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„Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”  

• równoważenie rozwoju systemu transportowego m.in. poprzez wpływanie na 

popyt na transport, tak aby ograniczać użytkowanie samochodów w miastach 

• konkurencyjność proekologicznych środków transportu wobec samochodu –  

promowanie ruchu rowerowego i pieszego, transportu zbiorowego 

• podstawowe narzędzia oddziaływania na popyt:  

• zachęty do korzystania z proekologicznych środków transportu i 

ograniczenia dla ruchu samochodów,  

• instrumenty prawne, wymuszające funkcjonowanie systemu transportu 

według ustalonych zasad,  

• instrumenty fiskalne  (taryfy, opłaty),  

• promowanie „kultury mobilności” poprzez edukację społeczną, w tym 

kampanie informacyjno-reklamowe 

Kształtowanie popytu na transport/ 

dokumenty krajowe  
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„Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” 

 

 Zarządzania popytem na transport poprzez: 

• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,  

• upowszechnianie nowych form lokomocji takich, jak systemy 

współkorzystania z pojazdów, 

• promowanie rozwiązań ograniczających popyt na podróże, m.in. poprzez 

rozwój systemu telepracy, częstsze organizowanie video-konferencji.  

Kształtowanie popytu na transport/ 

dokumenty krajowe  



4 

Krajowa Polityka Miejska  

 

Transport i mobilność miejska / Kształtowanie zachowań komunikacyjnych:  

• Zasadniczy priorytet – starania na rzecz zmiany zachowań 

komunikacyjnych – odwrócenie trendu polegającego na wzrastającym 

uzależnieniu od codziennego wykorzystywania samochodu osobowego. 

• Znaczna część instrumentów w rękach władz samorządowych; zasób i 

skuteczność instrumentów – wzbogacane i optymalizowane przez zmiany 

prawne i rozwiązania organizacyjne z poziomu rządu.  

• Kompleksowe działania, w tym działania prawne, planistyczne, 

inwestycyjne, fiskalne, organizacyjne. 

 

Kształtowanie popytu na transport/ 

dokumenty krajowe  
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Zarządzanie mobilnością/  

dokumenty na poziomie miast  

„Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015” 

• zarządzanie mobilnością – jeden ze środków realizacji celów polityki 

• zarządzanie mobilnością utożsamiane z „tworzeniem warunków 

przestrzennych, socjalnych i gospodarczych do obniżania potrzeby 

dokonywania podróży i/lub ich realizowania przyjaznymi środkami 

podróżowania, bądź odbywania poza godzinami szczytów przewozowych”  

• dostarczanie informacji, zindywidualizowanie planowanie podróży 

• promowanie poprzez edukację społeczną oraz kampanię informacyjno – 

reklamową proekologicznych środków oraz odpowiedzialnego korzystania 

z samochodu, 

• informowanie o negatywnym wpływie samochodu na jakość i szybkość 

poruszania się w mieście oraz na zdrowie mieszkańców, 

• edukacja i informacja o zachowaniach przyjaznych miastu i środowisku 
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„Wrocławska polityka mobilności” 2013  

Zarządzanie przemieszczeniami w mieście, wpływanie na zachowania:  

• tworzenie warunków przestrzennych, społecznych i gospodarczych 

(zmniejszanie długości podróży, wybór środka, podróże poza szczytem),  

• kreowanie podziału zadań przewozowych  

• zachęcanie do odbywania podróży środkami transportu niesamochodowego,  

• wprowadzanie atrakcyjnych form edukacji przedszkolnej i szkolnej  

• zachęcanie dużych generatorów ruchu do realizacji planów mobilności           

i wspieranie ich w działaniach  

• inicjowanie lub wspieranie wydarzeń publicznych dotyczących polityki 

zrównoważonej mobilności  

• informowanie mieszkańców o wpływie środków transportu na zdrowie            

i jakość życia, inspirowanie do świadomego ograniczania użytkowania 

samochodu  

 

Zarządzanie mobilnością/  

dokumenty na poziomie miast  



Uwarunkowania 

• Kult samochodu 

• Brak odpowiedniej infrastruktury dla transportu rowerowego, jakość 

usług transportu publicznego,  

• Brak powszechnego zastosowania instrumentów fiskalnych, 

planistycznych, prawnych  

 

Zarządzanie mobilnością (MM), Zarządzanie popytem na transport 

(TDM) 

 

• Dostępność środków finansowych 

• Brak świadomości decydentów o konieczności i zasadności 

realizacji działań 
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Zarządzanie mobilnością  

w warunkach polskich  



Wykorzystanie instrumentów, dzięki którym:  

• zachęca się użytkowników do korzystania z samochodów 

prywatnych  w mniejszym stopniu niż do tej pory,  

• wskazuje się nowe sposoby użytkowania pojazdów indywidualnych,  

• propaguje się transport publiczny,  podróże piesze i rowerowe,  

• stwarza się dogodne warunki dla podróży realizowanych 

opcjonalnymi do samochodu, środkami transportu, 

• wprowadza się ograniczenia dla ruchu samochodów. 

Zarządzanie mobilnością w warunkach polskich  

Photos: www.photosearch.co.uk 



ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (1)  

 

 

                                                                                                               

Marketing zrównoważonej mobilności, Kraków  

• Seminaria dla dzieci i młodzieży: „Idea zrównoważonej mobilności,  

nowoczesna komunikacja we współczesnych zatłoczonych metropoliach” 

• Spotkania ze środowiskiem biznesu dotyczące wdrażania planów 

mobilności i systemu carpooling 

Zdjęcia: UMK 



Marketing zrównoważonej mobilności Kraków  

ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (2)  

trzy miesiące kampanii – ponad tysiąc osób uczestniczących,  

prawie dwa i pół tysiąca wydanych nagród  Zdjęcia: UMK 



ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (3) 

 
   Forum mobilności w Krakowie  

 

                                                                                                               
• Platforma wymiany poglądów na tematy związane z wdrażaniem rozwiązań 

transportowych, często wzbudzających kontrowersje 

• Miejsce otwartej dyskusji 

• Forma zaangażowania społeczeństwa   

Zdjęcia: UMK 



• Uczniowie  II klasy (ośmiolatki) – 5 szkół 

podstawowych.  

• Grupa od pięciorga do ośmiorga dzieci, 

które w towarzystwie osoby dorosłej idą  

do szkoły na wcześniej ustalonej trasie.  

• Przy „liniach” drogi do szkoły znajdują się 

„przystanki”, z których dzieci są 

odbierane.  

• Dzieci na zmianę obejmują rolę „kierowcy 

autobusu”.  
 
 

Pieszy autobus w Gdyni  

 

ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (4) 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 



 Pieszy autobus w Gdyni  

 aspekt edukacyjny i społeczny: 

• zrównoważony transport, 

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym,  

• zawieranie znajomości, 

• orientacja przestrzenna, 

• samodzielność 

 zaangażowanie nauczycieli i/lub rodziców 

 

ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (5) 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 



• Systemy wypożyczalni rowerów miejskich 

• Systemy Bike&Ride 

 

 

 

ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (6) 

 

Źródło: http://tbs-wroclaw.pl 

Źródło: http://interia360.pl 



 

Organizacja nowych usług transportu publicznego – Tele-bus   

 

                      

ZM w warunkach polskich/ wybrane przykłady (7) 

 

Zdjęcie: MPK SA 



Plan mobilności –  

pakiet różnych instrumentów zarządzania mobilnością 

wdrażany w odniesieniu do obiektów i obszarów,  

generujących i absorbujących duże potoki ruchu.  

Plan mobilności 

Photos: www.photosearch.co.uk 



Plan mobilności  

• Wyodrębnione obszary miasta: 

• Centra miast 

• Osiedla 

• Zespoły przemysłowe  

 

• Duże instytucje i przedsiębiorstwa: 

• Urzędy miast  

• Szkoły, uniwersytety  

• Szpitale 

• Zakłady produkcyjne 

• Obiekty handlowe 

 

• Wydarzenia incydentalne: 

• Targi  

• Koncerty  

• Imprezy sportowe  



• działania informacyjne, doradcze, edukacyjne i promocyjne 

• działania organizacyjne, koordynacyjne 

• rozwiązania dotyczące polityki parkingowej  

• instrumenty finansowe  

• rozwiązania dotyczące organizacji czasu pracy  

• projekty tzw. małej infrastruktury   

Plan mobilności integruje:  



www.eltis.org 

Cele planów mobilności 
 

• Zmiana zachowań komunikacyjnych adresatów projektu w 

kierunku pro – ekologicznych środków transportu  

• Poprawa dostępności do obszarów i instytucji  

• Redukcja potrzeb parkingowych 

• Redukcja zatłoczenia komunikacyjnego 

 

 



Metodologia realizacji planów mobilności 

• Określenie celów planu mobilności 

• Wyznaczenie zakresu działania  

• Analiza stanu istniejącego  

• Konsultacje z adresatami projektu 

• Sprecyzowanie działań koniecznych do wdrożenia w ramach 

planu mobilności  

• Konsultacje z adresatami projektu 

• Faza wdrażania działań i rozwiązań 

• Ocena wdrożonych rozwiązań 



Inicjatywa CiViTAS II  

„Bardziej ekologiczny i lepszy transport w miastach” 

„Cleaner and better transport in cities” 

 

 

Projekt CARAVEL  

„Ku nowym sposobom podróżowania” 

„Travelling towards a new mobility” 

 

 

Zadanie 11.9 „Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki 

Krakowskiej” 

Plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej 



 

  Dlaczego Politechnika Krakowska?  
 

 

• posiada kilka obiektów w różnych obszarach miasta 

• kampus Warszawska jest zlokalizowany w centrum miasta 

• pracownicy i studenci generujący duży ruch 

• zmiany w obsłudze transportowej kampusu Warszawska 

(uruchomienie linii tramwaju szybkiego i klasycznego) 

 



Analiza stanu istniejącego (2005,2006) 

• badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych i preferencji 

pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, 

• inwentaryzacja przewoźników operujących w pobliżu kampusów PK 

(MPK, PKP, PKS, prywatni przewoźnicy),  

• badania ankietowe dotyczące struktury użytkowników linii nr 129 

• inwentaryzacja ścieżek rowerowych w pobliżu kampusów PK oraz 

stojaków rowerowych w kampusach PK, 

• analiza ruchu pieszego w pobliżu kampusów PK, 

• analiza sytuacji parkingowej w kampusach PK. 
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 System carpooling na PK  

 

• Stworzenie systemu carpooling dla pracowników i studentów 

pod nazwą „Jedźmy razem” 

 

• Uruchomienie internetowej strony systemu carpooling 

www.jedzmyrazem.pk.edu.pl 

 

Działanie zrealizowane (1) 



Nowa strona informacyjna www.info–komunikacja.one.pl  

o podróżowaniu w Krakowie: 

• transportem publicznym  

• rowerem 

• w systemie carpooling 

• „planner podróży”–   

określanie trasy  i czasu podróży  

realizowanej samochodem  

lub transportem publicznym 

 

 

 

Działanie zrealizowane (2) 



 Stworzenie stanowiska konsultanta mobilności 

  

• Doradzanie pracownikom i studentom w zakresie racjonalnych decyzji 
dotyczących podróżowania,  

• Oddziaływanie na proekologiczne zachowania komunikacyjne 

• Informowanie o kierunkach rozwoju infrastruktury transportowej w mieście 

• Informowanie o wpływie transportu na środowisko  

 

Działanie zrealizowane (3) 



 Polityka parkingowa 

 

Dwukrotne zwiększenie opłaty za identyfikator 

uprawniający do wjazdu teren PK (2007) 

1. Rezultaty (wg ankiety z października 2008)  5% pracowników i 9% 

studentów zaocznych deklarowało, że zmieniło środek transportu 

 

 

2. Porównanie liczby identyfikatorów (2006 i 2008): 

Pracownicy: 1550  1468,  

Studenci zaoczni: 800  980 (!) 

Działanie zrealizowane (4) 



Działanie zrealizowane (5) 

 Polityka rowerowa 

• 23 nowe stojaki przy poszczególnych budynkach PK  

• skrócenie szlabanów wjazdowych 

• tablice informacyjne o rozmieszczeniu stojaków rowerowych na terenie PK 

 



Stworzenie koncepcji lepszego skomunikowania kampusów PK 

transportem publicznym 

Plany  Zmiana trasy linii 129 (skrócenie czasu przejazdu) + przystanek 

końcowy na terenie kampusu w Czyżynach  

Działanie zrealizowane (6) 



 Stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych pomiędzy kampusami 

• Wariant tymczasowy  zmiana organizacji ruchu na kilku ulicach, 

ułatwienia dla rowerzystów (oznakowanie poziome i pionowe, 

obniżenie krawężników itp.) 

 

• Wariant docelowy  przebudowa ulic 

Działanie zrealizowane (7) 



Warsztaty dla studentów  

Działanie zrealizowane (8) 



Informacja dla studentów I roku o możliwościach skorzystania 

z usług transportu zbiorowego w mieście 

 

Działanie zrealizowane (9) 



 

 

Happeningi  

 

Działanie zrealizowane (10) 



 

Udział podróży realizowanych w systemie carpooling w dojazdach 

do PK został zwiększony :  

• Dla pracowników: z 1% do 5%  

• Dla studentów dziennych: z 0% do 7% 

• Dla studentów zaocznych: z 1% do 17% 

 

 Udział jednoosobowych podróży realizowanych samochodem  w 

podróżach do PK został zmniejszony: 

• Dla pracowników: z 45% do 41%  

• Dla studentów zaocznych: z 50% do 30% (!) 

 

 

 

 

Rezultaty (1) 



 

• Zmniejszono zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla 

samochodów w kampusach PK, w skutek zwiększenia udziału 

podróży realizowanych w systemie  carpooling   

 

• Udział rowerów w podróżach pracowników do kampusów PK  został 

zwiększony z 1% do 2% 

 

• Pakiet inicjatyw realizowanych w ramach planu mobilności został 

włączony do zapisów Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa 

(2007) 

 

 

Rezultaty (2) 



Czynniki utrudniające i sprzyjające osiąganiu 

celów planu mobilności 

• Przebudowa układu ulic w  pobliżu kampusu przy ul. Warszawskiej  

• Nowe przyjazne samochodom inwestycje (tunel pod układem 

torowym Dworca Głównego, Rondo Mogilskie) 

 

•  Współpraca z jednostkami administracji publicznej 

  Opóźnienia w realizacji koncepcji 

  Brak zgody na niektóre rozwiązania 

 

• Współpraca ze studentami, Samorządem Studentów, Radą Osiedla 

Studenckiego PK 

•  Współpraca z administracją PK i  z partnerami projektu CARAVEL 
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• Zarządzania mobilnością, jako obowiązkowy przedmiot dla 

studentów specjalności Transport Miejski oraz kierunku 

Gospodarka Przestrzenna: 

• Ćwiczenie projektowe – koncepcja planu mobilności 

• Warsztaty symulacyjne   

• Sieć Miast CIVINET POLSKA   

  

 

• Prace badawcze, w tym testowanie w warunkach polskich 

oprogramowania Mobility Manager, wspomagającego proces 

planowania planu mobilności  

Działania Politechniki Krakowskiej w zakresie 

popularyzacji zarządzania mobilnością  



Podsumowanie (1) 

Realizacja koncepcji zarządzania mobilnością przyczynia się do: 

• poprawy świadczonych usług i warunków podróży realizowanych 

transportem publicznym, rowerem, pieszo, 

• wzrostu udziału proekologicznych środków transportu w podróżach, w 

tym udziału środków transportu publicznego, 

• poprawy dostępności transportowej obiektów i obszarów  miejskich, 

 

Źródło: UMK 



Realizacja koncepcji zarządzania mobilnością przyczynia się do: 

• redukcji potrzeb parkingowych w centrum, wykorzystania 

dotychczasowej przestrzeni parkingowej na inne cele, 

• poprawy jakości przestrzeni publicznej, 

• redukcji zatłoczenia komunikacyjnego,  

• redukcji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

 

 

Podsumowanie (2) 

Źródło: www.eltis.org 



• Zmiana zachowań komunikacyjnych – wieloetapowy i długi 

proces  

• Konieczność współuczestnictwa i wsparcia ze strony adresatów 

• Najlepsze efekty – integracja działań „miękkich”  i „twardych” 

według zasady „kijek i marchewka”: 

– wysokiej jakości usługa transportu publicznego, dogodne 

warunki dla ruchu rowerowego i pieszego, opcje dla 

samochodu 

– ograniczenia dla ruchu samochodów (tam gdzie jest to 

uzasadnione np. w centrach miast) 

– działania promocyjne, edukacyjne, informacyjne i doradcze 

 

 

 

Podsumowanie (3) 



Dziękuję za uwagę! 

Katarzyna Nosal 

Politechnika Krakowska 

CIVINET POLSKA  

knosal@pk.edu.pl 

Warszawa, 15 – 16 października 2014 
42 


