 44.
45
E. Hysing, Citizen participation or representative government – Building legitimacy for the Gothenburg
congestion tax, „Transport Policy” 2015, nr 39, s. 2-3.
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Strategii Transportu z 2014 r. Strategia transportu definiuje następujące kluczowe
obszary:
• podróże (nacisk na dostępność wewnętrzną i zewnętrzną różnymi środkami transportu);
• przestrzeń miejską (tworzenie atrakcyjnego dla ludzi środowiska miejskiego, w którym ludzie pragną żyć, pracować, studiować i spotykać się);
• transport ładunków (umocnienie pozycji miasta jako centrum logistycznego Skandynawii, gdzie istnieją dogodne warunki dla rozwoju nowych i istniejących przedsiębiorstw bez pogarszania jakości życia, poziomu zrównoważonego rozwoju i dostępności transportowej), w których zawiera się
dążenie do osiągnięcia celów związanych ze wzrostem jakości życia, podniesieniem konkurencyjności i zrównoważonym rozwojem46.
W ramach podróży miejskich planowane działania obejmują:
• rozwijanie możliwości przemieszczania między centrum miasta a innymi
ważnymi destynacjami;
• poprawę dostępności do usług w sąsiedztwie47, handlu, miejsc spotkań i innych codziennych funkcji;
• dążenie do wzrostu efektywności wykorzystania istniejącego układu drogowego.
W obszarze przestrzeni miejskiej działania dotyczą:
• priorytetyzacji pieszych i rowerzystów oraz dostosowanie prędkości innych użytkowników do poziomów akceptowalnych przede wszystkim
przez pieszych;
• rearanżacji przestrzeni ulicznej uwzględniającej potrzeby ludzi;
• tworzenie bardziej dostępnej i połączonej sieci ulicznej pozbawionej barier
dla różnych użytkowników;
W odniesieniu do transportu ładunków i logistyki uszczegółowienie celów obejmuje:
• zapewnienie wysokiego poziomu dostępności w przewozach ładunków
przy jednoczesnej redukcji ich wpływu na środowisko;
• współpracę na poziomie regionalnym w celu tworzenia centrów logistycznych;
• stymulowanie innowacji we współpracy z ośrodkami akademickimi i biznesowymi.
Dla samochodu osobowego strategia przewiduje zróżnicowaną rolę w zależności
od gęstości i struktury zabudowy miejskiej. Dokument zakłada wdrożenie pojazdów autonomicznych (nie wymagających kierowcy), które stanowić mają także
szansę dla kolejnego etapu rozwoju technologicznego przedsiębiorstw zlokalizowanych w mieście i jego okolicach (m.in. sektor samochodowy, informatyka
i automatyka transportu)48.
46

Gothenburg 2035. Transport Strategy for a Close-KNIT City, City of Gothenburg 2014, s. 5.
Sąsiedztwo definiowane jest jako obszar o promieniu 400 metrów dostępny dla pieszego. Por. Gothenburg 2035 Transport Strategy…, op. cit. s. 37.
48
Gothenburg 2035 Transport Strategy for a Close-KNIT City, City of Gothenburg 2014, s. 40.
47
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W 2014 r. władze Göteborga przystąpiły do opracowania Strategii Klimatycznej, która ma przede wszystkim uwzględniać wpływ zmian klimatycznych
i podnoszenia się poziomu mórz na funkcjonowanie miasta. Wizja zawarta w dokumencie określa, że w 2050 roku Göteborg będzie charakteryzował się zrównoważonym poziomem emisji gazów cieplarnianych49”.
Zagadnienia zmian klimatycznych są zarówno w Göteborgu, jak i w całej
Szwecji traktowane niezwykle poważnie. Rządowa Komisja Przyszłości Szwecji
wskazała w swym raporcie, że proces przechodzenia do standardów „zielonej
gospodarki” spowoduje zmiany w strukturze gospodarczej w skali kraju i poszczególnych regionów.
W wymiarze lokalnym działania obejmują m.in. zakup energii elektrycznej
dla sektora komunalnego pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych (począwszy od 2014 r.).
Istotnym elementem finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Göteborgu są tzw. „zielone obligacje”, których emisje prowadzone są regularnie,
a przychody z tego tytułu służą finansowaniu rozwoju transportu publicznego,
odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Przykładowo, w 2014 r. emisja wyniosła 1,81 mld SEK i spotkała się z dużym zainteresowaniem rynków finansowych50.
Działania w dziedzinie ochrony środowiska i równoważenia rozwoju zostały
docenione m.in. przez organizacje pozarządowe. W marcu 2015 r. WWF w ramach konkursu „Earth Hour City Challenge” przyznała miastu tytuł „Climate
City” w Szwecji51.
Odense (Dania)
Odense to trzecie pod względem wielkości miasto Danii, liczące ok. 192 tys.
mieszkańców.
W przyjętym w 2015 r. planie zrównoważonego rozwoju miasto przyjęło za
cel strategiczny osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2 do 2025 r. Działania
w tym zakresie skupione są na sektorze wytwarzania energii, transporcie oraz budownictwie52. W obszarze transportu radykalne obniżenie emisji ma się dokonać
poprzez ograniczanie motoryzacji indywidualnej i wspieranie ruchliwości mieszkańców realizowanej poprzez przemieszczenia piesze, rowerowe i transportem
publicznym. Realizacji tych celów ma służyć przede wszystkim zmiana zachowań
komunikacyjnych mieszkańców Odense, poparta kompleksowymi działaniami
w zakresie rozwoju infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (choć już obecnie
Odense zalicza się do miast o wysokim poziomie rozwoju infrastruktury rowe49
http://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Climate%20Programme_%20Folder.pdf [dostęp:
7.11.2016].
50
City of Gothenburg. Annual Report 2014, op.cit., s. 71.
51
http://international.goteborg.se/gothenburg-climate-city-sweden-2015 [dostęp: 9.11.2016].
52
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/transport/odense-masterplan-for-sustainable-mobility/ [dostęp:14.09.2015].
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rowej). Działania inwestycyjne mają zostać wsparte zmianą organizacji ruchu
w centralnej części miasta, polegającą na ograniczeniu jej dostępności dla samochodów osobowych. Plan działań na lata 2014-2015 objął 34 konkretne przedsięwzięcia pogrupowane wg następujących kategorii53:
• inteligentna mobilność („smart mobility”);
• zmniejszanie kongestii („less congestion”);
• przedsiębiorczość („business”), obejmująca m.in. plany mobilności dla firm;
• dzieci („children”);
• seniorzy i osoby ze specjalnymi potrzebami („seniors and people with special needs”);
• przyszłość (the future”), obejmująca m.in. plan działań dla transportu rowerowego i plan działań dla transportu publicznego.
Powyższe działania są silnie skorelowane z miejską polityką w zakresie kultury
i zdrowia, a także zagospodarowania przestrzeni – koleje duńskie (DSB) prowadzą rozmowy z władzami największych duńskich miast, m.in. Odense, w zakresie planowania i finansowania rozwoju infrastruktury parkingowej dla rowerów
przy największych stacjach kolejowych54. To właśnie tam występuje największe
zapotrzebowanie na parkowanie rowerów, a w interesie przewoźnika leży pozostawienie jak największej ich liczby na parkingach zamiast ich przewożenia.
Takie podejście władz miasta implikuje również działania względem transportu publicznego, którego nadrzędnym celem jest wzmacnianie integralności przestrzeni i podnoszenie jej jakości55. Wysoki udział i znaczenie transportu rowerowego stanowią przy okazji istotny wyróżnik marketingowy miasta,
mianowicie Odense promowało się jako „rowerowa ambasada Danii”. Prymat
zrównoważonych form podróżowania wyraża się również w odpowiednim projektowaniu infrastruktury (np. most wyłącznie dla pieszych i rowerzystów) i ich
ścisłym powiązaniu z projektami rewitalizacji poprzemysłowych części miasta,
dawniej związanych z przemysłem stoczniowym.
Brema (Niemcy)
Brema to duży ośrodek przemysłowy w północnych Niemczech, liczący
ok. 546 tys. mieszkańców. Na terenie miasta odbywa się ok. 1 mln podróży dziennie. Podział podróży zróżnicowany jest w zależności od części miasta. W centrum
udział podróży pieszych wynosi 35%, rowerowych – 28%, transportem publicznym – 19%, a samochodem osobowym -zaledwie 18%. Dla innych dzielnic miasta
udział samochodu osobowego zawiera się w przedziale między 29% a 49% przy
odpowiednio niższym udziale podróży pieszych i rowerowych.

53

Mobility Plan. Plan of Action 2014-2015. Odense Kommune. http://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/mobilitetsplan [dostęp: 9.09.2016].
54
Denmark - on your bike! The national bicycle strategy. Ministerstwo Transportu, Kopenhaga 2014, s. 24
55
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/transport/odense-masterplan-for-sustainable-mobility/ [dostęp:14.09.2015].
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Podstawowe cele zawarte w planie mobilności dla Bremy są następujące:
• poprawa jakości życia poprzez optymalizację systemu transportowego;
• redukcja negatywnego wpływu transportu (bezpieczeństwo, emisje, hałas,
zajętość przestrzeni);
• przygotowanie zintegrowanego planu rozwoju dla miasta.
Od samego początku opracowywania planu silny nacisk położony został na szerokie konsultacje społeczne. Dla aktywizacji różnych grup interesariuszy wykorzystywano gry (gamifikacja) i komunikację on-line. Ponadto, by zaangażować
w tworzenie planu wszystkie grupy społeczne zorganizowano różne wydarzenia i spotkania, np. w centrach handlowych. Jednym z elementów angażujących
mieszkańców było stworzenie mapy potrzeb w dziedzinie transportu i mobilności, na którą każdy mógł nanosić swoje własne uwagi i komentarze oraz zgłaszać
nowe potrzeby i oczekiwania. Proces opracowywania planu mobilności dla Bremy, który trwał 2 lata, przedstawia rys. 3.
Plan zawiera rozbudowane scenariusze, cechujące się zróżnicowanym rezultatami dla systemu transportowego i przestrzeni miejskiej. Są nimi:
• optymalizacja ruchu drogowego;
• ofensywa transportu publicznego;
• promocja ruchu rowerowego i przemieszczeń pieszych;
• optymalizacja wszystkich alternatywnych dla samochodu osobowego form
przemieszczania w mieście;
• wysokie koszty mobilności.

Rysunek 3. Proces opracowywania planu mobilności dla Bremy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://polska.bsr-sump.eu/, dostęp w dniu 21.06.2016
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Plan mobilności dla Bremy charakteryzuje się również czytelnymi i jasno
sformułowanymi celami strategicznymi, którymi są:
• 20–25% wzrost ruchu rowerowego;
• 15–20% wzrost liczby podróży transportem zbiorowym;
• 50% wzrost liczby podróży transportem kolejowym (podróże podmiejskie);
• 20 000 użytkowników systemu carsharing;
• realizacja fragmentu autostrady A281.
Ljutomer (Słowenia)
Ljutomer to niewielka gmina w północno-wschodniej Słowenii, licząca ok. 12 tys.
mieszkańców. Samo miasto liczy zaledwie ok. 3,5 tys. mieszkańców. W 2011 r.
rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie kompleksowych działań w zakresie
zrównoważonej mobilności miejskiej. Nawet działania o niewielkiej skali odniesione do małej jednostki miejskiej przynoszą widoczne efekty, szczególnie, że
do najważniejszych, z punktu widzenia mieszkańca celów podróży można dojść
w 10 minut pieszo lub dojechać rowerem w 5 minut. Działania równoważenia
mobilności zostały zapoczątkowane w związku z przystąpieniem do projektu europejskiego i polegały na wdrażaniu działań bezinwestycyjnych, adresowanych
do uczniów i osób dojeżdżających do pracy. Dzięki współpracy w ramach projektu międzynarodowego Ljutomer zyskał wsparcie eksperckiej dla opracowania
planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Mała liczba mieszkańców umożliwiła realizację badań marketingowych w formie tzw. badania wyczerpującego,
które objęło wszystkich mieszkańców. Badania te miały na celu ocenę sytuacji
w zakresie transportu i pozyskanie sugestii w celu jego poprawy. Stanowiły one
również formę promocji, informującą lokalną społeczność o istocie planu zrównoważonej mobilności miejskiej.
Proces przygotowania PZMM trwał ponad rok. Podstawowymi wyzwaniami,
na które natrafił zespół koordynujący opracowanie planu zrównoważonej mobilności w Ljutomerze były56:
• niski potencjał w zakresie planowania przestrzennego, które skupiało się
dotychczas na potrzebach użytkowników samochodów osobowych;
• nadużywanie samochodu osobowego, nawet w najkrótszych podróżach;
• stopniowy spadek udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych;
• relatywnie niekorzystne warunki dla przemieszczeń pieszych i rowerowych z niekompletnym układem dróg rowerowych;
• obniżenie poziomu jakości życia wskutek wzrostu natężenia ciężkiego ruchu drogowego.

56
M. Kolbl, The SUMP concept works well in small towns! The case of Ljutomer, Referat wygłoszony na
2-iej europejskiej konferencji poświęconej planom zrównoważonej mobilności miejskiej, Bukareszt,
17.06.2015
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Na zidentyfikowane w ten sposób problemy zaproponowano następujące
działania:
• wdrożenie systemowego i mającego formalne oparcie zrównoważonego
planowania oraz zarządzania mobilnością;
• równoważenie form przemieszczania;
• restrukturyzacja transport zbiorowego;
• wykorzystanie potencjału przemieszczeń pieszych i rowerowych;
• optymalizacja ruchu drogowego, w tym ciężarowego.
Jednym z ważnych elementów planowania mobilności w Ljutomerze była edukacja wszystkich mieszkańców. Jednym z jej narzędzi stała się mapa pieszo-rowerowa, na której zaznaczono izochrony czasu dojścia pieszo i dojazdu rowerem
w celu wykazania, że niemal całe miasto dostępne jest w zasięgu piętnastominutowej podróży pieszej. Łączny nakład mapy wyniósł 12 tys. egzemplarzy, co
oznacza, że jeden egzemplarz przypadł na każdego mieszkańca gminy.
Ljutomer zyskał wyróżnienie Komisji Europejskiej za planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, był również laureatem nagrody krajowej.

Podsumowanie
Przegląd dokumentów powiązanych z zagadnieniami planowania zrównoważonej mobilności miejskiej pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
• plany mobilności cechuje wysoki poziom uspołecznienia procesu ich tworzenia;
• istnieją silne powiązania planów mobilności z innymi dokumentami strategicznymi różnych szczebli;
• plany mobilności odnoszą się do szerokiego spektrum zagadnień (nie są to
plany transportowe), takich jak ruch niezmotoryzowany, zagospodarowanie przestrzenne, zdrowie, rozwój gospodarczy, wysoka jakość życia;
• plany mobilności posiadają precyzyjnie wyznaczone i możliwe do kwantyfikacji cele oraz system monitoringu;
• w zależności od wielkości miasta i szerszego kontekstu (np. obszar metropolitalny) zakres działań zawartych w planach mobilności może się istotnie
różnić. Małe miasta i gminy, choć mają ograniczone zasoby ludzkie (np.
w zakresie planowania przestrzennego) i finansowe, mogą uzyskać większe efekty dzięki rozwiązaniom niskokosztowym i bezinwestycyjnym.
• współpraca międzynarodowa (np. projekty europejskie, sieci partnerskie –
np. Związek Miast Bałtyckich czy miasta siostrzane) może stanowić źródło
inspiracji, wiedzy, a nawet zasobów eksperckich i finansowych.
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5. Partycypacja społeczna w planowaniu
zrównoważonej mobilności miejskiej
Istota, zakres i etapy konsultacji społecznych
Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem każdego procesu planowania dotyczącego społeczeństwa, a więc także planowania mobilności w miastach.
Uzyskanie odpowiedniej akceptacji społecznej dla zaplanowanych zmian wymaga komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a planistami.
Konsultacje społeczne są komunikowaniem się, w ramach którego poszukuje
się satysfakcjonującego rozwiązania. W zależności od zakresu stosowanych instrumentów można je podzielić na pełne i ograniczone. Konsultacje pełne są prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego
i komunikacji marketingowej. Konsultacje ograniczone obejmują jedynie wybrane instrumenty.
W zakres konsultacji społecznych wchodzą wszelkie możliwe formy zasięgania
opinii zainteresowanych podmiotów w procesie planowania. Konsultacje społeczne
w planowaniu mobilności w miastach można uznać za narzędzie, którego zadaniem jest zwiększenie przejrzystości, spójności oraz efektywności wdrażania
i realizacji działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów w zakresie
długoterminowego rozwoju sposobów przemieszczania się w przestrzeni miejskiej57.
W ramach konsultacji społecznych powinno nastąpić wysłuchanie opinii
obywateli na dany temat, a następnie uwzględnienie tych opinii w dalszym działaniu. Zasadniczym celem konsultacji jest bowiem podjęcie decyzji, która nie będzie antagonizować społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwoli na rozwiązanie określonego problemu. Występowanie komunikacji zwrotnej w konsultacjach
społecznych pozwala na uniknięcie wielu konfliktów i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania duże znaczenie ma wiedza
mieszkańców o występujących problemach, a także o wcześniejszych sposobach
ich rozwiązania.
Porządek prawny i zwyczajowy wyznaczają bardzo szerokie spektrum podmiotów i instytucji uczestniczących w konsultacjach społecznych. Zasadniczym
kryterium zaproszenia tych podmiotów i instytucji do udziału w konsultacjach
jest ocena wpływu przedsięwzięcia i jego skutków na interesy tych podmiotów.
W społeczeństwie obywatelskim nie powinno się stwarzać barier do udziału
w konsultacjach, a wręcz przeciwnie: konsultacje powinny być dostępne dla
wszystkich, którzy mogą wskazać na wpływ podejmowanych działań na ich sytuację.
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Proces konsultacji społecznych obejmuje 5 kroków stanowiących jego etapy,
a mianowicie58.
• informowanie o zamierzeniach,
• prezentację poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
• wymianę opinii,
• poszukiwanie rozwiązań,
• informowanie o podjętej decyzji.
W praktyce, sposób prowadzenia konsultacji z mieszkańcami określają
uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Uchwały te
powinny regulować zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, obowiązujące
procedury oraz zakres czasowy i merytoryczny. Najważniejszym zadaniem jest
jednak stworzenie odpowiedniego klimatu współdziałania i współodpowiedzialności.
Dobór interesariuszy w konsultacjach społecznych
Ważne znaczenie w procesie konsultacji społecznych ma dobór tzw. interesariuszy. Interesariuszem jest każdy bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany wynikiem określonego działania lub jego zaniechaniem. Interesariuszami, których
mogą objąć konsultacje społeczne są:
• mieszkańcy lub ich przedstawiciele (np. rady mieszkańców, nieformalne
grupy mieszkańców), którzy bezpośrednio (np. ze względu na miejsce zamieszkania) są zainteresowani planami władz;
• instytucje (publiczne i prywatne, np. przedsiębiorstwa) oraz organizacje
pozarządowe, które bezpośrednio (np. ze względu na temat lub teren działania) są zainteresowane planami władz.
Dokonując doboru interesariuszy trzeba analizować ich zachowania w kontekście potencjalnego oddziaływania na decyzje ujęte w planie. Analiza interesariuszy powinna przebiegać w 7 etapach.59
Etap pierwszy obejmuje identyfikację interesariuszy oraz określenie ich cech.
To etap, w którym poszukuje się interesariuszy, którzy swoim działaniem mogą
wpłynąć na plan i być pomocni w jego realizacji (mogą stać się partnerami w jego
realizacji, nawet jeśli plan potencjalnie mógłby być realizowany bez ich udziału),
którzy mogą stać się stroną konfliktową ( mogą odebrać plan jako zagrożenie dla
ich interesów lub status quo), oraz którzy i tak zostaną zaangażowani w realizację
planu, nawet jeśli nie wynika to wprost z ich woli.
Kolejny etap zakłada grupowanie interesariuszy zgodnie z rolami i rodzajem
potencjalnego wpływu na strategię, z rozróżnieniem statusu, sił oddziaływania,
potencjałów zasobowych, czy też płci. Na tym etapie warto postawić sobie m.in.
następujące pytania:
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• czy grupa interesariuszy będzie pracowała na rzecz wdrażania planu czy
też będzie tylko czerpała bieżące korzyści z jego realizacji,
• czy jest ona organizacją/instytucją wspierającą,
• czy grupa ta może stracić coś w wyniku realizacji planu ?
Na etapie trzecim należy dokonać charakterystyki interesariuszy z punktu widzenia społecznego i organizacyjnego z rozróżnieniem sił oddziaływania i potencjałów zasobowych. Na tym etapie warto zmierzyć się z pytaniami m.in. o to:
• jaka jest sytuacja interesariuszy,
• w jaki sposób interesariusze są zorganizowani, jaka jest struktura ich organizacji, jak zapadają ich decyzje,
• jaki jest status (zawodowy, społeczny, wynikający z uprawnień wiekowych) interesariuszy?
Czwarty etap obejmuje analizę interesariuszy z punktu widzenia ich oczekiwań
i wzajemnych powiązań. Polega na zidentyfikowaniu interesów i oczekiwań
związanych z planowaną interwencją w ramach planu, jak również na przeanalizowaniu wynikających z niej wzajemnych relacji między różnymi grupami interesariuszy.
Etap piąty to charakterystyka wrażliwości poszczególnych grup interesariuszy na sprawy, takie jak: równouprawnienie płci, ochrona środowiska, dyskryminacja, wykluczenie, polityki wspólnotowe. Na tym etapie powinny być stawiane
m.in. pytania o to, czy te grupy są wyczulone na określone kwestie (np. dostęp do
posiadania i użytkowania indywidualnego środka transportu) i czy dostrzegają
potencjalny wpływ własnych działań.
Etap szósty pozwala na ocenę potencjału, zasobów i umiejętności interesariuszy, a więc czynników mogących determinować szczególny punkt widzenia. Na
tym etapie powinny być zadawane m.in. następujące pytania:
• jakie są silne strony interesariuszy, na których można oprzeć plan,
• jaki jest ich potencjalny wkład, na którym może bazować strategia,
• jakie są ich ograniczenia i słabe strony, które muszą być uwzględnione
w planowanej interwencji w ramach planu?
Etap siódmy to podsumowanie przygotowań i opracowanie zaleceń do planu. To
szczebel wnioskowania i podejmowania wstępnych decyzji rzutujących na ostateczny kształt planu. Na etapie tym powinno się rozstrzygnąć, jak postępować
z poddaną analizie grupą. Pełna analiza interesariuszy powinna być umieszczona
w załączniku do planu, zaś w nim samym należy umieścić jedynie wnioski przyjęte w wyniku analizy. Ważnym elementem analizy i wnioskowania jest skonstruowanie mapy interesariuszy obrazującej powiązanie ich cech z decyzjami,
tak aby udowodnić wpływ cech interesariuszy na plan.
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Planowanie konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne powinny być odpowiednio zaplanowane. Proces planowania konsultacji można ująć w kilku etapach60. Najpierw należy upewnić się,
czy w niektórych sprawach, które mają być poddane konsultacjom nie zapadły
już decyzje. W tych, w których nie ma decyzji powinno dowiedzieć się, co myślą
mieszkańcy na dany temat i jakie rozwiązanie byłoby najbliższe ich oczekiwaniom. Na etapie tym warto zbudować piramidę konsultacji składającą się z trzech
pytań:
• jakie kwestie są już przesądzone,
• jakie są propozycje urzędu w poszczególnych kwestiach,
• w jakich kwestiach brakuje pomysłów?
Dzięki piramidzie konsultacji łatwiej będzie można dowiedzieć się jaki rodzaj
wiedzy chce się pozyskać dzięki konsultacjom z mieszkańcami.
W kolejnym etapie na podstawie piramidy powinno wypisać się pytania, które będą zadane podczas konsultacji. Na spotkaniach mają mówić przede wszystkim mieszkańcy. Od tego, czy i jakie zadane zostaną im pytania, będą zależały
ich odpowiedzi.
W następnym etapie należy określić grupę, która jest najważniejsza dla sprawy podlegającej konsultacjom. W tym celu trzeba odpowiedzieć na następujące
pytania:
• kogo w największym stopniu dotyczy problem, który będzie przedstawiony podczas konsultacji?
• kto posiada informacje, które są potrzebne przy opracowywaniu planu?
W czwartym etapie powinno się przygotować uczestników konsultacji do wzięcia
w nich udziału. Niezbędne jest zadbanie o to, żeby osoby te miały odpowiedni
dostęp do dokumentów będących przedmiotem konsultacji. Dokumenty powinny być dostępne zarówno w wersji elektronicznej, jak i w postaci kopii papierowych do wcześniejszego zapoznania się.
W kolejnym etapie trzeba wybrać miejsce lub miejsca, w których odbędą się
konsultacje dla tych osób, które nie będą w stanie lub nie będą chciały wziąć udziału
w konsultacjach elektronicznych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne. Wybierając tylko jedno miejsce najlepiej wziąć pod uwagę preferencje w tym zakresie osób, na których uczestnictwie w konsultacjach najbardziej nam zależy.
W następnym etapie powinno się zaplanować sposób przeprowadzenia spotkań
w wybranych miejscach. Planując należy mieć na uwadze, że najważniejszym
celem spotkania jest zebranie opinii mieszkańców. Na sprawne zebranie opinii podczas spotkania pozwala udostępnienie zebranym osobom odpowiednio
przygotowanego formularza do wypełnienia. Spotkanie powinno być prowadzone zgodnie z jego scenariuszem.
W ostatnim etapie trzeba zaplanować harmonogram konsultacji , który powinien być ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem. Mieszkańcy muszą do60
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wiedzieć się jak będzie rozłożony w czasie cały proces podejmowania decyzji
w interesującej ich sprawie. Najważniejszym kryterium doboru terminów konsultacji, zarówno w wyznaczonych miejscach, jak i elektronicznych, powinna być
ich dogodność dla mieszkańców.
Zasady realizacji konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne, będąc formą współpracy administracji z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz obywatelami, powinny
być realizowane w oparciu o zasady sformułowane w art. 5 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, a mianowicie61:
• zasadę partnerstwa – co oznacza, że uczestnicy konsultacji, w tym organizacje pozarządowe uczestniczące w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania,
współdecydują o alokacji środków na ich realizację traktując się wzajemnie
z administracją jako podmioty równoprawne w tych procesach;
• zasadę pomocniczości – zgodnie z którą, przyznając obywatelom i ich organizacjom kompetencje i pierwszeństwo w decydowaniu o sposobie rozwiązywania własnych problemów i spraw, w ramach konsultacji społecznych
dąży się, w pierwszej kolejności, do poznania opinii społeczności lokalnej
na dany temat;
• zasadę efektywności – która w odniesieniu do konsultacji społecznych powinna przejawiać się w dążeniu do uzyskania właściwych efektów w powiązaniu
z nakładami finansowymi przeznaczonymi na ich osiągnięcie, przy czym
relacja między korzyściami a kosztami winna być przedmiotem oceny
w momencie wyboru metody konsultacji;
• zasadę jawności – polegającą na upublicznieniu i upowszechnieniu wszystkich informacji związanych z konsultowaną sprawą, przez zapewnienie
dostępu do tych informacji na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, których konsultowana sprawa dotyczy;
• zasadę uczciwej konkurencji – która w odniesieniu do konsultacji społecznych powinna zostać sprowadzona do konieczności stworzenia warunków
równoprawnego wypowiadania się w konsultowanych kwestiach i przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji, np. niedozwolonego lobbingu jakiegoś rozwiązania czy naruszenia interesów uczestników konsultacji przez publikowanie nieprawdziwych informacji;
• zasadę suwerenności stron – polegającą na tym, iż strony mają prawo do
niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu
sposobów rozwiązania problemów i zadań;
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• zasadę legalności – w myśl której wszelkie działania organów administracji
oraz podmiotów uczestniczących w konsultacjach powinny odbywać się
w granicach i na podstawie przepisów prawa.
Raportowanie wyników konsultacji społecznych
Wyniki konsultacji społecznych powinny być raportowane i rozpowszechniane
w formie opracowania, które zainteresowani mogą pobrać. Raport z konsultacji
powinien być przystępny w odbiorze i ciekawy graficznie oraz posiadać trzon
zawierający najważniejsze informacje o przebiegu i wnioskach z konsultacji. Pozostałe informacje powinny być zamieszczone w formie załącznika.
Częściami składowymi raportu z konsultacji społecznych powinny być:
• opis przedmiotu konsultacji (jeżeli opis jest rozbudowany i zawiera warianty, można go zawrzeć w formie załącznika),
• szczegółowy opis procesu (wydarzenia, daty, miejsca, liczba uczestników,
inne ważne uwagi),
• akcja informacyjno-promocyjna (liczba plakatów, ulotek, sposób dystrybucji, inne narzędzia komunikacji),
• wyniki badania i głosowania,
• uwagi zebrane w procesie konsultacji i odpowiedź na każdą uwagę,
• załączniki dokumentujące przebieg konsultacji (zdjęcia, projekty graficzne
ulotek i plakatów),
• podsumowanie62.
Kreatywność uczestników konsultacji społecznych
Jednostki biorące udział w konsultacjach społecznych powinny wykazywać się
twórczym myśleniem prowadzącym do kreatywnego rozwiązywania problemów. Wpływ kreatywnego sposobu myślenia na efekty społeczne lub ekonomiczne wynika z istoty kreatywności, która polega na kojarzeniu wiedzy z różnych
dziedzin do tworzenia nowych oryginalnych pomysłów. Umiejętność kreatywnego myślenia w celu tworzenia nowych rozwiązań możliwych do zastosowania
w praktyce służy procesom innowacyjnym i innowacjom63.
Wyróżnia się cztery podstawowe etapy kreatywnego myślenia:
• przygotowanie,
• inkubację,
• iluminację,
• weryfikację64.
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Przygotowanie to etap, w którym tworzony jest grunt dla myślenia kreatywnego.
Na etapie tym po zidentyfikowaniu problemu powinny być przedstawione informacje niezbędne do jego rozwiązania.
Inkubacja jest okresem myślenia o problemie w sposób nieświadomy. Przeprowadzana analiza problemu jest skutkiem wielu zdarzeń zachodzących
w umyśle człowieka. Możliwe jest powstanie twórczych myśli, jednak bez świadomego udziału samego człowieka.
Iluminacja jest momentem pojawienia się myśli prowadzących do rozwiązania problemu. Na tym etapie jednostka nagle uświadamia sobie, w jaki sposób
dany problem może zostać rozwiązany.
Weryfikacja następuje bezpośrednio po iluminacji. Jej istotą jest sprawdzenie,
czy wypracowane rozwiązanie problemu jest poprawne i zgodne z oczekiwaniami oraz czy można uznać je za zadowalające. Polega na uporządkowaniu i usystematyzowaniu myśli, czyli racjonalnej ocenie koncepcji.
Zadaniem podmiotu przeprowadzającego konsultacje społeczne powinno
być stworzenie odpowiednich warunków do tego, żeby u jednostek biorących
w nich udział mogło wystąpić kreatywne myślenie przebiegające w ramach czterech etapów właściwych dla tego procesu. Na wstępie konieczne jest więc uświadomienie tym jednostkom problemu do rozwiązania i dostarczenie im informacji
do jego rozwiązania.
Kreatywność wiąże się ze sposobem myślenia jednostki. Twórcze rozwiązywanie problemu może jednak zachodzić zarówno indywidualnie, jak grupowo.
Obecność innych osób może działać pobudzająco na proces skojarzeniowy. Ponadto w rozwiązywaniu problemu następuje kumulacja wiedzy całego zespołu.
Obecnie przywiązuje się dużą wagę do kreatywności zespołowej, gdyż efekt synergii zależy nie tylko od jakości współpracy między jednostkami, ale także od
liczby elementów tworzących synergiczną całość. Angażowanie do konsultacji
społecznych zespołów złożonych z szeroko rozumianych interesariuszy staje się
wymogiem współczesności.
Do budowania i zarządzania zespołami interesariuszy biorącymi udział
w konsultacjach społecznych może być wykorzystana teoria zarządzania interesariuszami. W teorii tej wychodzi się z założenia, że wrażliwość na potrzeby
interesariuszy jest elementem osiągania celów a zarządzanie interesariuszami
jest środkiem do osiągania celów. Zrozumienie, jakie podmioty i w jaki sposób
wpływają na określone działania może w wielu przypadkach warunkować skuteczność polityki transportowej. Realizacja wielu przedsięwzięć z zakresu planowania mobilności, szczególnie o charakterze infrastrukturalnym, powinna
uwzględniać interesy wszystkich stron. Dobre relacje z interesariuszami są często
warunkiem koniecznym do efektywnego wytworzenia wartości.65
W odniesieniu do kreatywności większą wagę przypisuje się czynnikom
oddziałującym na jednostkę z zewnątrz niż uwarunkowaniom wewnętrznym.
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Ważne znaczenie dla prawidłowego przebiegu konsultacji społecznych ma wykorzystanie przez ich organizatora znajomości czynników stymulujących i hamujących dążenia i zachowania kreatywne. Ważne znaczenie ma też stworzenie
atmosfery sprzyjającej myśleniu i działaniu. Odpowiednia atmosfera powinna
wspierać generowanie nowych pomysłów, co wymaga koncentracji na wybranych obszarach znajdujących się w centrum zainteresowania tak, aby nie stracić
okazji i pomysłów. Wyróżnia się cztery podstawowe zasady o podłożu psychologicznym, które powinny być wykorzystane, aby możliwe było kreatywne rozwiązywanie problemów. Są to:
• powstrzymanie się od osądów,
• wolność działania,
• wymyślanie wielu pomysłów,
• korzystanie z pomysłów innych66.
Wywoływanie zainteresowania konsultacjami społecznymi
W konsultacjach społecznych ważne znaczenie ma akcja informacyjno-promocyjna. Jej celem powinno być zainteresowanie konsultacjami możliwie najszerszej
grupy interesariuszy. W związku z tym należy ją skoncentrować na konkretnym
temacie konsultacji oraz ukierunkować na określone terytorium i środowisko.
W swojej treści ma ona zachęcać do wzięcia udziału w konsultacjach i do składania opinii. W ramach akcji powinno się szerzyć ideę konsultacji jako narzędzia komunikacji pomiędzy mieszkańcami a osobami sprawującymi funkcje publiczne. Ważne jest , żeby przy tej okazji kształtowane były wśród mieszkańców
postawy obywatelskie, których przejawem jest aktywny udział w konsultacjach
społecznych67.
Zainteresowanie mieszkańców sprawami rozwoju lokalnego, a więc także
planowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej, nie jest na ogół zjawiskiem
samoistnym. W celu wywołania zainteresowania mieszkańców planowaniem
mobilności miejskiej należy doprowadzić do:
• identyfikacji najistotniejszych problemów, które w związku z mobilnością
miejską dotyczą mieszkańców,
• poznania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązywania
tych problemów i ich gotowości do zaangażowania się w tym zakresie,
• identyfikacji liderów opinii gotowych wciągnąć do współdziałania pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być zainteresowane rozwiązaniem problemu,
• wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu,
• zyskania przychylności mieszkańców dla działań zmierzających do osiągnięcia celów uznanych za ważne,
66

P. Niedzielski, op. cit., s. 233.
Dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych, Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Toruń 2014, s. 8- 10.
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• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów.68
Planowanie mobilności miejskiej często stanowi kontrowersyjny obszar, w którym decyzje są komentowane i wymagają społecznej akceptacji. Zaangażowanie
szeroko rozumianych interesariuszy może legitymizować decyzje i prowadzić do
nowych, innowacyjnych rozwiązań, równoważących różne stanowiska i interesy. Udział w procesie planistycznym odzwierciedla ogólną integrację mieszkańców i ich grup w procesach decyzyjnych.
Regulacja prawna partycypacji społecznej
Pierwszym aktem prawnym w sposób kompleksowy ujmującym kwestie partycypacji społecznej na wszystkich etapach przygotowania i realizacji projektu jest
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Określa ona zasady oraz tryb
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Definiuje konkretne grupy interesariuszy, a także wskazuje na konieczność zapewnienia im aktywnego udziału na każdym etapie prac nad rewitalizacją. Choć omawiany akt prawny dotyczy kwestii rewitalizacji, to zawarte w nim uregulowania dotyczące partycypacji
społecznej mogą, niewielkich modyfikacjach, zostać odniesione do planowania
zrównoważonej mobilności miejskiej. Ustawa wskazuje na konieczność69:
• poznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenia do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
• prowadzenia, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach i zasadach
prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego
procesu;
• inicjowania, umożliwiania i wspierania działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
• zapewnienia udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;
• wspierania inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy
w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;
• zapewnienia w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji
możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

68
69
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M. Michnej, T. Zwoliński, op. cit., s. 16.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1777.

6. Diagnoza w planowaniu zrównoważonej
mobilności miejskiej
Potrzeba posiadania diagnozy, „opartej na rzetelnych danych w przekroju wewnątrzmiejskim”70 dotyczy różnych sfer funkcjonowania miasta. Mobilność ze
względu na swój interdyscyplinarny charakter, bezpośrednie powiązanie z zagospodarowaniem przestrzennym i jakością życia stwarza wyjątkowe wymagania w zakresie opracowania części diagnostycznej, stanowiącej punkt wyjścia dla
programowania dalszych działań w perspektywie wieloletniej.
Ocena wyjściowa stanu mobilności polskich miast nastręcza wiele trudności
i jest pochodną wysokiej dynamiki zjawisk zachodzących w ich przestrzeni. Tabela 2 uwypukla podstawowe różnice w zakresie czynników determinujących
mobilność między miastami Europy Zachodniej a miastami Europy Centralnej,
w szczególności złożoność procesów przestrzennych w relacji miasto – otoczenie.
Tabela 2. Podstawowe różnice w zakresie czynników determinujących mobilność między
miastami Europy Zachodniej a miastami Europy Centralnej
Czynnik

Miasta Europy Zachodniej

Miasta Europy
Środkowo-Wschodniej

Struktura przestrzenna

dojrzała

głęboka transformacja

Dynamika zmian
w przestrzeni

niska lub średnia

średnia lub wysoka

Główne obszary rozwojowe

centralne, procesy
rewitalizacji

peryferyjne, „rozlewanie się
miast”

Liniowa infrastruktura
transportu

rozwinięta

niższy poziom rozwoju,
wciąż nieadekwatna do
potrzeb

Punktowa infrastruktura
transportu

rozwinięta

relatywnie niski poziom
rozwoju

Poziom integracji
podsystemów transportu
publicznego

średni do wysokiego

niski do średniego

Dominujące działania

„miękkie”, kształtowanie
zrównoważonej mobilności
(m.in. zarządzanie popytem
na transport)

„twarde” (inwestycje)

Źródło: M. Wołek, Sustainable Urban Mobility. Integrated Perspective, w: Innovative Perspective of Transport
and Logistics, red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 205.
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Przestrzeń życia Polaków. Raport ekspercki. Koncepcja i koordynacja całości: J. Sepioł, http://www.
sarp.org.pl [dostęp: 26.10.2015].

53

Zakres tematyczny diagnozy dla planu zrównoważonej mobilności miejskiej wynika wprost z treści Umowy Partnerstwa, w której jako jeden z priorytetów interwencji wskazuje się rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej71. W związku z powyższym, możliwość współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych została powiązana z przygotowaniem przez samorządy dokumentów, zawierających odniesienia do kwestii równoważenia systemów transportu
w miastach. Dokumenty powinny w bardziej kompleksowy sposób uwzględniać zagadnienia zbiorowego transportu pasażerskiego, transportu niezmotoryzowanego, intermodalności, transportu drogowego, zarządzania mobilnością,
wykorzystania inteligentnych systemów transportowych, logistyki miejskiej,
bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach, wdrażania nowych wzorców
użytkowania, promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.
W zależności od województwa dokumentami tymi mogą być zaktualizowane
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, plany zrównoważonej mobilności miejskiej, a nawet programy ochrony powietrza lub inne
dokumenty.
Celem diagnozy w planie mobilności jest możliwie precyzyjne określenie
punktu wyjścia dla planowanych działań mających kompleksowy charakter, odnoszący się do różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Zatem jakość diagnozy
w bezpośredni sposób determinuje kierunki działań ujęte w planie mobilności.
Cechami poprawnie przygotowanej diagnozy powinny być:
• precyzja;
• rzetelność;
• kompleksowość;
• aktualność;
• dobór zróżnicowanych metod badawczych (już na etapie diagnozy możliwe jest uspołecznianie procesu tworzenia planu mobilności, np. w formie
warsztatów, badań marketingowych czy spotkań z interesariuszami).
Diagnoza planu zrównoważonej mobilności powinna obejmować obszary:
• transportu;
• zagospodarowania przestrzennego;
• rozwoju gospodarczego;
• rozwoju społecznego;
• ochrony środowiska;
• interakcji z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.
Definiując zakres merytoryczny diagnozy należy wziąć pod uwagę wielkość
miasta, jego strukturę przestrzenną i funkcjonalną, rodzaj i skalę interakcji
z sąsiednimi gminami ze szczególnym uwzględnieniem procesów metropoliza71

Programowanie perspektywy finansowej 2014 - 2020 - Umowa Partnerstwa. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 105.
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cji i suburbanizacji, kondycję ekonomiczno-społeczną miasta i jego otoczenia,
uwarunkowania demograficzne i społeczne. Osadzenie diagnozy w tak szerokim
kontekście ułatwia identyfikację interesariuszy ważnych dla opracowania planu
mobilności i ułatwia pozyskanie ich zasobów72 (ludzi, wiedzy, danych). Komplikuje jednak i wydłuża w czasie procesu opracowania diagnozy, zatem konieczne
jest każdorazowo poszukiwanie kompromisu między kompleksowością i szczegółowością diagnozy a czasem i kosztem jej opracowania.

Rysunek 4. Miejsce diagnozy w procesie opracowania planu mobilności
Źródło: opracowanie własne.
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A. Bartoszewicz, J. Herbst, Ł. Ostrowski, K. Starzyk, J. Wygnański, Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych, Urząd m.st. Warszawy i Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014, s. 52.
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Diagnoza w ujęciu procesowym
Opracowanie wstępnej struktury planu zrównoważonej mobilności miejskiej
determinuje wybór sposobu realizacji planu (np. ekspercka bądź uspołeczniona
wersja opracowania). Niezależnie od sposobu realizacji niezbędna jest identyfikacja dostępnych zasobów (ludzkich, rzeczowych i finansowych) wraz z określeniem harmonogramu czasowego przedsięwzięcia (rys. 4).
Polskie miasta od lat zobligowane są do uchwalania szeregu dokumentów
mających cechy dokumentów strategicznych lub quasi-strategicznych. Dotychczasowy system programowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
brak formalnie zdefiniowanego szczebla współpracy metropolitalnej i utrwalone
przez lata praktyki, powodowały, że miasta przyjmowały szereg lokalnych dokumentów strategicznych w warunkach braku pogłębionej koordynacji z sąsiednimi jednostkami terytorialnymi. Część dokumentów opracowywana była pod kątem konkretnych przedsięwzięć współfinansowanych z bezzwrotnych środków
zewnętrznych, część zaś nie wymagała uzgodnień międzygminnych.
W efekcie samorządy dysponują szerokim wachlarzem dokumentów strategicznych (np. strategia rozwoju, Lokalny Plan Rozwoju, programy rewitalizacji,
polityki i programy sektorowe, plany gospodarki niskoemisyjnej), z których część
ukierunkowana jest na konkretną perspektywę finansową UE. Niektóre z dokumentów strategicznych powstawały w innych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych (okres przedakcesyjny, bardzo dobra koniunktura gospodarcza)
i w diametralnie odmiennych realiach polityki budżetowej (np. większa swoboda w zaciąganiu zobowiązań), co skutkowało silniejszym ukierunkowaniem „na
przyszłość” i przyjmowaniem nazbyt optymistycznych założeń i scenariuszy rozwoju. W części przypadków dokumenty nie uwzględniały w odpowiednim zakresie trendu metropolizacji rozumianego szerzej niż tylko rozbudowa systemu
transportowego w relacji rdzeń metropolii – jego otoczenie.
Przydatność innych dokumentów dla opracowania PZMM
W ujęciu metropolitalnym zauważalny był dotychczas brak spójności w definiowaniu wspólnych barier i szans rozwoju, nawet jeśli dokumenty dotyczyły gmin
sąsiednich.
Istotną zmianę stanowiło przyjęcie w 2011 r. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w której wprowadzono kategorię miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), będących zwartym obszarem miejskim oraz powiązaną z nim
funkcjonalnie strefą zurbanizowaną73. Miejskie obszary funkcjonalne obejmują
cztery typy, mianowicie ośrodki wojewódzkie, w tym metropolitalne (obszary
metropolitalne), ośrodki regionalne, ośrodki subregionalne i ośrodki lokalne74.
73

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 252, s. 181 i nast.
74
Tamże, Jednym ze wskaźników służących wyznaczeniu poszczególnych miejskich obszarów
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Rysunek 5. Dojazdy z miejscowości MOF do Olsztyna w 2014 r.
Źródło: Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej. Raport końcowy wraz z raportem metodologicznym. Red. R. Guzik,
G. Kołoś, Kraków 2014, s. 65.

Ilustracją wysokiej przydatności danych zawartych w strategiach MOF dla planowania zrównoważonej mobilności miejskiej jest więźba podróży dojazdów
uczniów do Olsztyna (rys. 5).
Jednym z narzędzi polityki regionalnej adresowanym do obszarów metropolitalnych są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) obejmujące działania
kształtujące zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Warunkami realizacji
ZIT jest formalizacja współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowanie strategii określającej cele, kierunki rozwoju, zasady
współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych75.
Przywołane dokumenty strategiczne cechuje kontekst metropolitalny i objęcie analizą rzeczywistego obszaru interakcji ośrodek centralny – otoczenie.
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zobligowane są do uchwalenia
szeregu dokumentów o charakterze średnio- i długoterminowym, które mogą
być przydatne w procesie tworzenia planu mobilności lub aktualizacji dokumentu o elementy związane ze zrównoważoną mobilnością (tab. 3).

funkcjonalnych była liczba osób dojeżdżających do pracy.
75
http://www.metropoliagdansk.pl [dostęp: 14.10.2015].
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Tabela 3. Przydatność wybranych dokumentów strategicznych miasta dla opracowania
diagnozy planu mobilności

społecznej

środowiskowej

duża

średnia

duża

średnia

średnia

niska

gospodarczej

Obligatoryjność
uchwalenia

przestrzenne

Dokument

transportowej

Potencjalna przydatność dla sfery:

Strategia rozwoju

nie

duża

Budżet miasta

tak

duża

Wieloletni Plan
Inwestycyjny

tak

duża

Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Plan Rozwoju
Lokalnego

Tak, dla gmin

nie

duża

duża

średnia średnia
duża

średnia

duża

średnia

niska

duża

niska

średnia

niska

duża

Plan zrównoważonego Dla gmin pow.
rozwoju publicznego 50 tys. mieszk.
transportu zbiorowego

duża

duża

średnia

duża

średnia

Tak, dla gminy
Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną
i paliwa gazowe

niska

niska

średnia

niska

średnia

Program ochrony
środowiska przed
hałasem

dla miast
pow. 200 tys.
mieszkańców

niska

niska

niska

niska

wysoka

Lokalny Program
Rewitalizacji

nie

Polityka transportowa

nie

wysoka wysoka

Program ochrony
środowiska

tak

niska do
średniej

Strategia
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Plan gospodarki
niskoemisyjnej

Źródło: opracowanie własne.
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tak, dla gmin

Wysoka dla konkretnego obszaru poddanego
procesowi rewitalizacji

niska

średnia

średnia

średnia
do
wysokiej

niska

niska

duża

Zalicza się do nich przede wszystkim Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy, które stanowi bogate źródło wiedzy przedstawionej w sposób uporządkowany, względnie zobiektywizowany
i umożliwiający przeprowadzenie analiz np. w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wyposażenia infrastrukturalnego. Związek między sposobem
zagospodarowania przestrzeni a zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców jest bardzo ścisły i ma silną podbudowę w literaturze przedmiotu (m.in. gęstość zabudowy76, wielkość analizowanego obszaru, lokalizacja, dostęp do sieci
transportowej, relacja między liczbą miejsc pracy a liczbą mieszkań, dostępność
innych ważnych funkcji/urządzeń, zróżnicowanie funkcji, jakość przestrzeni
i układ drogowy, zarządzanie popytem na transport oraz miejscami parkingowymi77). Przykład wpływu zagospodarowania przestrzennego na zachowania
komunikacyjne mieszkańców ustalony na podstawie badań w ramach projektu
Transland zaprezentowano w tabeli 4.
Tabela 4. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe
mieszkańców
Czynnik

Obserwowany
wpływ na

Gęstość zaludnienia Odległość
podróży

Częstość
podróży

Rezultaty
Wysoka gęstość zaludnienia w połączeniu
z mieszanym zagospodarowaniem terenu prowadzi
do krótszych podróży; wpływ ten jednak jest
znacznie słabszy, jeżeli doliczy się różnice kosztów
podróży
Nieznaczny wpływ lub brak wpływu

Wybór środka Gęstość zaludnienia powiązana jest
transportu
wprost proporcjonalnie z wykorzystaniem
transportu zbiorowego i ujemnie skorelowana
z wykorzystaniem samochodu osobowego

76

P. Newman, J. Kenworthy, Cities and automobile dependence: A sourcebook, Brookfield 1989, UK Gower
Technical.
77
Land Use and Transport: Settlement Patterns and the Demand for Travel, Opracowanie przygotowane
dla Commision for Integrated Transport przez Halcrow Group Ltd we współpracy z P. Headicar, D.
Banister, T. Pharoah. Background technical report, October 2009 oraz P. T. Aditjandra, The impact of urban
development patterns on travel behaviour. Lessons learned from a British metropolitan region using macroanalysis and micro-analysis in addressing the sustainability agenda. „Research in Transportation Business
& Management” 2013, nr 7, s. 78.
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Czynnik
Gęstość
zatrudnienia

Obserwowany
wpływ na

Rezultaty

Odległość
podróży

Równowaga między liczbą mieszkańców a liczbą
miejsc pracy prowadzi do skrócenia czasu podróży;
występuje zależność między istnieniem dzielnic
jednofunkcyjnych (centra zatrudnienia, sypialnie)
a dłuższymi podróżami

Częstość
podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka Wyższa gęstość przestrzenna zatrudnienia
transportu
związana jest zwykle z większym wykorzystaniem
transportu zbiorowego
Gęstość
zagospodarowania
przestrzennego

Odległość
podróży

Dzielnice „tradycyjne” charakteryzują się krótszymi
podróżami niż dzielnice podmiejskie, zorientowane
na wykorzystanie samochodu osobowego

Częstość
podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka „Tradycyjne” dzielnice charakteryzują się wyższym
transportu
udziałem transportu zbiorowego, rowerowego
i pieszego; czynniki urbanistyczne mają jednak
mniejsze znaczenie niż cechy społecznoekonomiczne danej populacji
Lokalizacja

Odległość
podróży

Odległość do najważniejszego miejsca pracy jest
ważnym czynnikiem determinującym odległość
podróży

Częstość
podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka Silny wpływ na wykorzystanie transportu
transportu
zbiorowego ma odległość dojścia do i z
przystanków
Wielkość miasta

Odległość
podróży

Średnie odległości podróży są najniższe na
dużych terenach miejskich i najwyższe w osadach
wiejskich

Częstość
podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka Korzystanie z transportu zbiorowego jest
transportu
najwyższe w dużych miastach, a najniższe na
terenach wiejskich
Źródło: Transport a zagospodarowanie przestrzenne, Komisja Europejska 2003, s. 16-19, www.eu-portal.
net. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Gdyni, Gdynia 2014 [dostęp: 30.04.2013].

Jan Gehl dzieli aktywność pozadomową w przestrzeni publicznej na trzy
kategorie, mianowicie na działania konieczne, działania opcjonalne i działania
społeczne. Pierwsze z nich mają charakter obligatoryjny, przynajmniej w części.
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Zalicza do nich codzienne zadania i rekreację. Większość z rodzajów aktywności
zakwalifikowanych do tej grupy ma związek z chodzeniem. Działania opcjonalne
są de facto wyrazem realizacji potrzeb o charakterze fakultatywnym, tzn. zachodzą, jeśli powstaje do nich chęć oraz pozwala na nie czas i miejsce. Ta kategoria
jest silnie uzależniona od warunków fizycznych (np. odpowiedniego zaprojektowania przestrzeni publicznych). Trzecią grupą są działania społeczne, które zależą od interakcji między ludźmi zachodzących w przestrzeni publicznej. Zalicza
się do nich m.in. zabawy dzieci, powitania i rozmowy oraz kontakty pasywne
(np. przyglądanie się ludziom)78. Działania społeczne mają charakter wynikowy
w stosunku do pozostałych dwóch kategorii, co oznacza, że również im sprzyja
właściwie zagospodarowana przestrzeń publiczna. Jakość przestrzeni ma zatem
decydujący wpływ na skalę działań pozaobligatoryjnych, a w dobie przenikania
się zachowań wynikających z potrzeb fakultatywnych i obligatoryjnych – również na te ostatnie.
Dokumentem, który stanowić może punkt wyjścia dla opracowania planu
mobilności miejskiej jest plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Jest dokumentem obligatoryjnym dla miast i gmin spełniających
określone kryterium demograficzne (Tab. 3).
Na ocenę przydatności planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla opracowania planu mobilności wpływają przede wszystkim jego następujące cechy:
• kompleksowość (ujęcie transportu publicznego oraz indywidualnego);
• szczegółowość;
• aktualność;
• użyteczność;
• integralność (powiązanie z innymi danymi gromadzonymi w jednostce samorządu terytorialnego);
• uniwersalność (potencjalni różni beneficjenci części diagnostycznej).
Ocena istotności elementów w planie zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego (zwanego dalej „planem transportowym”) z punktu widzenia planu mobilności zaprezentowana została w tabeli 5. Same plany wykazują silne zróżnicowanie w zakresie przedstawionych powyżej cech, co w wielu
przypadkach znacznie ogranicza ich użyteczność dla opracowania planu mobilności. Właściwe przygotowanie części diagnostycznej przesądza o wartości całego planu transportowego. Część diagnostyczna w planie transportowym może
stanowić ”wartość dodaną” dla miasta i zostać wykorzystana przez wiele podmiotów w odniesieniu do planowania transportu, zrównoważonej mobilności,
zagospodarowania przestrzennego czy przygotowywania konkretnych projektów inwestycyjnych.

78

J. Gehl: Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Wyd. RAM, Kraków 2013, Wyd.
II, s. 9-12.
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Tabela 5. Ocena istotności elementów planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego z punktu widzenia mobilności
Element planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego

Istotność dla
planu mobilności

sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej

wysoka

ocena i prognozy potrzeb przewozowych

wysoka

przewidywane finansowanie usług przewozowych

średnia

preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu

wysoka

zasady organizacji rynku przewozów

średnia

pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej

średnia

przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera

średnia

Źródło: opracowanie własne.

Najważniejsze informacje zawarte w planie transportowym niezbędne dla
opracowania diagnozy planu mobilności to przede wszystkim:
• podział podróży na terenie danej jednostki terytorialnej (minimalny poziom szczegółowości to informacja nt. udziału transportu publicznego,
transportu rowerowego i motoryzacji indywidualnej);
• dane dotyczące motoryzacji indywidualnej;
• ilościowe i jakościowe parametry podaży publicznego transportu zbiorowego (np. udział pojazdów niskopodłogowych, pojazdów niskoemisyjnych);
• poziom i struktura popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego;
• informacja o najważniejszych źródłach i celach ruchu;
• dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, w tym towarowego.
Wiele cennych danych i informacji znajduje się w opracowaniach wykonanych na potrzeby studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych i taborowych. Raporty przygotowane w ramach międzynarodowych i krajowych projektów badawczych mogą stanowić cenne uzupełnienie, szczególnie w sytuacji
konieczności opracowania strategii mobilności w krótkim okresie czasu. Przykładowy zestaw dokumentów i opracowań wykorzystanych do opracowania diagnozy dla planu mobilności w Gdyni przedstawiono na rys. 6.
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Rysunek 6. Przegląd dokumentów strategicznych na potrzeby opracowania Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni
Źródło: opracowanie własne.

Samoocena i priorytetyzacja
W celu oceny funkcjonowania transportu oraz aspektów planowania transportu
w mieście można wykorzystać formularz oceniający opracowany w ramach
projektu unijnego ADVANCE79. Jest to projekt zrealizowany w 8 europejskich
miastach w latach 2011-2014 w ramach programu Inteligentna Energia Europa.
Interdyscyplinarny zespół był złożony z urbanistów, ekspertów w dziedzinie
mobilności, konsultantów ds. transportu i naukowców. Polskim partnerem projektu było Miasto Szczecin. W ramach projektu ADVANCE opracowano projekt
audytu oceniającego jakość planowania mobilności miejskiej. Efektem projektu
jest narzędzie – formularz samooceny dla miast, który pozwala na usprawnienie planowania mobilności miejskiej. Zawiera on zestaw pytań w obszarach misji
i działań. Obszar misji dotyczy procesu planowania (m.in. kwestii współpracy,
włączenia mieszkańców, stosowania ewaluacji), natomiast działania koncentrują
się na ośmiu obszarach tematycznych, takich jak polityka parkingowa, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, ruch pieszy, ruch rowerowy, transport zbiorowy, ruch samochodowy, zarządzanie mobilnością oraz transport ładunków. Respondenci-interesariusze dokonują oceny każdego z aspektów poszczególnych
obszarów tematycznych w skali 1-4 (z możliwością odpowiedzi „nie dotyczy”),
które odzwierciedlają poziomy działań zaprezentowane na rys. 7.
Procesem samooceny należy objąć co najmniej interesariuszy reprezentujących różne sektory administracji publicznej oraz rynek transportowy. Wyniki
79

Por. szerzej: witryna projektu Advance: http://eu-advance.eu/ [dostęp: 12.12.2015]
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Rysunek 7. Poziomy oceny wg projektu ADVANCE
Źródło: Opracowanie własne na podstawie metodyki projektu ADVANCE.

Rysunek 8. Samoocena obszarów misji i działań w Gdyni wg schematu ADVANCE
Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Red. M. Wołek, Uchwała Rady Miasta
Gdyni w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Gdynia, październik 2016.

samooceny przeprowadzonej na potrzeby Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Gdyni przedstawiono na rys. 8.
Celem wyznaczenia najbardziej pożądanych kierunków działań w zakresie
mobilności w ramach projektu ADVANCE utworzony został kwestionariusz dla
interesariuszy do oceny poszczególnych obszarów i działań. Interesariusze, (najlepiej jeśli byli włączeni wcześniej w proces samooceny) oceniają każde działanie
w skali C-A++, co oznacza:
• C - nie powinno koncentrować się na danych działaniach - są zbędne lub są
już wdrażane w wystarczającym stopniu;
• B - na tą chwilę dane działania nie są konieczne, ale powinno się rozważyć
ich realizację w przyszłości;
• A – istnieje potrzeba skoncentrowania się na dążeniu do realizacji danego
działania, przy czym symbole A, A+ oraz A++ określają priorytet (gdzie
A++ oznacza w największym możliwym stopniu).
Wyniki priorytetyzacji przeprowadzonej w 2014 r. dla Gdyni przedstawia Rys.
9. Za najważniejsze priorytety uznano integrację taryfowo-biletową w Obszarze
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Rysunek 9. Wyniki priorytetyzacji dla Gdyni z wykorzystaniem metodologii ADVANCE
Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Red. M. Wołek, Uchwała Rady Miasta
Gdyni w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Gdynia, październik 2016

Metropolitalnym, kwestie parkingowe, uwzględnianie ruchu pieszego podczas
planowania inwestycji i przestrzenie publiczne.
Szczegółowe wyniki samooceny przedstawione zostały w Raporcie dot. priorytetyzacji kierunków działań dla celów PZMM w Gdyni80.
Obiektywizacja diagnozy
Obiektywizacja diagnozy opiera się na wskaźnikach, dla których kluczowe znaczenie mają prawidłowo opracowane i wiarygodne dane. Do podstawowych
problemów związanych z pozyskiwaniem danych należą:
• rozproszenie kompetencyjne;
• rozproszenie danych, występująca konkurencja różnych ośrodków w obrębie struktur administracyjnych jednostki samorządu terytorialnego;
• bariery formalne (ochrona danych osobowych);
80

Raport dostępny na stronie www.mobilnagdynia.pl [dostęp: 12.12.2015]
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• brak części danych wyjściowych zagregowanych na poziomie gminy;
• bariera finansowa;
• ograniczenia czasowe.
Szczególnym wyzwaniem jest precyzyjna ocena liczby ludności miasta, która
nie obejmuje osób niezameldowanych na jego terenie. Parametrem zamiennym,
szczególnie w odniesieniu do analizy na poziomie dzielnicowym może być liczba
mieszkań, ich powierzchnia oraz dynamika wzrostu ich liczby.
Przykładowy zestaw danych istotnych dla diagnozy mobilności miejskiej zawiera tabela 6.
Tabela 6. Dane istotne dla opracowania diagnozy mobilności miejskiej
Element
diagnozy

Wskaźniki i dane istotne dla opisu konkretnego elementu diagnozy

Uwarunkowania Aktualna i prognozowana liczba ludności
Struktura wiekowa i płciowa mieszkańców
społecznoStruktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
-gospodarcze
Wskaźniki obciążenia demograficznego
Liczba urodzeń i zgonów na 1000 mieszkańców
Przyrost naturalny ludności
Liczba zameldowań i wymeldowań ogółem
Saldo migracji
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze
REGON
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Dochody i wydatki budżetu na 1 mieszkańca
Dochody i wydatki budżetowe wg rodzajów
Tendencje zmiany liczby ludności w dzielnicach
Liczba mieszkań
Dynamika wzrostu liczby mieszkań (np. w podziale na dzielnice)
Uwarunkowania Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzenne
przestrzennego
Bilans sposobu wykorzystania terenów ogólnodostępnych
Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Zachowania
transportowe
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Rozkład czasowy popytu na transport zbiorowy i indywidualny
Średnia dobowa liczba podróży
Struktura podróży w podziale na motywacje (cele podróży)
Średni czas dojazdu do miejsca pracy
Średni czas dojazdu do miejsca nauki
odsetek gospodarstw domowych z samochodem osobowym
Sposoby realizacji podróży miejskich
Udział poszczególnych środków transportu w podziale podróży
miejskich
Przyczyny wyboru samochodu osobowego w podróżach
miejskich

Przyczyny wyboru transportu publicznego w podróżach
miejskich
Najważniejsze postulaty przewozowe zgłaszane po adresem
komunikacji miejskiej
Uwarunkowania Poziom motoryzacji indywidualnej
transportowe
Poziom motoryzacji indywidualnej w sąsiednich gminach
Podaż transportu publicznego
Natężenie ruchu drogowego na głównych odcinkach/skrzyżowaniach
Natężenie ruchu rowerowego w kluczowym dla miasta obszarze
Natężenie i struktura ruchu pieszego w kluczowym dla miasta
obszarze
Liczba wypadków komunikacyjnych
Struktura rannych w wypadkach komunikacyjnych
Struktura i natężenie pasażerskiego ruchu kolejowego
Struktura i natężenie towarowego ruchu kolejowego
Gęstość sieci drogowej
Gęstość sieci rowerowej
Liczba miejsc parkingowych
Uwarunkowania Poziom i struktura emisji CO2
środowiskowe
Zużycie energii przez transport
Struktura pracy eksploatacyjnej pojazdów transportu publicznego wg
rodzaju paliwa
Uwarunkowania Liczba i struktura uczniów
edukacyjne
Odsetek uczniów spoza terenu gminy
Ocena poziomu bezpieczeństwa w sąsiedztwie placówek
oświatowych
Sposób dojazdu uczniów do szkoły
Liczba uczniów zaangażowanych w kampanie promocyjne
i edukacyjne
Źródło: opracowanie własne.

Diagnoza powinna bazować na szerokim spektrum danych, zarówno istniejących i dostępnych w innych opracowaniach, jak również pozyskanych na potrzeby planu mobilności. Ze względu na istotność danych dla diagnozy i całego
planu badań marketingowych badaniom marketingowym poświęcono kolejny
rozdział niniejszego przewodnika.
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7. Badania marketingowe w planowaniu
zrównoważonej mobilności miejskiej
Przesłanki wykorzystania informacji z badań marketingowych w planowaniu
zrównoważonej mobilności w miastach
Przesłankami wykorzystania informacji z badań marketingowych w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej są stosowane w tym procesie zasady
partycypacji i ewaluacji oraz konieczność przewidywania zachowań transportowych mieszkańców.
We wnioskach z Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej stwierdzono, że należy przejść od etapu konsultacji
do współtworzenia planów przez mieszkańców, podejmując większy wysiłek
w przekonywaniu polityków i planistów, że czas przeznaczony na partycypację
mieszkańców jest czasem dobrze wykorzystanym81.
Za jedną z niezbędnych form partycypacji mieszkańców należy uznać poznanie ich potrzeb, preferencji i zachowań transportowych oraz opinii na temat
różnych rozwiązań w zakresie kształtowania mobilności miejskiej za pomocą badań marketingowych.
We wnioskach z Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zwrócono też uwagę na znaczenie prawidłowej ewaluacji społecznych, ekonomicznych i środowiskowych efektów realizacji tych
planów. Stwierdzono, że niezbędne jest zachowanie równowagi w ewidencji ilościowych i jakościowych efektów w sytuacji gdy obecnie brakuje wystarczającej
ewidencji ilościowej82. Bez informacji z badań marketingowych nie jest możliwe
przeprowadzenie ewaluacji określonych efektów.
W planowaniu zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach trzeba
najpierw zrozumieć, a potem przewidzieć jak zachowają się w zakresie wyboru
sposobu mobilności mieszkańcy i inne osoby przemieszczające się po mieście,
w określonych sytuacjach i uwarunkowaniach zależnych i niezależnych od nich.
Osoby te należy traktować jako swojego rodzaju konsumentów różnych możliwości pokonywania przestrzeni w mieście.
Biorąc pod uwagę przedstawione przesłanki wykorzystania badań marketingowych w planowaniu zrównoważonej mobilności, ich rolę w tej dziedzinie
można uznać za podstawową. Nie istnieje możliwość opracowania poprawnego
metodologicznie i aplikacyjnego planu, a następnie ocenienia efektów jego realizacji, jeżeli nie będzie się prowadzić badań marketingowych w odpowiednim
zakresie i właściwą metodologią.

81
Planning for a Liveable City. 1st European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, Sopot,
12-13 June 2014.
82
Ibidem.
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Zakres badań marketingowych niezbędny dla planowania
zrównoważonej mobilności w miastach
Dla planowania zrównoważonej mobilności w miastach niezbędne jest badanie
potrzeb przemieszczania się i ich zaspokojenia, preferencji i zachowań transportowych oraz stosunku mieszkańców do różnych rozwiązań polityki miasta
kształtującej mobilność miejską.83
Przedmiotem badań potrzeb przemieszczania się jest przede wszystkim
ich wielkość. Przy badaniu potrzeb przemieszczania się powstają określone
problemy badawcze. Wśród potrzeb znajdują się bowiem takie, których przeistoczenie się w przemieszczenie jest uzależnione od spełnienia określonych
warunków, o różnym, niekiedy niewielkim, prawdopodobieństwie wystąpienia. Ponadto część potrzeb w momencie badania respondenci nie są w stanie sobie uświadomić, ponieważ będą one odczuwane dopiero wówczas, gdy
zaistnieją określone warunki, na przykład związane z działaniami marketingowymi usługodawców. W rezultacie ich badanie nawet przy zastosowaniu
najlepszej metodologii, zawsze będzie obarczone dużym błędem związanym
z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co nastąpi w określonej przyszłości,
którą trudno sobie precyzyjnie uzmysłowić i której wystąpienie w przedstawionym scenariuszu traktuje się z różnym, często niewielkim, prawdopodobieństwem. Badanie takie polega więc na ustalaniu intencji84.
Przedstawione niedoskonałości badania potrzeb przemieszczania się powodują, że występuje celowość ich badania jako popytu potencjalnego dla planowania zrównoważonej mobilności miejskiej tylko w niewielkim zakresie. W tym
ujęciu powinno się je badać przede wszystkim dla poznania sposobu myślenia
o potrzebach pokonywania przestrzeni w miastach.
Precyzyjnie można badać zrealizowane przemieszczenia, a więc popyt efektywny. W badaniach ustala się jego wielkość z uwzględnianiem relacji, celów
i sposobów pokonywania przestrzeni, wkraczając tym samym w badanie zachowań transportowych.
Przykładowe pytanie kwestionariusza służące do pomiaru zrealizowanych
przemieszczeń, traktowanych jako podróże miejskie w relacji „drzwi-drzwi”
przedstawiono na rys. 10.
Badanie preferencji transportowych sprowadza się przede wszystkim do
ustalenia postulatów badanych osób dotyczących poszczególnych sposobów
przemieszczania się. Szczególne znaczenie ma badanie postulatów przewozowych odnoszących się do zbiorowego transportu publicznego, ponieważ znajomość tych postulatów jest niezbędna dla prawidłowego kształtowania jego
83

O. Wyszomirski, Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności
w miastach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 52,
Europejski Transport i Rynek Usług Transportowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2014, s. 99 – 110.
84
D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 109.
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Rysunek 10. Przykładowe pytanie kwestionariuszowe służące badaniu zrealizowanych
podróży miejskich
Źródło: materiały Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.

oferty pod kątem maksymalizacji udziału w przewozach miejskich, co jest ważne
z punktu widzenia zrównoważonej mobilności miejskiej.
Badając postulaty przewozowe należy dokonać ich identyfikacji wymieniając
te, które będą poddane hierarchizacji i ewentualnemu ustaleniu warunków, których zaistnienie pozwoli badanym osobom uznać je za spełnione.
Przykładowe pytanie kwestionariuszowe służące do hierarchizacji postulatów przewozowych wobec zbiorowego transportu miejskiego przedstawiono na
rys. 11. Zadaniem respondentów, po zaznajomieniu się z prawidłową interpretacją, jest ustalenie subiektywnej rangi tych postulatów przez wybór ich zdaniem
trzech najważniejszych.
Badania zachowań transportowych w pewnym zakresie pokrywają się z badaniami popytu. W badaniach tych chodzi bowiem głównie o określenie wyboru
sposobów przemieszczania dokonywanych przez badane osoby, w tym wyboru
środków transportu.
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Obecnie zakres badań zachowań transportowych mieszkańców miast jest
bardzo szeroki. Główne zagadnienia badawcze dotyczą85:
• sposobu podróży;
• czasu podróży;
• ruchliwości komunikacyjnej (tj. liczby podróży realizowanych dziennie
w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku przez jedną osobę);
• przyczyn podróży (celu podróży);
• kierunków podróży.
W badaniach zachowań transportowych ważne znaczenie ma określenie
czynników determinujących wybór poszczególnych sposobów przemieszczania
się, w szczególności rodzajów i środków transportu. Znajomość tych czynników
ma uzupełniający charakter w stosunku do wyników badań preferencji dotyczących przemieszczania się, pozwalając w zbiorowym transporcie publicznym na
lepsze dostosowanie oferty przewozowej do oczekiwań i wymagań potencjalnych pasażerów86.
Przykładowe pytanie kwestionariuszowe dotyczące czynników wyboru
zbiorowego transportu miejskiego przez osoby dysponujące samochodem osobowym przedstawiono na rys. 12.
W zakres badań marketingowych istotnych z punktu widzenia planowania
zrównoważonej mobilności wchodzi też badanie stosunku mieszkańców do różnych rozwiązań polityki miasta dotyczących mobilności miejskiej. Rozwiązania
te mogą zmierzać zarówno w kierunku zwiększania, jak i zmniejszania atrakcyjności określonych sposobów przemieszczania się. Zmniejszeniu atrakcyjności
wykorzystywania samochodów osobowych w podróżach miejskich może służyć
zamykanie określonych ulic dla ruchu samochodów, wyznaczanie na jezdniach
pasów wyłącznego ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego czy też wprowa85
K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 123.
86
Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój, pod red. D. Rucińskiej, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 128.
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Rysunek 12. Przykładowe pytanie kwestionariuszowe służące badaniu czynników
determinujących wybór transportu zbiorowego w podróżach miejskich przez osoby
dysponujące samochodem osobowym
Źródło: materiały Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.

Rysunek 13. Przykładowe pytanie kwestionariuszowe służące do badania stosunku
mieszkańców do określonych rozwiązań polityki miasta dotyczącej mobilności
Źródło: materiały Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.

dzanie opłat drogowych i parkingowych dla użytkownika samochodów osobowych.
Przykładowe pytanie kwestionariuszowe służące do badania stosunku
mieszkańców do określonych rozwiązań polityki miasta dotyczącej mobilności
miejskiej przedstawiono na rys. 13.
Metodologia badań marketingowych służących planowaniu zrównoważonej
mobilności miejskiej
Informacje z badań marketingowych służących planowaniu zrównoważonej
mobilności miejskiej powinny charakteryzować się możliwie najwyższą jakością.
Poziom jakości zależy przede wszystkim od sposobu doboru i stosowania próby
oraz od wykorzystanej metody pomiaru.
W badaniach marketingowych dla potrzeb planowania zrównoważonej mobilności miejskiej powinno się dążyć do reprezentatywności próby.
Reprezentatywność jest określona głównie przez wykorzystaną metodę doboru składu próby Dla uzyskania reprezentatywności próby konieczny jest dobór
losowy. „Dobór losowy próby jest to taki sposób doboru jednostek z listy badanej
populacji, gdzie przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana”87.
87
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S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002, s. 59.

Metody doboru prób losowych mają charakter obiektywny, wolny od czynników intencjonalnych. Obiektywizm jest warunkiem koniecznym posługiwania się wnioskowaniem statystycznym. Mechanizm doboru losowego musi być
wolny od czyjejkolwiek ingerencji. Osoba wylosowana do próby nie może być
zastąpiona inną. Żadna z wylosowanych osób nie może być pominięta podczas
realizacji badania88.
W odniesieniu do badań w zakresie służącym planowaniu zrównoważonej
mobilności miejskiej za odpowiedni można uznać dobór losowy warstwowy,
w którym warstwami są płeć, wiek i obszar zamieszkania w badanym mieście.
Próby warstwowe cechują się na ogół najwyższą efektywnością statystyczną. Wykazują one najmniejszy standardowy błąd oceny. Próby warstwowe o najwyższej
efektywności statystycznej uzyskuje się, gdy warstwy są możliwie najbardziej
jednorodne89.
Dla reprezentatywności wyników badań marketingowych określone znaczenie
ma także sposób stosowania próby. Błędy niewłaściwego stosowania próby należą do
podstawowych występujących w badaniach marketingowych W praktyce dostęp
do wylosowanego respondenta często okazuje się niemożliwy lub na tyle utrudniony,
że z konieczności rezygnuje się z przeprowadzenia z nim badań. Zastępowanie
wylosowanych respondentów innymi osobami, nawet dobranymi losowo, obniża reprezentatywność wyników badań.
Dotarcie w trakcie badań do wylosowanych jednostek utrudniają:
• odstępstwa od stanu faktycznego w ewidencji ludności w Urzędzie Miasta
związane z częstą rozbieżnością miejsca zameldowania i miejsca faktycznego zamieszkania;
• niemożliwość uzyskania informacji o imionach i nazwiskach wylosowanych jednostek ze względu na ochronę danych osobowych;
• ograniczona dostępność większości mieszkań;
• styl życia mieszkańców powodujący częste i długotrwałe przebywanie
poza domem;
• niechęć mieszkańców do udziału w badaniach znajdująca odzwierciedlenie
w częstych odmowach przyjęcia badacza.
Mając na uwadze trudności związane z pozyskaniem próby losowej do badań
w drodze losowania z listy ludności oraz z jej stosowaniem poszukuje się innych
możliwości doboru respondentów, który można by uznać za reprezentatywny.
Za sposób taki coraz powszechniej uznaje się zastosowanie techniki ustalonej
ścieżki (random route). W technice tej schemat doboru składa się z dwóch faz.
W pierwszej losowane są adresy, od których rozpoczyna się realizację ścieżki
random route. W drugiej fazie badacz startując w wylosowanym punkcie przemieszcza się po ulicach w ściśle określony sposób i dobiera mieszkania, w których poszukuje respondentów spełniających określone wymagania kwotowe,
88

Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison i A. Noga-Bogomilski, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 121 i 122.
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z reguły w zakresie płci i wieku. Dobór mieszkań odbywa się według określonej
procedury. Procedura ta obejmuje regułę wyboru mieszkania, w domu wielorodzinnym lub jednorodzinnym oraz regułę wyboru osoby w mieszkaniu. Przy
doborze mieszkania obowiązuje zazwyczaj zasada prawej ręki. Podana w regule
liczba wyznacza wylosowane mieszkanie. Problemem w technice random route
jest wylosowanie punktów startowych. W tym celu konieczne jest dysponowanie
wykazem adresów. Odpada natomiast problem zastania odpowiedniego respondenta pod wylosowanym adresem, ponieważ w punkcie startowym badania nie
przeprowadza się.
W badaniach służących planowaniu zrównoważonej mobilności mieszkańców miast fundamentalne znaczenie ma nie tylko dobór respondentów, ale także
wybór metody badawczej. W literaturze przedmiotu w podstawowej klasyfikacji
metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych wyodrębnia się metody90:
• sondażowe;
• pozasondażowe;
• eksperyment.
Wśród sondaży wyszczególnia się pośrednie i bezpośrednie. Do badania preferencji i zachowań transportowych mieszkańców adekwatną metodą jest sondaż.
Problemem jest więc wybór formy sondażu, która zapewni uzyskanie od respondenta wiarygodnych danych. Decydując się na wybór określonej formy trzeba
wziąć pod uwagę złożoność i obszerność tematyki badań.
Spośród metod pomiaru za najbardziej adekwatną do badań służących planowaniu zrównoważonej mobilności można uznać wywiad indywidualny standaryzowany. Wywiad taki jest przeprowadzany na podstawie kwestionariusza przy
konieczności zachowania zapisanej treści i kolejności pytań. Zadaniem badacza
wypełniającego kwestionariusz w obecności respondenta jest udzielenie mu pomocy w zrozumieniu pytań oraz zapewnienie objęcia odpowiedziami wszystkich
pytań, odnoszących się do danego respondenta we właściwej kolejności.
Z wyborem badań metodą sondażu bezpośredniego w postaci wywiadu indywidualnego wiążą się określone problemy, które można sprowadzić do91:
• zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia wywiadu w terenie przez
badacza;
• pokonania niechęci respondenta do udziału w czasochłonnym i niełatwym
badaniu, wymagającym koncentracji na określonych zagadnieniach badawczych;
• zdecydowania się na określoną formę zapisu danych przez badacza w trakcie przeprowadzania wywiadu.
Zastosowanie w przetargu na wybór firmy, której zadaniem będzie przeprowadzenie badań marketingowych głównie kryterium ceny, nie daje pożądanego
efektu, ponieważ występuje ryzyko składania niedoszacowanych kosztowo ofert
90
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przez niewielkie i niedoświadczone firmy, które nie będą w stanie wykonać zamówienia. Konieczne jest więc stawianie wysokich wymogów związanych z doświadczeniem oferentów składających oferty w przetargu na badania preferencji
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
Duże trudności, przeprowadzenia badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, uniemożliwiające ich wykonanie przez niedoświadczone
firmy, wynikają z:92
• zastosowania metody wywiadu indywidualnego pogłębionego przeprowadzanego w domach mieszkańców;
• złożoności kwestionariusza obejmującego dużą liczbę pytań, z których
część wymaga głębszego zastanowienia lub przypomnienia sobie określonych faktów przed udzieleniem odpowiedzi;
• konieczności zrealizowania badań na próbie losowej;
• obwarowania sposobu realizacji badania licznymi kryteriami jakościowymi;
• poddania pracy firmy przeprowadzającej badanie stałej kontroli.
Jak pokazuje praktyka, warunkiem właściwego przeprowadzenia badania jest
zatrudnienie przez wykonawcę do jego realizacji odpowiednio dobranych ankieterów oraz posiadanie środków na jego sfinansowanie przed uzyskaniem wynagrodzenia od zamawiającego. Praca ankieterów jest jednym z najistotniejszych
czynników, mających wpływ na jakość zebranych w badaniach marketingowych
danych. Bardzo wiele zależy od ich podejścia do pracy, determinacji, dociekliwości, posiadanych cech interpersonalnych oraz uczciwości.
Dobrym rozwiązaniem jest zorganizowanie przez zamawiającego badania obowiązkowego szkolenia dla ankieterów, w ramach którego zostaną oni poinformowani
o stosowanych formach kontroli. Zadaniem kontroli jest przeciwdziałanie następującym odstępstwom od prawidłowej pracy ankieterów:93
• wypełnieniu całego kwestionariusza wywiadu przez ankietera bez kontaktu
z respondentem;
• uzupełnieniu przez ankietera stwierdzonych przez zamawiającego braków
w kwestionariuszu bez ponownego kontaktu z respondentem;
• przeprowadzeniu wywiadu z inną osobą w tym samym lub innym gospodarstwie domowym, zamiast z wytypowanym respondentem;
• zadaniu respondentowi jedynie kilku pytań i samodzielnemu wypełnieniu
reszty kwestionariusza;
• pominięciu wariantowych pytań, które należy zadać danemu respondentowi ze względu na wcześniej udzielone odpowiedzi;
• nieuszeregowaniu odpowiedzi wg skali ważności, w pytaniach, w których
należy to zrobić;
• zaznaczeniu sprzecznych odpowiedzi, świadczących o braku logiki i konsekwencji w odpowiedziach respondenta.
92
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Ibidem.
Ibidem.
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Odstępstwa od prawidłowej pracy ankieterów można stwierdzić stosując następujące instrumenty kontroli: 94
• metodę „tajemniczego klienta” – umieszczanie na listach respondentów dodatkowo pracowników zamawiającego oraz innych przeszkolonych w kierunku kontroli badań marketingowych osób, sprawdzających poprawność
realizacji wywiadu,
• kontrolę w terenie – odwiedzanie przez pracowników zamawiającego respondentów pod adresami odnotowanymi przez ankieterów jako tych,
w których zrealizowano badanie i wypytywanie czy ankieter ich odwiedził, z kim przeprowadził wywiad, w jaki sposób przeprowadził badanie,
ile zajął czasu itp.
• stosowanie we własnym zakresie lub przez firmę niezależną w stosunku
do przeprowadzającej badanie bieżącej redukcji i kodowania wywiadów
w elektronicznych bazach danych i wychwytywanie na bieżąco możliwych
nieprawidłowości.
Metodologia badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców wymaga od ankieterów determinacji w docieraniu do respondentów. Ważne są odpowiednie cechy interpersonalne ankieterów w postaci umiejętności nakłonienia
respondentów do udzielenia wywiadu, a następnie uzyskania od nich wyczerpujących danych dotyczących przedmiotu badania. Istotna jest skuteczność w przekonywaniu respondenta do udzielenia wywiadu. Z tego względu ważny jest odpowiedni system wynagradzania ankieterów, motywujący ich do odpowiedniej
pracy.
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8. Scenariusze w planowaniu
zrównoważonej mobilności miejskiej
Metody scenariuszowe wykorzystywane są coraz częściej ze względu na trudność w prognozowaniu w wymiarze średnioterminowym i długookresowym.
Od lat 80. ub. wieku znajdują zastosowanie w kształtowaniu polityki transportowej krajów wysoko rozwiniętych95, choć przedsiębiorstwa wykorzystywały je
już wcześniej - pierwsze kompleksowe scenariusze tworzone na potrzeby zarządzania strategicznego firmy Shell opracowano w pierwszej połowie lat 70. ub.
wieku96.
Gwałtowne i trudne do przewidzenia wydarzenia mają istotny wpływ na
funkcjonowanie systemów społeczno-gospodarczych, ale prawdopodobieństwo
ich wystąpienia jest nieznane i często minimalizowane. Wydarzeniami, które
w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie relacji na rynku transportowym
w XXI wieku były m.in.: zamach na WTC w 2001 roku, rozpoczęcie wojny w Iraku w 2003 r., epidemia SARS w 2003 r., globalny kryzys gospodarczy 2008-2009,
erupcja wulkanu Eyjafjallajökulll w 2010 r., tzw. „wiosna arabska” w latach 20102013, wojna na Krymie w 2014 r., niestabilność cen ropy na rynkach globalnych
(zmiany poziomu cen od ponad 120 USD za baryłkę w 2011 r. do zaledwie 30 USD
w 2016 r. – rys. 14).
Wszystkie one mają zróżnicowany wpływ na funkcjonowanie rynku transportowego w różnej skali.
Scenariusze opracowywane dla planów mobilności i polityki transportowej
cechuje duże zróżnicowanie pod względem kryteriów uwzględnianych przy ich
tworzeniu. W krajach skandynawskich do najważniejszych kryteriów zalicza się
kwestie energii i emisyjności (vide Sztokholm: redukcja energii97, Helsinki: paliwa kopalne vs. alternatywne źródła energii). Istnieje również możliwość wykorzystania modelowania ruchu w tworzeniu i ocenie skutków poszczególnych
scenariuszy (np. Wilno98, Drezno i Gdynia).
Przy ocenie proponowanych scenariuszy należy wziąć pod uwagę99:
• wiarygodność;
• spójność;
95
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the Past. „Transport Reviews” 2011 (Vol. 31), nr. 3, s. 341.
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vard Business Review” 2013, maj 2013.
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35.5, s. 1063.
98
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Rysunek 14. Ceny ropy naftowej w latach 2011-2016 (w USD za baryłkę)
Źródło: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/crude-oil/5-year/ [dostęp 12.10.2016].

• przydatność w procesie podejmowania decyzji.
Zwraca się również uwagę na ryzyko niepewności, szczególnie w sytuacji porównywania ze scenariuszem wyjściowym (bazowym – business as usual). Stąd też
niezwykle istotne znaczenie będzie miało opracowanie scenariusza bazowego100.
Scenariusze pomagają zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć prawdopodobne połączone efekty, jakie będą miały działania planowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Poprzez zobrazowanie rożnych sytuacji mogących wystąpić w przyszłości pozwala to im na niezależną ocenę konsekwencji
obecnych trendów, działań już zaprogramowanych oraz nowych wyborów co
do kierunków działania. Analiza efektów poszczególnych scenariuszy umożliwia
określenie realistycznych celów w odniesieniu do wskaźników rezultatów.
Opracowując scenariusze należy odpowiedzieć na następujące pytania101:
• Jakie granice zostały wyznaczone dla scenariuszy?
• Które kwestie nie zostały uwzględnione podczas budowy scenariuszy?
• Dlaczego akurat myślimy o danej kwestii w ten sposób?
• Jakie kwestie uwypuklono w scenariuszach?
• Jakie kwestie scenariusze minimalizują?
• Czy nasi konkurenci lub nasi konsumenci myślą o kwestiach uwzględnionych w scenariuszu w ten sam sposób?
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Dla zbudowania scenariuszy dla mobilności podstawowe znaczenie ma
dostępność i wiarygodność danych. Popularność scenariuszy zbudowanych
w oparciu o dwa wymiary wynika z ich przejrzystości, względnej łatwości w doborze parametrów oraz niewielkiej liczbie scenariuszy o dużym stopniu zróżnicowania. Scenariusze tego typu wykorzystywane są zarówno w strategiach
przedsiębiorstw (np. Network Rail, publicznego zarządcy infrastruktury transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii102) i jednostek samorządu terytorialnego
(np. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego „Pomorze 2020”).
Konstrukcja scenariuszy dwuwymiarowych oparta jest na strukturze macierzowej będącej wypadkową dwóch czynników, z których każdy wskazuje na
pewien poziom natężenia zjawiska („niski/wysoki”). Dobór czynników stanowi
kompromis między dążeniem do precyzyjnego ujęcia i opisu konkretnego stanu,
a możliwością jego ilościowego ujęcia (konkretne wskaźniki umożliwiające monitoring). Przykładowe zestawienie wymiarów („parametrów”) zawarto w tabeli 7.
Tabela 7. Przykładowe parametry dla budowy dwuwymiarowych scenariuszy mobilności
miejskiej
Parametr
Gęstość
zaludnienia

Dynamika
wzrostu PKB

Saldo migracji

102

Jednostka
miary

Uzasadnienie

mieszk./ km Łatwość pozyskania
kw.
danych (corocznie).
Łatwość porównań
między miastami (również
międzynarodowych).
%

PKB przedstawia końcowy
rezultat działalności
wszystkich podmiotów
gospodarki narodowej.
Syntetyczny, choć nieco
uproszczony miernik
rozwoju gospodarczego.
W kontekście planowania
mobilności bardziej istotna
jest dynamika i trend.

na 1000 osób Różnica między napływem
a odpływem ludności
z danego obszaru
w określonym czasie. Może
być miarą pomocniczą
w ocenie procesów
suburbanizacji.

Wady
Nieścisłość danych
oficjalnych ze
względu na brak
meldunku wielu osób
zamieszkujących
w danym mieście.
Agregacja na
poziomie subregionu.
Brak dostępnych
danych na poziomie
gmin i powiatów
(z wyjątkiem kilku
największych miast
Polski). Dość duże
opóźnienie w publikacji
danych.
Nieścisłość danych
oficjalnych ze
względu na brak
meldunku wielu osób
zamieszkujących
w danym mieście.

Scenarios & Long Distance Forecasts. Network Route Utilisation Strategy. Network Rail 2009
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Udział form
przemieszczania
alternatywnych
wobec
samochodu
osobowego

%

Kompleksowa miara
skuteczności polityki
transportowej miasta.

Motoryzacja
indywidualna

sam. os./1000 Miara skuteczności
mieszk.
polityki transportowej
miasta (vide Kopenhaga,
Berlin, Monachium).
Istotny miernik zachowań
komunikacyjnych
mieszkańców. Pośrednio
miara konkurencyjności
transportu indywidualnego.
Łatwość pozyskania danych
(corocznie).

Ruchliwość
mieszkańców

Liczba
podróży na
mieszkańca

Jedna z miar zachowań
komunikacyjnych
mieszkańców.

Podaż transportu wozokm / km. Miara oferty transportu
kw.
miejskiego odniesiona
miejskiego - ujęcie
do przestrzeni miejskiej.
przestrzenne
Łatwość pozyskania danych.
Możliwość corocznego
monitoringu.
Podaż transportu
miejskiego - ujęcie
demograficzne
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wozokm /
mieszk.

Miara oferty transportu
miejskiego odniesiona do
potencjału demograficznego
(popyt potencjalny).
Łatwość pozyskania danych.
Możliwość corocznego
monitoringu.

Trudność w zbieraniu
porównywalnych
danych. Brak
ujednoliconej metodyki
badania przemieszczeń
pieszych.
Część mieszkańców
rezydentów
posiada samochody
zarejestrowane
w innych powiatach,
choć użytkowane są na
terenie danego miasta.

Niezbędne badania
w celu określenia
wartości. Miara podatna
na błędy w doborze
próby w badaniach
(zróżnicowane
wartości dla różnych
grup społecznozawodowych).
Nieścisłość związana
ze zróznicowaną
pojemnością pojazdów
transportu zbiorowego
(autobus 12 m,
autobus 15 m, autobus
przegubowy, tramwaj).
Nieścisłość związana
ze zróznicowaną
pojemnością pojazdów
transportu zbiorowego
(autobus 12 m,
autobus 15 m, autobus
przegubowy, tramwaj).

Relacja podróży
transportem
zbiorowym
do podróży
transportem
indywidualnym
(samochód os.)

%

Miara konkurencyjności
transportu
miejskiego względem
najpoważniejszego
konkurenta. Trudność
corocznego pozyskania
danych

Trudność w corocznym
pozyskaniu danych
- niezbędne badania
marketingowe. Możliwe
błędy w doborze próby.
Ryzyko zaprzestania
cyklicznych badań bądź
zmiany metodyki.

Udział
niskoemisyjnych
pojazdów
w podaży
transportu
miejskiego

%

Miara postępu w obniżaniu
emisji lokalnych, których
źródłem jest transport
miejski (uwzględnienie
pojazdów elektrycznych,
CNG i hybrydowych).

Zawężenie
problematyki jedynie do
transportu zbiorowego.
Nieścisłość wynikająca
ze zróznicowanej
pojemności pojazdów
transportu zbiorowego.

Udział transportu
miejskiego
w liczbie podróży
mieszkańców

%

Miara konkurencyjności
transportu miejskiego
odniesiona do realnego
popytu realizowanego na
danym obszarze.

Trudność w pozyskaniu
wiarygodnych danych.
Niezbędne badania
marketingowe. Możliwe
błędy w doborze próby.
Ryzyko zaprzestania
cyklicznych badań bądź
zmiany metodyki. Nie
obejmuje przemieszczeń
pieszych i rowerowych.

Pokrycie strefą
płatnego
parkowania
obszaru miasta

%

Udział powierzchni miasta Niezbędne wykluczenie
obszarów zielonych
objętej strefą płatnego
parkowania do powierzchni
miasta (lub strefy centralnej
miasta) ogółem

Integracja
publicznego
transportu
zbiorowego
w układzie
międzygminnym
/ metropolitalnym

Ocena zakresu integracji
publicznego transportu
zbiorowego między
gminami. Możliwe
do wykorzystania
w konkretnym przypadku
(dwumiasta, aglomeracje,
obszary metropolitalne).

Jakość przestrzeni zróżnicowana Ocena stanu jakości
publicznej
skala ocen przestrzeni publicznej
dostępnej dla pieszych
oraz szczególnych kategorii
użytkowników (dzieci, osoby
starsze, osoby o ograniczonej
mobilności).

Nieprecyzyjne ujęcie,
możliwa ocena
różnych obszarów
integracji (taryfowobiletowej, technicznej,
organizacyjnej
i marketingowej).
Niezbędne badania
marketingowe
(obserwacja i/lub
wywiady bezpośrednie).
Ryzyko zaprzestania
cyklicznych badań bądź
zmiany metodyki.

Źródło: opracowanie własne
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9. Wizja, cele i działania w planowaniu
zrównoważonej mobilności miejskiej
Wizja
Wizja stanowi próbę określenia w jakim stanie i sytuacji dana organizacja znajdować się będzie w końcowej fazie realizacji założonego dokumentu strategicznego. Może być przedstawiona w formie opisu scenariuszowego z uwzględnieniem
najkorzystniejszego wariantu scenariusza obejmującego priorytety organizacji.
Deklaracja misji wskazuje na istotę i zakres funkcjonowania miasta. B. i W. Żurawik wymieniają pięć elementów kształtujących misję firmy, które mogą być zaadoptowane (z uwzględnieniem specyfiki) na potrzeby jednostek terytorialnych.
W odniesieniu do miasta są to103:
• historia miasta, która nie tylko determinuje kształt jego przestrzeni i stanowi o atrakcyjności turystycznej, ale jest również łącznikiem pomiędzy poszczególnymi pokoleniami danej społeczności miejskiej104. Nagromadzenie
materialnych symboli przeszłości oraz idei przekazywanych z pokolenia na
pokolenie określa postawy miejskiej społeczności i przyczynia się do wytwarzania poczucia więzi mieszkańców z miejscem ich zamieszkania. Jest
również elementem „produktu turystycznego”, który odpowiednio przygotowany może okazać się wiodącym w procesie kształtowania megaproduktu miejskiego;
• preferencje
mieszkańców
i wszystkich „użytkowników” miasta; Ze względu na specyfikę megaproduktu miejskiego proces jego dostosowywania do oczekiwań
i potrzeb wszystkich jego użytkowników jest zjawiskiem permanentnym
i de facto niemożliwym do spełnienia dla wszystkich użytkowników, ze
względu na występowanie efektów zewnętrznych, ujawniających się w postaci kosztów zewnętrznych takich jak np. hałas, kongestia, zanieczyszczenie środowiska. Konflikty są szczególnie częste w przypadku „miast
historycznych”, które ze względu na posiadane zasoby dziedzictwa materialnego wymagają podejmowania działań utrudniających codzienne życie
jego mieszkańcom (np. konieczność prowadzenia prac archeologicznych
w przypadku budowy, ograniczenia w obszarze historycznej zabudowy);
• otoczenie miasta, które z jednej strony stwarza szanse w postaci np. sąsiedztwa innych dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich lub
rozwoju sektora czy też korzystnego i sprzyjającego rozwojowi prawodaw103

M. Wołek: Marketingowe kształtowanie przewagi konkurencyjnej miasta. Studium na przykładzie Gdyni.
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005, maszynopis oraz B. i W. Żurawik: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Wyd. PWE, Warszawa 1996, s. 44-45.
104
J. Kortus, B. Kołodziej, Tożsamość mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego u progu wejścia Polski do Unii
Europejskiej, „Studia Lokalne i Regionalne” 2002 nr 4 (10), s. 70.
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stwa, z drugiej zaś może nieść konkretne zagrożenia związane z kryzysem
strukturalnym „sektorów schyłkowych”, nadmiernym fiskalizmem i centralizacją państwa lub zagrożeniami ekologicznymi,
• zasoby miasta, które determinują możliwości realizacji w ramach zdefiniowanej misji celów strategicznych. Wśród zasobów centralne znaczenie
przypisuje się zasobom ludzkim, które obok odpowiedniego poziomu edukacji winna cechować zdolność do współpracy i zdolność do organizowania się dla rozwiązania określonych problemów lokalnych105,
• posiadane kompetencje, stanowiące trudno uchwytny element powiązany
ze sprawnością instytucjonalną władz miasta, wyrażającą się np. w wysokim udziale inwestycji finansowanych ze środków unijnych, sprawną obsługą klienta urzędu miasta;
Przykładowo sformułowane wizje stanowiące punkt wyjścia dla formułowania
celów w planach mobilności są następujące:
• Cambridgeshire (Wielka Brytania): „Tworzenie społeczności, w których ludzie chcą żyć i pracować teraz i w przyszłości”;
• Lille (Francja): „Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, w zakresie dostępnych głównych systemów transportu”;
• Gandawa (Belgia): „Miasto przyjazne do życia dla naszych dzieci w 2050 r.”;
• Bruksela (Belgia): „Osiągnięcie bardziej inteligentnego i zrównoważonego
łańcucha dostaw dla Regionu Stołecznego Brukseli w 2020 r. przy zapewnieniu korzyści dla wszystkich interesariuszy, w tym:
–– ograniczenie i optymalizacja towarowego transportu drogowego do i z
miasta;
–– inicjowanie zmiany transportu drogowego na wodny śródlądowy i kolejowy oraz wykorzystanie ekologicznych ciężarówek na odcinkach tzw.
ostatniej mili;
–– ułatwienia operacji przewoźników i firm przewozowych”.
Cele
Kluczową kwestią jest odpowiednie dopasowanie założonych celów do struktury organizacyjnej i posiadanych kompetencji danej jednostki. Stanowi to w istotnym stopniu o rzeczywistych możliwościach realizacji strategii.
Proces formułowania celów strategicznych oparty powinien być na rozpoznaniu wewnętrznych zasobów oraz otoczenia, zestawionych z reguły w postaci
analizy SWOT. Analiza SWOT powinna stanowić obraz uporządkowanej dyskusji
o stanie mobilności w mieście, a w proces jej tworzenia winno być zaangażowane
jak najszersze grono użytkowników miasta (wewnętrznych jak i zewnętrznych).
Stanowi ona podstawę dla formułowania celów strategicznych miasta, które
w odniesieniu do zdefiniowanych grup docelowych powinny cechować się:
105

Kapitał społeczny wpływający na zachowania zmierzające do współpracy jest istotnym czynnikiem redukującym koszty transakcyjne. Por. szerzej: B. R. Routledge, J. von Amsberg, Social Capital and
Growth. Carnegie – Rochester Conference Series on Public Policy, Pittsburgh 2002, s. 3.
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• zgodnością z wizją oraz misją,
• wykonalnością (realizmem),
• zamkniętą cezurą czasową,
• określeniem jednostki (jednostek) odpowiedzialnej za realizację,
• ścisłym określeniem adresata zdefiniowanych działań.
Przy formułowaniu celów można zastosować zróżnicowanie obszarowe, tzn.
uwzględnić lokalną, dzielnicową specyfikę, w tym specyfikę zachowań transportowych mieszkańców.
Przykładowym celem dla rozwiązania problemu kongestii może być zmniejszenie tempa wzrostu ruchu napływającego do aglomeracji miejskiej w godzinach szczytu. Założeniem może być niedopuszczenie do przekroczenia 5%
wzrostu liczby pojazdów wjeżdżających przez wybrany węzeł drogowy lub
skrzyżowanie do 2020 r.
Miasta opracowujące po raz pierwszy PZMM powinny precyzować kilka celów. Miasta mające większe doświadczenie we wdrażaniu tego typu dokumentów formułują nawet do 20–40 celów.
Cele powinny spełniać postulat SMART, czyli być:
• konkretne (Specific) – precyzyjnie opisane z użyciem ilościowych i/lub jakościowych określeń, które są zrozumiałe dla interesariuszy;
• mierzalne (Measurable) – znany jest i opisany ilościowo i/lub jakościowo
stan wyjściowy i miasto posiada zasoby do pomiaru zmian;
• osiągalne (Attainable) – bazujące na technicznych, operacyjnych i finansowych kompetencjach oraz podjętych przez interesariuszy porozumieniach/
zobowiązaniach;
• realistyczne (Realistic) – zwracające uwagę na istotność wyboru celów,
wspierające i zgodne z innymi celami;

Rysunek 15. Wizja, cele strategiczne i szczegółowe dla aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Kalisza
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Rysunek 16. Procesowe podejście dla formułowania zintegrowanych pakietów działań na
przykładzie Hamburga
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hamburg – Sustainable urban mobility. Abschlussbericht
der City task Force Hamburg. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Mobility-Project-2.0/Resources/Sustainable-Urban-Mobility-Report-Hamburg [data pobrania 3.09.2016].

• określone w czasie (Time-based) – zawierać kluczowe daty dla osiągnięcia
danego celu.
Przykładowe powiązanie misji z celami strategicznymi i operacyjnymi w zakresie
zrównoważonej mobilności miejskiej dla Kalisza zaprezentowano na rys. 15.
Formułowanie celów lub zintegrowanych pakietów (zestawów) działań powinno mieć charakter procesowy. Przykładowo w Hamburgu sformułowanie
wyzwań było efektem prac grupy zadaniowej obejmującej różne wydziały administracji publicznej oraz analizy wyników badań marketingowych (reprezentatywnej ankiety online z udziałem 720 respondentów). Otrzymana w ten sposób
lista wyzwań (kryteriów) została poddana selekcji (tabela), hierarchizacji (pozycje wytłuszczone w tabeli) i uporządkowaniu w ramach czterech grup tematycznych (rys. 16).
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Plan działań
Podstawową cechą planu działań powinien być realizm zawartych w nim elementów. Determinowany jest on przez ścisłe powiązanie planu działań z dokumentami uchwalanymi przez radę miasta/gminy, w szczególności:
• projektem budżetu na dany rok;
• Wieloletnim Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do projektu
budżetu;
• planami poszczególnych jednostek zaangażowanych w działania na rzecz
mobilności miejskiej (zarządy dróg i zieleni, biura planowania przestrzennego, organizatorzy transportu, operatorzy transportu).
Uczynienie z planu działań elementu planu mobilności skutkować będzie jego
szybką dezaktualizacją, tym bardziej, że wiele działań ma charakter bezinwestycyjny lub wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych i może zostać zrealizowanych w okresie jednego roku budżetowego. Plan działań powinien więc być
uchwalany regularnie co 2-3 lata i stanowić załącznik do planu mobilności, który
jest z kolei dokumentem strategicznym, o charakterze długoterminowym.
Działania powinny być projektowane w „pakietach”, a nie w sposób odrębny,
tak aby uwzględnić potencjalną synergię. „Najlepsze efekty przynoszą działania
kompleksowe, służące z jednej strony zniechęcaniu do odbywania podróży samochodem, a z drugiej zachęcaniu do wykorzystywania innych środków transportu np. dzięki poprawieniu oferty transportu zbiorowego, ruchu rowerowego
i pieszego106”. Stopień kompleksowości działań przesądza, wraz z ich precyzyjnym doborem o skuteczności107. Do kluczowych wyzwań politycznych, na które
należy poszukiwać odpowiedzi na etapie formułowania planu działań zaliczyć
należy:
• zdrowie – jak stworzyć zdrowe środowisko dla obywateli;
• kongestię – jak stworzyć ekonomicznie wydajne i dostępne miasto;
• bezpieczeństwo – jak zapewnić bezpieczne i niezawodne środowisko miejskie i mobilność;
• uczestnictwo – jak zaangażować obywateli i innych interesariuszy do planowania mobilności miejskiej;
• planowanie strategiczne – jak osiągnąć cele polityki mobilności przy jednoczesnym zapewnieniu, że potrzeby mobilności społeczeństwa i jego obywateli są spełnione;
• zmiany klimatu – jak zmniejszyć zmiany klimatu związane z emisjami pochodzącymi od transportu miejskiego, aby przyczynić się do realizacji celów
lokalnych, krajowych i globalnych w sprawie zmian klimatu (jako element
dodatkowy podkreślający globalne wyzwanie, które należy uwzględnić
w politykach mobilności miejskiej).
106

Brzeziński A. i inni, Poradnik: Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich. Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013, https://mib.gov.pl/files/0/1796904/Poradnikorganizacjaprzestrzeniulic.pdf. [dostęp:18.09.2016].
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Ibidem, s. 61.

86

„Dobór konkretnych działań to proces identyfikacji najbardziej odpowiednich i opłacalnych działań w zakresie mobilności i transportu, które pomagają
osiągnąć wizję i cele Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) oraz
przyczyniają się do pokonania zidentyfikowanych problemów lokalnych108”. Proces opracowywania zintegrowanych pakietów działań może przebiegać w następujących etapach109:
• analiza istniejących wdrożeń, celów, problemów i trendów;
• identyfikacja i analiza odpowiednich rodzajów działań;
• przeprowadzenie oceny proponowanych działań i ich pakietów;
• opracowanie szczegółowej specyfikacji działań i ich pakietów;
• uzgodnienie odpowiedzialności i wdrażanie pakietów działań.
Tabela 8. Zintegrowane pakiety działań w ramach strategicznego celu „Atrakcyjna
i bezpieczna przestrzeń miejska” w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Gdyni
Poprawa warunków Poprawa
dla ruchu pieszego dostępności dla
osób o ograniczonej
mobilności
Poprawa dostępności
Poprawa jakości
pojazdów
i spójności ciągów
i infrastruktury
pieszych.
transportu
Uprzywilejowanie zbiorowego dla
osób o ograniczonej
pieszych w ruchu.
mobilności.
Poprawa
Poprawa
bezpieczeństwa
i monitorowanie
pieszych.
dostępności
przestrzeni
publicznych dla osób
niepełnosprawnych.
Likwidacja barier
architektonicznych
na obszarze
zabudowanym.

Poprawa warunków Poprawa jakości
przestrzeni
dla ruchu
publicznej
rowerowego
Poprawa
dostępności,
jakości i spójności
podstawowej sieci
rowerowej.

Modernizacja
infrastruktury
drogowej
służacej poprawie
bezpieczeństwa.

Rozwój sieci
rowerowej
o charakterze
rekreacyjnym.

Zrównoważona
polityka parkingowa.

Podniesienie
atrakcyjności sieci
rowerowej poprzez
zapewnienie
parkingów
i infrastruktury
towarzyszącej.

Rewitalizacja
przestrzeni
okołodworcowych
stacji i przystanków
kolejowych.
Poprawa jakości
przestrzeni
w Śródmieściu
prowadząca do
ograniczenia ruchu.

Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Red. M. Wołek, Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni, Gdynia, październik
2016.
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T. May, C. Mullen, Podstawowe fakty na temat doboru działań Wybór najbardziej efektywnych pakietów działań dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Broszura opracowana w ramach projektu CH4LLENGE „Odpowiedź na kluczowe wyzwania planowania zrównoważonej mobilności (SUMP)”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. http://www.sump-challenges.eu/kits [dostęp:11.09.2016].
109
Ibidem.
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Dobór działań powinien zostać poprzedzony analizą możliwości, potrzeb
i oczekiwań różnych interesariuszy oraz poddany konsultacjom społecznym.
Powinien on również odpowiadać potrzebom, lokalnej specyfice i likwidować
(lub zmniejszać) podstawowe bariery i problemy. Jego rolą jest także stworzenie możliwości zrealizowania celów przy szeroko pojętej współpracy. Realizacja
planu działań ma przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnot lokalnych i zapewniać stabilne podstawy zrównoważonego rozwoju. Przykładowy
zintegrowany pakiet działań dla strategicznego celu pn. „Atrakcyjna i bezpieczna
przestrzeń miejska” dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni
zaprezentowano w tab. 8.
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10. Finansowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
Kluczowe znaczenie dla rezultatów wynikających z realizacji działań w zakresie
zrównoważonej mobilności ma stabilne finansowanie projektów oraz odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego i personalnego. Finansowanie jest procesem,
który pozwala pokryć nakłady i wydatki na przygotowanie projektów zrównoważonej mobilności, koszty eksploatacji infrastruktury, pojazdów, urządzeń,
centrów mobilności, informacji, promocji, monitorowania rezultatów oraz zmian
niezbędnych do poprawy efektywności wdrożonych rozwiązań.
Źródłami finansowania zrównoważonej mobilności mogą być:
• środki własne (budżetowe) samorządu terytorialnego;
• programy Unii Europejskiej, dotacje i granty;
• środki własne instytucji naukowo-badawczych;
• opłaty celowe nakładane przez władze publiczne na mieszkańców, przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje i inne podmioty funkcjonujące na obszarze
objętym polityką
• środki własne operatorów transportu zbiorowego (amortyzacja, zysk);
• środki własne podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na obszarze objętym polityką zrównoważonej mobilności i współpracujących z samorządem w zakresie realizacji określonych projektów
(przedsiębiorstwa produkcyjne, wypożyczalnie samochodów, biura i organizacje turystyczne, administratorzy nieruchomości, firmy kurierskie,
wypożyczalnie rowerów, szkoły, uczelnie, szpitale, urzędy, placówki handlowe);
• sponsoring;
• kredyty, leasing;
• działalność komercyjna (opłaty za usługi,np. za wypożyczenie roweru, reklama).
W praktyce, w przygotowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu rezultatów zrównoważonej mobilności, jednocześnie korzysta się z więcej niż jednego źródła finansowania. Proporcje pomiędzy wykorzystaniem środków własnych i źródeł
zewnętrznych najczęściej determinowane są poprzez:
• zakres przedmiotowy projektu;
• czas trwania projektu;
• założenia finansowe zawarte w programach UE i grantach;
• możliwości finansowe budżetu samorządu terytorialnego;
• liczbę pomiotów uczestniczących w realizacji projektu.
Środki finansowe Unii Europejskiej wspomagające wdrażanie zrównoważonej
mobilności najczęściej pochodzą z programów Interreg IVC, Civitas i programów
finansujących badania naukowe, np. Horyzont 2020, czy wcześniej Programy Ramowe. Założeniem wielu projektów jest ich międzynarodowy zasięg. Oznacza
to, że warunkiem realizacji danego projektu jest jego realizacja równocześnie
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w kilku miastach w różnych krajach. Umożliwia to, z jednej strony pozyskanie
różnych źródeł finansowania własnego, z drugiej tworzenie międzynarodowych standardów zrównoważonej mobilności i porównywanie rezultatów przy
uwzględnieniu specyfiki określonych obszarów miejskich.
Z uwagi na konieczność wykorzystania specjalistycznej wiedzy w większość
projektów angażowane są instytucje naukowo-badawcze, uczelnie i firmy konsultingowe.
Opłaty celowe nakładane na mieszkańców, podmioty gospodarcze i instytucje mogą obejmować: taryfy transportu zbiorowego, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do określonego obszaru miasta, podatki lokalne. Przykładem opłat
nakładanych na użytkowników dróg, w celu zmiany zachowań transportowych
są opłaty za wjazd do obszarów centralnych w Londynie, Sztokholmie i Oslo.
Wysokość opłat może się zmieniać w zależności od pory dnia, natężenia ruchu
i popytu (np. system SFPark w San Francisco, w którym wysokość opłat za parkowanie zmienia się w zależności od popytu na miejsca parkingowe w ciągu dnia).
Opłaty są nie tylko regulatorem zachowań transportowych, ale także ważnym
źródłem krzyżowego finansowania tych aspektów zrównoważonej mobilności,
które wymagają dofinansowania z pieniędzy publicznych.
Istotnym źródłem finansowania zrównoważonej mobilności mogą być środki
własne operatorów transportu zbiorowego, zwłaszcza gdy podmioty te są własnością samorządu terytorialnego. Warunkiem wykorzystania określonych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji tych podmiotów jest ich pełna
zdolność do finansowania bieżącej działalności. Warunkiem uczestnictwa (w tym
finansowego) operatorów transportu publicznego i innych podmiotów funkcjonujących na obszarze objętym planem zrównoważonej mobilności w realizacji
założeń tego planu, są potencjalne korzyści, które mogą mieć wymiar finansowy
(np. obniżenie kosztów funkcjonowania firmy), organizacyjny (poprawa punktualności dojazdów, co w rezultacie wpływa także na wynik finansowy firmy),
wizerunkowy (postrzeganie przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego społecznie, nastawionego proekologicznie) lub wpływać pozytywnie na wzrost konkurencyjności (ułatwienie dojazdu pracowników, dostaw towarów). Odmianą
finansowego wsparcia ze środków własnych podmiotów funkcjonujących w obszarze zrównoważonej mobilności jest sponsoring. Działaniami sprzyjającymi
pozyskiwaniu sponsorów są: nowoczesny charakter podejmowanych działań,
nagłośnienie medialne projektu, międzynarodowy zasięg, zainteresowanie i pozytywna ocena mieszkańców.
Istotnym źródłem finansowania realizacji zrównoważonej mobilności jest
bardzo często działalność podmiotów komercyjnych. Tworzy się w ten sposób
podstawy dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmioty prywatne najczęściej współuczestniczą w budowie infrastruktury, wyposażeniu jej w określone
urządzenia czy świadcząc wybrane usługi przyczyniające się do zmiany zachowań transportowych na proekologiczne. Utrzymują się z opłat za usługi lub zrealizowane działania. Ceny za te usługi, w zależności od przyjętego rozwiązania,
mogą być rynkowe lub regulowane.
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Rysunek 17. Finansowanie zrównoważonej mobilności
Źródło: Opracowanie własne.

Finansowanie działań w zakresie zrównoważonej mobilności może obejmować:
• badania popytu, preferencji i zachowań transportowych, w tym badania
monitorujące zmiany tych czynników;
• prace koncepcyjne, ekspertyzy, opracowania i plany mobilności stanowiące
podstawę implementowania określonych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności;
• projekty nowych rozwiązań infrastrukturalnych i modyfikujących obecnie
funkcjonującą infrastrukturę transportową;
• budowę i modernizację infrastruktury;
• zakup pojazdów;
• zakup urządzeń i oprogramowania;
• organizację i reorganizację (powołanie podmiotu, stanowiska, wydzielenie
komórek lub pionów organizacyjnych);
• wprowadzanie taryf, opłat, podatków;
• promocję zrównoważonej mobilności, w tym wdrażanych rozwiązań;
• monitoring, audyt, okresowe oceny wprowadzonych rozwiązań.
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Badania popytu, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców, pracowników, uczniów, klientów, gestorów ładunków powinny decydować o celowości wprowadzania określonych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. Wyniki badań mogą stanowić także podstawę dla decyzji o wprowadzeniu
i wykorzystaniu określonych narzędzi i instrumentów zmieniających zachowania transportowe. Często popełnianym błędem jest nierealizowanie odpowiednich badań przed implementacją określonych rozwiązań lub realizowanie ich
w sposób nieprofesjonalny. Jedną z głównych przyczyn takiego postępowania
jest nastawienie, zwłaszcza władz publicznych, na spektakularne efekty związane z budową infrastruktury i poszukiwanie oszczędności finansowych w tej sferze działań, która przenosi określone rezultaty, lecz odłożone w czasie, co należy
uznać za niewłaściwe i zwiększające znacznie ryzyko wdrożenia nieefektywnych
zmian w obsłudze transportowej.
Podstawą finansowania zrównoważonej mobilności jest budżet, który powinien obejmować:
• cele strategiczne;
• wykaz zadań prowadzących do realizacji celów;
• wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;
• źródła finansowania zadań wraz z wysokością środków z poszczególnych
źródeł;
• harmonogram realizacji zadań;
• harmonogram zapewniający otrzymanie środków finansowych w terminach zapewniających realizację zadań w zaplanowanym czasie;
• zagrożenia dla realizacji budżetu.
Pożądany okres objęty planem wdrażania powinien wynosić od 3 do 10 lat.110
Problematykę finansowania zrównoważonej mobilności można także analizować w przekroju funkcjonowania poszczególnych rodzajów transportu miejskiego.
Najczęściej występującą formą finansowania zrównoważonej mobilności
przez użytkowników zmotoryzowanego transportu indywidualnego są opłaty parkingowe i postojowe oraz opłaty za wjazd do obszarów centralnych. Ich
podstawowym celem jest zwiększenie kosztów użytkowania samochodów osobowych w miastach i aglomeracjach i poprzez to, z jednej strony zniechęcenie
mieszkańców do korzystania z samochodu osobowego, a z drugiej, zwiększenie
atrakcyjności ekonomicznej korzystania z innych alternatywnych w stosunku do
samochodu środków transportu (zbiorowego, rowerów). Właściwym rozwiązaniem, poprawiającym efektywność funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego jest krzyżowe finansowanie tego transportu z opłat pobieranych od użytkowników samochodów osobowych. Ma to znaczenie nie tylko księgowe (wzrost
przychodów własnych transportu zbiorowego), ale także edukacyjno-decyzyj110

Wspólne dążenie do konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, Załącznik do Koncepcji
dotyczącej planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju do komunikatu do Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Bruksela 2013, s. 3.
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ne, bowiem wskazuje decydentom na ścisły związek finansowy pomiędzy restrykcjami dla użytkowania samochodów w miastach, a poprawą jakości usług
transportu zbiorowego i wzrostem popytu na usługi tego transportu. Rozwiniętą
koncepcję krzyżowego finansowania transportu zbiorowego wykorzystuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Zgodnie z decyzją władz miasta, na
inwestorów realizujących na obszarze stolicy określone prace budowlane, powodujące wzrost kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego lub zmniejszenie jego przychodów w rezultacie konieczności wprowadzenia zmian w ofercie
przewozowej, nakładane są dodatkowe opłaty o charakterze celowym. Wpływy
z tych opłat zasilają budżet stołecznego transportu zbiorowego.111
Efektywną, nie wymagającą wysokich nakładów inwestycyjnych formą transportu jest carsharing – współużytkowanie samochodu osobowego na wspólnych
trasach przez kierowcę, który decyduje o tym gdzie i kiedy zamierza zrealizować
podróż i współpasażerów, którzy zainteresowani są realizacją podróży na ustalonej przez kierowcę trasie i w wyznaczonym terminie. Wspólna realizacja podróży
wiąże się z solidarnym ponoszeniem (na zasadzie umownego podziału) kosztów.
W ramach carsharingu popularnością cieszy się usługa peer-to-peer. Użytkownicy samochodu nie muszą podróżować wszyscy wspólnie w tym samym czasie,
lecz go po prostu wypożyczają sobie wzajemnie. W ten sposób właściciel pojazdu
uzyskuje przychody w czasie, w którym pojazd nie jest przez niego użytkowany,
natomiast pozostali użytkownicy mają możliwość korzystania z samochodu po
cenach niższych niż w wypożyczalniach samochodów. Problem finansowania takich usług wynika w głównej mierze z faktu użyczenia prywatnego samochodu
innej osobie i powstającym w związku z tym ryzykiem wypadku i uszczerbku na
zdrowiu pasażera, zniszczenia, uszkodzenia pojazdu, jego kradzieży lub awarii
(także w rezultacie niewłaściwej obsługi przez innego kierowcę niż właściciel).
W tym pierwszym przypadku ubezpieczyciel odpowiada wobec pasażera niezależnie od charakteru przewozu. Istotnym jest jednak, że ubezpieczyciel odpowiada w zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi ubezpieczony sprawca. Kwestie
odpowiedzialności finansowej w ramach carsharingu może regulować stosowna
umowa. Wynajmujący pojazd ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na okres korzystania z samochodu. Działania takie jednak zawsze podnoszą koszt użytkowania samochodu przez inną osobę niż właściciel, co obniża
cenową atrakcyjność takiego rozwiązania.
Sporną kwestią pomiędzy użytkownikami samochodu, wpływającą z jednej strony na gotowość do użyczania własnego samochodu, a z drugiej do ponoszenia określonych konsekwencji finansowych przez współużytkowników,
jest łamanie przez tych drugich przepisów ruchu drogowego. Kamery drogowe i fotoradary identyfikują na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdy
w chwili popełnienia wykroczenia i zgodnie z prawem mandat wysyłany jest
właścicielowi pojazdu. Wyegzekwowanie przez właściciela od najemcy pokrycia
111

Opłaty te nie są pobierane w sytuacji, gdy dana inwestycja wpływa na poprawę funkcjonowania
transportu zbiorowego w Warszawie.
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kosztów mandatu i ujawnienie jego danych w celu zaliczenia na „jego rachunek”
punktów karnych powinna regulować stosowana umowa, jednak w praktyce jej
realizacja może napotykać na wiele barier formalno-prawnych w danym kraju.
Przykładem są wieloletnie procesy w Polsce dotyczące legalności stosowania fotoradarów i procedur związanych z egzekwowaniem przepisów i kar, których
rozstrzygnięciem musiał zająć się Trybunał Konstytucyjny.
W zależności od formy wspólnego użytkowania samochodu zróżnicowane
mogą być rozstrzygnięcia podatkowe. W Polsce ta stosunkowo nowa forma przemieszczania się może nie być objęta podatkiem dochodowym i vat, o ile świadczona jest w pierwotnej formie – wspólnej podróży kierowcy i pasażerów na
danej trasie.112 Ta korzystna interpretacja podatkowa nie będzie więc dotyczyć
sytuacji, w której właściciel udostępnia samochód innej osobie w celu realizacji podróży lub grupie osób. Kwestia ostatecznych rozstrzygnięć podatkowych
będzie miała także wpływ na funkcjonowanie platform i aplikacji ułatwiających
kontaktowanie się kierowców i współpasażerów.
Istotnym aspektem w zakresie finansowania carsharingu realizowanego
przez specjalistyczne firmy jest kwestia ich powoływania. W krajach Unii Europejskiej coraz powszechniejsze jest zakładanie form świadczących usługi
w ramach carsharingu przez konsorcja producentów samochodów i firm zajmujących się bieżącym utrzymaniem pojazdów. Przykładem takiej współpracy są
usługi oferowane przez konsorcjum Renault-Elis. Producent samochodów finansuje dostawę i serwis pojazdów, natomiast Elis pokrywa koszty funkcjonowania
systemu, zarządzania nim i bieżącego utrzymania pojazdów w eksploatacji.
W ramach finansowania carsharingu określoną funkcję mogą pełnić także jednostki miejskie113. Miasta realizujące politykę zrównoważonej mobilności
przejmują na siebie koszty przygotowania odpowiednich projektów infrastrukturalnych (np. budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, parkingów
dla pojazdów funkcjonujących w systemie carsharingu), niekiedy finansują lub
współfinansują ich budowę, mogą też podejmować decyzję o zwolnieniu tej formy działalności z lokalnych opłat i podatków. Władze miast mogą podejmować
także decyzję o aktywnym współuczestnictwie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w powoływaniu podmiotów zajmujących się świadczeniem
usług carsharingu lub etatyzacji czyli powołaniu takiego podmiotu jako spółki
miejskiej. Ta druga forma działalności może być wskazana w przypadku początkowego braku zainteresowania ze strony podmiotów prywatnych współtworzeniem firm carsharingowych, przy jednoczesnej silnej determinacji władz miasta
w realizacji polityki zrównoważonej mobilności. Zapewnienie takiej firmie początkowego finansowania ze środków publicznych, profesjonalne nią zarządza112

Stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje na konieczność oceny stanu faktycznego dla każdego przypadku – czy działalność jest prowadzona w sposób ciągły czy okazjonalny i polega jedynie
na dzieleniu kosztów lub świadczeniem nieodpłatnym. Patrz także http://csr.forbes.pl/stanowiskoresortu-finansow-wobec-sharing-economy,artykuly,196677,1,1.html [dostęp: 15.11.2015].
113
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/ztm-od-przyszlego-roku-w-warszawie-moze-dzialaccarsharing/c18266 [dostęp: 15.11.2015].
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nie i wysoka kultura organizacyjna prowadzące do dobrych wyników finansowych, mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania kapitału prywatnego
i w rezultacie prywatyzacji tej formy działalności.
Finansowanie transportu rowerowego realizowane może być na kilku poziomach. Powszechnie przyjęte jest, zgodnie z ustawowymi obowiązkami gmin,
że trasy rowerowe i ich oznakowanie, stanowiące część sieci drogowej miasta są
budowane i wydzielane przy wykorzystaniu środków publicznych. Miasta finansują także budowę parkingów rowerowych
i miejsc postojowych dla rowerów. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem
w zakresie finansowania transportu rowerowego jest współfinansowanie określonych elementów infrastruktury (fragmentów dróg rowerowych, dojazdów
do dróg rowerowych, parkingów i miejsc postojowych) przez kapitał prywatny (wielkopowierzchniowe sieci handlowe, firmy developerskie, biura itp.).
Kapitał prywatny współfinansuje także inne elementy systemu transportu rowerowego. Najczęstszą formą zaangażowania finansowego firm prywatnych
w funkcjonowanie transportu rowerowego są usługi publicznego udostępniania
rowerów – tzw. rowery miejskie. Podobnie jak w przypadku carsharingu, stopień
zaangażowania kapitału prywatnego zależy od konkretnych rozwiązań przyjętych w danym mieście i może być w określonym stopniu wspomagany środkami
publicznymi.
Firmy świadczące usługi wypożyczania (udostępniania) rowerów miejskich
z reguły tak kształtują opłaty za usługi, aby maksymalizować popyt. W niektórych miastach zachętami do korzystania z rowerów miejskich są opłaty pobierane
wyłącznie jako kaucja zwrotna (np. w Kopenhadze – 20DK) lub limity czasowe,
upoważniające do bezpłatnego korzystania z rowerów (np. 20 min w Warszawie
i Krakowie, 1 godz. w Wiedniu). Część kosztów funkcjonowania rowerów miejskich może być pokrywana przez reklamy
Planując funkcjonowanie roweru miejskiego warto także rozważyć możliwość jego dofinansowania ze środków publicznych. Możliwe jest wówczas rozszerzenie oferty bezpłatnego wypożyczenia roweru np. dla posiadaczy okresowych biletów transportu zbiorowego.
Transport zbiorowy, odgrywający rolę głównego konkurencyjnego podsystemu transportu w stosunku do samochodów osobowych, jest finansowany
z dwóch źródeł:
• dopłat budżetowych (z budżetów lokalnych, regionalnych i centralnych);
• przychodów z biletów.
Proporcje tych źródeł w finansowaniu transportu zbiorowego są różne w różnych miastach i zależą od:
• nakładów inwestycyjnych na transport zbiorowy;
• polityki cenowej;
• zakresu realizowanej polityki zrównoważonej mobilności;
• stopnia integracji transportu zbiorowego;
• przyjętego modelu organizacji i zarządzania transportem miejskim.
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W większości miast europejskich udział środków budżetowych w finansowaniu kosztów eksploatacyjnych transportu zbiorowego jest większy niż w Polsce,
gdzie w miastach, w których oddzielono funkcję organizatora od funkcji realizatora przewozów środki budżetowe pokrywają w większości przypadków od 50
do 70 % kosztów realizowanych usług114.
Utrzymywanie określonego udziału przychodów z biletów w długim okresie
czasu umożliwia efektywne planowanie rozwoju transportu zbiorowego i w konsekwencji zrównoważonej mobilności. Zmniejszenie przychodów z biletów, przy
braku możliwości wzrostu dofinansowania transportu zbiorowego ze środków
budżetowych, będzie skutkować koniecznością zmniejszenia, a więc pogorszenia
oferty tego transportu, zmniejszenia jego atrakcyjności i konkurencyjności. W rezultacie osiągnięcie celów określonych w planach zrównoważonej mobilności
może się okazać trudne, a nawet niemożliwe do realizacji. Planowanie przychodów transportu zbiorowego jest szczególnie ważne w okresie intensywnego rozwoju inwestycji tego transportu. Zbyt optymistyczne lub błędne założenia dotyczące prognozowanego popytu na nowo uruchamianych trasach i liniach, a więc
w konsekwencji przychodów z biletów, spowodują wystąpienie deficytu finansowego, większego niż planowany. Brak możliwości jego pokrycia ze środków
publicznych najczęściej skutkuje zmniejszaniem pracy eksploatacyjnej (zmniejszenie częstotliwości, zmiana trasy), zmniejszeniem pojemności taboru lub dezintegracją oferty usług, co prowadzi do obniżenia odczuwalnej jakości świadczonych usług przewozowych. W rezultacie zmniejsza się liczba pasażerów, co
powoduje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług (biletów). W ten sposób
może powstać zjawisko swoistego „błędnego koła”, zapoczątkowanego przez źle
zaplanowane zasady finansowania eksploatacji w ramach zrealizowanych inwestycji.
Realizowanie przez zbiorowy transport miejski celów polityki zrównoważonej mobilności i celów polityki społecznej, determinują konieczność jego dofinansowywania ze środków publicznych. Ceną za atrakcyjność oferty przewozowej dla mieszkańców (porównujących ofertę tego transportu do warunków
podróży realizowanych samochodem osobowym) jest jego deficytowość, będąca
rezultatem oferowania kursów na trasach i w godzinach nie gwarantujących pokrycia kosztów przychodami z biletów oraz ulgi w opłatach za usługi, których
zakres podporządkowany jest przede wszystkim celom polityki społecznej, a nie
zależnościom ekonomicznym.115
Władze niektórych miast podjęły decyzję o wprowadzeniu bezpłatnego
transportu zbiorowego. Doświadczenia poszczególnych miast i osiągnięte rezultaty zbieżne z celami polityki zrównoważonej mobilności są różne. Przesłankami
do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej mogą być:116
114

Komunikacja miejska w liczbach. Biuletyn Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Warszawa 2015.
Ulgi w transporcie publicznym oddziałują na popyt w taki sam sposób jak rabaty marketingowe.
Jednak ich wysokość i zakres są na tyle duże, że wygenerowany przez nie dodatkowy popyt nie pokrywa zmniejszenia się przychodów wynikającego z obniżonych cen biletów ulgowych.
116
K. Grzelec, Bezpłatna komunikacja miejska. Cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia, „Transport
115
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• niskie wskaźniki odpłatności komunikacji miejskiej (poniżej 30%);
• podział zadań przewozowych wskazujący na wyraźną dominację samochodu osobowego w realizacji podróży miejskich (70-80%);
• kongestia w ruchu drogowym;
• względy ekologiczne.
Warunkami uzyskania zakładanej efektywności bezpłatnej komunikacji miejskiej
są117:
• dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi w długim okresie
czasu;
• uzyskanie wyraźnej i odczuwalnej poprawy jakości usług wraz z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej lub niepogarszanie jakości,
w sytuacji uzyskiwania przez komunikację miejską bardzo wysokiej oceny
przed wprowadzeniem taryfy bezpłatnej;
• podjęcie kompleksowych działań odnoszących się jednocześnie do kształtowania systemu transportu publicznego i indywidualnego;
• akceptacja społeczna dla proponowanych rozwiązań;
• wola polityczna i konsekwencja w realizacji zakładanych rozwiązań.
Sprzymierzeńcem w realizacji celów zrównoważonej mobilności za pośrednictwem przewozów transportem zbiorowym są coraz częściej przedsiębiorstwa.
Uruchamiają one dla pracowników przewozy pojazdami transportu zbiorowego
na trasie do swojej siedziby lub węzłów transportowych, finansując koszty tych
przewozów z własnych środków. Słabą stroną takiego rozwiązania jest z reguły
brak stabilności w finansowaniu, uzależnionym od możliwości i priorytetów finansowych prywatnego inwestora. W sytuacji zamierzonej likwidacji takiej linii
warto rozważyć jej przejęcie przez publicznego organizatora, o ile popyt na usługi uzasadnia podjęcie takiej decyzji przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności
celów polityki zrównoważonej mobilności, a nie efektywności ekonomiczno-finansowej.

Miejski i Regionalny” 2013 nr 4, s. 11.
117
Ibidem.
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11. Monitoring zrównoważonej mobilności miejskiej
Władze lokalne powinny dysponować mechanizmami umożliwiającymi osiąganie jakości transportu w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
oraz stwierdzenie zgodności tego planu z wymogami zrównoważonej mobilności. Oznacza to, że wdrażanie planu mobilności w miastach zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju powinno być objęte ścisłym monitorowaniem118.
Monitoring to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły i długoterminowy.
Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji i aktualizacji planu. Osoby odpowiedzialne
za monitorowanie procesu realizacji planu zrównoważonej mobilności muszą
mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest procesem ciągłym, a przerwanie procesu monitorowania jest niebezpieczne dla osiągnięcia założonych celów
i może skutkować opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet poważnie zagrozić realizacji całego planu.

Rysunek 18. Realizacja działań w zakresie zrównoważonej mobilności
Źródło: www.sump-challenges.eu [dostęp: 29.10.2015].

118
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Monitorowanie działań realizowanych w ramach PZMM powinno być przeprowadzane w trakcie wdrażania głównych programów i powtórzone w dłuższych przedziałach czasowych. Ocena (ex post) powinna zostać przeprowadzona
po zrealizowaniu danego działania, w celu określenia czy działanie to jest skuteczne, opłacalne lub czy wymaga zmiany lub usprawnienia.
Ocena dokonywana w trakcie opracowywania planu mobilności (ex-ante)
umożliwia stwierdzenie czy określone działania i zastosowane instrumenty będą
skuteczne czy także wymagają zmiany.119
Zależności pomiędzy planowaniem, monitorowaniem i oceną przedstawiono na rys. 18.
Monitorowanie składa się najczęściej z pięciu etapów:
• analizy celów projektu;
• przeglądu procedur realizacji;
• przeglądu wskaźników produktów i rezultatów;
• zaprojektowania raportów;
• przygotowania planu wdrażania systemu monitorowania.
Analiza celów projektu obejmuje monitorowanie poziomu realizacji założonych
celów w całym okresie realizacji planu mobilności oraz ich aktualność.
Przegląd procedur wdrażania odnosi się do harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wdrażania planu mobilności. Pozwala na dopasowanie
potrzeb informacyjnych do funkcji decyzyjnych podmiotu zarządzającego realizacją planu mobilności.
Przegląd wskaźników polega na odpowiednim, adekwatnym doborze wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów realizowanych w ramach planu mobilności. Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi danego
programu lub grantu współfinansującego działania w zakresie zrównoważonej
mobilności.
Wskaźniki skuteczności mają na celu charakterystykę aktualnego stanu miejskiego systemu transportowego z perspektywy danej polityki. W planie mobilności w miastach należy określić „białe plamy” w obrębie obszarów miejskich,
w których sprawność funkcjonowania systemu transportowego jest szczególnie
niska. Postępy dokonywane w realizacji celu głównego i celów szczegółowych
planu oraz zgodność z celami pośrednimi należy oceniać regularnie na podstawie wybranych wskaźników. Należy podejmować odpowiednie działania, w celu
zapewnienia dostępu do istotnych danych i statystyk w czasie zdeterminowanym realizacją planu. Sprawozdanie z monitorowania powinno stanowić podstawę przeglądu procesu wdrażania przedmiotowego planu120.
Wskaźniki skuteczności powinny charakteryzować się określonymi cechami
umożliwiającymi skuteczny pomiar i ocenę. Do cech tych można zaliczyć:
• mierzalność (dana cecha lub zjawisko powinny być możliwe do zmierzenia
przy pomocy określonego wskaźnika);
119
120

www.sump-challenges.eu [dostęp:29.10.2015].
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• dostępność (musi istnieć fizyczna możliwość pomiaru);
• adekwatność (trafność – musi istnieć pewność, że wskaźnik mierzy dane
zjawisko podlegające pomiarowi);
• porównywalność (wskaźnik musi umożliwiać porównanie wyników pomiaru w różnym czasie).
Dobór wskaźników zależy od specyfiki planu mobilności, jego zakresu i zadań.
Wskaźnik jest zmienną opartą o określony pomiar(y), reprezentującą w możliwie
najdokładniejszy sposób zjawisko będące obiektem zainteresowania. Agenda 21
wskazuje, że „mierniki zrównoważonego rozwoju powinny zapewniać solidne
podstawy dla podejmowania decyzji na każdym poziomie”, natomiast OECD
definiuje mierniki zrównoważonego transportu jako miary statystyczne, które
wskazują zrównoważenie w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym121.
W tab. 9 przedstawiono przykład wskaźników monitoringu i oceny planu
mobilności realizowanego w Dreźnie.
Tabela 9. Wskaźniki monitoringu i oceny realizacji PZMM w Dreźnie (2013 r.)
Wskaźnik/kryterium oceny

Znaczenie
wskaźnika

Główne dane dotyczące mobilności
Podział zadań przewozowych (mieszkańcy miasta)

!

Podział zadań przewozowych w ruchu do miasta i z miasta ( mieszkancy
miasta i mieszkańcy obszarów zewnętrznych)
Motoryzacja (liczba samochodów/pojazdów, zmotoryzowanie gospodarstw
domowych)

!

Zachowania transportowe (częstotliwość podróży, odległość podróży,
podróże multi modalne)

!

Wielkość ruchu i poziom obsługi
Wielkość ruchu w punktach pomiaru ciągłego (samochody, rowery)

!

Wielkość ruchu na mostach (samochody, rowery, piesi, transport publiczny)
Wielkość ruchu samochodów w dostępnych punktach miasta
Wielkość ruchu samochodów w centrum
Wielkość ruchu samochodów poza siecią ulic (w tym na ulicach osiedli
mieszkaniowych)
Wielkość ruchu rowerów poza siecią ulic
Wielkość ruchu samochodów ciężarowych
Przeciętna prędkość samochodów, pojazdów transportu publicznego,
rowerów

121

!

H. Haghshenas, M. Vaziri, Urban sustainable transportation indicators for global comparison, „Ecological Indicators” 2012 nr 15, s. 11.
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Punktualność pojazdów transportu publicznego

√

Liczba pasażerów transportu publicznego oddzielnie dla kolei podmiejskiej,
tramwajów, autobusów miejskich, autobusów regionalnych i innych
Odległość podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem)

√

Transport intermodalny/innowacje
Stopień wykorzystania pojemności parkingów w centrum miasta

!

Użytkownicy Park&Ride (liczba i miejsca dojazdów spoza miasta)
Liczba e-samochodów w mieście
Liczba użytkowników carsharingu, liczba stacji carsheringu i pojazdów
w systemie

!

Intensywność wykorzystania rowerów ze wspoagającym napędem
elektrycznym

√

Środowisko i koszty
Zużycie paliwa przez samochody osobowe w ruchu
Emisja CO2 przez transport w mieście

!

Udział energii odnawialnej w zużuciu energii przez motoryzację ogółem

!

Jednostkowe koszty mobilności (transportem publicznym, samochodem
osobowym)

!

Inwestycje w zakresie utrzymania dróg i transportu publicznego

!

Inwestycje w zakresie budowy nowej infrastruktury
Rozwój infrastruktury/bezpieczeństwo drogowe
Ocena stanu sieci drogowej i urządzeń inżynierii ruchu

√

Ocena stanu chodników

√

Ocena stanu infrastruktury rowerowej

√

Długość sieci dróg wg kryterium poziomów jezdni

√

Długość pasów rowerowych wg kryteium poziomów jezdni

√

Udział przystankow i pojazdów pozbawionych barier dla osób
niepełnosprawnych

!

! – bardzo ważny wskaźnik o wysokim priorytecie
√ - ważny wskaźnik
Źródło: http://www.polisnetwork.eu ]dostęp:9.10.2015].

Opracowane na podstawie monitoringu informacje powinny zostać przekazane
w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania tak, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie.
Ułatwia to sam proces monitorowania i oceny (ewaluacji) zadań.
Realizacja planów zrównoważonej mobilności w ramach projektu CH4LLENGE wskazuje, że głównymi przeszkodami w efektywnym korzystaniu z narzędzi
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do monitorowania i oceny są: brak doświadczenia osób realizujących projekty,
ograniczone zasoby finansowe, ograniczone zasoby kadrowe, braki w wiedzy
technicznej (dotyczy to wskaźników wydajności, wyszukiwania, gromadzenia,
opracowywania i interpretacji danych) oraz nieefektywne procedury monitorowania i oceny.
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Przydatne linki
Bazy i zbiory danych, opisy dobrych praktyk i przykładów przydatnych
w procesie opracowywania PZMM dostępne są na witrynach internetowych,
z których część zawiera wyniki opracowań projektów europejskich:
• ELTIS – portal poświęcony mobilności miejskiej: www.eltis.org
• CIVITAS – Strona inicjatywy CIVITAS: http://www.civitas-initiative.eu/
• EPOMM – Europejska Platforma ds. Zarządzania Mobilnością: www.
epomm.eu
• Centrum Kompetencji dla planowania zrównowazonej mobilności miejskiej Regionu Morza Bałtyckiego - pomoc miastom w opracowaniu ich Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przez dostarczanie informacji,
wsparcia, wymianę doświadczeń oraz szkolenie w czasie trwania i po zakończeniu projektu CIVITAS DYN@MO, http://polska.bsr-sump.eu/, http://
www.bsr-sump.eu/
• Akademia Mobilności – witryna opracowana przez firmę Rupprecht Consult w ramach projektu ENDURANCE, zawiera m.in. narzędzie samooceny
planu mobilności - https://www.mobility-academy.eu/
• ACTUATE – projekt poświęcony zaawansowanym szkoleniom i edukacji
w zakresie bezpiecznej jazdy pojazdami ekologicznymi: http://www.actuate-ecodriving.eu/
• ADVANCE – w projekcie tym opracowano m.in. schemat audytu oceniającego jakość planowania mobilności miejskiej, obejmujący obszary misji
i działań: http://eu-advance.eu/
• AENEAS („Dążąc do energoszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie”), to projekt, który polegajał na poprawie atrakcyjności zrównoważonego transportu i na popularyzacji energooszczędnych środków
transportu wśród osób starszych. Witryna zawiera m. in. opracowanie pt.
„Pozostać mobilnym: Poradnik dotyczący zarządzania mobilnością w starzejących się społeczeństwach”: http://www.aeneas-project.eu/
• BAPTS (Boosting Advanced Public Transport Systems), projekt polegający na wdrożeniu zintegrowanego zestawu działań w transporcie publicznymw północno-zachodniej Europie: http://www.bapts.eu/
• BESTFACT - portal najlepszych praktyk transportu towarowego: www.bestfact.net;
• BUMP – zasoby witryny projektu oferują dostęp do wiedzy i umiejętności
pozwalających na planowanie i zarzadzanie mobilnością zrównoważoną
na terenach miejskich i podmiejskich: http://www.bump-mobility.eu/
• CHALLENGES – Projekt w ramach Inteligentna Energia dla Europy, obejmuje cztery kluczowe elementy planowania zrównoważonej mobilności
miejskiej, mianowicie partycypacji społecznej, współpracy, wyboru działań
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oraz monitoringu i ewaluacji. Dla każdego z nich opracowano broszury dostępne również w języku polskim. www.sump-challenges.eu/
• EVIDENCE to projekt, który miał na celu m.in. ocenę wdrażanych rozwiązań w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej: http://
evidence-project.eu/index.php/about-evidence
• konSULT – narzędzie opracowane w ramach projektu CHALLENGE,
w celu pomocy w wyborze najbardziej efektywnych zestawów działań
w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej: http://www.
konsult.leeds.ac.uk/
• Poly – SUMP – projekt, którego celem było testowanie rozwiązań z wykorzystaniem partycypackjoTo test Future Search as a participatory method
for sustainable mobility planning in polycentric regions, draw lessons for
transferability and develop guidelines www.poly-sump.eu
• SUGAR – projekt dotyczący zrównoważonej logistyki towarów w miastach
w politykach regionalnych i lokalnych: www.sugarlogistic.eu
• The Sustainable Mobility Project 2.0 (SMP2.0) to projekt o wymiarze
globalnym, prezentujący sposób w jaki miasta i sektor biznesu mogą
współpracować dla równoważenia miejskiej mobilności (Raport końcowy projektu w języku angielskim: http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Mobility-Project-2.0/Resources/SMP2.0-Final-Report-IntegratedSustainable-Mobility-in-Cities-a-practical-guide )
• Ticket to Kyoto – projekt skupiający się na relacjach sektorów energii, transportu i klimatu. Polegał on na wdrożeniu niskokosztowych rozwiązań mających na celu obniżenie emisji: http://www.tickettokyoto.eu/
• TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe) - projekt obejmował wymianę doświadczeń w zakresie innowacji w transporcie miejskim:
http://www.tide-innovation.eu/en/
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