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Abstrakt 
 
Celem niniejszej notatki jest analiza koncepcji zarządzania mobilnością, 
ważnego instrumentu wykorzystywanego do radzenia sobie z 
problemami związanymi z ruchem miejskim oraz z zagęszczeniem ruchu. 
W niniejszej notatce przedstawione zostały trzy główne rodzaje środków 
miękkich – system wypożyczania samochodów, system wspólnych 
dojazdów i plany dojazdów – oraz kilka najważniejszych projektów 
realizowanych w wybranych miastach europejskich. Na końcu niniejszej 
notatki przedstawione zostały natomiast zalecenia odnośnie do roli UE i 
władz lokalnych. 
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STRESZCZENIE 
 
Kontekst 
 
Mobilność można traktować jako zdolność do przemieszczania się (Giuliano, Hu, i Lee, 
2003), mimo że jej znaczenie mogłoby być znacznie szersze, ponieważ mobilność obejmuje 
nie tylko czynność przemieszczania się, lecz także, co ważniejsze, możliwość podjęcia przez 
osobę przemieszczającą się decyzji o czasie i celu podróży w oparciu o informacje 
pozwalające na optymalizację podróży. 
 
Mimo że mobilność w znaczny sposób przyczynia się do wzrostu społeczno-gospodarczego 
obszarów miejskich, jej pozytywne oddziaływanie należy także zestawić z negatywnymi 
skutkami spowodowanymi nagłym wzrostem zapotrzebowania na mobilność w ciągu 
ostatnich 20 lat. 
 
W związku z tym za najważniejszy cel stanowiący podstawę obecnych podejść i rozwiązań 
dotyczących przyszłej mobilności uważa się „bardziej zrównoważony rozwój”. 
Zrównoważony rozwój powinien stanowić fundament wszystkich polityk i strategii na rzecz 
systemu transportu zorganizowanego w większym stopniu zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju pod względem środowiska (CO2, zanieczyszczenie powietrza, 
hałas) i konkurencyjności (zagęszczenie ruchu), z uwzględnieniem problemów społecznych. 
Dlatego też koncepcja zrównoważonego rozwoju zdecydowanie wykracza poza potrzebę 
reagowania na zarządzanie przepływem ruchu drogowego i jego skutkami, jako że powinna 
uwzględniać także np. koszty mobilności w odniesieniu do wykluczenia społecznego, 
spójności gospodarczej i społecznej oraz zmian demograficznych, które w przyszłości będą 
kształtować strukturę europejskich miast. 
 
Bazując na zarysowanym kontekście, mimo że zgodnie z zasadą pomocniczości polityka 
miejska wchodzi w głównej mierze w zakres kompetencji władz lokalnych, można 
stwierdzić, że od czasu przyjęcia białej księgi dotyczącej polityki transportowej (KE, 2001) 
Unia Europejska (UE) zaczęła odgrywać w tej dziedzinie ważną rolę. Działania UE mają na 
celu zaoferowanie władzom lokalnym konkretnego wsparcia służącego promowaniu nowej 
kultury mobilności w miastach, w ramach której zrównoważony i przystępny cenowo 
transport miejski stanowi klucz do tego, aby miasta były dynamiczne i tętniły życiem. 
Wyjaśnia to także, dlaczego wsparcie UE przybrało szereg form wskutek połączenia działań 
politycznych i pomocy w postaci wytycznych. 
 
Cel 
 
Niniejsza notatka jest jedną z trzech notatek dotyczących mobilności w miastach.2Celem 
niniejszej notatki jest analiza koncepcji zarządzania mobilnością, ważnego instrumentu 
wykorzystywanego do radzenia sobie z problemami związanymi z ruchem miejskim oraz z 
zagęszczeniem ruchu. 
 
W niniejszej notatce podkreślono główne cechy zarządzania mobilnością oraz zawarto 
omówienie głównych instrumentów i usług. Głównym celem zarządzania mobilnością jest 
zmniejszenie zależności od samochodów prywatnych oraz zmniejszenie potrzeby 
przemieszczania się; takie zorientowane na zapotrzebowanie podejście do transportu 

                                                 
2  Pozostałe dwie notatki przygotowane na wniosek Komisji Transportu i Turystyki dotyczą „Planów 

zrównoważonego transportu miejskiego (SUTP)” i „Wspierania transportu rowerowego”. 
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pasażerskiego obejmuje zestaw narzędzi służących wsparciu i promowaniu zmiany podejść 
osób podróżujących oraz zwyczajów podróżnych w celu zwrócenia uwagi na zrównoważone 
rodzaje transportu. Narzędzia te zazwyczaj opierają się na informacjach, organizacji i 
koordynacji oraz wymagają promocji i połączenia w pakiet dobrowolnych działań mających 
na celu zmniejszenie zależności od samochodów prywatnych oraz promowanie korzystania 
z innych rodzajów transportu. Cel ten można osiągnąć poprzez realizację następujących 
trzech działań: systemu wypożyczania samochodów, wspólnych dojazdów oraz planów 
dojazdów. 
 
Co ważne, przedmiotowa analiza nie obejmuje systemów ustalania opłat (łącznie z 
dostępem i ograniczeniami parkowania), mimo że są one ważnymi instrumentami w ramach 
zarządzania mobilnością i można by je było zastosować w połączeniu ze środkami 
„miękkimi”. W rzeczywistości ich celem jest wpływ na funkcjonowanie mobilności. Mogą się 
one także wzajemnie uzupełniać: podczas gdy środki miękkie służą do przekonania 
użytkowników do rzadszego korzystania z samochodów poprzez optymalizację podróży, 
systemy ustalania opłat wpływają na zwyczaje podróżne poprzez ograniczanie i/lub 
regulowanie dostępu samochodów (pobieranie opłat drogowych, strefy środowiskowe, 
opłaty miejskie, systemy parkowania itd.). 
 
Ponadto integracja środków w zakresie zarządzania mobilnością z systemami pobierania 
opłat jest głównym narzędziem na rzecz przyszłości. W związku z tym w niniejszej notatce 
podkreślono istotną rolę centrów mobilności, których celem jest promowanie, wspieranie i 
ułatwianie dostępu do usług transportowych. 
 
Zarys treści 
 
Niniejsza notatka składa się z czterech rozdziałów. 
 
Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie, a drugi rozdział przedstawia koncepcję 
zarządzania mobilnością ze szczególnym uwzględnieniem głównych instrumentów i ram 
instytucjonalnych. 
 
Celem zarządzania mobilnością jest zwiększenie efektywności organizacji mobilności w 
miastach ze szczególnym naciskiem na zastosowanie trwałych praktyk. Najważniejszym 
założeniem jest promowanie zmiany modalnej na korzyść bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, które mogą stanowić alternatywę dla korzystania z własnego 
samochodu. 
 
Zarządzanie mobilnością jest podejściem do transportu pasażerskiego zorientowanego na 
zapotrzebowanie, które obejmuje zestaw narzędzi służących wsparciu i promowaniu zmiany 
podejść osób podróżujących oraz zwyczajów podróżnych w odniesieniu do zrównoważonych 
rodzajów transportu. Narzędzia te zazwyczaj opierają się na informacjach, organizacji i 
koordynacji oraz wymagają promocji i połączenia w pakiet dobrowolnych działań mających 
na celu zmniejszenie zależności od samochodów prywatnych oraz promowanie korzystania 
z innych rodzajów transportu. 
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Cechy zarządzania mobilnością  

Przebiegi 
czasowe Podejście Cele Poziomy realizacji 

W perspektywie 
krótkoterminowej 

Mechanizm transportowy 
zorientowany na 
zapotrzebowanie na 
transport można 
stosować jako: 
 
- strategiczne 

narzędzie zarządzania 
zapotrzebowaniem; 

- środek właściwy dla 
danej lokalizacji (lub 
dla danego obszaru). 

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na użytkowanie samochodów 
poprzez: 
 
- zwiększenie atrakcyjności i 

praktyczności innych 
rodzajów transportu; 

- zmianę podejść i zwyczajów 
osób podróżujących. 

- Poziom zarządzania (rola 
centrum mobilności); 
 

- Poziom danej lokalizacji (rola 
biura ds. mobilności, 
kierownika ds. zarządzania 
mobilnością oraz 
koordynatora ds. 
mobilności); 

 
- Pośrednicząca rola 

konsultanta ds. mobilności. 

 
Głównym celem zarządzania mobilnością jest wdrożenie „środków miękkich”. Terminu 
„miękkie” używa się w celu odróżnienia tych inicjatyw od środków „twardych”, które 
odnoszą się do usprawnień technicznych w zakresie infrastruktury transportowej lub działań 
transportowych, inżynierii ruchu i kontroli przestrzeni drogowej. Środki „miękkie” odnoszą 
się również do sposobu reakcji osób podróżujących, uwzględniających inicjatywy, które 
często obejmują zwyczajowe i ekonomiczne motywacje do wyboru rodzaju transportu. 
Nacisk położony jest bardziej na zarządzanie i działania marketingowe niż na aktywność i 
inwestycje. 
 
W rozdziale trzecim przedstawiono obecnie realizowane istotne projekty w zakresie 
mobilności: system wypożyczania samochodów, wspólne dojazdy i plany dojazdów. W 
rozdziale tym opisane zostały koncepcje, korzyści i problemy związane z poszczególnymi 
środkami miękkimi; są w nim też zawarte przeglądy studiów przypadku i analizy głównych 
potencjalnych wyzwań. 
 
System wypożyczania samochodów (ang. car sharing) odnosi się do usług wypożyczania 
samochodów, które mają zastąpić korzystanie z prywatnych samochodów. W ten sposób 
sporadyczne użytkowanie samochodu jest tańsze, co jednocześnie zachęca do rzadszej 
jazdy samochodem oraz, na ile jest to możliwe, opiera się na alternatywnych rodzajach 
transportu. Do głównych systemu wypożyczania samochodów zalicza się: dostępność, 
przystępność cenową, wygodę i niezawodność.  
 
Wspólne dojazdy (ang. car pooling/ride sharing) są formą podróżowania, która polega na 
udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie osobie lub osobom, które 
podróżują w tym samym kierunku. Wspólne dojazdy różnią się od systemu wypożyczania 
samochodów tym, że w przypadku wspólnych dojazdów dochodzi wyłącznie do 
udostępnienia miejsca w samochodzie, a nie do wypożyczenia samochodu.  
 
Plan dojazdu (ang. travel plan) jest strategią zarządzania opracowywaną przez zakład 
pracy, szkołę lub inną organizację w celu promowania bezpiecznych, zdrowych i 
zrównoważonych możliwości podróżowania. Plan dojazdu jest instrumentem w zakresie 
planowania, którego celem jest ograniczenie użytkowania samochodów oraz zachęcenie 
osób dojeżdżających do pracy do korzystania z innych środków transportu, na przykład 
transportu publicznego, rowerowego, systemu wypożyczania samochodów czy wspólnych 
dojazdów. Instrument ten służy również promocji elastycznych warunków pracy, na 
przykład zdalnego dostępu lub pracy zdalnej.  
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W rozdziale tym podkreślona została również rola centrów mobilności, które można 
traktować jako punkt centralny zarówno po stronie podaży, jak i zapotrzebowania. Centra 
mobilności po pierwsze umożliwiają dostawcom usług transportowych podjęcie współpracy, 
a po drugie łączą różne usługi z zakresu mobilności. Centra mobilności skupiają wszystkie 
usługi i w ten sposób służą za platformę przeznaczoną do transmisji i wymiany danych.  
 
Rozdział czwarty zawiera komentarze opierające się na analizach przedstawionych w 
poprzednich rozdziałach z uwzględnieniem niektórych zaleceń odnośnie do przyszłej roli UE 
w tej dziedzinie. Biorąc pod uwagę zasadę pomocniczości, UE może w znaczny sposób 
przyczynić się do zarządzania mobilnością poprzez odgrywanie przewodniej roli w 
ustanawianiu wspólnych ram i podejść, gdzie każde miasto może mieć możliwość wyboru 
narzędzi i metod, które są najlepiej dostosowane do konkretnego kontekstu. UE może 
przede wszystkim uczestniczyć w realizacji polityki zarządzania mobilnością na szczeblach 
lokalnych. Wkład UE koncentrowałby się głównie na: 
 
 zintegrowaniu zarządzania mobilnością w ramach szerszego procesu planowania. 

Wymaga to równoczesnego opracowania metody oceniania, zwłaszcza z perspektywy 
ekonomicznej, jak również zaproponowania wspólnych ram oceniania; 

 
 promowaniu internalizacji kosztów zewnętrznych celem utorowania drogi dla równego 

traktowania wszystkich rodzajów transportu, a zwłaszcza w celu zwiększenia 
konkurencyjności tych rodzajów transportu, które są słuszną alternatywą dla 
użytkowania samochodu. Oprócz opracowania systemów opłat drogowych należałoby 
również zbadać stosowanie instrumentów rynkowych oraz zachęt ekonomicznych; 

 
 wprowadzeniu inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz norm technicznych 

w celu zwiększenia kompatybilności systemów transportowych w różnych państwach 
członkowskich oraz dalszej integracji ITS w ramach procesu planowania; 

 
 rozpowszechnianiu dobrych praktyk i wspieraniu wymiany wiedzy za pośrednictwem 

istniejących platform i inicjatyw (np. EPOMM, ELTIS, Europejski Tydzień Mobilności). 
 
Cztery załączniki do niniejszej notatki zawierają: przykłady europejskich systemów 
wypożyczania samochodów i systemów wspólnych dojazdów (każdemu systemowi 
poświęcony jest jeden załącznik); przegląd ostatnich projektów badawczych UE oraz planów 
dojazdów; oraz opis zintegrowanego podejścia wdrożonego w Bremie. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Mobilność w miastach 

Mobilność można traktować jako zdolność do przemieszczania się (Giuliano, Hu i Lee, 2003 
r.), mimo że jej znaczenie mogłoby być znacznie szersze, ponieważ obejmuje ona nie tylko 
czynność przemieszczania się, lecz także, co ważniejsze, możliwość podjęcia przez osobę 
przemieszczającą się decyzji o czasie i celu podróży w oparciu o informacje pozwalające na 
optymalizację podróży. 
 
Ponieważ mobilność ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia, jest nierozerwalnie 
związana z systemem transportu miejskiego. Oba te elementy bezpośrednio wpływają na 
codzienne życie ludzi i odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich funkcjach społeczeństwa. 
Mają także wpływ na możliwości uczestnictwa w życiu towarzyskim i interakcji ze 
społecznościami.  
 
Jednak mimo że mobilność w zasadniczy sposób przyczynia się do wzrostu społeczno-
gospodarczego obszarów miejskich, jej pozytywne oddziaływanie należy także zestawić z 
negatywnymi skutkami spowodowanymi wzrostem zapotrzebowania na mobilność w ciągu 
ostatnich 20 lat. Jest to szczególnie ważne z perspektywy zapotrzebowania na mobilność na 
szczeblu lokalnym i na szczeblu miast.  
 
Miasta stanowią decydującą część systemu transportu, zwłaszcza dlatego, że jak 
zaznaczono w niedawno przyjętym planie działania Komisji Europejskiej (KE) na rzecz 
mobilności w miastach, ponad 72% (ONZ, 2007) ludności w Europie żyje na obszarach 
miejskich i przewiduje się wzrost tego odsetka. 
 
Miasta napędzają wzrost gospodarczy i rozwój, ponieważ ok. 85% PKB UE wytwarzanych 
jest na obszarach miejskich. Jednocześnie ruch miejski powoduje 40% łącznych emisji CO2 
i 70% emisji innych zanieczyszczeń. 
 
Wyzwania takie jak zagęszczenie ruchu drogowego, bezpieczeństwo drogowe, 
oddziaływanie na środowisko (w każdej dyskusji na temat przyszłej mobilności w miastach i 
systemu transportu miejskiego należy uwzględnić strategie polityczne mające na celu 
osiągnięcie ambitnych celów UE w zakresie redukcji emisji CO2 o „20-20-20”), 
niekontrolowany rozwój miast, rosnące zapotrzebowanie na mobilność (w głównej mierze 
zaspokajane dzięki prywatnym samochodom), są wspólne dla wielu europejskich miast. 
Potrzeba rozwiązania tych problemów stała się jeszcze ważniejsza z punktu widzenia 
trwałego utrzymania wysokiej jakości życia oraz konkurencyjnej i płynnej mobilności osób i 
towarów. Mobilność w miastach jest w zasadniczy sposób zakorzeniona w codziennym życiu 
obywateli UE, dlatego stanowi poważny przedmiot ich obaw. Dowodzi tego badanie 
Eurobarometru z lipca 2007 r., w którym 90% Europejczyków stwierdziło, że sytuacja 
transportu na ich obszarze wymaga poprawy (Eurobarometr, 2007). 
 
W związku z tym najważniejszym celem stanowiącym podstawę obecnych podejść i 
rozwiązań dotyczących przyszłej mobilności jest „bardziej zrównoważony rozwój”. 
Zrównoważony rozwój powinien stanowić fundament wszystkich polityk i strategii na rzecz 
systemu transportu zorganizowanego w większym stopniu zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju pod względem środowiska (CO2, zanieczyszczenie powietrza, 
hałas) i konkurencyjności (zagęszczenie ruchu), z uwzględnieniem problemów społecznych. 
Dlatego też koncepcja zrównoważonego rozwoju zdecydowanie wykracza poza potrzebę 
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reagowania poprzez zarządzanie przepływem ruchu drogowego i jego skutkami, jako że 
powinna uwzględniać także np. koszty mobilności w odniesieniu do wykluczenia 
społecznego, spójności gospodarczej i społecznej oraz zmian demograficznych, które w 
przyszłości będą kształtować strukturę europejskich miast. 
 
Zwiększenie dostępności, skuteczności i ekologiczności oraz wzmocnienie integralnego 
charakteru mobilności w miastach nie jest łatwym zadaniem. Należy bowiem uwzględnić 
wszystkie czynniki uzależnione od tego, jak sam transport miejski będzie się rozwijał w 
przyszłości, a także kierunków, w których będzie zmierzał w związku z postępem 
technologicznym, zmianami demograficznymi, społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi 
oraz ich skutkami. 

1.2. Inicjatywy UE 

Bazując na kontekście zarysowanym w części 1.1., mimo że zgodnie z zasadą 
pomocniczości polityka miejska wchodzi w głównej mierze w zakres kompetencji władz 
lokalnych, można stwierdzić, że od czasu przyjęcia białej księgi dotyczącej polityki 
transportowej (KE, 2001) Unia Europejska zaczęła odgrywać w tej dziedzinie ważną rolę. 
Działania UE mają na celu zaoferowanie władzom lokalnym konkretnego wsparcia służącego 
promowaniu nowej kultury mobilności w miastach, w której zrównoważony i przystępny 
cenowo transport miejski stanowi klucz do tego, aby miasta były dynamiczne i tętniły 
życiem. Wyjaśnia to także, dlaczego wsparcie UE przybrało szereg form wskutek połączenia 
działań politycznych i pomocy w postaci wytycznych.  
 
Na poziomie polityki podstawą są zielona księga „W kierunku nowej kultury mobilności w 
mieście” (KE, 2007a) i plan działania na rzecz mobilności w miastach (KE, 2009), ponieważ 
stanowią kompleksową próbę zajęcia się różnymi wymiarami mobilności w miastach. W 
dwóch wspomnianych dokumentach KE uznaje różnice istniejące pomiędzy europejskimi 
miastami – mimo że wszystkie one stają wobec wspólnych i podobnych wyzwań – i 
podkreśla potrzebę wdrożenia podejścia, które powinno być maksymalnie zintegrowane i 
optymalizować wykorzystanie wszystkich rodzajów transportu (koncepcja 
współmodalności).  
 
KE uzyskała wsparcie pozostałych instytucji UE. Rezolucja w sprawie zielonej księgi (PE, 
2008a) oraz sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące planu działania na rzecz 
mobilności w miastach (PE, 2008b) przyjęte przez Parlament Europejski (PE), dwie opinie 
przyjęte przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (EKES, 2008) i Komitet 
Regionów (KR) (KR, 2008) oraz dyskusja w Radzie potwierdzają, że transport miejski i 
mobilność w miastach powinny stanowić integralną część europejskiego systemu transportu 
i że bez odpowiedniego uwzględnienia mobilności w miastach nie uda się osiągnąć celów UE 
określonych w polityce spójności oraz polityce dotyczącej środowiska naturalnego, zdrowia i 
gospodarki. 
 
W oparciu o bieżący rozwój polityki KE przedsięwzięła także szereg inicjatyw pełniących 
funkcję wytycznych. Jedna z nich, CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability Initiative), jest 
prawdopodobnie najbardziej znanym narzędziem mającym pomóc europejskim miastom we 
wdrażaniu lepiej zintegrowanych strategii zrównoważonego transportu miejskiego. Inne 
inicjatywy (np. EPOMM, ELTIS) przybrały formę platform służących wymianie najlepszych 
praktyk, baz danych i wytycznych. Wartość dodana wszystkich tych narzędzi polega na 
umożliwieniu władzom lokalnym (i) zdecydowanego i skutecznego zaangażowania oraz (ii) 
uzyskania wsparcia finansowego na potrzeby udziału w projektach demonstracyjnych i 
kampaniach. 
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1.3. Niniejsza notatka 

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zwróciła się o sporządzenie 
notatek w sprawie trzech kwestii, które odgrywają zasadniczą rolę w dyskusji na temat 
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w miastach. Te trzy obszary 
polityki (zrównoważone plany transportu miejskiego, zarządzanie mobilnością i wspieranie 
transportu rowerowego) zostaną przeanalizowane w trzech odrębnych notatkach, 
koncentrujących się na obecnych wyzwaniach i przyszłych szansach. W tabeli 1 
podsumowano główne cechy poszczególnych notatek. 
 
Tabela 1: Główne cechy planów zrównoważonego transportu miejskiego, 

zarządzania mobilnością i transportu rowerowego 

Temat Przebiegi 
czasowe  Podejście Główne cechy Rola UE 

Plany 
zrównoważonego 
transportu 
miejskiego 
(SUTP)  

- W perspektywie 
średnio- i 
długoterminowej 

- Strategiczne 
(długoterminowa 
wizja mobilności 
zgodnej z 
zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju) 

- Spójność celów 
SUTP i szerzej 
zakrojonych 
strategii krajowych 
pod względem 
zmniejszania 
problemów 
związanych z 
mobilnością; 

- Monitorowanie 
jest ważnym 
elementem 
wszystkich planów i 
służy kontroli 
stopnia realizacji 
celów oraz 
wdrożonych 
środków; 

- Integracja, która 
ma mieć charakter 
zarówno poziomy 
(pomiędzy 
obszarami 
polityki), jak i 
pionowy (pomiędzy 
szczeblami 
władzy). Jest to 
warunek wstępny, 
od którego 
wywodzą się dalsze 
założenia, cele i 
środki; 

- Zaangażowanie 
społeczne i 
akceptacja 
społeczna są 
kluczem do 
sukcesu. 

Zarządzanie 
mobilnością 

- Od krótko- do 
średniotermino
wej 
perspektywy 

- Operacyjne 
(lepsza i 
bardziej 
efektywna 
koordynacja 
istniejących 
rodzajów 
transportu i 
usług) 

- Wykorzystywanie 
przede 
wszystkim 
środków 
„miękkich” 

- Integracja 
środków 
„miękkich” i 
„twardych” 

- Innowacje 
technologiczne 

(Wspólna dla 
wszystkich tematów) 
 
- Wytyczne 
- Formułowanie 

polityki; 
- Wsparcie 

finansowe; 
- Rozpowszechnianie 

i wymiana 
najlepszych 
praktyk; 

- Polityka 
uwzględniająca w 
procesach 
planowania 
koncepcje 
mobilności zgodnej 
z zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju; 

- Wsparcie 
polityczne na 
potrzeby 
opracowania celów 
dotyczących 
mobilności zgodnej 
z zasadami 
zrównoważonego 
rozwoju (np. 
zmniejszenie liczby 
ofiar wypadków 
drogowych i 
rannych w 
wypadkach, w tym 
szczególnie 
zagrożonych 
uczestników ruchu 
drogowego, 
zmniejszenie 
emisji 
zanieczyszczeń, 
zmniejszenie 
poziomów hałasu 
na obszarach 
miejskich 
spowodowanego 
ruchem 
drogowym). 
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Jazda na 
rowerze 

- Od krótko- do 
średnioterminowe
j perspektywy 

- Operacyjne 
(integracja z 
polityką na 
rzecz 
mobilności 
zgodnej z 
zasadami 
zrównoważone
go rozwoju i 
zarządzanie 
zapotrzebowani
em na 
mobilność) 

- Wdrożenie 
środków 
„twardych” w 
perspektywie 
średnioterminowej 
i środków 
„miękkich” w 
perspektywie 
krótkoterminowej; 

- Poprawa 
bezpieczeństwa 
rowerzystów 

 
W niniejszej notatce przedstawiono analizę koncepcji zarządzania mobilnością, której 
głównym celem jest zmniejszenie zależności od samochodów prywatnych oraz potrzeby 
przemieszczania się. Programy i strategie w zakresie zarządzania mobilnością obejmują 
szereg środków służących rozwiązywaniu problemów związanych z ruchem miejskim oraz z 
zagęszczeniem ruchu. Niniejsza notatka skupia się na trzech głównych rodzajach środków 
„miękkich” – systemie wypożyczania samochodów, wspólnych dojazdach i planach 
dojazdów.  
 
Co ważne, przedmiotowa analiza nie obejmuje systemów ustalania opłat (łącznie z 
dostępem i ograniczeniami parkowania), mimo że są one ważnymi instrumentami w ramach 
zarządzania mobilnością i można by je było zastosować w połączeniu ze środkami 
„miękkimi”. Celem tych systemów i środków jest wpływ na funkcjonowanie mobilności. 
Mogą się one także wzajemnie uzupełniać: podczas gdy środki miękkie służą do 
przekonania użytkowników do rzadszego korzystania z samochodów poprzez optymalizację 
podróży, systemy ustalania opłat wpływają na zwyczaje podróżne poprzez ograniczanie 
i/lub regulowanie dostępu samochodów (pobieranie opłat drogowych, strefy środowiskowe, 
opłaty miejskie, systemy parkowania itd.). 
 
Należy również zauważyć, że opracowanie środka „miękkiego” jest mniej skomplikowane 
oraz nie wymaga aż tylu inwestycji i regulacji jak w przypadku systemów ustalania opłat, 
które pomimo większej skuteczności wywierają też większy wpływ w kontekście 
akceptowalności publicznej. Akceptowalność może stanowić ważną przeszkodę we 
wdrażaniu systemów ustalania cen, na co wskazują wyniki badań (Jones, 1991; Thorpe i 
in., 2000; AFFORD, 2001; Ison, 2000). Jednak niektóre badania (Jaensirisak i in., 2005) 
pokazują, że nie da się uniknąć braku akceptowalności publicznej dla opłat drogowych, 
ponieważ akceptowalność zależy od szeregu czynników (demograficznych, odnoszących się 
do nastawienia, jak również czynników politycznych i zaangażowania społecznego), które 
mogą wpłynąć na zmianę sposobów postrzegania danych kwestii przez użytkowników. 
Innym przykładem jest badanie przeprowadzone w Sztokholmie, gdzie w 2006 r. na okres 
próbny wprowadzono opłaty za wjazd do centrum miasta. Wyniki pokazują, że 
akceptowalność opłaty za wjazd do centrum miasta była wyższa po zastosowaniu okresu 
próbnego, w przeciwieństwie do opinii na temat akceptowalności tego typu opłaty 
wyrażanych przed okresem próbnym3, co świadczy o tym, że akceptowalność opłaty za 
wjazd do centrum miasta zwiększyła się, ponieważ mieszkańcy zdali sobie sprawę z 
pozytywnych skutków wprowadzenia tego typu opłaty (Schuitemaa i in., 2010). 
 

                                                 
3  Respondenci, którzy wypełnili kwestionariusz przed okresem próbnym oraz po okresie próbnym, uznali, że 

wprowadzenie opłaty za wjazd do centrum miasta wykazuje więcej pozytywnych skutków (mniej 
problemów z parkowaniem, mniejsze zagęszczenie ruchu, mniejsze zanieczyszczenie) i mniej negatywnych 
skutków (finansowych) w porównaniu z ich oczekiwaniami sprzed okresu próbnego. 
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W niniejszej notatce przedstawione zostały główne cechy poszczególnych środków: 
systemu wypożyczania samochodów, wspólnych dojazdów i planów dojazdów, jak również 
kilka przykładów z wybranych miast europejskich lub państw członkowskich oraz 
podsumowania niektórych najważniejszych przyszłych wyzwań związanych z wdrożeniem 
tych środków.  
 
Ponadto integracja środków w zakresie zarządzania mobilnością z systemami pobierania 
opłat jest głównym narzędziem na rzecz przyszłości. W związku z tym w niniejszej notatce 
podkreślono istotną rolę centrów mobilności, których celem jest promowanie, wspieranie i 
ułatwianie dostępu do usług transportowych. 

1.4. Struktura niniejszej notatki 

Oprócz wprowadzenia niniejsza notatka składa się z czterech rozdziałów. Drugi rozdział 
przedstawia koncepcję zarządzania mobilnością ze szczególnym uwzględnieniem głównych 
instrumentów i ram instytucjonalnych. W rozdziale trzecim przedstawiono obecnie 
realizowane istotne projekty w zakresie mobilności: system wypożyczania samochodów, 
wspólne dojazdy i plany dojazdów. W rozdziale tym opisane zostały koncepcje, korzyści i 
problemy związane z poszczególnymi środkami miękkimi; są w nim też zawarte przeglądy 
studiów przypadku i analizy głównych potencjalnych wyzwań. Rozdział czwarty zawiera 
komentarze opierające się na analizach przedstawionych w poprzednich rozdziałach z 
uwzględnieniem niektórych zaleceń odnośnie do przyszłej roli UE w tej dziedzinie. Cztery 
załączniki do niniejszej notatki zawierają: przykłady europejskich systemów wypożyczania 
samochodów i systemów wspólnych dojazdów (każdemu systemowi poświęcony jest jeden 
załącznik); przegląd ostatnich projektów badawczych UE oraz planów dojazdów; oraz opis 
zintegrowanego podejścia wdrożonego w Bremie.  
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2. ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ: KONCEPCJE I 
AKTUALNE PROBLEMY 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

- Zarządzanie mobilnością może być wartościowym rozwiązaniem problemów 
związanych z ruchem drogowym oraz ochroną środowiska, spowodowanych 
częstszym użytkowaniem samochodów w miastach. 

- Zarządzanie mobilnością jest podejściem do transportu pasażerskiego 
zorientowanym na pokrycie zapotrzebowania, które obejmuje zestaw narzędzi 
służących wsparciu i promowaniu zmiany podejść osób podróżujących oraz 
zwyczajów podróżnych w odniesieniu do zrównoważonych rodzajów transportu. 

- Środki miękkie obejmują inicjatywy uwzględniające zwyczajowe i ekonomiczne 
motywacje wyboru środka transportu. Odnoszą się one do różnych rodzajów działań 
i usług stanowiących alternatywę dla korzystania z własnego samochodu. 

 
Zarządzanie mobilnością jest ważnym instrumentem uwzględniającym ruch miejski i 
problemy z zagęszczeniem ruchu. Rozdział ten zawiera definicję przedmiotowej koncepcji 
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji środków „miękkich” oraz ram instytucjonalnych, 
w których odbywa się zarządzanie mobilnością. 

2.1. Koncepcja 

Zgodnie z projektem MAX (kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem 
strategii zarządzania ruchliwością, MAX 2006), finansowanym ze środków UE, zarządzanie 
mobilnością (nazywane również zarządzaniem zapotrzebowaniem na transport – TDM) 
można zdefiniować jako „koncepcję służącą promocji zrównoważonego transportu oraz 
wspierającą zarządzanie zapotrzebowaniem na użytkowanie samochodów poprzez zmianę 
nastawienia i zwyczajów osób podróżujących”. „Głównym elementem zarządzania 
mobilnością są środki »miękkie«, na przykład przekazywanie informacji i komunikacja, 
organizacja usług oraz koordynacja działań realizowanych przez różnych partnerów”. 
 
Celem zarządzania mobilnością jest zwiększenie efektywności organizacji mobilności 
miejskiej ze szczególnym naciskiem na stosowanie trwałych praktyk. Najważniejszym 
założeniem jest promowanie zmiany modalnej na korzyść bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, które mogą stanowić alternatywę dla korzystania z własnego 
samochodu w latach 1995–2007 zanotowano w Europie stały wzrost użytkowania 
samochodów prywatnych, co przedstawiają Zgodnie z wyżej przedstawioną definicją do 
głównych cech zarządzania mobilnością zalicza się zmianę w nastawieniu do 
przemieszczania się oraz integrację. 
 
Zmianę w nastawieniu i zachowaniu związanym z przemieszczaniem się uznaje się za 
najważniejszy element skutecznej realizacji programów w zakresie zarządzania jakością. 
Oznacza to, że obecne potrzeby obywateli i organizacji odnoszące się do mobilności należy 
spełnić wraz z osiągnięciem ważnych celów zorientowanych na zrównoważony rozwój, w 
tym integralność środowiskową, równość społeczną oraz efektywność gospodarczą. 
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Ramka 1:  Liczba użytkowanych samochodów i podział zadań przewozowych w 
Europie 

Około 80% Europejczyków żyje w środowisku miejskim. Biorąc pod uwagę ich mobilność, 
codziennie korzystają oni z tej samej przestrzeni i infrastruktury. Na transport miejski 
przypada 40% emisji CO2 wytwarzanych przez transport drogowy oraz do 70% innych 
zanieczyszczeń pochodzących z transportu. 

Miasta europejskie coraz częściej borykają się z problemami związanymi z transportem i 
ruchem drogowym. W związku z tym ważną kwestią jest zwiększenie mobilności przy 
jednoczesnym zmniejszeniu natężenia ruchu, liczby wypadków i zanieczyszczenia, co 
również jest wspólnym wyzwaniem dla wszystkich głównych miast w Europie. 

Jak zostało to przedstawione na rys. 1, w całej Europie zanotowano znaczny wzrost liczby 
użytkowanych samochodów – zwłaszcza w państwach członkowskich położonych w Europie 
Środkowej i Wschodniej, gdzie liczba obecnie użytkowanych samochodów jest 
porównywalna z liczbą samochodów użytkowanych w krajach Europy Zachodniej. 

Rysunek 1:  Liczba samochodów osobowych przypadających na tysiąc osób w 
Europie 
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Źródło: DG TREN, 2009 r. 

Podpis: 
Liczba samochodów przypadających na 1000 mieszkańców 

Dominacja samochodów prywatnych wyraźnie wywołuje negatywne skutki środowiskowe. 
Na przykład transport pasażerski w znaczny sposób przyczynia się do zanieczyszczenia 
powietrza oraz zanieczyszczenia hałasem, fragmentaryzacji siedlisk i emisji gazów 
cieplarnianych. 

Wzrost liczby samochodów prywatnych wynika nie tylko ze wzrostu liczby odbywanych 
podróży, lecz także ze zwiększenia się czasu trwania przeciętnej podróży, który wciąż się 
wydłuża w większości obszarów miejskich. Z drugiej strony udział rynkowy transportu 
publicznego w większości obszarów miejskich zmniejsza się. Wraz z poprawą transportu 
publicznego można tutaj zauważyć niezamierzony efekt, wskutek którego transport 
publiczny przyciąga pieszych i rowerzystów. Zmiana modalna polegająca na zastąpieniu 
samochodu prywatnego transportem publicznym jest często raczej niewielka, a środki w 
zakresie transportu publicznego nie są zbyt pomocne w zachęcaniu do rzadszego 
korzystania z samochodu. 
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Dokładniej rzecz ujmując, powinno to doprowadzić do: 
 
 promowania zmiany nastawienia i zwyczajów podróżnych na korzyść częstszego 

korzystania z rodzajów transportu zorganizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, takich jak transport publiczny, transport zbiorowy, chodzenie pieszo, jazda 
rowerem i transport intermodalny; 

 zwiększenia trwałego dostępu dla wszystkich ludzi i organizacji poprzez poprawę 
warunków funkcjonowania zrównoważonych rodzajów transportu; 

 spełnienia potrzeb w zakresie mobilności poprzez skuteczniejsze wykorzystywanie 
istniejących środków transportu w bardziej zintegrowany sposób; 

 zmniejszenia nasilania się ruchu poprzez ograniczenie liczby i czasu trwania podróży 
zmotoryzowanych oraz potrzeby odbywania tego typu podróży; 

 poprawy współpracy pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz usprawnienia 
wzajemnego połączenia oraz interoperacyjności istniejących sieci transportowych; 

 zwiększenia efektywności ekonomicznej systemu transportowego. 

 
Z uwagi na to, że środki miękkie zorientowane są na zmianę zachowań, podczas 
opracowywania strategii dążących do zmiany zachowań koniecznie należy uwzględnić 
stosunek pomiędzy akceptowalnością i skutecznością (OECD, 2004). 
 
Zachowania mają przede wszystkim charakter zwyczajowy (podobnie jak transport), w 
związku z czym może być trudno przekonać ludzi do ich zmiany. W celu opracowania 
skutecznych interwencji należy przeprowadzić analizę (i) kontekstu zachowania, (ii) stopnia 
akceptowalności poszczególnych środków oraz (iii) tego, w jakim stopniu można wpływać 
na zmianę zachowania. Łatwiej jest przyjąć strategię mającą na celu wprowadzenie 
zaledwie niewielkich zmian zachowania lub nawet dostosowującą się do obecnego 
zachowania niż strategię zorientowaną na zmiany zakrojone na szeroką skalę (OECD, 
2004). 
 
W związku z tym ważne jest, aby interwencje praktyczne służyły diagnozie zachowań grup 
docelowych poprzez odpowiedzenie na następujące pytania: 
 
 dlaczego zmiana zachowania jest konieczna? 

 jakie jest obecne zachowanie i jakie jest pożądane nowe zachowanie? 

 które grupy docelowe powinny zmienić swoje zachowania? 

 w którym momencie zmiana zachowania jest najbardziej prawdopodobna? 

 ile zmian należy przeprowadzić, aby osiągnąć skuteczność danego środka? 

 który podmiot powinien stymulować zmianę? 

 
W kontekście integracji zarządzanie mobilnością należy postrzegać jako część ogólnego 
procesu formułowania polityki oraz ważny element organizacji mobilności na szczeblu 
lokalnym, jak zostało to przedstawione na Rysunek 2. 
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Rysunek 2:   Poziomy procesu planowania transportu zintegrowanego 

 
Źródło: Opracowanie TRT na podstawie Raeva (2007 r.) 

Podpis: 
Zorientowanie na zapotrzebowanie 
Środki miękkie 
Zorientowanie na podaż 
Środki twarde 
Zarządzanie mobilnością 
Zarządzanie systemem transportowym 
Transport zintegrowany 
 
Zarządzanie mobilnością łączy różne elementy zarządzania transportem w ramach 
zintegrowanego podejścia do zwiększenia możliwości podróżowania poprzez umożliwienie 
użytkownikom wyboru najefektywniejszego rodzaju transportu na potrzeby konkretnej 
podróży. W przypadku transportu samochodowego oznacza to, że zarządzanie mobilnością 
nie ma na celu wyeliminowania dojazdów samochodem, ale raczej znaczne ograniczenie 
(stale zwiększającej się) liczby podróży odbywanych samochodami prywatnymi, zwłaszcza 
w obszarach miejskich. 
 
Podsumowując, zarządzanie mobilnością jest podejściem do transportu pasażerskiego 
zorientowanym na zapotrzebowanie, obejmującym zestaw narzędzi służących wsparciu i 
promowaniu zmiany podejść osób podróżujących oraz zwyczajów podróżnych w odniesieniu 
do zrównoważonych rodzajów transportu. Narzędzia te zazwyczaj opierają się na 
informacjach, organizacji i koordynacji oraz wymagają promocji i połączenia w pakiet 
dobrowolnych działań mających na celu zmniejszenie zależności od samochodów 
prywatnych oraz promowanie korzystania z innych rodzajów transportu. 
 
W tabela 2 podsumowano główne cechy analizy przeprowadzonej w niniejszej notatce. 
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Tabela 2:   Cechy zarządzania mobilnością 

Przebiegi 
czasowe Podejście Cele Poziomy realizacji 

W perspektywie 
krótkoterminowej 

Mechanizm transportowy 
zorientowany na 
zapotrzebowanie na 
transport można stosować 
jako: 
 
- strategiczne narzędzie 

zarządzania 
zapotrzebowaniem; 

- środek właściwy dla 
danej lokalizacji (lub 
dla danego obszaru). 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
użytkowanie 
samochodów 
poprzez: 
 
- zwiększenie 

atrakcyjności i 
praktyczności 
innych rodzajów 
transportu; 

- zmianę podejść i 
zwyczajów osób 
podróżujących. 

- Poziom zarządzania 
(rola centrum 
mobilności); 
 

- Poziom danej lokalizacji 
(rola biura ds. 
mobilności, kierownika 
ds. zarządzania 
mobilnością oraz 
koordynatora ds. 
mobilności); 

 
- Pośrednicząca rola 

konsultanta ds. 
mobilności. 

2.2. Środki miękkie 

Głównym celem zarządzania mobilnością jest wykorzystanie środków „miękkich”. Terminu 
„miękkie” używa się w celu odróżnienia tych inicjatyw od środków „twardych”, które 
odnoszą się do usprawnień technicznych w zakresie infrastruktury transportowej lub działań 
transportowych, inżynierii ruchu i kontroli przestrzeni drogowej. Środki „miękkie” odnoszą 
się również do sposobu reakcji osób podróżujących, uwzględniających inicjatywy, które 
często obejmują zwyczajowe i ekonomiczne motywacje do wyboru rodzaju transportu. 
Nacisk położony jest bardziej na zarządzanie i działania marketingowe niż na aktywność i 
inwestycje. 
 
Ponadto w porównaniu ze środkami „twardymi” środki „miękkie” niekoniecznie wymagają 
nowej infrastruktury oraz znacznych inwestycji finansowych, chociaż mogą też wpływać na 
zwiększenie skuteczności środków „twardych” w ramach transportu miejskiego. W tabeli 3 
podsumowano najważniejsze cechy środków miękkich i twardych. 
 
Tabela 3:  Środki miękkie i twarde 

Środki miękkie Środki twarde 

Mniejsze zapotrzebowanie na inwestycje Większe zapotrzebowanie na inwestycje 

Wdrożenie środków w perspektywie 
krótkoterminowej  

Wdrożenie środków w perspektywie średnio- do 
długoterminowej  

Łatwość odwołania Trudność odwołania, co wiąże się z dodatkowymi 
kosztami 

Środki te są zaplanowane i zintegrowane w 
ramach planu na rzecz mobilności 

Środki te są zaplanowane i zintegrowane w 
ramach planu na rzecz mobilności 

 
Środki miękkie obejmują szereg działań i usług uznawanych za alternatywę dla korzystania 
z samochodu prywatnego – dobrymi przykładami są tutaj jazda rowerem4, system 

                                                 
4  Transport rowerowy zostanie przeanalizowany w oddzielnej notatce. Patrz notatka „Wspieranie transportu 

rowerowego”, która przedstawia ogólny przegląd problemów i wyzwań związanych z transportem 
rowerowym. 
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wypożyczania samochodów i wspólne dojazdy oraz plany dojazdów5. Niemniej jednak 
środki miękkie są czasami krytykowane za nakładanie niesprawiedliwych ograniczeń w 
odniesieniu do podróżowania samochodem, co niekoniecznie jest prawdą. Bez ostrożnego 
zarządzania mobilnością regulacja ruchu samochodowego będzie odbywała się 
samoczynnie, co będzie z kolei skutkować brakiem efektywności, a dokładniej 
zagęszczeniem ruchu, problemami z parkowaniem oraz ryzykiem wypadków drogowych. 
Prawidłowo opracowany plan zarządzania mobilnością skuteczniej reguluje przestrzeń 
drogową oraz parkingową i zwiększa możliwości przemieszczania się, co w rezultacie 
przynosi korzyści dla wszystkich osób podróżujących, łącznie z tymi, którzy wybierają 
alternatywne rodzaje transportu, jak również tymi, którzy nadal korzystają z transportu 
amochodowego. 

w zachowań, często przydatne może okazać się połączenie środków 
iękkich i twardych. 

ostosować do konkretnych potrzeb użytkowników i wymogów w zakresie 
mobilności. 

mobilnością należy przeanalizować i zrozumieć, mając na uwadze jej ramy 
stytucjonalne. 

ci przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej komunikacji i 
rzepływu informacji. 

ądzania mobilnością można wyróżnić trzy różne 
oziomy organizacyjne (patrz Rysunek 3): 

yki: gdzie odbywa się uruchomienie i wspieranie procesu zarządzania 

ści i centrów mobilności oraz za pośrednictwem konsultantów ds. 

alizację wszystkich usług 
w zakresie mobilności oferowanych użytkownikom końcowym. 

 

                                                

s
 
Zgodnie z wynikami dogłębnej analizy sytuacji oraz odpowiednio opracowaną strategią 
możliwa jest zmiana zachowań za pośrednictwem środków miękkich. Zważywszy na 
różnorodność procesó
m
 
Niemniej jednak zmiana zachowań w kontekście transportu wymaga zastosowania 
podejścia uwzględniającego potrzeby i oczekiwania osób korzystających z transportu. W 
związku z tym usługi w ramach zarządzania mobilnością, takie jak informowanie, 
promowanie i kształcenie, mogą być postrzegane jako najlepsze rozwiązania, ponieważ 
można je d

2.3. Instrumenty zarządzania mobilnością 

Rolę zarządzania 
in
 
Po pierwsze we wdrożeniu odpowiedniej strategii zarządzania mobilnością największe 
znaczenie ma ustanowienie trwałego partnerstwa pomiędzy wszystkimi ważnymi stronami 
zainteresowanymi (w tym operatorami transportowymi, grupami społecznymi, władzami 
lokalnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami). Ma to szczególne znaczenie przy tworzeniu 
centrum mobilności, które służy za wspólną platformę na rzecz koordynacji środków i usług 
w zakresie mobilnoś
p
 
Pod kątem instytucjonalnym w ramach zarz
p
 
 poziom polit

mobilnością;  

 poziom zarządzania: gdzie zarządzanie mobilnością jest organizowane w formie biur 
ds. mobilno
mobilności; 

 poziom użytkowników: gdzie zarządzanie mobilnością przebiega w bezpośrednim 
kontakcie z użytkownikiem końcowym. Poziom ten obejmuje re

 
5  Celem planów dojazdów jest zwiększenie liczby pasażerów samochodu osobowego w miastach, zwłaszcza w 

godzinach szczytu. 
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Co ważne, poziomy te przekładają się na plan mobilności, który jest obszernym 
dokumentem zawierającym wskazówki dotyczące sposobu wdrożenia programu zarządzania 
mobilnością w konkretnym środowisku.  
 
Plan mobilności opiera się na analizie wzorów podróżowania oraz na sytuacji transportowej, 
co prowadzi do opracowania konkretnych celów, sporządzenia harmonogramu i 
uszczegółowienia konkretnych środków i metod ich wdrożenia. Plan mobilności: 
 
 określa cele, jakie mają zostać osiągnięte, oraz środki, jakie mają zostać podjęte; 

 określa sposób wdrożenia tych środków oraz osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie w 
konkretnym terminie; 

 określa ostateczne ramy realizacji działań; 

 stanowi podstawę przeprowadzania dalszych ocen. 
 
Plan mobilności może być stosowany w odniesieniu do wszystkich środków służących 
zmniejszeniu korzystania z transportu zmotoryzowanego na danym obszarze lub 
alternatywnie można go ograniczyć do konkretnych celów podróżowania, na przykład wizyt 
w firmach lub dojeżdżania do pracy. 
 
Ponadto patrząc z bardziej organizacyjnej perspektywy, poziomy te określają również role 
różnych technicznych i zawodowych umiejętności menadżerów ds. mobilności, 
konsultantów ds. mobilności i koordynatorów ds. mobilności. 
 
Rysunek 3:   Organizacyjne poziomy zarządzania mobilnością 
 

 
 

 
Podpis: 
Uruchomienie systemu 
Szczebel miejski/regionalny 
Poziom danego obszaru 
Centrum mobilności 
Menadżer ds. mobilności 
Biuro ds. mobilności 
Konsultant ds. mobilności 
Koordynator ds. mobilności 
Plan mobilności 
Sprzedaż usług w zakresie zarządzania 
mobilnością 
Informacje i porady/konsultacje/uświadamianie i 
kształcenie/organizacja i koordynacja/sprzedaż i 
rezerwacje/produkty i usługi 
Poziom polityki 
Poziom zarządzania 
Poziom użytkowników 
 
 
Źródło: Opracowanie TRT na podstawie Raeva 
(2007 r.) 
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Na poziomie polityki, o czym wspomniano już we wprowadzeniu, Unia Europejska uznała 
znaczenie zarządzania mobilnością i podjęła działania zarówno za pośrednictwem 
interwencji ustawodawczych i wydania wytycznych, jak i wsparcia finansowego. 
 
Obecnie nie istnieją żadne ramy finansowe ani prawne w zakresie mobilności w miastach 
oraz środków zarządzania transportem na szczeblu krajowym, które mogłyby służyć za 
odniesienie. Plany zrównoważonego transportu miejskiego (SUTP) należą do najbardziej 
obiecujących koncepcji i narzędzi służących ustanawianiu spójnych strategii i polityki w 
zakresie mobilności w miastach w obrębie ram obejmujących wystarczające środki 
finansowe oraz odpowiednie mechanizmy administracyjne i regulacyjne. SUTP stanowią 
połączenie długofalowej politycznej wizji mobilności w miastach z bardziej 
krótkoterminowymi środkami zarządzania mobilnością. W celu uzyskania dalszych 
szczegółów należy zapoznać się z notatką na temat SUTP. 
 
Na poziomie zarządzania centrum mobilności jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie 
strategiami mobilności na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Na tym poziomie odbywają 
się uruchomienie, organizacja i świadczenie usług w zakresie mobilności. 
 
Na poziomie danej lokalizacji usługi mobilności są często oferowane wyłącznie 
użytkownikom danej lokalizacji, a nie wszystkim osobom. W związku z tym biuro ds. 
mobilności pełni inną funkcję niż centrum mobilności i jego forma może różnić się od 
zwykłego helpdesku w firmie (dostępnego dla pracowników za pośrednictwem telefonu) – 
biuro ds. mobilności jest centrum doradczym dysponującym własnym pomieszczeniem 
(MOST, 2003). 
 
Różne działania i zadania w zakresie zarządzania mobilnością są koordynowane przez 
menadżera ds. mobilności, który jest najważniejszą osobą odpowiedzialną za kontakty i 
połączeniem pomiędzy poziomem polityki i poziomem operacyjnym w ramach wdrażania 
zarządzania mobilnością. Menadżer ds. mobilności odpowiada więc za strategiczny rozwój, 
wdrożenie i promocję programu zarządzania mobilnością. 
 
W ramach centrów mobilności rolę pośrednika odgrywa konsultant ds. mobilności, który 
odpowiada za kontakty z klientami, którzy jeszcze nie wdrożyli programu zarządzania 
mobilnością, oraz oferuje im odpowiednie wsparcie i pomoc, przekazując im konieczne 
informacje na temat wdrożenia planu mobilności oraz pozytywnych skutków tego planu. 
Konsultant ds. mobilności odpowiada również za organizację kampanii popularyzacyjnych i 
podejmowanie inicjatyw w zakresie informowania o mobilności. 
 
Na poziomie danej lokalizacji prace biura ds. mobilności wspiera również koordynator ds. 
mobilności, do którego zadań należy przede wszystkim praca na miejscu (np. 
przeprowadzanie ankiet wśród użytkowników danej lokalizacji w celu określenia 
zapotrzebowania na konkretne usługi), której celem jest zapewnienie wsparcia i 
koordynacji na rzecz grup docelowych, stron zainteresowanych i władz lokalnych. 
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3. OBECNE DOŚWIADCZENIA 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

- System wypożyczania samochodów, wspólne dojazdy i plany dojazdów są ważnymi 
alternatywami dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej mobilności. 

- Do głównych cech systemu wypożyczania samochodów zalicza się: dostępność, 
przystępność cenową, wygodę i niezawodność. Niemniej jednak integracja z innymi 
rodzajami transportu oraz połączenie systemów ustalania cen są głównymi 
wyzwaniami na drodze do pełnego rozwoju tej inicjatywy. 

- System wspólnych dojazdów składa się z inicjatyw polegających na wspólnym 
podróżowaniu. Konieczność dojazdów w różne miejsca oraz brak odpowiednich 
przepisów są głównymi ograniczeniami w prawdziwym rozwoju systemu wspólnych 
dojazdów. 

- Plany dojazdów są opracowywane przez zakład pracy, szkołę lub inną organizację 
w celu promowania bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych możliwości 
podróżowania. Głównym wyzwaniem w przypadku opracowywania planów dojazdów 
jest osiągnięcie większego wykorzystania różnych rodzajów transportu (tj. chodzenia 
pieszo i jazdy rowerem) i ich integracja z użytkowaniem samochodów prywatnych w 
celu dojazdu do szkoły lub pracy. 

- Centra mobilności odgrywają istotną rolę w promowaniu działań w zakresie 
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również w 
rozpowszechnianiu informacji promujących wspólną zmianę zachowań. 

- Studia przypadku przeprowadzone w miejscowości Graz (Austria) i Münster 
(Niemcy) pokazują, jak ważną rolę mogą odgrywać centra mobilności w 
rozwiązywaniu problemów związanych z mobilnością w miastach. 

- Brema jest interesującym studium przypadku, gdzie administracji lokalnej udało się 
wprowadzić zintegrowane podejście na rzecz osiągnięcia bardziej zrównoważonej 
mobilności. 

 
Niniejszy rozdział zawiera analizę najważniejszych środków zarządzania mobilnością, które 
są obecnie wdrażane: systemu wypożyczana samochodów, wspólnych dojazdów i planów 
dojazdów. W rozdziale tym opisane zostały koncepcje, korzyści i problemy związane z 
poszczególnymi środkami miękkimi; są w nim też zawarte przeglądy studiów przypadku i 
analizy głównych potencjalnych wyzwań. 

3.1. System wypożyczania samochodów 

3.1.1. Właściwości 

System wypożyczania samochodów6(ang. car sharing) odnosi się do usług wypożyczania 
samochodów, które mają zastąpić korzystanie z prywatnych samochodów. W ten sposób 

                                                 
6  W Wielkiej Brytanii termin „car clubs” odnosi się do wypożyczania samochodów, zaś „car sharing” do 

wspólnych dojazdów. 
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sporadyczne użytkowanie samochodu jest tańsze, co jednocześnie zachęca do rzadszej 
jazdy samochodem oraz, na ile jest to możliwe, opiera się na alternatywnych rodzajach 
transportu.  
 
Do głównych cech systemu wypożyczania samochodów zalicza się:  
 
 

 dostępność: wypożyczalnie samochodów powinny znajdować się na osiedlach 
mieszkaniowych lub w ich pobliżu; 

 przystępność cenową: usługi powinny być niedrogie i dostosowane do krótkich 
przejazdów; 

 wygodę: wypożyczanie i oddawanie pojazdów nie powinno sprawiać trudności i 
powinno być możliwe w dowolnym czasie; 

 niezawodność: należy zapewnić dostępność pojazdów z minimalną liczbą usterek 
mechanicznych. 

 
System wypożyczania samochodów umożliwia wypożyczenie oraz użytkowanie pojazdu 
przez krótki okres (poniżej godziny). Innowacyjność tego systemu polega na tym, że klienci 
mogą korzystać z samochodu, kiedy tylko chcą, i nie muszą posiadać własnego samochodu. 
Klienci muszą być zarejestrowani w systemie firmy oferującej tego typu usługi i opłacać 
składki. W zamian klienci mogą korzystać z pojazdów, które są w zasadzie dostępne 24 
godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Rezerwacja samochodów odbywa się przez 
telefon lub przez Internet. 
 
System wypożyczania samochodów różni się od tradycyjnej usługi wypożyczania 
samochodów następującymi cechami: 
 
 nie jest ograniczony godzinami pracy biura; 

 rezerwacja, odbiór i zwrot samochodu mają charakter samoobsługowy; 

 pojazdy można wypożyczać na godziny lub dni; 

 użytkownicy są członkami danego systemu i ich uprawnienia do prowadzenia 
samochodu zostały wcześniej zatwierdzone (przeprowadzono podstawowe kontrole 
uprawnień do prowadzenia samochodu i ustalono mechanizm płatności); 

 samochody są rozmieszczone na całym obszarze, na którym świadczone są usługi, 
często w pobliżu przystanku transportu publicznego; 

 ubezpieczenie i koszty paliwa są zawarte w cenie usługi; 

 samochody są serwisowane po każdym użyciu (mycie, uzupełnienie paliwa). 

 
Korzyści wynikające ze wypożyczania samochodów można rozpatrywać z dwóch 
perspektyw: z perspektywy użytkowników oraz z perspektywy zrównoważonego rozwoju. 
 
W przypadku użytkowników największa korzyść polega na tym, że usługa ta jest istotną 
alternatywą dla posiadania własnego samochodu, a w większości przypadków dla 
posiadania kilku samochodów (jeśli w gospodarstwie domowym jest kilku kierowców). 
Oprócz zmniejszenia liczby pojazdów usługa ta przyczynia się również do obniżenia 
niektórych kosztów związanych z posiadaniem własnego samochodu, które są niezależne od 
częstotliwości użytkowania samochodu (jak na przykład koszty zakupu samochodu, 
ubezpieczenia, rejestracji i konserwacji). 

 28 



Zarządzanie mobilnością 
____________________________________________________________________________________________ 

Jeśli zaś chodzi o zrównoważony rozwój, system wypożyczania samochodów zmniejsza 
konieczność posiadania własnego samochodu. Skutki mają więc dwojaki charakter: 
bezpośredni (zmniejsza się zapotrzebowanie na parkowanie) oraz pośredni (obniżenie 
kosztów transportu). Możliwość korzystania w tym samym czasie wyłącznie z określonej 
liczby pojazdów może wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia i zagęszczenia ruchu w 
godzinach szczytu. W rezultacie, ze względu na niższe koszty, motywuje to do rzadszego 
korzystania z samochodu i zwiększa atrakcyjność transportu publicznego. 
 
Mimo że korzyści są wyraźne, potencjał inicjatywy wypożyczania samochodów nie został 
jeszcze w pełni wykorzystany, ale w obliczu rosnących kosztów konserwacji i energii coraz 
więcej Europejczyków zmienia zdanie w kwestii użytkowania samochodu. 
 
Tabela 1:  Użytkownicy systemów wypożyczania samochodów na świecie 

(2007r.) 
Kraj Łączna liczba 

użytkowników 
Liczba użytkowników przypadających na 

100 000 obywateli  
Stany 
Zjednoczone 

134 000 45 

Niemcy 100 000 122 
Szwajcaria 76 000 972 
Wielka Brytania 29 000 48 
Kanada 22 000 66 
Holandia 20 000 121 
Austria 16 000 192 
Włochy 9500 16 
Singapur 8000 178 
Belgia 6000 57 
Francja 4400 7 
Dania 4000 73 
Japonia 3000 2 
Hiszpania 1400 3 

Źródło: CERTU, 2008 r. 

Rozmieszczenie wypożyczalni może utrudniać szereg czynników. Szczególne znaczenie ma 
tutaj łatwy dostęp do obszarów, które objęte są świadczeniem usług wypożyczania 
samochodów, z miejsca pracy lub z domu. Wpływa to jednak na dostępność odpowiednich 
parkingów oraz odpowiedniej infrastruktury i w związku z tym również na ogólną strategię 
parkingową przyjętą przez władze lokalne, która z kolei również zależy od rozmieszczenia 
wypożyczalni. 
 
Oczywiście istnieją możliwości parkowania na ulicach, parkowania darmowego lub za 
mniejszą opłatą lub parkowania w specjalnych strefach parkowania (patrz Tabela 5). 
Ponadto w wielu miastach wypożyczone samochody mogą wjeżdżać do stref wolnych od 
normalnego ruchu będących strefami działalności handlowej. 
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Tabela 2: Przegląd międzynarodowych polityk w zakresie parkowania 
wypożyczonych samochodów 

 
Podpis: 
Parkowanie na ulicach 
Parkowanie darmowe lub za mniejszą opłatą 
Specjalne strefy parkowania 
Nie 
Tak 
Darmowe 
Darmowe i za mniejszą opłatą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Shaheen S.A., Cohen A.P., Roberts J.D., 2006 
r. 
 
 

 

3.1.2. Ważne studia przypadku 

Pierwszy system wypożyczania samochodów został opracowany w 1986 r. w Zurychu. Od 
końca lat 80. zanotowano znaczny wzrost zainteresowania tego typu inicjatywami. 
 
Załącznik A zawiera przegląd różnych programów realizowanych w Europie, począwszy od 
Szwajcarii, którą należy postrzegać jako pioniera, i Belgii, gdzie działa przedsiębiorstwo o 
zasięgu krajowym, aż po Niemcy z kilkoma regionalnymi firmami oferującymi usługi 
wypożyczania samochodów i Włochy oraz Wielką Brytanię, gdzie działają organizacje 
krajowe i kilka firm. Warto również wspomnieć o Holandii i Hiszpanii, gdzie fundacje 
odpowiedzialne za transport publiczny wprowadziły usługi wypożyczania samochodów. 
 
W celu rozwiązania problemów związanych z parkowaniem w miastach przeprowadzono 
kilka eksperymentów, które dały pozytywne wyniki: projekt Car2Go w Ulm (Niemcy), w 
Austin (Teksas) oraz w Tel Awiwie (Izrael) – patrz Ramka 2. 
 
Ramka 2:  Car2go: możliwość wypożyczenia samochodu w dowolnym miejscu o 

dowolnej porze 

Car2go jest prostą i elastyczną usługą wypożyczenia samochodu o dowolnej porze, przy 
czym dojście do samochodu zabiera zaledwie kilka minut. Użytkownik może zarezerwować 
samochód przez Internet lub przez telefon. Piętnaście minut przed dokonaniem rezerwacji 
użytkownik dostaje SMS z informacją o dokładnej lokalizacji samochodu. Użytkownik nie 
musi odwozić samochodu w konkretne miejsce, może go po prostu zaparkować w 
dowolnym miejscu w mieście. Usługa Car2go jest również wygodna: jej koszt to tylko 19 
centów za minutę (łącznie z kosztami paliwa, serwisowania, ubezpieczenia, konserwacji i z 
podatkami). Wszystkie samochody dostępne w ramach programu Car2go są zarejestrowane 
w centralnej bazie danych, za której pośrednictwem monitorowane jest ich użytkowanie. 
Użytkownicy mogą zapłacić za usługę kartą debetową lub kredytową. Samochodami 
opiekuje się ekipa, która dba o ich czystość i wykonuje serwis techniczny. Gwarantuje to, 
że użytkownicy za każdym razem wypożyczają czysty i nieuszkodzony samochód. Ekipa 
serwisowa odpowiada również za uzupełnianie paliwa, ponieważ użytkownicy nie mają 
obowiązku tankowania.  
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3.1.3. Główne wyzwania 

Głównym wyzwaniem dla przyszłego wypożyczania samochodów w miastach jest 
zintegrowanie tej usługi z innymi rodzajami transportu: system wypożyczania samochodów 
może stać się elementem usługi dostępnej w ramach karty mobilności lub w ramach karty 
umożliwiającej dostęp do różnych usług mobilności, na przykład transportu publicznego i 
kolejowego lub usług parkingowych. 
 
Usługa wypożyczania samochodów w miastach może stanowić uzupełnienie transportu 
publicznego, ponieważ aby zapewnić jej pełną skuteczność, wymagany jest odpowiedni 
system transportu publicznego. W związku z tym organizacje oferujące innowacyjne usługi 
w zakresie mobilności często współpracują z innymi organizacjami, a zwłaszcza z firmami 
oferującymi tradycyjne usługi w zakresie transportu publicznego. W ten sposób w 
przyszłości można zwiększyć dostępność tego typu usług. Na przykład szwajcarska firma 
Swiss Mobility współpracuje z wieloma różnymi partnerami, w tym z lokalnymi i krajowymi 
operatorami transportu publicznego i firmami specjalizującymi się w wynajmie 
samochodów, jak zostało to przedstawione w załączniku A.1. 
Innym ważnym wyzwaniem jest zintegrowanie systemów opłat za korzystanie z karty 
usługowej (umożliwiającej dostęp do usługi i jej opłacenie) oraz z transportu publicznego. 
Urzędy ds. mobilności mogą zapewnić zintegrowanie wszystkich rodzajów transportu. 
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat opracowano w Europie zaawansowane rozwiązania 
biletowe: w latach 80. wprowadzono pierwsze bilety magnetyczne z możliwością odczytu 
maszynowego, a niedawno inteligentne karty bezdotykowe oraz bilety ładowane przez 
Internet lub telefon komórkowy. Systemy biletów elektronicznych funkcjonują między 
innymi we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Norwegii, Portugalii, Polsce i Szwajcarii. 
Systemy te rejestrują liczbę pasażerów oraz ich zwyczaje podróżne, a często oferują 
dodatkowe przydatne funkcje, na przykład „elektroniczny portfel”. 
 
Z drugiej strony nowoczesne systemy transportu miejskiego muszą jednak sprostać różnym 
wymaganiom: pasażerowie oczekują sprawnych rozwiązań biletowych, niezależnie od 
operatora, z którego usług korzystają, lub od miasta, w którym wypożyczają samochód. 
Pełna integracja taryfowa możliwa będzie wyłącznie wtedy, gdy jeden organ będzie 
dysponował kompetencjami przysługującymi wszystkich władzom regionalnym i lokalnym 
oraz różnym operatorom. 
 
Ponadto aby zapewnić sprawne przemieszczanie się, nowe usługi w zakresie mobilności 
(wypożyczanie samochodów i rowerów, parkowanie) należy zintegrować w ramach struktur 
ustalania cen. W środowisku, w którym funkcjonuje wiele rodzajów transportu i w którym 
działają różni operatorzy, inteligentne i zintegrowane systemy biletowe są kluczem do 
zapewnienia transportu przyjaznego użytkownikom oraz do sprawiedliwego podziału zysków 
pomiędzy operatorami. 

3.2. Wspólne dojazdy 

3.2.1. Właściwości 

Wspólne dojazdy (ang. car pooling/ride sharing) są formą podróżowania, która polega na 
udostępnianiu wolnego miejsca we własnym samochodzie osobie lub osobom, które 
podróżują w tym samym kierunku. 
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Wspólne dojazdy różnią się od systemu wypożyczania samochodów tym, że w przypadku 
wspólnych dojazdów dochodzi wyłącznie do udostępnienia miejsca w samochodzie, a nie do 
wypożyczenia samochodu. Główną cechą wspólnych dojazdów jest zwiększenie liczby 
pasażerów, co może skutkować zwiększeniem efektywnego wykorzystania samochodu. 
 
Systemy wspólnych dojazdów można podzielić na dwie główne kategorie: 
 
 systemy dostępne dla wszystkich, w ramach których ludzie (np. znajomi lub sąsiedzi) 

odbywają wspólne podróże dostosowane do ich potrzeb, z uwzględnieniem tras i czasu 
przejazdu; 

 programy skierowane do pracowników, umożliwiające im wspólne dojazdy do pracy oraz 
powroty z pracy; programy te są często oferowane i promowane przez firmy, które chcą 
zachęcić swoich pracowników do korzystania ze wspólnych dojazdów. 

 

Wspólne dojazdy są korzystną inicjatywą umożliwiającą: 

 oszczędność kosztów związanych z eksploatacją samochodu; 

 zmniejszenie natężenia ruchu, ograniczenie szkód środowiskowych itp. (co przynosi 
korzyści dla całego społeczeństwa); 

 decydentom oszczędność kosztów związanych z modernizacją infrastruktury oraz 
inwestowaniem w usługi. 

 

W związku z tym do głównych zalet wspólnych dojazdów zalicza się: 
 
 korzyści ekonomiczne – koszty eksploatacyjne rozkładają się na wszystkie osoby 

podróżujące; 

 mniejsze zmęczenie i mniejszy stres – ludzie zazwyczaj zmieniają się podczas jazdy w 
ciągu dnia/tygodnia, co skutkuje większą koncentracją i mniejszym ryzykiem wypadków 
samochodowych; 

 szybsze przemieszczanie się oraz mniejsze natężenie i zagęszczenie ruchu; 

 ograniczenie emisji spalin, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. 

 
Wspólne dojazdy cieszą się dużą popularnością wśród firm prywatnych. Tego typu 
inicjatywy zapewniają lepsze wykorzystanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
pracowników, tworzą lepszą i bardziej przyjazną atmosferę społeczną oraz mniej stresujące 
i mniej konkurencyjne środowisko pracy, a także umożliwiają integrację pracowników, co 
przynosi długoterminowe korzyści społeczne i psychologiczne. 
 
Jeśli chodzi o czynniki ograniczające rozwój tego typu inicjatyw, wymienia się wśród nich 
aspekty związane z brakiem elastyczności w kontekście dojazdów w różne miejsca. 
Dopasowanie różnych potrzeb w zakresie mobilności może być niemożliwe ze względu na 
różne godziny pracy oraz trasy dojazdu. W związku z tym bez opracowania odpowiednich 
programów zachęcających prawdopodobnie będzie trudno przezwyciężyć te bariery oraz 
zwiększyć zainteresowanie wspólnymi dojazdami. 
 
Kolejnym potencjalnym problemem są systemy ubezpieczeń i kwestie prawne w przypadku 
wypadków. W wielu krajach w celu promowania wspólnych dojazdów podejmowane są 
działania krajowe dążące do zniesienia przeszkód i zmiany przepisów prawnych. Na 
przykład należałoby zdefiniować status podatkowy zwrotu kosztów ponoszonych przez 
osoby korzystające ze wspólnych dojazdów oraz wyjaśnić sytuację ubezpieczeniową. 
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Te dwie kwestie mogą okazać się największym utrudnieniem w prawdziwym rozwoju 
przedmiotowej inicjatywy. 

3.2.2. Ważne studia przypadku 

W ostatnich latach zanotowano w krajach europejskich rosnące zainteresowanie 
programami wspólnych dojazdów. Ważne inicjatywy są realizowane w Niemczech, Belgii, 
we Francji, Włoszech i w Holandii, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych pierwsze pasy 
ruchu przeznaczone dla pojazdów przewożących więcej niż jedną osobę (ang. High 
Occupancy Vehicle) powstały już na początku lat 90. 
 
Niemniej jednak należy zauważyć, że udogodnienia przeznaczone dla pojazdów 
przewożących więcej niż jedną osobę zakładają nakładanie niższych opłat drogowych – na 
przykład w przypadku pojazdów przewożących co najmniej trzy osoby (3+) korzystanie ze 
specjalnego pasa ruchu jest bezpłatne, ale pobiera się opłaty od pojazdów przewożących co 
najmniej dwie osoby (2+); lub pobieranie opłat od pojazdów przewożących tylko jedną 
osobę oraz bezpłatne korzystanie ze specjalnego pasa ruchu przez pojazdy przewożące co 
najmniej dwie osoby (2+) (Turnbull, 2007). W Ramka 3 przedstawiono bardziej 
szczegółowy opis udogodnień stosowanych w Stanach Zjednoczonych. 
 
Jak wspomniano wcześniej, w niektórych krajach europejskich realizowane są inicjatywy 
promujące wspólne dojazdy. Najlepsze praktyki można zaobserwować w Belgii i w Wielkiej 
Brytanii. 
 
W Belgii od 1978 r. działa organizacja charytatywna Taxistop zajmująca się organizacją 
wspólnych dojazdów w skali kraju. Na początku tego typu usługi były oferowane wyłącznie 
we Flandrii, dopiero potem można było z nich również korzystać w pozostałych dwóch 
regionach, w Walonii i Brukseli. Taxistop jest również partnerem Cambio, belgijskiego 
dostawcy usług oferujących wspólne dojazdy, i zrzesza 41 000 członków, z czego 11 000 
regularnych użytkowników (dane z 2007 r.). 
 
Ramka 3:  Pasy ruchu przeznaczone dla pojazdów przewożących wielu 

pasażerów (pasy HOV) 

W Stanach Zjednoczonych władze publiczne wprowadziły pasy ruchu przeznaczone dla 
pojazdów przewożących wielu pasażerów (pasy HOV) w celu promowania wspólnych 
dojazdów i zmniejszenia użytkowania samochodów przez jedną osobę. Na niektórych 
autostradach wyznaczone są pasy HOV zarezerwowane dla pojazdów przewożących 
kierowcę i jednego pasażera lub większą ich liczbę. Nawet jeśli pasy HOV występują na 
obszarach poza miastem, są one przydatne z radzeniem sobie z natężeniem ruchu 
spowodowanym wjazdem pojazdów do miasta w godzinach szczytu. 

Pasy HOV mogą obowiązywać 24 godziny na dobę lub też wyłącznie w godzinach szczytu, 
co oznacza, że poza godzinami szczytu mogą z nich korzystać również inne pojazdy. 
Niektóre pasy HOV są zbudowane na oddzielnych drogach, niezależnych od analogicznych 
pasów przeznaczonych dla ogółu pojazdów, inne natomiast występują na tych samych 
drogach i są oddzielone betonową barierką, a jeszcze inne są zbudowane na drogach na 
innym poziomie (np. na podwyższeniu lub obniżeniu). 

Aby jeszcze więcej pojazdów mogło korzystać z pasów HOV, wiele pasów HOV jest obecnie 
przekształcanych na pasy HOT (ang. High Occupancy Toll), w przypadku których wymagane 
jest wniesienie opłaty drogowej. Pasy HOT są przeznaczone dla pojazdów przewożących 
wielu pasażerów oraz osób podróżujących, które są gotowe wnieść opłatę drogową. 
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Wprowadzenie pasów HOV lub HOT motywuje kierowców lub pasażerów do znalezienia 
osób, które chcą podróżować wspólnie. Może to również wpłynąć na zwiększenie 
zainteresowania wspólnymi dojazdami: wymóg wniesienia opłaty drogowej zachęca do 
przewożenia w jednym samochodzie trzech osób, dzięki czemu będzie można uniknąć tej 
opłaty. 

Pasy HOV stają się również coraz popularniejsze w Europie. Są one wprowadzane między 
innymi w Madrycie, Amsterdamie, Leeds, Linzu i Trondheim. Budowa pasa HOV jest także 
planowana w Barcelonie. 

W 2009 r. Autostrade per l’Italia, główna firma obsługująca sieć autostrad we Włoszech, 
promowała system wspólnych dojazdów na autostradzie A8-A9 łączącej Varese, Como i 
Mediolan. Jest to pierwsza inicjatywa realizowana we Włoszech, której celem jest 
usprawnienie przepływu ruchu i zmniejszenie zanieczyszczenia. Przyjęte środki obejmują: 
(i) budowę pasów przeznaczonych dla pojazdów przewożących przynajmniej czterech 
pasażerów; (ii) zmniejszenie opłaty drogowej o 62% dla pojazdów przewożących w 
godzinach szczytu od poniedziałku do piątku przynajmniej czterech pasażerów; (iii) 
platformę internetową służącą organizacji wspólnych dojazdów, z której mogą również 
korzystać firmy.  

 
Liftshare jest największą siecią organizującą wspólne dojazdy w Wielkiej Brytanii. Jako 
krajowy dostawca usług obejmujących wypożyczanie samochodów i wspólne dojazdy 
Liftshare obsługuje nie tylko osoby indywidualne, lecz także 300 firm. W 2007 r. na jej 
stronie internetowej było zarejestrowanych 200 000 członków. System ten kojarzy osoby, 
które chcą odbyć podróż w tym samym kierunku, dzięki czemu mogą one podróżować 
razem i podzielić się kosztami. Osoby zarejestrowane po prostu wpisują dane dotyczące 
przejazdu, a system automatycznie podaje potencjalne wspólne podróże w formie tabeli i 
mapy. Następnie użytkownik wysyła automatyczny e-mail z odpowiedzią na dowolne 
zgłoszenia i organizuje wspólny wyjazd. 
Biorąc pod uwagę opisane przykłady, oprogramowanie i Internet bez wątpienia są głównymi 
elementami, które umożliwiły rozwój usług obejmujących wspólne dojazdy. System ten nie 
tylko umożliwia użytkownikom organizację podróży w sposób zaspokajający ich potrzeby, 
lecz także pozwala osobom korzystającym z tego typu usług po raz pierwszy przezwyciężyć 
problemy z tym związane. Poza tym gwarantuje bezpieczeństwo systemu poprzez 
wykorzystanie informacyjnej bazy danych zabezpieczonej hasłem. 
 
Bardziej szczegółowy opis wymienionych dostawców usług oraz oferowanych przez nich 
usług znajduje się w załączniku A.2. 

3.2.3. Główne wyzwania 

Oprogramowanie stosowane w systemach obsługujących wspólne dojazdy ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju tego typu inicjatyw. Można je stosować w celu przeprowadzania 
kontroli bezpieczeństwa (patrz Ramka 4), ponieważ bezpieczeństwo i zaufanie należą do 
najważniejszych czynników wpływających na sukces wspólnych dojazdów. 
 

 34 



Zarządzanie mobilnością 
____________________________________________________________________________________________ 

Ramka 4:  Kontrole bezpieczeństwa usług w zakresie wspólnych dojazdów w 
Niemczech 

Mitfahrzentrale jest niemiecką centralą przeprowadzającą kontrole bezpieczeństwa usług 
wspólnych dojazdów. Pasażerowie mogą wysłać do kierowcy e-mail lub skontaktować się z 
nim telefonicznie w celu omówienia szczegółów dotyczących odbioru i odwiezienia. Zachęca 
się ich również do przekazywania numeru telefonu i danych osobowych kierowcy innym 
osobom. Ponadto pasażerowie i kierowcy mogą wystawiać sobie nawzajem opinie i 
referencje celem udostępnienia informacji o innych kierowcach i pasażerach. Użytkownicy 
mogą również poświadczyć swoją tożsamość, przesyłając za pośrednictwem faksu 
dokument tożsamości ze zdjęciem, co daje im status „bezpiecznego użytkownika”.  

Można również organizować wspólne dojazdy w ramach sieci społecznej: być może 
zainteresowane osoby już się kiedyś spotkały lub mogą polecić swoim znajomym osobę, 
która może zaoferować lub chce znaleźć wolne miejsce w samochodzie, co pozwoli uniknąć 
problemów związanych z bezpieczeństwem. 
 
Telefonia komórkowa stwarza kolejne możliwości technologiczne. Dynamiczna organizacja 
wspólnych dojazdów (ang. dynamic car pooling/dynamic ride sharing) jest specyficzną i 
elastyczną inicjatywą. Jest to usługa oferowana w czasie rzeczywistym i charakteryzuje się 
następującymi cechami: 
 
 zgłaszanie propozycji podróży i wyszukiwanie ofert podróży w serwisie danych odbywa 

się za pośrednictwem telefonu komórkowego; 

 automatyczne kojarzenie ofert podróży odbywa się za pośrednictwem serwisu 
sieciowego w czasie rzeczywistym. 

 
Dynamiczna organizacja wspólnych dojazdów różni się od tego typu tradycyjnych usług w 
dwojaki sposób. Pierwsza główna różnica dotyczy sposobu rozpatrywania planu dojazdu. W 
przypadku tradycyjnych systemów zakłada się, że osoba podróżująca ma ustalony plan 
podróży oraz ustalone miejsce odjazdu i określony cel podróży. W systemie dynamicznym 
każda podróż rozpatrywana jest indywidualnie, a system musi umożliwiać dostosowywanie 
podróży do dowolnych miejsc o dowolnej porze poprzez kojarzenie poszczególnych podróży 
zgłoszonych przez użytkowników bez uwzględnienia celu podróży. Druga istotna różnica 
polega na tym, że dynamiczne systemy wspólnych dojazdów muszą udostępniać 
użytkownikom skojarzone informacje szybko, tak aby dostosować najwcześniejsze podróże 
(odbywające się tego samego dnia) oraz podróże zaplanowane na później (w ciągu 
nadchodzących dni lub tygodni). 
 
Jednak największą przeszkodą w realizacji systemu wspólnych dojazdów jest potrzeba 
inwestowania znacznych środków w nowe oprogramowanie, co tłumaczy niepowodzenie 
kilku dotychczas przeprowadzonych eksperymentów. Istnieje nagląca potrzeba 
ustanowienia partnerstw (na przykład pomiędzy firmami oferującymi usługi wspólnych 
dojazdów, władzami lokalnymi, firmami działającymi w branży telefonii komórkowej oraz 
operatorami transportu publicznego) mających na celu finansowanie usług i technologii. 
 
Na lotniskach w Amsterdamie (2004 r.) i we Frankfurcie (2006 r.) oraz w Ile-de-France 
(2008 r.) zrealizowano projekty pilotażowe. Wszystkie te projekty obejmują usługi telefonii 
komórkowej dla użytkowników, stronę internetową oraz informację telefoniczną i są 
finansowane przez sponsorów (odpowiednio przez firmę działającą w branży telefonii 
komórkowej, niemieckie Ministerstwo Badań i Transportu oraz francuską Agencję ds. 
Środowiska i Zarządzania Energią). 
 
Tak samo jak w przypadku systemów wypożyczania samochodów centrum mobilności 
również tutaj mogłoby odgrywać ważną rolę informacyjną i koordynacyjną. 
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3.3. Plany dojazdów 

3.3.1. Właściwości 

Plan dojazdu (ang. travel plan) jest strategią zarządzania opracowywaną przez zakład 
pracy, szkołę lub inną organizację w celu promowania bezpiecznych, zdrowych i 
zrównoważonych możliwości podróżowania. Plan dojazdu jest instrumentem w zakresie 
planowania, którego celem jest ograniczenie użytkowania samochodów oraz zachęcenie 
osób dojeżdżających do pracy do korzystania z innych środków transportu, na przykład 
transportu publicznego, rowerowego, systemu wypożyczania samochodów czy wspólnych 
dojazdów. Instrument ten służy również promocji elastycznych warunków pracy, na 
przykład zdalnego dostępu lub pracy zdalnej. 
 
Plany dojazdów są opracowywane zgodnie z ustalonymi zasadami: 
 
 podjęcie decyzji: decyzja dotycząca opracowania i wdrożenia planu dojazdu powinna 

być formalnym zobowiązaniem podjętym na najwyższym poziomie organizacji, często 
we współpracy z inną organizacją, na przykład z władzami lokalnymi; 

 badania: plan dojazdu może obejmować kwestie podróżne właściwe dla danej 
organizacji i w związku z tym angażować również ludzi i ich pomysły w celu ulepszenia 
wyborów dotyczących podróży lokalnych. Narzędzia badawcze obejmują 
przeprowadzanie ankiet wśród pracowników, a w przypadku szkół – wśród uczniów i ich 
rodziców; 

 planowanie działań: plan dojazdu jest opracowywany i zatwierdzany z 
uwzględnieniem najważniejszych działań, terminów oraz kosztów; 

 realizacja i monitorowanie: po rozpoczęciu realizacji planu warto jest zaplanować 
regularne kontrole zwyczajów podróżnych w formie ankiet, monitorowania postępów w 
realizacji planu dojazdu oraz ciągłego rozpatrywania nowych pomysłów i ulepszeń. 

Plany dojazdów mogą przynieść rzeczywiste korzyści nie tylko firmie i jej pracownikom, lecz 
także środowisku zewnętrznemu (ludziom i całemu społeczeństwu). Plany dojazdów mogą 
pomóc w złagodzeniu lokalnych problemów związanych z parkowaniem lub natężeniem 
ruchu oraz w polepszeniu połączeń transportu publicznego w danym regionie. Ponadto 
mogą one wpłynąć na ograniczenie stresu odczuwanego przez pracowników w związku ze 
spóźnieniami lub umożliwić wykonywanie od czasu do czasu pracy z domu, co zredukuje 
konieczność dojazdów. 
 
W związku z tym plany dojazdów są ważne ze względu na: wsparcie większego wyboru 
rodzajów transportu; promowanie i osiągnięcie dostępu do równoważonych rodzajów 
transportu; zareagowanie na coraz częściej występujące problemy związane z ochroną 
środowiska, natężeniem ruchu i zanieczyszczeniem; promowanie partnerstwa pomiędzy 
władzami i podmiotami opracowującymi plany dojazdów. 

3.3.2. Ważne studia przypadku 

Koncepcja planu dojazdu staje się w Europie coraz popularniejsza. Coraz więcej instytucji 
publicznych i firm prywatnych wdraża programy uwzględniające plany dojazdów, a 
pozostałe instytucje i firmy zastanawiają się nad ich wdrożeniem. 
 
Problemem jest jednak to, że wiele instytucji nie dysponuje ekspertyzami wymaganymi w 
celu opracowania tego typu planu. Jak dotąd projekty badawcze finansowane ze środków 
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wspólnotowych przyczyniły się do usprawnienia wdrażania tego typu planów zwłaszcza 
poprzez wsparcie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz przekazywanie 
wskazówek. Na szczególną uwagę zasługują trzy projekty: MOVE, MAX i CIVITAS. Ich 
celem jest wsparcie różnych form planowania dojazdów (do pracy lub szkoły) poprzez 
promowanie systemu wypożyczania samochodów i wspólnych dojazdów, jak i inne 
innowacyjne formy planowania dojazdów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku 
A.3. 
 
Na szczeblu krajowym wartościowy przykład można zaobserwować w Wielkiej Brytanii, 
gdzie Departament Transportu (DfT) przekazuje pracodawcom wskazówki (np. Good 
Practice Guidelines, DfT 2009 r.), aby pomóc im w opracowywaniu i wdrażaniu planów 
dojazdów. DfT promuje również inicjatywy wspierające tworzenie tymczasowych 
stowarzyszeń, na przykład ACT TravelWise i ATOC w przypadku planów dojazdu do pracy 
oraz School Travel Adviser Toolkit i School Life w przypadku planów dojazdu do szkoły. 
 
Dzięki wdrożeniu planów dojazdów niektórym firmom brytyjskim (np. Orange, szpital w 
Plymouth, szpital miejski w Nottingham, Uniwersytet Bristolski) udało się zmniejszyć o 18% 
odsetek dojazdów do pracy/szkoły samochodem i podwoić tym samym korzystanie z innych 
środków transportu (Cairns S. i in., 2004).  

3.3.3. Główne wyzwania 

Głównym wyzwaniem związanym z planami dojazdów jest zwiększenie wykorzystania 
innych rodzajów transportu (tj. chodzenia pieszo i jazdy rowerem), a nie tylko ograniczenie 
korzystania z samochodów prywatnych w celu dojazdu do pracy lub szkoły. 
 
Obecnie w Austrii, Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii prowadzone są kampanie „Rowerem 
do pracy”, promujące dojeżdżanie do pracy rowerem. Brytyjska kampania jest 
najskuteczniejszym programem promującym dojeżdżanie do pracy rowerem, ponieważ 
została wprowadzona w 1999 r. na mocy ustawy finansowej jako roczne zwolnienie od 
podatku. W Wielkiej Brytanii prowadzona jest również kampania „Rowerem do szkoły”. 
Akcja „pieszy autobus” (ang. walking bus) polega na wspólnym odprowadzaniu do szkoły 
dzieci odbieranych po drodze przez dwie osoby dorosłe („kierowca” prowadzi grupę, a 
„konduktor” idzie na końcu); przypomina to szkolny autobus, który odwozi dzieci do szkoły. 
Podobnie jak tradycyjne autobusy, „piesze autobusy” również mają ustaloną trasę z 
wyznaczonymi „przystankami” i „godzinami odbioru” dzieci. 
 
Koncepcja „pieszego autobusu” została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1998 r. i po raz 
pierwszy zastosowali ją uczniowie szkoły podstawowej Wheatfields w St Albans. 
 
„Piesze autobusy” cały czas cieszą się w Wielkiej Brytanii popularnością; prowadzona jest 
tam również kampania „Pieszo do szkoły” promująca co roku „Tydzień chodzenia pieszo do 
szkoły” oraz realizowany jest program WoW (Walk on Wednesday – pieszo w każdą środę 
lub Walk Once a Week – pieszo raz w tygodniu), który jest prostym programem 
umożliwiającym szkołom i władzom lokalnym promowanie chodzenia do szkoły pieszo przez 
cały rok szkolny. Inicjatywa ta staje się coraz bardziej popularna w innych regionach 
Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, ten sam projekt realizowany 
jest we Francji pod nazwą Pédibus, w Niemczech jako Schulbus zu Fuß, zaś we Włoszech 
jako Piedibus. Na szczeblu międzynarodowym istnieją natomiast organizacje, na przykład 
International Walk to School, które działają w 50 różnych krajach i umożliwiają dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom bycie częścią globalnego wydarzenia, dzięki czemu wszystkie te 
osoby mogą czerpać liczne korzyści płynące z chodzenia pieszo. 
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Do przykładów inicjatyw promujących chodzenie do szkoły pieszo zalicza się: 
 
 inicjatywę „Piesze środy” zachęcającą do chodzenia do szkoły pieszo jeden dzień w 

tygodniu i ewentualnie rozszerzenia tego nawyku na cały miesiąc lub rok; 

 opracowanie tematów na każdy dzień tygodnia: dzień jasnych i bardzo widocznych 
kolorów, dzień noszenia nakrycia głowy, dzień przyniesienia ze sobą zdrowego drugiego 
śniadania itd.; 

 nagradzanie klas z największą liczbą uczniów przychodzących do szkoły pieszo. 
 
 

Ramka 5:  Dojazd do pracy i szkoły rowerem (Wielka Brytania) 

W celu promowania zdrowszego sposobu dojazdów do pracy oraz zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska na mocy ustawy podatkowej z 1999 r. wprowadzone zostało 
roczne zwolnienie od podatku, umożliwiające pracodawcom wypożyczanie pracownikom 
rowerów i sprzętu rowerowego zapewniającego bezpieczeństwo jako zysku wolnego od 
podatku. Kwalifikujący się sprzęt obejmuje rowery i sprzęt rowerowy zapewniający 
rowerzystom bezpieczeństwo. 

Pracodawcy z sektora publicznego, prywatnego i charytatywnego mogą wprowadzić dla 
swoich pracowników program pożyczkowy uwzględniający zwolnienie od podatku. Cena 
roweru bez VAT jest spłacana przez pracownika w formie potrąceń od wynagrodzenia przez 
ustalony okres (zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy). Pracownik nie płaci podatku ani 
krajowego ubezpieczenia potrąconego dochodu, co generuje dalsze oszczędności. Po 
upływie ustalonego czasu pracownik zazwyczaj może kupić rower po „uczciwej cenie 
rynkowej” (pomiędzy 2,5% a 10% pierwotnej kwoty). Pracodawcy, którzy kupują rowery i 
sprzęt rowerowy zapewniający rowerzystom bezpieczeństwo z myślą o wypożyczaniu ich 
swoim pracownikom, mogą potraktować te koszty jako wydatek kapitałowy i zgodnie z 
normalnymi zasadami ubiegać się o ulgi inwestycyjne. 

Od 1999 r. w Wielkiej Brytanii rozpoczęto realizację wielu programów promujących 
dojeżdżanie do pracy rowerem. Programy te oferują wiele usług, w ramach których 
pracownicy mogą wybrać rower, którym będą dojeżdżać do pracy, zaś pracodawcy mogą 
udostępnić swoim pracownikom rowery na potrzeby dojazdu do pracy lub w innych celach 
jako zwolnione od podatku wynagrodzenie w naturze. Do niektórych organizacji 
działających w Wielkiej Brytanii zaliczają się Cyclescheme, CycleToWorkNow, Get 
Cycling oraz London Cycling Campaign. Promują one różne rodzaje kolarstwa i działają 
na rzecz władz lokalnych, służb promujących zdrowie, agencji rewitalizacyjnych, 
przedsiębiorstw, szkół, uniwersytetów i branży wypoczynkowej. 

Organizacja Cycling England, która została założona przez Departament Transportu w 
2005 r., zajmuje się promocją transportu rowerowego w Anglii poprzez rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk i przekazywanie funduszy partnerom zaangażowanym w realizację 
projektów szkoleniowych, inżynieryjnych i marketingowych. 

W ten sam sposób Sustrans, największa brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się 
promocją transportu zorganizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
realizuje projekt Bike It. Projekt skierowany jest również bezpośrednio do szkół, które są 
zainteresowane promocją jazdy na rowerze. Jego celem jest wsparcie szkół, tak aby 
uwzględniły one w swoich planach dojazdów transport rowerowy i wsparcie najlepszych 
rowerzystów. Ponadto poprzez zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców projekt Bike 
It ma również na celu zwiększenie popularności chodzenia do szkoły pieszo oraz 
dojeżdżania do szkoły rowerem. 
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3.4. Centra mobilności 

3.4.1. Właściwości 

Centrum mobilności można traktować jako punkt centralny strony podażowej w kontekście 
współpracy różnych dostawców usług transportowych oraz strony popytowej w kontekście 
połączenia różnych usług mobilności. 
 
Centrum mobilności skupia wszystkie usługi i w ten sposób służy za platformę 
przeznaczoną do transmisji i wymiany danych. Użytkownicy mogą skontaktować się z 
centrum mobilności odwiedzając je, za pośrednictwem e-maila, terminali informacyjnych, 
usług on-line, telefonicznie lub faksem.  
 
 
 

Ogólnie rzecz biorąc, do zadań centrum mobilności zalicza się między innymi: 
 
 określanie barier w rozpowszechnianiu praktyk w zakresie mobilności zgodnej z 

zasadami zrównoważonego rozwoju oraz potencjalnych działań służących ich 
zwalczaniu; 

 tworzenie instrumentu wsparcia obywateli zorientowanego na zarządzanie mobilnością; 

 opracowywanie dodatkowych zoptymalizowanych rozwiązań zgodnie z potrzebami i 
oczekiwaniami pasażerów; 

 promowanie udziału podmiotów zaangażowanych w kwestie związane z mobilnością w 
platformie opartej na współpracy na rzecz zintegrowanej mobilności (operatorzy 
transportu publicznego, władze itp.); 

 zapewnienie sprawiedliwego dostępu oraz mobilności. 

Co więcej, struktura centrum mobilności będzie się różniła w zależności od potrzeb i 
dostępnych środków: od prostych planów opracowanych przez niektóre stowarzyszenia na 
rzecz transportu po bardziej zaawansowane formy zorganizowane wspólnie przez władze, 
firmy działające w branży transportu publicznego itp. 

3.4.2. Ważne studia przypadku 

Studia przypadku przeprowadzone w miejscowości Graz (Austria) i Münster (Niemcy) 
przedstawiają pierwszą próbę wdrożenia koncepcji centrów mobilności w Europie. Również 
inne centra mobilności rozwijają się dynamicznie, nie tylko w Austrii i Niemczech, lecz także 
w innych krajach, na przykład we Włoszech, w Holandii, Szwecji i Szwajcarii. W niektórych 
krajach (w tym w Wielkiej Brytanii i w Belgii) centra mobilności postrzegane są jako cenne 
narzędzie służące przekazywaniu informacji na temat usług w zakresie transportu 
publicznego. 
 
Celem zarówno MobilZentral (centrum mobilności działające w Grazu od 1997 r.), jak i 
Mobilé (centrum mobilności działające w Münsterze od 1998 r.) jest zwiększenie 
dostępności obszarów miejskich, przy czym do najważniejszych elementów systemu zalicza 
się „informowanie użytkowników” i „sprzedaż biletów”. W ramach obydwóch systemów 
zasadniczym warunkiem efektywnego rozwoju jest bezpośrednia rola firmy odpowiedzialnej 
za lokalny transport publiczny. Tabela 6 przedstawia przegląd usług wspólnie oferowanych 
przez europejskie centra mobilności. 
 
Brema (miasto w Niemczech) jest kolejnym interesującym studium przypadku, które ma 
szczególne znaczenie ze względu na to, że pokazuje, w jaki sposób usługi mobilności mogą 
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zostać efektywnie zintegrowane dla osiągnięcia celu, jakim jest bardziej zrównoważona 
mobilność.  
 
Sukces Bremy wynika po pierwsze z koordynacji działań zorientowanych na zarządzanie 
mobilnością (stacje mobilności, zintegrowany system biletowy, wynajem samochodów w 
miastach itd.), a po drugie z promocji tych działań na rzecz mobilności w miastach w 
perspektywie długoterminowej. Doprowadziło to do opracowania prawidłowo 
skomponowanego zestawu środków, a nie pojedynczych rozwiązań. Środki te są 
zintegrowane w ogólnych ramach instytucjonalnych, gdzie określane są, a następnie stale 
aktualizowane potrzeby, działania priorytetowe i szczególne odnoszące się do mobilności.  
Zaangażowanie obywateli również odgrywa kluczową rolę, ponieważ wpływa na zwiększenie 
świadomości użytkowników oraz akceptację alternatywnych rodzajów transportu, nie 
naruszając przy tym ich swobody przemieszczania się. 
 
 

Tabela 3:  Usługi mobilności 
Usługi 

mobilności 
Cechy Przykłady 

Informacje Obejmują przekazywanie informacji na 
temat lokalnego, regionalnego i 
krajowego transportu publicznego oraz 
innych rodzajów zrównoważonego 
transportu 

Rozkłady jazdy uwzględniające początek oraz 
zakończenie podróży, informowanie o opłatach i 
trasach osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem 
faksu lub Internetu; informowanie o trasach 
pieszych, warunkach i opłatach związanych z 
wypożyczaniem samochodów w miastach; 
wskazówki dotyczące dostępu do różnych rodzajów 
transportu 

Konsultacje Obejmują szczegółowe porady, 
uwzględniające indywidualne potrzeby 
klientów (osoby prywatne, gospodarstwa 
domowe, firmy, szkoły, administracje 
itd.). Obejmują również kontrolę 
początkowej sytuacji, ocenę rozwiązań 
alternatywnych oraz opracowanie zaleceń 

Porównywanie czasu podróży, ich kosztów i oceny 
oddziaływania na środowisko różnych rodzajów 
transportu, dostosowanych do określonych celów 
podróży odbywanych przez gospodarstwa domowe; 
określenie sposobu wprowadzenia przez firmy 
biletów pracowniczych i systemu wspólnych 
dojazdów; przygotowanie kompleksowego planu 
mobilności na potrzeby konkretnej firmy, 
administracji, centrum handlowego itp. 

Świadomość i 
edukacja 

Obejmują wszystkie działania 
uwzględniające różne rodzaje 
zrównoważonego transportu oraz ich 
możliwości wykorzystywane w celu 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb w 
zakresie mobilności 

Nauka o mobilności w przedszkolach i szkołach; 
kampanie reklamowe promujące różne rodzaje 
transportu; organizacja aktywnych dni (np. dnia bez 
samochodu) 

Organizacja i 
koordynacja 

Organizowanie nowych form 
zrównoważonego transportu lub 
koordynowanie i ulepszanie już 
oferowanych usług 

Koordynacja ustalania rozkładów jazdy i opłat; 
kojarzenie zgłoszeń wspólnych dojazdów; specjalny 
transport osób z ograniczoną mobilnością; autobusy 
dowożące pracowników do pracy 

Sprzedaż i 
rezerwacje 

Bilety można rezerwować i kupować 
osobiście w miejscu pracy, w kasach lub 
telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub 
Internetu 

Sprzedaż i rezerwacja biletów na przejazdy środkami 
transportu publicznego; rezerwacja wspólnego 
dojazdu; sprzedaż produktów związanych z 
mobilnością; informacje hotelowe i turystyczne 

Produkty i 
usługi 

Opracowywanie innowacyjnych 
produktów i usług ułatwiających 
korzystanie ze środków zrównoważonego 
transportu i/lub zwiększających jego 
komfort. Nie chodzi tutaj o samą 
organizację transportu, ale o organizację 
usług towarzyszących 

Bilety łączone (opłata za wejście oraz dojazd 
środkiem transportu publicznego do miejsca 
wydarzenia); zapewnienie odwiezienia do domu osób 
korzystających ze wspólnych dojazdów; usługi 
dostawcze na terenie miasta; bonusy finansowe dla 
osób korzystających ze środków transportu 
zrównoważonego 
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4. WNIOSKI I ZALECENIA 

4.1. Najważniejsze wyciągnięte wnioski 

W oparciu o analizę przedstawioną w niniejszej notatce można wyciągnąć poniżej opisane 
wnioski końcowe. Wnioskom tym towarzyszą obserwacje odnoszące się do roli, jaką UE 
może odgrywać w zakresie zarządzania mobilnością w przyszłości. 
 
 Dostępność. Zrównoważona mobilność jest zasadniczym warunkiem osiągnięcia 

lepszej jakości życia i większej spójności społecznej. Obywatele powinni mieć swobodny 
dostęp do podstawowej infrastruktury, tak aby mogli dojeżdżać do pracy i uczestniczyć 
w inicjatywach wypoczynkowych w środowisku, które jest wygodne, bezpieczne i 
zdrowe, i ograniczać w ten sposób swój wpływ na zanieczyszczenie i zagęszczenie 
ruchu. 

 Innowacyjność. Zarządzanie mobilnością stwarza znaczne możliwości promujące 
innowacyjność. Innowacyjność może odnosić się zarówno do usług oferowanych 
użytkownikom końcowym, jak i do technologii, na których te usługi się opierają. 

 Integracja. Zarządzanie mobilnością powinno opierać się na podejściu zintegrowanym, 
przy czym należy zwrócić uwagę na wdrożenie zestawu odpowiednio skomponowanych 
środków (miękkich i twardych), a nie tylko pojedynczych inicjatyw, których 
prawdopodobieństwo skuteczności jest niskie. Plany zrównoważonego transportu 
miejskiego mogą stanowić trafne i odpowiednie ramy dla tego typu integracji. 

 Środki miękkie i twarde. W szerszym kontekście politycznym środki miękkie mogą 
skutecznie zmniejszyć ruch, wpływając tym samym na poważne uwzględnienie ich 
istotnej roli w strategii transportowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto 
mogą one zwiększyć skuteczność środków twardych, które uzupełniają w istotny 
sposób. 

 Akceptacja. Obywatele powinni być częścią procesu prowadzącego do realizacji 
strategii w zakresie zarządzania mobilnością. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
ogólnej akceptacji zaproponowanych środków mobilności. Planowanie, infrastruktura, 
innowacyjność i zaangażowanie obywateli muszą być ze sobą zintegrowane, tak aby nie 
tylko umożliwić rozwiązywanie problemów dotyczących mobilności w miastach, lecz 
także określić długoterminową wizję na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności. 

 Główne ograniczenia. Podczas opracowywania i wdrażania programów w zakresie 
zarządzania mobilnością należy uwzględnić ograniczenia finansowe (charakteryzujące 
się ograniczonymi środkami na rzecz rozwoju transportu) oraz ograniczenia w 
planowaniu i ograniczenia funkcjonalne/operacyjne. Ograniczenia w planowaniu i 
ograniczenia funkcjonalne/operacyjne obejmują: (i) niewłaściwą integrację różnych 
rodzajów transportu; (ii) niewystarczające wykorzystanie inteligentnych systemów 
transportowych (ITS) w organizacji ruchu i zarządzaniu nim; oraz (iii) brak narzędzi i 
praktyk służących ocenie postępów w realizacji obecnych projektów w zakresie 
zarządzania transportem. 
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4.2. Rola Unii Europejskiej 

Biorąc pod uwagę zasadę pomocniczości7, UE może w znaczny sposób przyczynić się do 
zarządzania mobilnością w miastach europejskich. Jak zostało to już wyjaśnione w notatce 
dotyczącej planów zrównoważonego transportu miejskiego, UE nadal powinna odgrywać 
przewodnią rolę w ustanawianiu wspólnych ram i podejść, aby każde miasto miało 
możliwość wyboru narzędzi i metod, które są najlepiej dostosowane do konkretnego 
kontekstu. UE może przede wszystkim uczestniczyć w realizacji polityki zarządzania 
mobilnością na szczeblach lokalnych. 
 
Opracowywanie instrumentów politycznych jest głównym obszarem, w którym występuje 
zwiększone zapotrzebowanie na interwencje UE, polegające na zintegrowaniu zarządzania 
mobilnością w ramach szerszego procesu planowania. Wymaga to równoczesnego 
opracowania metody oceniania, zwłaszcza z perspektywy ekonomicznej, oraz 
zaproponowania wspólnych ram oceniania. 
 
Najważniejszym obszarem, w którym działania na szczeblu UE mogą być wyjątkowo 
przydatne, jest internalizacja kosztów zewnętrznych. Przyczyniłoby się to do promocji 
równego traktowania wszystkich rodzajów transportu, zwłaszcza w celu zwiększenia 
konkurencyjności tych rodzajów transportu, które są słuszną alternatywą dla użytkowania 
samochodu. Oprócz opracowania systemów opłat drogowych ważne byłoby również 
zbadanie stosowania instrumentów rynkowych oraz zachęt ekonomicznych. 
 
Inteligentne systemy transportowe (ITS) i normy techniczne są kolejnymi dziedzinami, w 
których działania wspólnotowe mogłyby przynieść wartość dodaną. Zwłaszcza opracowanie i 
zalecenie wspólnych norm technicznych mogłoby zwiększyć kompatybilność systemów 
transportowych w różnych państwach członkowskich oraz usprawnić dalszą integrację ITS w 
ramach procesu planowania. 
 
Ważne jest również, aby UE zapewniła rozpowszechnianie dobrych praktyk i wspieranie 
wymiany wiedzy za pośrednictwem istniejących platform i inicjatyw (np. EPOMM, ELTIS, 
Europejski Tydzień Mobilności). 
 
Tabela 4:  Poziomy i działania w zakresie interwencji UE 

Poziom 
interwencji  Działania 

Poziom polityki - Wytyczne dotyczące opracowywania wspólnych ram i podejść; 
- Polityka uwzględniająca zarządzanie mobilnością na szczeblach lokalnych. 

Poziom 
techniczny 

- Określenie i zalecanie wspólnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK); 

- Usprawnienie dalszej integracji ITS w ramach procesu planowania. 

Poziom finansowy - Stosowanie ogólnych zasad internalizacji kosztów zewnętrznych; 
- Analiza nowych instrumentów rynkowych i zachęt ekonomicznych spoza 

systemów opłat drogowych wspierających zarządzanie zapotrzebowaniem na 
mobilność. 

                                                 
7  Zasada pomocniczości ma na celu zagwarantowanie, że decyzje są podejmowane możliwie jak najbliżej 

obywatela i że dokonywane są stałe kontrole tego, czy działanie na szczeblu wspólnotowym jest 
uzasadnione w świetle możliwości dostępnych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. W 
szczególności jest to zasada, zgodnie z którą Unia nie podejmuje działań (z wyjątkiem dziedzin, które 
należą do jej wyłącznej kompetencji), jeżeli nie są skuteczniejsze niż działania podejmowane na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym. Jest ściśle powiązana z zasadami proporcjonalności i konieczności, 
zgodnie z którymi działania Unii nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 
traktatu (źródło: http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_en.htm). 
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ZAŁĄCZNIK 

A.1 Przykłady systemów wypożyczania samochodów w Europie 

Szwajcaria jest pionierem w rozwiązaniach w zakresie wypożyczania samochodów. 
Realizację tego typu usług rozpoczęło w 1987 r. w Zurychu dwóch operatorów, a 
mianowicie spółdzielnia ATG oraz Share Com. Obie organizacje działały oddzielnie przez 
dziesięć lat, po czym w 1997 r. wspólnie stworzyły organizację Mobility CarSharing, 
wspieraną przez rząd szwajcarski. Ogólnie rzecz biorąc, Mobility CarSharing uznaje się za 
światowego lidera i największego dostawcę usług wypożyczania samochodów na świecie. 
 
W 2008 r. organizacja ta zrzeszała ponad 84 500 członków. W ramach systemu 
wypożyczania samochodów dostępnych jest ponad 2200 pojazdów, rozmieszczonych na 
1150 stacjach w całym kraju. Usługi Mobility CarSharing cechują się znacznym wzrostem 
popularności, zasięgiem krajowym, znormalizowaną i zorientowaną na klienta gamą 
produktów oraz niezwykle łatwym dostępem do floty pojazdów za pośrednictwem 
najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych, w tym Internetu. 
Szczegóły dotyczące rezerwacji są przekazywane do komputera pokładowego w 
samochodzie za pośrednictwem GSM.  Przy użyciu inteligentnej karty użytkownik otwiera 
samochód, a następnie odblokowuje zapłon. Po zakończeniu użytkowania i zaparkowaniu 
samochodu na wyznaczonym miejscu parkingowym komputer finalizuje transakcję. 
 
Mobility CarSharing współpracuje z różnymi partnerami, w tym ze szwajcarskimi 
operatorami kolejowymi (SBB), siecią transportu publicznego w Zurychu (ZVV), Transports 
publics de la région Lausannoise (TL) i wypożyczalniami samochodów (Herzt), ponieważ 
integrację z innymi rodzajami transportu uważa się za silny element całego systemu. 
Ponadto partnerstwo pomiędzy szwajcarską organizacją Mobility CarSharing i Deutsche 
Bahn (DB) umożliwia klientom korzystanie z floty należącej do CarSharing w sąsiednim 
kraju. 
 
Rysunek 4:  Rozwój systemu Mobility CarSharing w latach 1997–2008 

 

Źródło: www.mobility.ch 

Podpis: 
Klienci 
Pojazdy 
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W Belgii po wielu latach prowadzenia badań oraz opracowywania planów przez 
potencjalnego operatora i różne władze postanowiono zorganizować krajowy system 
wypożyczania samochodów. Program Cambio został zainicjowany w 2002 r. we wszystkich 
najważniejszych miastach jako element polityki w zakresie mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 
 
Jego celem było utworzenie sieci, w ramach której klient z jednego miasta może skorzystać 
z pojazdu w innym mieście. Główna strategiczna decyzja dotyczyła zorganizowania najpierw 
silnej, samofinansującej się usługi mobilności w podstawowej formie. Użytkowanie czystych 
samochodów oraz system wypożyczania samochodów przeznaczony dla grup o niskich 
dochodach lub zamieszkałych na obszarach wiejskich traktuje się jako dodatkowe opcje w 
zakresie zrównoważonej mobilności, przy czym w początkowym stadium wdrażania tego 
typu systemów uznano je za zbyt ryzykowne. 
Obecnie program Cambio funkcjonuje w 14 miastach i dysponuje 108 stacjami i 284 
samochodami. Partnerami programu Cambio są Taxistop (firma oferująca głównie usługi 
wspólnych dojazdów) oraz Hertz. 
 
Pierwszy system wypożyczania samochodów został opracowany w Berlinie (Niemcy) w 
1988 r. Od tamtej pory powstało wiele większych tego typu organizacji działających w 
więcej niż jednym mieście. Ustanowiono również nowe formy współpracy, uwzględniające 
na przykład przedsiębiorstwa lokalne lub transport publiczny. W 2007 r. organizacje te 
zrzeszały ponad 100 000 członków korzystających z 900 samochodów w 260 miastach. 
 
Wiele komercyjnych programów realizowanych jest w prawie wszystkich niemieckich 
miastach we współpracy z wieloma niezależnymi firmami. Do najbardziej znanych 
organizacji zalicza się Stattauto Berlin. Organizacja ta została utworzona w 1998 r. jako 
pierwsza w Niemczech. Uznaje się ją również za organizację przynoszącą najwyższe 
dochody z wypożyczania samochodów. W 2002 r. Stattauto Berlin dysponowała prawie 270 
pojazdami i 87 stacjami w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Rostocku i Schwerinie. 
 
W Niemczech działa ponadto DB Carsharing, dostawca usług w zakresie wypożyczania 
samochodów z ramienia Deutsche Bahn, niemieckiej krajowej spółki kolejowej działającej w 
Niemczech.  
 
Działają również inni ważni dostawcy tego typu usług, ale żaden z nich nie prowadzi 
działalności na większą skalę niż Stattauto. Na przykład organizacja Cambio, która działa w 
siedmiu miastach, w tym w Aachen, Bremie i Kolonii, dysponuje 325 pojazdami i zrzesza 10 
000 członków, zaś organizacja Stattauto, oferująca usługi w Dortmundzie, Duisburgu, w 
regionie Ruhry i w innych częściach Niemiec, dysponuje większą liczbą pojazdów i zrzesza 
porównywalną liczbę członków. Jak wspomniano wcześniej, Cambio odgrywa ważną rolę w 
rozwoju systemu wypożyczania samochodów w Belgii. Ponadto funkcjonują liczne małe 
organizacje, działające często w konkretnym miejscu i dysponujące niewielką flotą oraz 
zrzeszające mniej niż stu członków. 
 
We Włoszech polityka krajowa została zdefiniowana kilka lat temu. Pojazdy użytkowane w 
ramach systemu wypożyczania samochodów mają specjalne prawa, zaś większość włoskich 
organizacji realizujących przedmiotowy program należy do ICS (Iniziativa Car Sharing). ICS 
wspiera miasta i działających w nich operatorów tego typu usług w następującym zakresie: 
w kwestiach technicznych, prawnych i administracyjnych związanych z opracowaniem i 
wdrażaniem systemu; poprzez udostępnienie technologii obsługującej tego typu usługi, 
łącznie z komputerami pokładowymi, sprzętem wykorzystywanym w biurze obsługi 
telefonicznej, połączeniami komunikacyjnymi oraz wsparciem; poprzez zarządzanie obsługą 

 50 



Zarządzanie mobilnością 
____________________________________________________________________________________________ 

klientów za pośrednictwem biura obsługi telefonicznej lub biura kontaktów z klientami; oraz 
działania marketingowe, takie jak przekazywanie informacji oraz akcje promocyjne. 
 
ICS współpracuje z wieloma głównymi miastami włoskimi: Bolonią, Brescią, Florencją, 
Genuą, Modeną, Palermo, Parmą, Reggio Emilia, Turynem, Wenecją, Novarą, Mediolanem, 
Rzymem, Tarentem i Padwą, a także z prowincjami Mediolan i Rimini. 
 
Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, CarPlus jest krajowym organem koordynującym kluby 
nazywane „car clubs”, zarządzanym przez organizację charytatywną. Obecnie CarPlus jest 
wspierany przez Departament Transportu w Londynie. Celem CarPlus jest ustanowienie 
krajowej sieci usług wypożyczania samochodów, zintegrowanej z innymi rodzajami 
transportu i dostępnej dla wszystkich ludzi. CarPlus ma również na celu promowanie 
zmiany w podejściu do użytkowania samochodów, a zwłaszcza korzystania z usług 
wypożyczania samochodów w połączeniu z najbardziej zrównoważonymi rodzajami 
transportu, oraz zapewnienie odpowiedzialnego użytkowania samochodów, dostępnego dla 
wszystkich i łatwego do zrozumienia. 
 
W 2007 r. takie usługi oferowało 42 operatorów w 37 różnych miastach (z uwzględnieniem 
29 000 członków i 1200 pojazdów). W Londynie działa pięciu operatorów usług 
wypożyczania samochodów, a każdy z nich oferuje inne ceny i usługi. Do głównych 
operatorów zalicza się WhizzGo, Streetcar i CityCarClub. Zostali oni włączeni do działalności 
w Londynie przez amerykańskiego operatora Zipcar. W mniej zaludnionych obszarach oraz 
w mniejszych obszarach miejskich działa poza tym piętnaście małych firm. „Car clubs” mają 
różne formy: od systemów miejskich zarządzanych we współpracy z władzami lokalnymi 
(np. w Bristolu) po niezależne kluby oferujące wynajem zaledwie kilku samochodów, 
działające w obszarach wiejskich i w miastach targowych (np. Moorcar w Ashburton, 
Devon). Niektóre „car clubs” stosują szczególne zasady, na przykład Hour Car w Hebden 
Bridge w Zachodnim Yorkshire wypożycza pojazdy napędzane biodieslem; Rusty CarPool w 
Leicester przeprowadza renowację starszych samochodów, a program realizowany w 
regionie Manchesteru zamieszkałym przez ludność o niskich dochodach jest częścią 
lokalnego programu wymiany handlowej, w związku z czym z samochodów mogą również 
korzystać osoby o niskich dochodach. 
 
W Holandii Ministerstwo Transportu rozpoczęło negocjacje z dostawcami usług mobilności 
w sprawie opracowania odpowiednich ram. Pierwotny pomysł dotyczył opracowania 
koncepcji „samochodu na telefon”, w ramach której użytkownik mógłby zarezerwować 
samochód telefonicznie z możliwością jego odbioru w ciągu 30–60 minut, jako reakcji na 
problemy związane z zagęszczeniem ruchu, emisjami, hałasem i brakiem miejsc 
parkingowych. 
 
W 1995 r. holenderskie Ministerstwo Transportu sfinansowało utworzenie Stichting voor 
Gedeeld Auto Gebruik (fundacji na rzecz wspólnego użytkowania samochodów). Celem 
fundacji jest rozpowszechnianie informacji na temat systemów wypożyczania samochodów 
wśród obywateli oraz w mediach, doradzanie przedsiębiorcom zakładającym organizacje 
wprowadzające tego typu systemy oraz wsparcie władz w formułowaniu polityki w 
przedmiotowej dziedzinie. 
 
Fundacja ta zrzesza wszystkie holenderskie organizacje uczestniczące w tego typu 
programach. W różnych regionach kraju działa około 20 firm oferujących różne rodzaje 
usług w zakresie wypożyczania samochodów. Firmą mającą największe znaczenie jest 
Greennwheels z siedzibą w Rotterdamie oraz oddziałami w całym kraju. 
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Greenwheels pomaga w lobbowaniu i przekonywaniu władz lokalnych, że ważne jest 
udostępnianie miejskim „car clubs” miejsc parkingowych. Może to być trudne, ponieważ 
miejsca parkingowe są dla władz lokalnych dobrym źródłem dochodu, podczas gdy miejskie 
„car clubs” nie generują jeszcze zysków. Ponadto Greenwheels od ponad czterech lat ściśle 
współpracuje z władzami miast i rządem krajowym i obecnie dysponuje ponad 200 
miejscami parkingowymi na chodnikach w 14 miastach, udostępnionymi przez władze 
miast. 
 
Jeśli chodzi o integrację usług oferowanych przez „car clubs” z innymi formami 
alternatywnych rodzajów transportu, holenderskie koleje krajowe zawarły z Greenwheels 
dwustronne porozumienie: członkowie Greenwheels mogą korzystać ze zniżek na przejazdy 
pociągami, zaś osoby często korzystające z usług kolejowych mają zniżkę na opłatę za 
członkostwo w Greenwheels. Aby wzmocnić dalszą integrację, Greenwheels planuje 
stworzyć sieć wypożyczalni samochodów rozlokowanych na 39 głównych stacjach 
kolejowych w kraju. 
 
W Hiszpanii Fundacio Mobilitat Sostenible I Segura (fundacja na rzecz bezpiecznej i 
zrównoważonej mobilności) zrzesza Generalitat de Catalunya (lokalny rząd Katalonii) i 
Associacio per a la Promocio del Transport Public (stowarzyszenie zajmujące się promocją 
transportu publicznego w Barcelonie). 
 
W 2005 r. ta organizacja charytatywna, kilka firm działających w branży mobilnego 
transportu (na przykład Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i Barcelona Serveis Municipals) utworzyły w oparciu o technologię 
i wiedzę Mobility Switzerland Avancar, pierwszego dostawcę usług wypożyczania 
samochodów w Hiszpanii. W Barcelonie Avancar oferuje usługi wypożyczania samochodów 
w 28 punktach, udostępniając w sumie 95 samochodów. Po dwóch latach działalności 
następujące liczby świadczą o dużym sukcesie: 850 zarejestrowanych klientów, 54 pojazdy, 
20 parkingów, 16 000 rezerwacji, 250 000 godzin użytkowania samochodów, 2 000 000 km 
przejechanych przez samochody użytkowane w ramach przedmiotowego systemu. W 
styczniu 2008 r. do programu wprowadzono kilka samochodów hybrydowych. 

A.1 Przykłady systemów wspólnych dojazdów w Europie 

Przykładem usług wspólnych dojazdów oferowanych osobom indywidualnym w Niemczech 
jest krajowy serwis Mitfahrzentrale – w 2007 r. na stronie internetowej serwisu było 
zalogowanych 17 000 użytkowników. Serwis ten zrzesza kierowców i pasażerów 
planujących krótsze i dłuższe przejazdy w tym samym kierunku. Klienci mogą 
zarezerwować dojazdy przez Internet lub telefonicznie; pasażerowie wpłacają na konto 
organizacji drobną opłatę manipulacyjną, zaś kierowcy ustaloną kwotę za zużycie paliwa. 
 
Mitfahrzentrale przeprowadza również kontrole bezpieczeństwa usług wspólnych dojazdów. 
Pasażerowie mogą wysłać do kierowcy e-mail lub skontaktować się z nim telefonicznie w 
celu omówienia szczegółów dotyczących odbioru i odwiezienia. Zachęca się ich również do 
przekazywania numeru telefonu i danych osobowych kierowcy innym osobom. Ponadto 
pasażerowie i kierowcy mogą wystawiać sobie nawzajem opinie i referencje celem 
udostępnienia informacji o innych kierowcach i pasażerach. Użytkownicy mogą również 
poświadczyć swoją tożsamość, przesyłając za pośrednictwem faksu dokument tożsamości 
ze zdjęciem, co daje im status „bezpiecznego użytkownika”.  
 
W Belgii od 1978 r. działa organizacja charytatywna Taxistop zajmująca się organizacją 
wspólnych dojazdów w skali kraju. Na początku tego typu usługi były oferowane wyłącznie 
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we Flandrii, dopiero potem można było z nich również korzystać w pozostałych dwóch 
regionach, w Walonii i Brukseli. Taxistop jest również partnerem Cambio, belgijskiego 
dostawcy usług wypożyczania samochodów. W 2007 r. organizacja ta zrzeszała 41 000 
członków, w tym 11 000 regularnych użytkowników. Oprócz zakwaterowania ze 
śniadaniem, usług w zakresie wymiany mieszkań i doglądania mieszkań na czas wyjazdu 
Taxistop oferuje również całą gamę usług w zakresie wspólnych dojazdów: 
 
 wspólne dojazdy dla osób indywidualnych, które są zainteresowane różnymi formami 

dojazdów (do pracy i innymi) rezerwowanych przy użyciu oprogramowania 
Carpoolplaza;  

 
 wspólne dojazdy dla firm, które chcą udostępnić swoim pracownikom oprogramowanie 

na potrzeby realizacji usług wspólnych dojazdów. Stosowane oprogramowanie nazywa 
się Smartpool i jest to aplikacja wykorzystująca wyłącznie dane geograficzne. Szukając 
partnerów do wspólnych dojazdów, pracownik nie musi sprawdzać kodów pocztowych 
punktów rozpoczęcia i zakończenia podróży, ale zamiast tego musi sprawdzić różne 
trasy z jednego punktu do drugiego z uwzględnieniem koniecznego czasu podróży;  

 
 wspólne dojazdy skierowane do uczniów i ich rodziców. Schoolpool jest wariantem 

wspólnych dojazdów, którego celem jest zachęcenie uczniów i ich rodziców do 
wspólnego, zamiast indywidualnego, dojeżdżania do szkoły. Organizacja Taxistop 
opracowała w tym celu specjalną wersję oprogramowania wykorzystywanego do 
szukania partnerów do wspólnych dojazdów, nazywanego bazą danych Schoolpool;  

 
 wspólne dojazdy na festiwale muzyczne lub inne duże imprezy pod nazwą Eventpool. 

Osoby chcące wziąć udział w imprezie, na którą nie można dojechać środkiem 
transportu publicznego, mogą wyszukać partnera w celu wspólnego dojazdu jednym 
samochodem; 
 

 wspólne dojazdy na lotnisko i wspólne powroty z lotniska pod nazwą Airportstop. 
Serwis ten oferuje możliwość wyszukania partnera w celu wspólnych dojazdów na 
lotnisko i wspólnych powrotów z lotniska;  
 

 stosowane jest również oprogramowanie promujące przejazdy autostopem. Eurostop 
funkcjonuje w całej Europie. 

 
Jeśli chodzi o kwestie ubezpieczeniowe, polityka Taxistop bazuje na dwóch rodzajach 
ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i 
ubezpieczenia przemysłowego (w przypadku podróży odbywanych w ramach pracy). Zaleca 
się również, aby użytkownicy (zarówno kierowcy, jak i pasażerowie) ustalali opłatę za 
usługę. Opłata ta powinna obejmować nie tylko koszty paliwa, lecz także odszkodowanie za 
potencjalne szkody nieobjęte ubezpieczeniem wypadkowym posiadanym przez kierowcę. 
 
Liftshare jest największą siecią organizującą wspólne dojazdy w Wielkiej Brytanii. Jako 
krajowy dostawca usług wypożyczania samochodów Liftshare obsługuje nie tylko osoby 
indywidualne, lecz także 300 firm. W 2007 r. na jej stronie internetowej było 
zarejestrowanych 200 000 członków. System ten kojarzy osoby, które chcą odbyć podróż w 
tym samym kierunku, dzięki czemu mogą one podróżować razem i podzielić się kosztami. 
Osoby zarejestrowane po prostu wpisują dane dotyczące przejazdu, a system 
automatycznie podaje potencjalne wspólne podróże w formie tabeli i mapy. Następnie 
użytkownik wysyła automatyczny e-mail z odpowiedzią na dowolne zgłoszenia i organizuje 
wspólny wyjazd. 
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System ten oblicza również oszczędności finansowe i środowiskowe (emisje CO2) 
poszczególnych użytkowników w porównaniu z dojazdami odbywanymi indywidualnie. 
 
Użytkownicy mają do wyboru kilka poziomów systemu, począwszy od łatwego w obsłudze 
programu prywatnego po rozwiązania grupowe. 
 
Bezpieczeństwo systemu jest zapewnione dzięki bezpiecznemu pozyskiwaniu danych oraz 
bezpiecznej bazie danych, w której informacje są co prawda gromadzone, ale nie są 
widoczne dla innych osób. Ponadto dostęp do monitoringu jest chroniony hasłem. 
 
Z programu Liftshare korzystają władze lokalne, szpitale i ośrodki zdrowia, uniwersytety i 
koledże, firmy i korporacje, centra biurowe, organizatorzy festiwali i imprez sportowych. 
 
Zakres oferowanych usług obejmuje: 
 
 CarBUDi: kierowcy zgłaszają możliwość podwiezienia, zaś osoby nieposiadające 

samochodu mogą skorzystać z tego typu usługi na potrzeby codziennych lub 
jednorazowych dojazdów; 

 BikeBUDi: kojarzy osoby jeżdżące rowerem tą samą trasą celem wspólnych dojazdów. 
Ponadto doświadczeni rowerzyści mogą doradzić w kwestiach doboru tras, 
bezpieczeństwa, odpowiedniego sprzętu i możliwości przewożenia roweru w środkach 
transportu publicznego; 

 WalkBUDi: kojarzy osoby chodzące pieszo tą samą trasą celem wspólnego 
przemierzania drogi. Program ten można stosować w przypadku regularnych wyjść, 
takich jak chodzenie do pracy/na dworzec, a także wyjść jednorazowych, jak na 
przykład wyjścia wieczorem lub nawet wspólne wycieczki weekendowe. Chodzenie 
pieszo staje się w ten sposób przyjemniejsze, bezpieczniejsze i bardziej sprzyjające 
integracji społecznej; 

 TaxiBUDi: za pośrednictwem tego programu można wyszukać osoby, które jeżdżą 
taksówkami tą samą trasą, i zorganizować wspólne dojazdy. Ideą tej koncepcji jest 
pełne wykorzystanie wygody związanej z dojazdami taksówkami przy jednoczesnym 
znacznym zmniejszeniu ponoszonych kosztów. 

 
Liftshare uznaje się za światowego lidera oferującego skuteczne systemy wypożyczania 
samochodów zarówno dla organizacji, jak i osób indywidualnych. 
 
W Londynie lokalny organ rządowy (Transport for London, TfL) opracował system 
realizowany przez Liftshare w celu zaspokojenia potrzeb organizacji. Londonliftshare oferuje 
całą gamę usług skierowanych do osób indywidualnych i firm mających na celu zachęcenie 
osób dojeżdżających do pracy/szkoły do korzystania ze wspólnych dojazdów. 
 
We Francji w celu rozpropagowania wspólnych dojazdów wśród pracowników firm założono 
szereg stowarzyszeń, które przekazują firmom chcącym wprowadzić system wspólnych 
dojazdów niezbędną wiedzę lub zachęcają ich pracowników do korzystania z tego typu 
usług. Usługi wspólnych dojazdów na terenie całego kraju dostępne są na stronach 
www.covoiturage.com i www.covoiturage.fr. 
 
We Włoszech realizowanych jest wiele inicjatyw w zakresie wspólnych dojazdów. Do 
głównych dostawców tego typu usług zalicza się: Caringbee, który jest programem 
skierowanym do pracowników i można go zintegrować w intranecie firmy; Roadsharing, 
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który jest programem bezpłatnym, skierowanym do wszystkich osób, zatrudnionych lub też 
niezatrudnionych; Pendolaria i Tandemobility. 
 
Realizowane są również inicjatywy lokalne, na przykład program wspólnych dojazdów w 
Rzymie oraz inicjatywy w prowincji Bolzano, która opracowała dwa systemy wspólnych 
dojazdów – jeden skierowany do mieszkańców, a drugi do uczniów (YoungNet). 
 
Z nowego systemu wspólnych dojazdów, pierwszej tego typu inicjatywy we Włoszech, 
można obecnie korzystać na autostradzie A8-A9. 
 
Autostrada A8-A9 łączy Varese, Como i Mediolan i występuje na niej wysokie dzienne 
natężenie ruchu. W związku z tym opracowano dwa rodzaje działań: 
 
 zwiększenie liczby pasów do trzech na odcinku pomiędzy Lainate i Como (23 km); 

 zwiększenie liczby pasów do pięciu na odcinku pomiędzy Mediolanem i Lainate (84 km). 
 
Podczas gdy interwencje te były planowane, Autostrade per l’Italia, główna firma 
obsługująca sieć autostrad we Włoszech, zajęła się promocją systemu wspólnych dojazdów 
na autostradzie A8-A9 w celu zwiększenia przepustowości ruchu i ograniczenia 
zanieczyszczenia. 
 
Środki przedsięwzięte w celu wdrożenia przedmiotowej inicjatywy obejmują: 
 
 wyznaczenie pasów przeznaczonych dla pojazdów przewożących przynajmniej czterech 

pasażerów; 

 zmniejszenie opłaty drogowej o 62% dla pojazdów przewożących przynajmniej czterech 
pasażerów w godzinach szczytu od poniedziałku do piątku;  

 platformę internetową służącą organizacji wspólnych dojazdów, z której mogą również 
korzystać firmy. 

A.3 Ostatnie unijne projekty badawcze oraz programy uwzględniające plany 
dojazdów 

W latach 2008–2009 zrealizowane zostały dwa projekty badawcze dotyczące zarządzania 
mobilnością i planów dojazdów, MOVE i MAX. 
 
MOVE8(zbiór międzynarodowych zasad rządzących rozwojem zarządzania mobilnością i 
rozpowszechnianiem wyników badań) jest wspólną platformą ds. zarządzania mobilnością, 
której celem jest wymiana wiedzy i informacji pomiędzy podmiotami rynkowymi 
działającymi w regionach uczestniczących w projekcie. Celem projektu MOVE jest ustalanie 
najlepszych praktyk i ogólnych metod traktowanych przez podmioty rynkowe jako 
wskazówki obowiązujące na szczeblu regionalnym i lokalnym, z jednoczesnym 
zapewnieniem wysokiej jakości i skuteczności działań promujących mobilność oraz z myślą 
o usprawnieniu rozpoczęcia realizacji nowych projektów. Następujące kraje uczestniczą 
obecnie w 10 projektach: Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Włochy, Słowacja, Hiszpania i 
Szwecja. 
 
 

                                                 
8  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.move-project.org/. 
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MOVE promuje wiele działań w zakresie zarządzania mobilnością, przy czym do 
najważniejszych inicjatyw zalicza się: 
 
 wprowadzenie możliwości transportu pracowników w Żylinie na Słowacji; 

 wdrożenie w Dublinie (Irlandia) programu ekologicznych dojazdów do szkół 
promującego zrównoważone rodzaje transportu (chodzenie pieszo, jazdę rowerem, 
wspólne dojazdy lub środki transportu publicznego); 

 kampanię Traffic Snake prowadzoną w Warnie (Bułgaria), której celem jest zwiększenie 
świadomości uczniów szkół podstawowych na temat alternatywnych rodzajów 
transportu oraz zachęcenie ich do chodzenia do szkoły pieszo lub dojeżdżania rowerem. 

 
MAX9(kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarządzania 
mobilnością) jest połączenie w ramach jednego ogólnego programu badawczego 
zarządzania mobilnością ze zwiększeniem świadomości na temat możliwości 
przemieszczania się. Wykorzystanie efektów synergii ma natomiast na celu: 
 
 poprawę jakości i oddziaływania na zarządzanie mobilnością; 

 zwiększenie znaczenia i skuteczności zarządzania mobilnością; 

 osiągnięcie koniecznej standaryzacji (zwłaszcza na potrzeby przeprowadzania ocen); 

 uwzględnienie nowych dziedzin, zwłaszcza w odniesieniu do planowania. 

 
Partnerami projektu MAX są uniwersytety, zakłady badawcze i władze lokalne wielu państw 
członkowskich  
(Austrii, Belgii, Estonii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Portugalii, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). 
 
Kampanie informacyjne lub możliwość bezpłatnego przetestowania wymienionych inicjatyw 
promują szereg środków, takich jak wypożyczanie samochodów czy też wspólne dojazdy 
pracowników lub osób indywidualnych (stacje zlokalizowane w centrach handlowych lub na 
osiedlach mieszkaniowych). 
 
Projekt CIVITAS promuje natomiast nowe i innowacyjne środki w zakresie planów dojazdów 
wdrażanych w niektórych miastach. Poniższa tabela przedstawia niektóre środki dotyczące 
planów dojazdów w ramach CIVITAS II (2005–2009) i CIVITAS Plus (2009–2012). 
 
 

                                                 
9  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.max-success.eu/index.phtml. 
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Tabela 5:  Środki dotyczące planów dojazdów w ramach CIVITAS II (2005–2009) 
Miejscowość Środki Cele Wyniki 
La Rochelle Plan podróży biznesowych obejmuje dojazdy z 

domu do pracy i z pracy do domu oraz zachęca 
do korzystania z parkingów „Park & Ride” 
(Parkuj i Jedź), rocznych sezonowych biletów 
uprawniających do korzystania ze środków 
transportu publicznego oraz do wspólnych 
dojazdów, w tym dojazdów rowerem. 

– udostępnienie pracownikom zamieszkującym 
dany region/dane osiedle zintegrowanych 
globalnych rozwiązań zorientowanych na mobilność 

86% osób dojeżdżających do pracy, wśród 
których przeprowadzono ankietę, wyraziło 
zadowolenie z ich głównego środka transportu 
publicznego. 

Malmö Działanie to obejmuje szkolenie osób 
pracujących w miastach w kwestiach 
ekologicznej jazdy samochodem, zmiany 
zwyczajów związanych z prowadzeniem 
samochodu i w związku z tym zwiększenie 
efektywności środowiskowej miejskiej floty 
samochodowej 

– szkolenie 1500 osób pracujących w mieście w 
kwestiach ekologicznej jazdy samochodem 
 
– zmniejszenie zużycia paliwa i emisji 

Działanie to nie zostało zrealizowane w 
zadowalający sposób ze względu na trudności 
związane z uczestnictwem pracowników w 
szkoleniu. Aby działanie to przyniosło korzyści w 
perspektywie długoterminowej, władze miasta 
muszą znaleźć sposób na organizację kolejnego 
szkolenia oraz zdobyć środki i możliwości 
umożliwiające pracownikom uczestnictwo w tego 
typu szkoleniu. 
 

Tuluza – plany dojazdów (do pracy) 
– plan mobilności administracyjnej dla miasta 
Blagnac 

Opracowywanie planów dojazdów (do pracy) oraz 
planów mobilności administracyjnej skupia się na 
usługach w zakresie transportu publicznego, jak 
również na infrastrukturze, dostępności i 
usługowości 
 

Dzięki aktywnemu uczestnictwu władz 
publicznych ds. transportu w formułowaniu 
polityki zorientowanej na opracowywanie planów 
dojazdów (do pracy) od końca 2008 r. zostało 
wdrożonych ponad 80 odnośnych planów. 

Odense Port w Odense jest byłym obszarem 
przemysłowym, który został przekształcony w 
celach bardziej rekreacyjnego użytkowania. Aby 
można było wcielić w życie tę wizję, w Odense 
konieczne jest wdrożenie zintegrowanego 
programu zarządzania mobilnością, 
obejmującego wszystkie rodzaje transportu oraz 
strategię planowania, w ramach której 
architektura i planowanie ruchu byłyby w pełni 
zintegrowane 

– określenie korzyści wynikających ze 
zintegrowanego zarządzania mobilnością, tak aby 
skuteczniej połączyć tereny portu w Odense z 
centrum miasta 
– zaangażowanie firm prywatnych i publicznych w 
opracowywanie usług w zakresie zarządzania 
mobilnością 
– zintegrowanie wszystkich rodzajów 
zrównoważonego transportu w ramach istniejących 
tradycyjnych modeli prognozowania ruchu i 
transportu 

– opracowanie zestawu narzędzi 
wykorzystywanych do planowania ruchu 
– opracowanie modelu ruchu rowerowego 
– opracowanie planu na rzecz ruchu i mobilności 
– zorganizowanie wzdłuż obwodnicy sześciu 
stacji, gdzie można skorzystać z pompki 
rowerowej 

Źródło: CIVITAS 

 57 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 58 

Tabela 6:  Zaplanowane środki dotyczące planów dojazdów w ramach CIVITAS Plus (2009–2012) 
Miejscowość Środki Cele Oczekiwane wyniki 
Brighton & Hove Celem projektu planu dojazdów do miejsca 

pracy jest ustanowienie partnerstwa między 
28 firmami, które są zainteresowane 
wzajemną wymianą dobrych praktyk 

Zmniejszenie liczby osób dojeżdżających do pracy 
własnym samochodem przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczby bardziej zrównoważonych 
sposobów dojazdów 

Do zakończenia realizacji projektu 28 pracodawców w 
Brighton & Hove powinno opracować skuteczne plany 
dojazdów do pracy, które pomogłyby zmniejszyć 
liczbę osób dojeżdżających do pracy i do domu 
własnym samochodem bez przewożenia innych 
pasażerów 

Krajowa Działanie to obejmuje opracowanie 
oprogramowania wykorzystywanego do 
planowania tras przez pracowników oraz 
wdrożenie cyfrowej mapy jako elementu 
optymalizacji i efektywności tras 

– optymalizacja ruchu w mieście 
– wyeliminowanie opóźnień w odniesieniu do 
transportu publicznego 
– zmniejszenie korków poprzez wdrożenie 
nowych technik zarządzania mobilnością 
skierowanych do pracowników 

Wprowadzenie cyfrowej mapy tras, specjalnego 
oprogramowania i w rezultacie również polepszenie 
koordynacji wyboru tras, zwłaszcza w godzinach 
szczytu, zwiększy przepustowość ruchu w mieście i 
wpłynie na częstsze korzystanie przez pracowników 
ze środków transportu publicznego zamiast własnych 
samochodów 

Donostia-San 
Sebastián 

Uniwersytet Kraju Basków opracuje i wdroży 
plan zarządzania mobilnością w kampusie 
Ibaeta. Plan ten będzie obejmować coroczne 
kampanie uświadamiające skierowane do 
studentów i personelu oraz stworzenie 
obserwatorium zarządzania mobilnością 

– zachęcanie do korzystania z transportu 
publicznego, usług w zakresie wypożyczania 
samochodów i wspólnych dojazdów oraz do 
chodzenia pieszo i jazdy rowerem 
– promowanie ekologicznej jazdy samochodem 

W akcjach informacyjnych prowadzonych na terenie 
kampusu udział weźmie przynajmniej 15 000 
studentów i pracowników uniwersytetu. W trakcie 
realizacji projektu CIVITAS Plus co najmniej 10% z 
nich zmieni swoje zwyczaje podróżne na bardziej 
zrównoważone środki transportu  

Jassy Jassy będzie współpracować z pięcioma 
uniwersytetami i 11 szkołami w ramach 
organizowania imprez mających na celu 
informowanie i zachęcanie młodych ludzi do 
dojeżdżania do szkoły/na uniwersytet 
środkami transportu publicznego lub środkami 
„miękkimi” 

– informowanie uczniów o korzyściach związanych 
z korzystaniem ze zrównoważonego transportu 
– zachęcanie ich do zastanowienia się nad 
zwyczajami związanymi z transportem i 
wpłynięcia na zwyczaje rodziców 

Uniwersytet Techniczny w Jassy (TUI) przeprowadzi 
jako element oceny wywiady, których celem jest 
ocena oddziaływania przedmiotowego środka 

Zagrzeb Wdrożenie tych środków obejmuje: plany 
dojazdów dla ośmiu większych organizacji lub 
instytucji, programy wspólnych dojazdów, 
programy testujące transport rowerowy, 
kampanie marketingowe, materiały i imprezy 
promocyjne 

– promowanie bardziej zrównoważonych rodzajów 
transportu w odniesieniu do dojeżdżania do 
pracy, w tym wspólnych dojazdów, transportu 
publicznego, jazdy rowerem i chodzenia pieszo 

– zwiększenie o 20% przeciętnej liczby pasażerów 
samochodów 
– zwiększenie o 10% liczby osób wybierających 
alternatywne rodzaje transportu 

Źródło: CIVITAS 
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A.4 Zintegrowane podejście do mobilności w miastach: przykład Bremy  

Władze Bremy poczyniły znaczne wysiłki w celu polepszenia jakości życia mieszkańców 
poprzez wdrożenie zintegrowanego podejścia do mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Do głównych inicjatyw zalicza się: 
 
 stacje „Mobilpunkt”; 

 zintegrowany system opłat za przejazdy i płatność elektroniczną („Bremer Karte Plus”); 

 system wypożyczania samochodów; 

 informacje o natężeniu ruchu przekazywane w czasie rzeczywistym oraz usługi z 
zakresu mobilności; 

 Centrum Zarządzania Ruchem – „Verkehrsmanagementzentrale” (VMZ); 

 uwzględnienie transportu rowerowego. 

 
„Mobilpunkt” (punkty mobilności) 
Integracja różnych rozwiązań transportowych (w odniesieniu do transportu publicznego, 
jazdy rowerem, systemu wypożyczania samochodów) ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia skutecznego zwiększenia mobilności. W związku z tym powstał „Mobilpunkt” 
(punkt mobilności), tak aby zapewnić połączenie wszystkich rodzajów transportu. 
 
W centrum miasta, gdzie parkowanie sprawia więcej trudności, powstały dwie specjalne 
stacje obsługujące zintegrowane i intermodalne usługi w zakresie wypożyczania 
samochodów. Dwie stacje „Mobilpunkt” otwarto w kwietniu 2003 r., a następna zostanie 
uruchomiona w tym roku. 
 
W związku z tym powstały stacje mobilności, tak aby zapewnić połączenie wszystkich 
rodzajów transportu. Ich główne założenie polega na tym, że znajdują się one w pobliżu 
przystanku obsługującego transport publiczny i umożliwiają korzystanie ze stojaków na 
rowery i uzyskanie dalszych informacji na temat mobilności. W elektronicznych kioskach na 
stacjach można uzyskać różne informacje transportowe, na przykład obliczenie opłaty za 
przejazd w zależności od środka transportu, jak również zarezerwować usługę 
wypożyczenia samochodu. 
 
Wyniki można podsumować w następujący sposób: 
 
 83% użytkowników stanowią klienci prywatni, a 17% klienci korporacyjni; 

 30% klientów prywatnych zrezygnowało z użytkowania samochodów prywatnych, a 
55% nie kupiło samochodu ze względu na dostępność usług wypożyczania 
samochodów; 

 21% klientów korporacyjnych zrezygnowało z użytkowania samochodów firmowych, a 
67% nie kupiło samochodu ze względu na dostępność usług wypożyczania 
samochodów; 

 kluczem do sukcesu tego typu usług jest bliska lokalizacja wypożyczalni samochodów. 

 
Podsumowując, na terenie wokół stacji „Mobilpunkt” wyeliminowano użytkowanie 95 
samochodów, co przynosi pozytywne rezultaty w kontekście zmniejszenia problemów z 
parkowaniem oraz ponownego wykorzystania nowo pozyskanej przestrzeni drogowej. 
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Rysunek 5:   Stacje mobilności w Bremie 

 
Źródło: UITP, 2002 r. 

 
Zintegrowany system opłat za przejazdy i płatność elektroniczna („Bremer Karte 
Plus”) 
Firma obsługująca przewozy regionalne wprowadziła możliwość posiadania jednego biletu 
na przejazdy realizowane przez wszystkich operatorów transportowych. W 1998 r. 
wprowadzono bilet umożliwiający użytkownikom łączenie dostępu do usług wypożyczania 
samochodów z całorocznym biletem przewozowym. W 2002 r. wprowadzono natomiast 
inteligentną kartę, która obejmuje możliwość opłacania przejazdów, usługi bankowe i 
dostęp do pojazdów udostępnianych w ramach systemu wypożyczania samochodów. 
Oficjalna nazwa tej karty to „Bremer Karte Plus”, ale zazwyczaj określa się ją jako „Chippen 
card” lub „Eierlegendewollmilchsau” (dosł. owca składająca jajka, dająca mleko i wełnę – 
ten niemiecki termin dotyczy niespodziewanego połączenia różnych elementów, co w 
rezultacie przynosi pozytywne rezultaty). 
 
Zaletą „Bremer Karte Plus” jest możliwość użytkowania jej jako normalnej karty bankowej 
oraz wykorzystywania jej przy kupowaniu biletów na przejazdy środkami transportu 
publicznego (również na pokładzie pojazdu) oraz rezerwowania przy jej użyciu samochodu 
we wszystkich wypożyczalniach. 
 
Rysunek 6:   Bremer Karte Plus: przy użyciu jednej karty kupisz bilet 

elektroniczny, zarezerwujesz samochód w wypożyczalni i zrobisz 
zakupy 

 
Źródło: UITP, 2002 r. 
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System wypożyczania samochodów 
System wypożyczania samochodów CAMBIO działający w Bremie dysponuje 40 
wypożyczalniami i łącznie ponad 100 samochodami. W systemie tym zarejestrowanych jest 
2700 klientów, zarówno osoby indywidualne, jak i firmy prywatne. 
 
Do głównych zalet i silnych punktów tego systemu zalicza się wysoki poziom decentralizacji 
oraz zróżnicowaną strukturę opłat. Taka struktura opłat pozwala przede wszystkim na 
indywidualne ustalanie cen w zależności od różnych potrzeb kierowców. Dostępne są cztery 
rodzaje opłat charakteryzujących się różnymi pułapami cenowymi: 
 
 „StartTariff”: bardzo niska opłata za dostęp do systemu, pokrywająca stałe koszty (jest 

zachętą do zarejestrowania się w systemie oraz wypróbowania oferowanych usług lub 
jest skierowana do osób, które bardzo rzadko jeżdżą samochodem); 

 „AktivTariff”: niska opłata pokrywająca stałe koszty, korzystna dla osób rzadko 
jeżdżących samochodem; 

 „ComfortTariff”: opłata pokrywająca nieznacznie wyższe koszty stałe, która nadal 
stanowi korzystną alternatywę zwłaszcza dla osób, które jeżdżą częściej lub na dłuższe 
trasy; 

 „BusinessTariff” i „ProfiTariff”: wyłącznie dla firm i instytucji. 
 

Duży wybór samochodów i przyjazny dla użytkowników system rezerwacji/płatności, 
cieszący się ich uznaniem, wpływają na jego dużą popularność. System ten charakteryzuje 
się zróżnicowaną strukturą opłat, co jest bardzo korzystne dla osób, które rocznie nie 
przejeżdżają więcej niż 10–12 000 km. 
 
Rysunek 7:   Stacje obsługujące system wypożyczania samochodów w Bremie 

 
Źródło: UITP, 2002 r. 

Usługi w zakresie informowania o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym oraz 
usługi z zakresu mobilności 
Innowacyjne usługi w zakresie informowania o natężeniu ruchu i mobilności zapewniają 
płynny przepływ informacji, umożliwiając użytkownikom skuteczne zarządzanie ich 
przejazdami zarówno przed rozpoczęciem jazdy, jak i w trakcie jazdy. Do najważniejszych 
tego typu usług zalicza się: 
 
 Projekt „Verkehrsinfo-Nord”, w ramach którego gromadzone są wszelkie informacje na 

temat przepustowości ruchu drogowego w pięciu landach w północnej części Niemiec 
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oraz udostępniane kierowcom aktualne informacje o sytuacji na drogach; 

 SMS-owy rozkład jazdy – wysyłając SMS na serwer BSAG można uzyskać w czasie 
rzeczywistym informacje na temat przyjazdów/odjazdów autobusów i tramwajów na 
konkretny przystanek/z konkretnego przystanku. W przyszłości planowany jest rozwój 
kolejnych usług w oparciu o technologię UTMS. 

 
Centrum Zarządzania Ruchem – „Verkehrsmanagementzentrale” (VMZ) 
Ruchem w Bremie zarządza VMZ (Verkehrsmanagementzentrale – Centrum Zarządzania 
Ruchem), które koordynuje również wszystkie systemy poprzez monitorowanie warunków 
drogowych w celu optymalizacji przepustowości ruchu miejskiego. Centrum Zarządzania 
Ruchem koordynuje dynamiczną kontrolę sygnalizacyjną autobusów i tramwajów w 
newralgicznych miejscach w celu maksymalnego ograniczenia opóźnień oraz ustala czas 
przyjazdu autobusu lub tramwaju i następnie po upływie czasu przeznaczonego na wejście 
do pojazdu automatycznie włącza zielone światło. 
 
Z technicznego punktu widzenia Centrum Zarządzania Ruchem pełni funkcję specjalnej 
platformy obsługującej różne podsystemy: (i) elektroniczne znaki informacyjne na 
autostradzie A1, (ii) system kontroli ruchu i sygnalizację świetlną, (iii) system parkowania i 
zarządzania informacjami, (iv) system zarządzania robotami drogowymi, (v) różne znaki 
informacyjne w strefie handlowej. 
 
Integracja transportu rowerowego 
Brema szczyci się długą tradycją jako miasto przyjazne rowerzystom. Obecnie sieć ścieżek 
rowerowych ma długość 750 km, zaś liczba przejazdów rowerem w ciągu dnia wynosi 350 
000. W ten sposób Brema plasuje się na pierwszym miejscu wśród największych miast 
niemieckich (tj. powyżej 500 000 mieszkańców) pod względem wykorzystania 
infrastruktury rowerowej. 
 
Od 1983 r. w mieście wyznaczono około 20 ulic z pierwszeństwem dla rowerów, na których 
obowiązuje ograniczenie prędkości. Na niektórych tego typu ulicach przez środek drogi 
przebiega zaznaczona na czerwono ścieżka rowerowa. 
 
Jeśli chodzi o integrację transportu rowerowego, administracja miasta przez ostatnich 20 
lat podjęła działania w trzech głównych kierunkach obejmujących: 
 
 wybudowanie dróg i ścieżek rowerowych oraz ulic z pierwszeństwem dla rowerów; 

 otwarcie ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerowym; 

 bezpieczeństwo. 
 
Planowane są natomiast następujące działania: 
 
 wybudowanie na dworcu głównym nowej stacji rowerowej z 1500 miejscami dla 

rowerów, oferującej wynajem, dostawy i naprawy, bezpieczne przechowywanie, a nawet 
mycie rowerów; 

 dalsze promowanie usługi „Bike+Ride” na wszystkich dworcach kolejowych w Bremie i 
przystankach obsługiwanych przez operatorów transportu publicznego; 

 dalsze ulepszanie infrastruktury drogowej (np. chodniki, krawężniki, sygnalizacja) w 
centrum miasta w celu zapewnienia sprawniejszego i bezpieczniejszego transportu 
rowerowego. 
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