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• Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie 

mobilnością 

• Wymiana doświadczeń pomiędzy 12 partnerami z całej 

Europy   

  (wiodący Frankfurt) 

• Realizowany w ramach programu INTERREG IVC, 

  dofinansowany w 85% ze środków EFRR 

• Konkurs w 2011, realizacja 2012-2014 

• Budżet projektu na 3 lata: 400 tys. zł 

Zakres projektu 





2011: przygotowanie aplikacji, sukces 
2012: przygotowanie realizacji, pierwsze spotkania 
11/2012-05/2013: wyjazdy studyjne: 
 - Madryt, Roermond+Maastricht, Birmingham, 
 Livorno+Reggio Emilia 
 - W Warszawie: wizyta z Kłajpedy 
 
09/2013-03/2014: warsztaty „importowe” 
 12/2013: Kłajpeda z udziałem ZTM 
 26.03.2014: Warszawa z udziałem NL, UK i IT 
 
10/2014: konferencja końcowa (Frankfurt) 

Realizacja projektu 



Rozpowszechnianie projektu 

o 2 konferencje regionalne: współpraca z PW 

o 04/2013: Miasto i Transport: 1 prezentacja 

o 27.03.2014: Miasto i Transport: 3-4 prezentacje z 

udziałem gości zagranicznych 

o Ok. 300 uczestników 

o Informacje prasowe, artykuły 

o iZTM 

o Plakaty w pojazdach KM 

o Wystawa posterów 



Wdrożenia pilotażowe 

o traffiQ z Madrytem: opracowanie szkolenia 
zawodowego dla menedżerów mobilności; 

o Reggio Emilia: współdzielenie informacji w celu 
planowania dojazdu do pracy; 

o Podravje: wdrożenie metod zarządzania 
mobilnością w strefie ekonomicznej Cona 
Tezno w Mariborze; 

o CENTRO: zaangażowanie inkubatorów 
przedsiębiorczości w zarządzanie mobilnością; 

o Roermond: wdrożenie systemu informacji z 
CENTRO. 



2. Zarządzanie mobilnością 

o Definicja projektu EPOMM (Europejska platforma 
na rzecz zarządzania mobilnością): 

o Zarządzanie mobilnością (Mobility Management – 
MM) to koncepcja promowania zrównoważonego 
transportu oraz zarządzania zapotrzebowaniem 
na korzystanie z samochodów poprzez zmianę 
postaw i zachowań podróżnych. U podstaw 
zarządzania mobilnością leżą „miękkie” środki, 
takie jak informacja i komunikacja, organizacja 
usług oraz koordynacja działań różnych 
partnerów. 



Zarządzanie mobilnością c.d. 

o Środki „miękkie” najczęściej mają za zadanie 
poprawę skuteczności środków „twardych” 
stosowanych w transporcie miejskim (takich jak nowe 
linie tramwajowe, drogi lub ścieżki rowerowe). Środki 
zarządzania mobilnością (w porównaniu ze środkami 
„twardymi”) nie muszą wymagać wielkich inwestycji 
finansowych, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wysokiego wskaźnika korzyści/koszty (BCR – Benefit 
Cost Ratio). 

o Środki „miękkie” są wciąż niedocenione w Polsce 



Typowe działania „miękkie” 

o Edukacja, zwłaszcza młodzieży 

o Planowanie zrównoważonej mobilności 

o Promocja i kampanie pod kątem zmiany 
przyzwyczajeń i zachowań komunikacyjnych 

o Zachęty i kary dla mieszkańców i kierowców 
(pozytywne i negatywne bodźce) 

o Zmiana przepisów prawa miejscowego lub ogólnego 



Planowanie mobilności 

o Zmiana filozofii planowania w dziedzinie transportu 

o Fokus na planach zrównoważonej mobilności w 
miastach (SUMP, Sustainable Urban Mobility 
Plans) 

o Fokus UE na planach mobilności – Biała Księga 
Transportu z 2011 roku wymienia różne metody 
zarządzania mobilnością i zachęca do tworzenia 
planów mobilności 



Biała Księga ws. jednolitego 
europejskiego obszaru transportu 

o  „W kontekście miejskim dla ograniczenia zatorów 
i emisji niezbędna jest strategia łączona obejmująca 
planowanie przestrzenne, systemy cen, wydajne 
usługi transportu publicznego, infrastrukturę dla 
niezmotoryzowanych środków transportu oraz 
ładowania ekologicznych pojazdów lub uzupełniania 
paliwa. Miasta powyżej pewnej wielkości należy 
zachęcać do opracowania planów mobilności 
miejskiej, które obejmą wszystkie powyższe elementy. 
Plany mobilności miejskiej powinny być w pełni 
uzgodnione z zintegrowanymi planami rozwoju 
obszarów miejskich.” 



Zmiana sposobu planowania 

Tradycyjne planowanie transportu Plany zrównoważonej mobilności 

Skupianie się na ruchu → Skupianie się na ludziach 

Kluczowe są płynność ruchu i 
prędkość jazdy 

→ Kluczowe są dostępność transportu 
i jakość życia 

Domena inżynierów → Różne komplementarne dyscypliny 

Planowanie wielkich, często 
bardzo kosztownych inwestycji 

→ Planowanie działań efektywnych 
kosztowo i stopniowa poprawa 

Planowanie projektów → Planowanie efektów  

Obsługa popytu na transport → Kształtowanie popytu na transport 

Planowanie i decyzje bez udziału 
lokalnych społeczności 

→ Przejrzysty proces decyzyjny z 
zaangażowaniem mieszkańców 



3. Polityka rowerowa miasta 



Miasto Reggio Emilia 

o Położone centralnie na Nizinie 
Padańskiej 

o 170 tys. mieszkańców 

o 660 samochodów/1000 mieszk. 

o 190 km infrastruktury rowerowej – 
najgęstsza sieć we Włoszech 

o Zanieczyszczone powietrze, 
kongestia, dużo wypadków 

 



Plan Zrównoważonej Mobilności 

o Uchwalony w 2008, zakłada działania dla wszystkich 
gałęzi transportu 



Plan Zrównoważonej Mobilności 

o W tym też oczywiście 
dla ruchu rowerowego: 

o Stworzenie 12 głównych 
tras rowerowych i 3 
obwodowych 

o Uspokojenie ruchu i 
strefy tempo 30 na 
pozostałych ulicach 

o Rozwój systemu roweru 
publicznego 



Podstawy polityki prorowerowej 

o „Z chaosu do porządku”: 
Manifest na rzecz bezpiecznej, 
zrównoważonej i 
autonomicznej mobilności w 
drodze do/z szkoły 

o Podstawa i narzędzie 
zarządzania mobilnością 
wśród najmłodszych i ich 
opiekunów 



Cel Manifestu 

o W 1971 roku 80% dzieci jeździło do szkoły rowerem lub 
pieszo, obecnie ponad 70% jeździ samochodem rodziców 

o Skutkuje to gorszą kondycją fizyczną, izolacją społeczną i 
mniejszą autonomią dzieci, wpływa na pogorszenie 
warunków podróży dla wszystkich 

o Celem polityki rowerowej miasta jest odwrócenie 
niekorzystnego trendu, przy zaangażowaniu wszystkich 
uczestników – dzieci, rodziców, nauczycieli 

o Najbardziej udany projekt to „Bicibus” – autobus rowerowy 

o Są też inne, np. warsztaty rowerowe dla dzieci, doradcy 
mobilności w szkołach, spotkania z rodzicami itd. 



4. Bicibus 



Założenia projektu 

o Pomysł jest prosty: wspólny dojazd grupy dzieci do szkoły 
rowerem, pod nadzorem rodziców 

o Trasy „bicibusów” zoptymalizowane tak, by każde dziecko 
miało cały czas opiekę (prowadzącego lub własnego 
rodzica) 

o Bicibusy „kursują” wg określonego rozkładu jazdy z 
wyznaczonych przystanków na trasie przejazdu 

o W razie niepogody albo na krótkich trasach – pieszy 
odpowiednik 



Założenia projektu c.d. 

o Rodzice i opiekunowie są szkoleni z zakresu BRD 

o Dzieci otrzymają pakiet startowy: kask, odblask, ponczo, 
stelaż na plecak, oraz także odbywają specjalne zajęcia 

o Drobne zmiany infrastrukturalne: wyniesione przejścia, 
zaznaczone trasy bicibusa itd.. 



























Wyniki projektu 

o Ponad 550 dzieci 
korzysta z Bicibusa 

o Ponad 60% dzieci 
dojeżdża/dochodzi do 
szkoły w sposób 
zrównoważony 

o Sieć 51 doradców 
mobilności w 54 szkołach 

o Nagroda CIVITAS w 2012 

TOTAL SCHOOLS INVOLVED 16

PUPILS BY BICIBUS 510

PUPILS BY PEDIBUS 55

TOTAL PUPILS 565

BICIBUS ROUTES 35

PEDIBUS ROUTES 5

TOTAL 'HOME SCHOOL' ROUTES 40

KM COVERED BY BICIBUS 51,2

KMCOVERED BY PEDIBUS 3,0

TOTAL KM 54,2

BICIBUS/PEDIBUS SCHOOL YEAR 2009/2010



Dziękuję za uwagę! 

Tamás Dombi 

Koordynator projektu INVOLVE 

t.dombi@ztm.waw.pl 


