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W Europie prawie 28% emisji gazów cieplarnianych pochodzi ze środków transportu. Ponadto emisje właśnie z tego źródła 

rosną najszybciej, szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat. Znaczną część podróży stanowią dojazdy do pracy i z pracy oraz 

podróże służbowe. Dojeżdżanie do pracy samochodem w znacznym stopniu wpływa na powstawanie korków w szczycie. 

Samochodem jeździ się również w innych celach – po zakupy, w miejsca uprawiania sportu lub rekreacji czy aby odwieźć 

dzieci do szkoły. w wyniku tego samochody zabierają coraz więcej przestrzeni miejskiej. Samo utrzymanie samochodu jest 

też znacznym obciążeniem dla budżetu domowego, a koszty dojazdów do pracy mogą stanowić nawet 30% całego 

budżetu. Nieustannie rosnąca cena ropy naftowej jeszcze pogarsza sytuację. 

 
Ryc.1 i 2: Ruch samochodowy ma coraz bardziej negatywny wpływ na życie codzienne  

 
 
Istnieje jednak łatwy i skuteczny sposób złagodzenia tego szkodliwego wpływu: plany mobilności, będące rozwiązaniem 

niedrogim i szybkim. Konieczne jest tylko rozpoczęcie wzmacniania (finansowego) sieci transportu masowego – 

czy to kolejowego, miejskiego czy pomiędzy miastami. 

W ramach planów mobilności firmy mogą za pomocą tzw. „miękkich” środków organizacyjnych i komunikacyjnych 

optymalizować istniejące sieci i tworzyć alternatywy wobec indywidualnego transportu samochodowego. Plany 

mobilności są opracowywane na podstawie analizy sytuacji, istniejących sposobów transportu, odległości lokalu firmy 

od miejsca zamieszkania pracowników, warunków parkowania, dostępności firmy i skłonności pracowników do zmiany 

swoich przyzwyczajeń komunikacyjnych. w ramach tych planów wprowadzane są zachęty dla pracowników do tego, 

aby rezygnowali z dojazdów samochodem. Należą do nich na przykład szczegółowe informacje o dostępnym transporcie 

(C) Ian A Holton 



 

zbiorowym, dopłaty do biletów okresowych, dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych dla pracowników, uruchomienie 

wypożyczalni rowerów lub wspieranie pracy z domu. 

Pierwsze plany mobilności zostały wprowadzone 10 lat temu przez duże korporacje, głównie w Belgii, Szwajcarii, Austrii 

i krajach skandynawskich, a także w Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. 

Według badań przeprowadzonych niedawno we Francji istnieje około 1200 planów mobilności firm, które obejmują 5% 

wszystkich pracowników. w niektórych regionach odsetek ten wynosi nawet do 30%. Plany mobilności mogą odnosić się 

do trzech podstawowych filarów kultury korporacyjnej – ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Strategia ta 

przynosi korzyści pracownikom, firmom i społeczeństwu. Dojazdy do pracy stają się tańsze, mniej stresujące 

i bezpieczniejsze. Lokale firm są bardziej dostępne, ich otoczenie bardziej przyjazne, zmniejsza się potrzeba tworzenia 

miejsc parkingowych i obciążenie środowiska. w okolicy firmy w godzinach szczytu nie powstają korki i zoptymalizowane 

zostaje korzystanie z transportu zbiorowego. w ten sposób firma staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych 

pracowników. 

W niniejszej publikacji szczegółowo przedstawiono metodę opracowywania planów mobilności. Polega ona kolejno na: 

analizie okolicy i jej dostępności, badaniach ankietowych wśród pracowników, obliczeniu kosztów ponoszonych przez 

firmę z tytułu transportu i zaproponowaniu środków dostosowanych do konkretnej sytuacji. 

Impuls płynący ze strony kierownictwa firmy, szerokie angażowanie pracowników, sprawny koordynator projektu 

i zmotywowani pracownicy działu zasobów ludzkich – to niezbędne elementy wprowadzania planu mobilności. 

Wyniki krajowego badania przeprowadzonego niedawno we Francji wskazują, że plany mobilności mogą zredukować 

indywidualny transport samochodowy o 10% w ciągu zaledwie kilku miesięcy: w ramach najdłużej istniejącego planu udało 

się zmniejszyć skalę indywidualnego transportu samochodowego aż o 30%. Tak było w przypadku ST Micro Electronic 

w Grenoble, Indiggio w Chambéry i wielu innych firm. Przyjęte środki różnią się w zależności od konkretnej sytuacji 

geograficznej i w zależności od potrzeb firmy, ale i tak od momentu wprowadzenia pierwszych planów mobilności doszło 

do ogólnej poprawy warunków w transporcie zbiorowym na terenie całej Francji. Dzięki wprowadzeniu środków wsparcia 

transportu rowerowego udało się w Grenoble i okolicy zwiększyć liczbę osób dojeżdżających do pracy na rowerze z 5% 

do aż 15% w większości instytucji włączonych do projektu. Transport rowerowy i pieszy mają również doskonały wpływ na 

zdrowie człowieka: 30-minutowy spacer lub jazda na rowerze dziennie zmniejsza ryzyko powstania chorób układu 

sercowo-naczyniowego, cukrzycy i osteoporozy, depresji i niektórych nowotworów. 

W trzech strefach przemysłowych w regionie Lyonu, gdzie pracuje 20 tysięcy ludzi, jednym z najbardziej skutecznych 

środków wprowadzonych w ramach planów mobilności był carsharing – wspólne użytkowanie pojazdów. Odsetek osób 

korzystających z tego systemu wzrósł w ciągu 9 miesięcy z 5% do imponującego poziomu 15%. w parku przemysłowym 

Plaine de l’Ain, w którym pracuje 5 tys. osób, liczba osób korzystających z carsharingu wzrosła w ciągu jednego roku z 7% 

do 23%. Przyłączenie się do tego systemu każdej nowej osoby oznacza zmniejszenie emisji spalin o jedną tonę rocznie. 



 

Kluczowe czynniki powodzenia planów mobilności są już obecnie dobrze znane. Są nimi: sprawne kierownictwo projektu 

i motywacja wszystkich zaangażowanych stron: pracowników wraz z kierownictwem przedsiębiorstwa, przedstawicieli 

operatorów transportu zbiorowego itp. Jeśli projekt, którego powodzenie w dużym stopniu zależy od ludzi, opuści sprawny 

koordynator, może to mieć bardzo negatywne skutki. 

Niezmierne ważne jest regularne organizowanie akcji informacyjnych i promocyjnych. Należy pamiętać, że sytuacja 

pracowników ulega zmianom: bardzo dobre efekty przynosi nastawienie się na pracowników mieszkających daleko bądź 

takich, którzy właśnie się przeprowadzili lub niedawno rozpoczęli pracę w przedsiębiorstwie. Firma musi znaleźć 

powiązania pomiędzy społecznością swoich pracowników a operatorem transportu zbiorowego. w wyniku utworzenia 

centrum mobilności dla poszczególnych aglomeracji udało się w Chambéry, Nantes, Grenoble i Montpellier przyspieszyć 

proces i zwiększyć wpływ środków oraz włączyć do projektu od 5% do 30% pracowników w ciągu zaledwie kilku lat.  

Plany mobilności mogą być stosowane w najróżniejszych warunkach i miejscach. Efekty, które osiągnięto w ciągu 

ostatnich 10 lat, dowodzą, że stosunek pomiędzy kosztem a efektami planów mobilności jest rewelacyjny: dzięki 

wprowadzonym środkom udało się przy minimalnych kosztach zastąpić od 7% do 10% wszystkich przejazdów 

samochodem przez inne środki transportu. Zdobyte w ten sposób doświadczenia umożliwiają wyobrażenie sobie 

kolejnych sfer zastosowania planów mobilności: wszystkie duże przedsiębiorstwa są już obecnie włączone do procesu, 

ale znacznie trudniejszym zadaniem jest zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw.  

Obiecującymi rozwiązaniami wydają się być: tworzenie planów mobilności obejmujących po kilka przedsiębiorstw lub 

wspólne zaangażowanie ze strony 7 czy 8 mniejszych przedsiębiorstw w jednym miejscu lub strefie przemysłowej. 

Centra handlowe położone na obrzeżach miast generują olbrzymi ruch i trudno na nie wpływać. Organizatorzy dużych 

imprez sportowych lub kulturalnych, właściciele aren i stadionów mogą również korzystać z tej metody i procedur, 

aby lepiej kierować przemieszczaniem się osób w celach rekreacyjnych. z badań wynika, że najbardziej efektywne są 

działania ściśle dostosowane konkretnych warunków. 

W skali krajowej lub międzynarodowej szybkie wyniki może przynieść wzajemna wymiana dobrych praktycznych wzorców 

i rozwiązań technicznych. Znaczne korzyści może przynieść regularna ocena w ramach platformy EPOMM, ale głównie 

nieustanne dążenie do informowania i motywowania przedsiębiorstw. 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Środowiska (Environmental Partnership Association) zmierza we właściwym kierunku 

i rozpoczęło proces kultywowania środowiska transportowego: organizuje wycieczki, założyło zespół roboczy, opracowuje 

zestaw metod. w dzisiejszych czasach coraz więcej gospodarstw domowych posiada samochody i skala korzystania 

z indywidualnego transportu samochodowego nieustannie rośnie. Działania przewidziane w planach mobilności 

umożliwiają wszystkim przyczynienie się do lepszej ochrony naszej planety i poprawę jakości życia pod względem 

bezpieczeństwa i czystości środowiska naturalnego przy minimalnych kosztach finansowych. 

 
Nicolas MERCAT, Dyrektor, Altermodal, agencja konsultingowa ds. zarządzania mobilnością 



 

 

 

 

Zarządzanie mobilnością jest nowoczesną strategią rozwoju transportu, która stopniowo rozwinęła się jako odpowiedź 

na rosnące problemy związane z transportem (nadmierne natężenie ruchu, negatywny wpływ na środowisko naturalnie 

i zdrowie itp.). Celem poprawnego zarządzania mobilnością jest wprowadzenie środków prowadzących do realizacji 

koniecznego transportu osób i towarów przy jednoczesnym obniżeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalnie 

i obniżeniu obciążenia ekonomicznego. 

Zarządzanie mobilnością jest nastawione przede wszystkim na kształtowanie zapotrzebowania na transport osób 

i towarów za pomocą tzw. środków „miękkich”, czyli rozwiązań opartych bardziej na organizacji, koordynacji, motywacji, 

promocji i przekazywaniu informacji aniżeli na dużych inwestycjach w infrastrukturę. Jego głównym celem jest osiągnięcie 

zmiany nawyków mieszkańców w zakresie przemieszczania się w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu, 

w wyniku czego nastąpiłoby ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego (w szczególności przemieszczania 

się samochodem w pojedynkę) i posiadania samochodów osobowych w ogóle.  

„miękkie” środki 
(zarządzanie mobilnością) 

„twarde” środki 
(inwestycje w infrastrukturę, tabor, 

kierowanie ruchem na drogach) 

organizacja, marketing, edukacja budowanie infrastruktury 

informacje konserwacja i modernizacja pojazdów 

plan mobilności kierowanie ruchem na drogach 

mniejsze wymogi inwestycyjne 
szybka realizacja 

łatwa modyfikowalność 

duże wymogi inwestycyjne 
czasochłonność 

trudna modyfikowalność 



 

Celem „miękkich” środków jest najczęściej poprawa skuteczności „twardych” środków używanych w transporcie miejskim 

(takich jak nowe linie tramwajowe, drogi lub ścieżki rowerowe). Środki zarządzania mobilnością (w porównaniu 

z „twardymi” środkami) nie muszą wymagać dużych inwestycji finansowych i jednocześnie mogą wykazywać wysoki 

wskaźnik korzyści w stosunku do kosztów (BCR – Benefit Cost Ratio). 

 
Ryc.3 i 4: Zarządzanie mobilnością opiera się przede wszystkim na narzędziach organizacyjnych, marketingowych i informacyjnych 

 

Rozwojem koncepcji zrównoważonej mobilności mogą zajmować się władze lokalne i regionalne, właściciele gruntów lub 

ich zarządcy, przewoźnicy publiczni, organizatorzy imprez publicznych, komercyjne grupy interesów, związki zawodowe 

i organizacje pracodawców, piesi, rowerzyści lub inne grupy transportu drogowego, grupy społecznościowe itp. 

Zarządzanie mobilnością jest zwykle realizowane na szczeblu regionu, miast lub gmin (np. zakładanie centrów usług 

konsultacyjnych informacyjnych, angażowanie społeczności w kwestie komunikacji, kampanie marketingowe), firm, 

urzędów i innych organizacji (np. zarządzanie parkowaniem, plany mobilności), szkół i uniwersytetów (wychowanie 

i edukacja), agencji turystycznych i zajmujących się obsługą klienta (np. usługi kurierskie, specjalne bilety dla turystów) 

oraz podmiotów działających w zakresie transportu towarowego (operatorzy logistyki, grupy przewoźników towarowych 

na poziomie miejskim i regionalnym). 

Istotnym nowym elementem jest przy tym nawiązywanie relacji współpracy, na przykład pomiędzy organami administracji 

terytorialnej, przedsiębiorstwami transportowymi, operatorami mobilności, przedsiębiorstwami, szkołami 

i użytkownikami transportu publicznego. w zarządzaniu mobilnością biorą aktywny udział jednostki państwowe 

i prywatne. 

  



 

 

Dla przedsiębiorstw lub instytucji: 

➜ złagodzenie problemów spowodowanych brakiem miejsc parkingowych, 

➜ oszczędność kosztów eksploatacji i utrzymania powierzchni parkingowych, 

➜ ograniczenie kosztów podróży służbowych, 

➜ skrócenie czasu potrzebnego do dojazdu pracowników do pracy i z pracy, ograniczenie spóźnień z powodu korków, 

➜ złagodzenie natężenia ruchu w otoczeniu przedsiębiorstwa lub instytucji, 

➜ obniżenie kosztów utrzymania taboru, 

➜ poprawa stanu zdrowia pracowników, mniejsza liczba nieobecności ze względu na stan zdrowia, 

➜ łatwiejsze pozyskiwanie nowych pracowników i utrzymanie dotychczasowych (ze względu na lepszą dostępność 

komunikacyjną), 

➜ realizacja ustalonych celów w zakresie odpowiedzialności społecznej, 

➜ poprawa wizerunku wśród klientów i sąsiadów, 

➜ poprawa dostępności przedsiębiorstwa lub instytucji, a dzięki temu zwiększenie liczby klientów, 

➜ poprawa efektywności zaopatrzenia i ruchu towarów. 

Dla szkół: 

➜ zmniejszenie natężenia ruchu w otoczeniu szkoły, 

➜ poprawa stanu zdrowia uczniów, 

➜ zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie dojazdu do szkoły, 

➜ zwiększenie stopnia postrzegania swojego otoczenia przez uczniów. 

Dla miasta: 

➜ przekształcenie powierzchni parkingowych na lepszej jakości powierzchnie użytku publicznego, 

➜ oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania powierzchni parkingowych, 

➜ poprawa środowiska w mieście, 

➜ poprawa atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców i przyjezdnych, 

➜ poprawa dostępności dla grup obywateli będących w trudniejszej sytuacji. 

 

 



 

 

Środki zarządzania mobilnością są bardzo różnorodne i mogą być realizowane na różne sposoby w zależności 

od warunków panujących w danym miejscu. 

W zależności od skali wyróżniamy dwa podstawowe poziomy:  

➜ terytorialne zarządzanie mobilnością (dla dzielnicy, miasta, regionu) 

➜ miejscowe zarządzanie mobilnością (dla obiektu, przedsiębiorstwa, instytucji) 

 
Ryc.5 i 6: w zarządzaniu mobilnością wykorzystuje się przede wszystkim narzędzia organizacyjne, marketingowe i informacyjne 

 

Mimo iż terytorialne i miejscowe zarządzanie mobilnością mają podobne cele, mogą się różnić między sobą pod względem 

organizacji i stosowanych procedur. 

Proces zarządzania mobilnością może rozpocząć się na jednym poziomie i stopniowo rozwijając się, obejmować kolejne 

poziomy. Miejscowe zarządzanie mobilnością może więc stopniowo stać się strategią dla całego miasta, a terytorialne 

zarządzanie mobilnością może z kolei powodować rozwój miejscowego zarządzania mobilnością. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.7: Schemat organizacyjny zarządzania mobilnością 

inicjacja systemu 
koordynacja 

usługi zarządzania mobilnością 

CENTRUM 
MOBILNOŚCI 

 
 
 

KONSULTANT 
DS. MOBILNOŚCI 

informacje 
doradztwo 

konsultacje 

oświata 
kształcenie 

sprzedaż 
rezerwacja 

produkty 
transportowe usługi 

koordynacja 
transportu 

KIEROWNIK DS. 
MOBILNOŚCI 

PLAN 
MOBILNOŚCI 

miejscowe zarządzanie 
mobilnością 

(obiekt, firma) 

LOKALNY OŚRODEK 
MOBILNOŚCI 

 
 
 

KOORDYNATOR 
DS. MOBILNOŚCI 

terytorialne zarządzanie 
mobilnością 

(gmina, region) 



 

 

Warunkiem niezbędnym dla powodzenia wprowadzenia zarządzania mobilnością jest zaangażowanie w proces wszystkich 

istotnych podmiotów, i to już w fazie przygotowania. Koordynację działania w ramach zarządzania mobilnością zapewnia 

grupa robocza, w której powinny być reprezentowane wszystkie współpracujące strony. w interesie wymiany informacji 

i doświadczeń jest równie ważne nawiązanie stałego kontaktu z innymi miastami lub regionami, które już wprowadziły 

zarządzanie mobilnością. 

 

 

 

Podobnie jak w innych projektach sprawą kluczową jest stabilne finansowanie. Nawet w przypadku dobrze 

przygotowanego planu zarządzania mobilnością osiągnięcie wszystkich celów może być trudne bez zabezpieczenia 

finansowania. Wielkość kosztów bardzo zależy od skali planu, która może być bardzo różna – od jednorazowej kampanii 

edukacyjnej lub innej doraźnej usługi po nowe kompleksowe centrum mobilności zlokalizowane w centrum miasta. 

 

 

Aby plan zarządzania mobilnością był skuteczny, należy w nim uwzględnić następujące rodzaje kosztów:  

➜ jednorazowe koszty wstępne (np. opracowanie studium wykonalności, rozwój koncepcji wdrożenia, uruchomienie 

centrów mobilności itp.)  

➜ koszty eksploatacyjne (personel, czynsze, utrzymanie, komunikacja, materiały informacyjne itp.) 

➜ Wysokość kosztów jest uzależniona od zakresu projektu: roczne wydatki na kampanie edukacyjne lub podobne 

mniej wymagające działania mogą być kilkakrotnie niższe aniżeli koszty eksploatacji nowo zbudowanego centrum 

mobilności w centrum miasta.  

Koszty MM można obniżyć na dwa podstawowe sposoby: 

➜ wykorzystanie efektu synergii (przykład: zintegrowane centrum mobilności zaoszczędzi koszty dawniej wydawane 

na eksploatację oddzielnych centrów klienta) 

➜ wykorzystanie istniejących źródeł (przykład: na stanowisko koordynatora mobilności zostaje przeszkolona osoba, 

która dawniej zajmowała się organizacją podróży służbowych)  



 

 
Ryc.8: Potencjalni partnerzy zarządzania mobilnością na poziomie terytorialnym 
 
 

 

Ryc.9: Potencjalni partnerzy zarządzania mobilnością na poziomie miejsca lub obiektu 
  

Unia Europejska 

rząd 

instytuty badawcze 

przemysł 

stowarzyszenia handlowe 

miejskie centrum mobilności 

konsultanci ds. mobilności 

zakłady 

ubezpieczeń 

zakłady i organizacje w sąsiedztwie 

urzędy administracji 

lokalnej/regionalnej 

miejskie przedsiębiorstwa 

komunikacji 

izby handlowe 

właściciel lub 

administrator obiektu 

użytkownicy obiektu 

związki zawodowe lub inne 

stowarzyszenia pracowników 

indywidualni pracownicy 

Miejscowe 

zarządzanie 

Unia Europejska 

rząd 

instytuty badawcze 

przemysł 

policja 
grupy interesów 

organizacje carsharingu 

ośrodki informacji turystycznej 

administratorzy 

nieruchomości 

organizacje handlowe 

biura podróży 

organizatorzy usług kurierskich 

sklepy i wypożyczalnie rowerów 

wypożyczalnie samochodów 

lotniska 
izby handlowe 

lokalne biura mobilności 

właściciel lub 

administrator obiektu 

użytkownicy obiektu 

związki zawodowe lub inne 

stowarzyszenia pracowników 

indywidualni pracownicy 

zarządzanie 

handlowe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krótkoterminowa Czasowa dostępność  Długoterminowa 

 Łatwa Osiągalność  Trudna 

Ryc.10: Możliwości finansowania zarządzania mobilnością 

 

FINANSOWANIE 
ZARZĄDZANIA 
MOBILNOŚCIĄ 

Wykorzystanie  
istniejących struktur 

Granty na projekty  
badawcze  

Wspieranie powstawania 
nowych miejsc pracy 

Oszczędność kosztów 
za pomocą synergii 

Oszczędności 
za niewybudowane  
miejsca parkingowe 

Podatek na dofinansowanie 
transportu publicznego 

Wsparcie rzeczowe 

Darmowe prace 
 (ochotnicy, studenci itp.) 

Dochód z opłat  
(np. za wjazd do centrum) 

Bezpośrednie finansowe 
wsparcie (partnerzy) 

Prowizje i opłaty 

Sponsoring 

Dochody z działalności 
konsultacyjnej 

Dochody z reklamy 

Redystrybucja istniejących 
wydatków 

Obniżenie  
kosztów podróży 

Podatki ekologiczne 



 

 

Źródła finansowania mogą znacznie się różnić w zależności od lokalnych warunków. Można łączyć uzyskiwanie środków 

finansowych (np. granty, dotacje) z redystrybucją istniejących wydatków (np. oszczędności uzyskane w wyniku 

ograniczenia powierzchni parkingowych). Kolejnym źródłem finansowania mogą być usługi świadczone w ramach samego 

zarządzania mobilnością. Wprawdzie centrum mobilności prawdopodobnie nie będzie finansowo całkowicie 

samowystarczalne, niemniej zyski z konsultacji lub reklamy, prowizje ze sprzedaży, opłaty za wypożyczenie itp. mogą 

stanowić istotny wkład do całego budżetu. 

 

 

 

Wprowadzenie zarządzania mobilnością w życie umożliwiają różne wzajemnie uzupełniające się narzędzia. do tych 
podstawowych należą:  

➜ kierownik ds. mobilności 

➜ centrum mobilności 

➜ konsultant ds. mobilności 

➜ lokalny ośrodek mobilności 

➜ koordynator mobilności 

➜ plan mobilności 

W celu realizacji zarządzania mobilnością i powiązanych z nim prac koncepcyjnych należy zapewnić 

odpowiednie zaplecze instytucjonalne i personalne obejmujące zarówno wykwalifikowanych specjalistów jak 

również współpracowników, którzy mogą zostać przeszkoleni w zakresie zarządzania mobilnością. Liczba 

pracowników zależy od zakresu całego projektu; na początku może to być jedna lub kilka osób; później mogą 

to być dziesiątki pracowników w pełni rozwiniętego centrum mobilności.  

 

 

Kierownik mobilności ponosi ogólną odpowiedzialność za opracowanie strategii i wprowadzenie jej w życie, a także 

promocję i zapewnienie koniecznego wsparcia . Jest kluczowym pośrednikiem pomiędzy szczeblem politycznym 

a szczeblem kierowniczym w danym mieście lub regionie bądź w danej instytucji, pełni więc ważną funkcję koordynacyjną. 

Jego działalności i kompetencje mogą ewentualnie zostać rozdzielone na więcej osób. Rolę kierownika może pełnić na 

przykład odpowiedni pracownik miejscowego urzędu, przedsiębiorstwa komunikacyjnego, organizacji pozarządowej itp. 

 



 

 

Centrum mobilności to jednostka operacyjna na poziomie lokalnym lub regionalnym, inicjująca, organizująca i świadcząca 

usługi związane z mobilnością. Powołanie centrum mobilności jest ważnym etapem, krystalizującym działania w ramach 

zarządzania mobilnością. Dobrze pracujące centrum mobilności (CM) musi spełniać dwa podstawowe warunki:  

➜ multimodalne podejście do świadczenia usług  

➜ indywidualne podejście do kontaktu z klientami 

 
Ryc.11: Centrum mobilności 
 

CM oferuje informacje i usługi w zakresie mobilności, obejmujące np. sprzedaż biletów – zwykle na kilka rodzajów 

transportu publicznego (autobusy, metro, tramwaje, pociągi), ale również inne rozwiązania (miejsca parkingowe dla 

samochodów osobowych, carsharing – wspólne użytkowanie pojazdu, carpooling – koordynacja wspólnych przejazdów). 

Centrum mobilności czasami opracowuje plany mobilności dla miejsc, które w toku swojej działalności generują ruch na 

drodze, takich jak szkoły, firmy, itp. 

Istnienie centrum może pomóc ukształtować pozytywny wizerunek zarządzania mobilnością w oczach społeczeństwa 

i ugruntować jego obecność na rynku transportowym. Kontakt z użytkownikami może odbywać się z jednej strony 

osobiście, a z drugiej strony telefonicznie, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, faksu, terminali 

informacyjnych itp. Centrum mobilności o ogólnomiejskim zakresie działania powinno zostać zlokalizowane w dobrze 

dostępnym miejscu, w centralnej części miasta (najlepiej na głównym dworcu kolejowym, ważnym miejscu 

przesiadkowym itp.). Można także zakładać zdecentralizowane oddziały centrów mobilności skierowane do określonej 

grupy docelowej lub służące określonym miejscom, ewentualnie tymczasowe lub ruchome CM związane z organizacją 

określonej imprezy (wydarzenie kulturalne lub sportowe, targi itp.). 

 



 

 

Konsultant ds. mobilności jest osobą udzielającą informacji o możliwościach komunikacji na podstawie indywidualnych 

potrzeb podróżnych lub podmiotów generujących ruch (w takim wypadku pracuje często w centrum mobilności) lub osobą 

oferującą doradztwo i specjalistyczną pomoc przy opracowaniu, realizacji i ocenie planów mobilności. Prócz tego 

organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne. Funkcja konsultanta bywa zwykle tworzona w ramach terytorialnego 

zarządzania mobilnością określonego miasta lub regionu. 

 

 

Może zostać utworzony na poziomie przedsiębiorstwa lub instytucji. w tym wypadku służy jedynie pracownikom lub 

klientom danej organizacji. Może mieć różną formę: od numeru telefonu obsługiwanego przez jednego pracownika 

(np. recepcjonistę) aż po specjalne biuro. Ośrodek mobilności może być również odpowiedzialny za opracowanie 

i wdrożenie miejscowego planu mobilności.  

 

 

Jest odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i ocenę planu mobilności opracowanego dla danego przedsiębiorstwa, 

instytucji, organizacji lub obiektu lub ośrodka mobilności. Prowadzi ankiety wśród użytkowników, proponuje konkretne 

kroki, prowadzi korespondencję z ważnymi partnerami zewnętrznymi (miejscowe urzędy, przedsiębiorstwa komunikacji 

itp.). Pod względem organizacyjnym najlepiej, aby funkcja koordynatora była centralnym elementem struktury danego 

przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji. 

 

 

Jedno z najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania mobilnością. Jest to dokument o charakterze strategicznym 

stworzony dla konkretnego podmiotu (przedsiębiorstwa lub instytucji, regionu, gminy lub części gminy, szkoły, itp.). 

Są w nim sformułowane konkretne cele, plan działań potrzebnych do ich osiągnięcia, sposoby ich wprowadzenia i zakres 

odpowiedzialności konkretnych osób. Plan mobilności sporządza się na określony okres i należy go na bieżąco 

aktualizować na podstawie zmieniających się warunków. 

 



 

 

 

Plan mobilności (PM) jest zestawem środków, których celem jest pogodzenie potrzeb komunikacyjnych pracowników 

i innych grup docelowych (turystów, mieszkańców stref miejskich itd.) w ramach danego obszaru. Celem tych środków jest 

propagowanie jak najbardziej zrównoważonych sposobów transportu. Chodzi o ograniczenie transportu samochodowego 

do jak najniższego poziomu (jedynie niezbędne przejazdy samochodów, a w razie konieczności użycia samochodu – 

koordynacja przejazdów i maksymalnie efektywne wykorzystanie pojazdów). w odpowiedni sposób w ramach planu 

mobilności jest również rozwiązywany transport towarów i wykorzystanie istniejących usług. 

 

W zależności od orientacji plany mobilności można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

➜ plany mobilności zorientowane na punkt docelowy. Są tworzone w celu zwiększenia wykorzystywania 

zrównoważonych sposobów transportu przy przemieszczaniu się do określonego punktu docelowego, jak miejsce 

pracy, szkoła, szpital, atrakcja turystyczna itd., przy czym powód większości dojazdów do tego miejsca lub z niego 

bywa podobny; 

➜ plany mobilności zorientowane na punkt źródłowy. Koncentrują się one na danej lokalizacji (zwykle miejscu 

zamieszkania), z którego odbywają się dojazdy do różnych miejsc z różnych powodów.   

Jeśli jest to stosowne, w konkretnej lokalizacji mogą być rozwijane jednocześnie plany mobilności należące do obu 

kategorii – ich koordynacja powinna być zapewniona w ramach polityki transportowej danej gminy. 

Plany mobilności mogą też różnić się w zależności od czasu obowiązywania, zakresu i poziomu szczegółowego 

sformułowania celów i środków służących do ich osiągnięcia. 

 



 

Czas obowiązywania PM zakres PM przykład PM 

stały 

obszar region, aglomeracja, miasto 

miejsce, obiekt 
urząd, przedsiębiorstwo, bank, szpital, 
placówka kultury lub wypoczynku itp. 

szkoła przedszkole, podstawowa, średnia 

tymczasowy jednorazowe wydarzenie 
impreza publiczna, kulturalna lub 

sportowa, targi itp. 

 

Każdy plan mobilności musi zawierać:  

➜ część analityczną (szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej), 

➜ część projektową (szczegółowy opis celów planu mobilności i proponowanych kroków prowadzących 

do osiągnięcia tych celów), 

➜ część zobowiązującą (plan działania, harmonogram działań), 

➜ część oceniającą (monitoring, aktualizacja). 

Ta podstawowa struktura stanowi niezbędne minimum, które powinno zostać zachowane we wszystkich przypadkach. 

Reszta (zakres, szczegółowa struktura poszczególnych rozdziałów itp.) leży już w gestii osób opracowujących konkretny 

plan mobilności i będzie się z pewnością różnić w zależności od przypadku. 

Na jasność i zrozumiałość planu mobilności bardzo korzystnie wpłynie zastosowanie materiałów poglądowych (mapy, 

wykresy, zdjęcia itp.) 

 

 

 

Ta część powinna zawierać szczegółowy opis obecnego stanu i określenie głównych problemów i braków.  

Z treści powinno jasno wynikać na przykład: 

➜ jaka jest dostępność danego miejsca z wykorzystaniem poszczególnych środków transportu; 

➜ jakie są największe braki w zakresie transportu publicznego i jak skomplikowany byłby proces naprawy; 

➜ jakie są potrzeby transportowe użytkowników (lokalizacja ich miejsc zamieszkania); 



 

➜ które miejsca na rozpatrywanym obszarze są problematyczne pod względem bezpieczeństwa lub komfortu dla 

pieszych, rowerzystów lub użytkowników transportu publicznego; 

➜ jakie są nawyki lub preferencje grupy docelowej pod względem transportu (tzn. w jaki sposób pracownicy, 

uczniowie itp. zwykle dojeżdżają i w jakich warunkach byliby skłonni zmienić sposób korzystania ze środków 

transportu); 

➜ jakie wyposażenie mają do dyspozycji użytkownicy (parkingi, stojaki na rowery, zadaszenia na przystankach 

komunikacji zbiorowej itp.) 

➜ jakie są obecnie koszty transportu (utrzymanie taboru, utrzymanie miejsc parkingowych) 

➜ jakie są powiązane wskaźniki ekonomiczne (zachorowalność pracowników, spóźnienia spowodowane korkami na 

drogach) 

Częścią tego działu może być także analiza możliwości ewentualnego wprowadzenia carpoolingu. Warto również 

wspomnieć w skrócie, czy są do dyspozycji jakieś materiały informacyjne i promocyjne dotyczące mobilności (mapki, 

ulotki, panele wystawowe, prezentacje itp.).  

   
 Ryc.12: Mapa dostępności czasowej Ryc.13: Mapa czasowej dostępności  
 środkami komunikacji miejskiej transportem kolejowym 



 

 
 Ryc.14: Lokalizacja miejsc zamieszkania  Ryc.15: Mapa możliwości wykorzystania  
 Pracowników carpoolingu 
 

  
 Ryc.16: Szkolny plan mobilności: miejsca  Ryc.17: Wykres nawyków i preferencji  
 występowania zagrożeń bezpieczeństwa  komunikacyjnych 
 na drodze 
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W części projektowej wyszczególnia się konkretne kroki mające prowadzić do osiągnięcia celów danego planu mobilności. 

Na tym etapie należy przygotować instrumenty do wdrożenia i stworzyć powiązania; na podstawie wyniku studium 

wykonalności należy skorygować cele, wynegocjować finansowanie i powołać strukturę organizacyjną. do głównych celów 

strategicznych każdego planu mobilności należy racjonalizacja wykorzystania transportu samochodowego i zwiększanie 

udziału zrównoważonych sposobów transportu w ogólnej liczbie przewozów. 

Do częściowych celów może należeć na przykład: 

➜ poprawa jakości usług transportu publicznego w danym miejscu 

➜ poprawa warunków dla pieszych i rowerzystów 

➜ ograniczenie liczby miejsc parkingowych  

➜ oszczędności finansowe wynikające z obniżenia liczby koniecznych przejazdów 

➜ obniżenie skali utraty dochodów spowodowanej np. zachorowalnością pracowników, spóźnieniami do pracy 

w wyniku korków na drogach itp. 

Cele określone w części projektowej planu mobilności można osiągnąć realizując dowolną kombinację środków i działań 

wymienionych poniżej (nie jest to jednak wyczerpujący wykaz). 

 

 

a) na poziomie miasta lub regionu: 

➜ informacje i usługi w zakresie planowania indywidualnych tras (w celach służbowych i rekreacyjnych) proponowane 

przez lokalne centra mobilności, 

➜ informacje przydatne dla konkretnej trasy, udzielane z wykorzystaniem różnych technologii przed podróżą oraz 

w jej trakcie, 

➜ popularyzacja zrównoważonych form transportu poprzez reklamę i z wykorzystaniem innych technik 

marketingowych, takich jak dystrybucja materiałów informacyjnych ; 

b) na poziomie przedsiębiorstwa lub instytucji 

➜ informacje o możliwościach dojazdu do obiektu podane w różnych formach (w internecie, w formie znaków 

drogowych dla pieszych itp.), 

➜ utworzenie funkcji koordynatora mobilności i otwarcie lokalnego ośrodka mobilności.  

 



 

 

Istotą środków w tej kategorii jest zachęcenie do dobrowolnej zmiany nawyków oraz – poprzez podnoszenie świadomości 

– popularyzacja alternatywnych wobec samochodów środków komunikacji oraz dostarczanie odpowiednich informacji. 

Oznacza to, że w ramach wykorzystania tych narzędzi nie oferuje się innych alternatywy dla samochodów prywatnych, 

lecz próbuje się podnieść świadomość i zachęcić do korzystania z już dostępnych alternatyw. do środków tych należą: 

a) na poziomie miasta lub regionu: 

➜ system osobistego doradztwa w transporcie (PTA - Personalised Travel Assistance), pomagający podróżnym 

sprawdzić, w jaki sposób mogą ograniczyć korzystanie z samochodu osobowego, w odniesieniu do konkretnych 

ustalonych tras, 

➜ kampanie reklamowe oraz innego typu promocje (np. europejski dzień bez samochodu), które zachęcają 

do poruszania się pieszo, rowerem i korzystania z transportu publicznego (czasem połączone z popularyzacją 

zdrowego stylu życia), 

➜ celowa promocja alternatywnych środków transportu oraz ograniczania lub łączenia podróży. Te środki mogą 

obejmować projekty promocyjne, w ramach których przedsiębiorstwa transportu publicznego promują wśród 

uczniów lub wśród gospodarstw domowych w danej okolicy różnego rodzaju „źródła” (np. lokalne przewodniki 

lub przewodniki po sklepach), aby zachęcić podróżnych do przewartościowania i stopniowej zmiany ich zachowań 

komunikacyjnych; 

b) na poziomie przedsiębiorstwa lub instytucji 

➜ promocja różnych możliwości dojazdu do danej lokalizacji w celu uwidocznienia ich dostępności. 

 
Ryc.18 i 19: Ulotki informujące o przygotowaniu planu mobilności 
 



 

 

W ramach tej kategorii są oferowane, organizowane i koordynowane różnego rodzaju usługi zarządzania mobilnością, 

świadczone na danym obszarze w zakresie sposobów podróży alternatywnych dla przemieszczania się samochodem 

w pojedynkę.  

a) Na poziomie miasta lub regionu: 

➜ usługi w zakresie carpoolingu świadczone w danym regionie lub obszarze – polegają na dopasowaniu tras w tym 

samym kierunku w taki sposób, aby podróż odbyła się w jednym pojeździe udostępnionym przez jednego 

z podróżnych; 

➜ usługi w zakresie carsharingu w danym miejscu (ew. elastyczny system wynajmu rowerów). w ramach tych usług 

oferowane są alternatywy dla posiadania samochodu (lub roweru), polegające na wynajmowaniu samochodów 

osobowych lub innych pojazdów w dogodnych miejscach na danym obszarze. System wstępnej rejestracji 

i często wymaganego członkostwa w pewnego rodzaju klubie gwarantuje szybką rezerwację samochodów (zwykle 

przez internet) i pojazd jest udostępniany w systemie zdalnej komunikacji;  

➜ usługi transportu publicznego dostępne na żądanie, czasem nazywane również „paratransit”, np. w Niemczech, 

Austrii i w Szwajcarii znane jako „Anrufsammeltaxi”, w Holandii jako „Treintaxi” (taksówka kolejowa w połączeniu 

z transportem kolejowym po korzystnych taryfach ,uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi a 

firmami taksówkowymi). 

 
 Ryc.20: Pojazd spółki carsharingowej Ryc.21: Karta magnetyczna umożliwiająca 
  wypożyczenie pojazdu w systemie carsharing  
 

  



 

b) Na poziomie przedsiębiorstwa lub instytucji: 

➜ wewnątrzfirmowy system carpoolingu umożliwiający skontaktowanie ze sobą osób podróżujących regularnie na 

danej trasie w celu wspólnego dojeżdżania, 

➜ wspólne używanie pojazdów firmowych podczas podróży służbowych, 

➜ vanpooling, kiedy grupa pracowników dojeżdża do obiektu i z powrotem jednym mikrobusem, czasami 

dotowanym przez firmę, 

➜ usługa gwarantująca osobom korzystającym z carpoolingu transport do domu w nieoczekiwanych sytuacjach, na 

przykład choroby dziecka, 

➜ reorganizacja i racjonalizacja dostaw realizowanych przez firmę lub dostawców w celu ograniczenia transportu 

towarów do obiektu i z niego, 

➜ wyposażenie siedziby w określone usługi, które ograniczą opuszczanie obiektu przez pracowników w czasie 

przerw. 

 

 

Ta kategoria środków obejmuje uwzględnienie zarządzania mobilnością w systemie kształcenia i szkolenia pracowników 

w kwestiach związanych z ich codziennym dojeżdżaniem do pracy.  

Przykłady: 

➜ szkolenia pracowników hotelu lub centrum handlowego na temat sposobu udzielania klientom informacji 

o możliwościach transportu, 

➜ kursy z zakresu zarządzania mobilnością dla grup docelowych, takich jak personel centrum mobilności lub 

koordynatorzy ds. mobilności, 

➜ edukacja w zakresie mobilności – mobilność i sposoby zarządzania nią w celu ograniczenia korzystania 

z samochodu osobowego w ramach programów edukacyjnych w szkołach i innych instytucjach. 

 

 

Organizacje i inne podmioty mogą stosować określone środki, aby ograniczyć liczbę podróży dzięki zastąpieniu ich 

środkami telekomunikacyjnymi lub dzięki reorganizacji pracy. 

  



 

Do skutecznych środków należą:  

➜ ustalanie godzin pracy lub zebrań w taki sposób, aby nie było konieczne przemieszczanie się w godzinach szczytu, 

oraz koordynacja czasu pracy z odjazdami środków transportu publicznego; 

➜ umożliwienie od czasu do czasu pracy w domu i pomoc przy organizacji takiego systemu pracy, a także ułatwienie 

dokonywania zakupów z domu bez konieczności dojazdu do sklepu; 

➜ reorganizacja i racjonalizacja podróży służbowych i zastąpienie niektórych podróży systemami 

telekomunikacyjnymi. 

 

 

Przedsiębiorstwo lub instytucja mogą wprowadzić niektóre środki bez konieczności skomplikowanych negocjacji 

z operatorem transportu publicznego.  

 
Ryc. 22 i 23: Niezawodny, wygodny i dostępny transport zbiorowy może z powodzeniem konkurować z transportem 
samochodowym. 
 

Do korzystania z transportu publicznego można zachęcać poprzez: 

➜ zmianę systemu zwrotu kosztów podróży służbowych – tak aby promować użycie środków transportu przyjaznych 

dla środowiska naturalnego zamiast korzystania z własnego pojazdu (na przykład koszty dłużej trwających podróży 

byłyby zwracane jedynie do wysokości ceny biletu kolejowego bez względu na rodzaj środka użytego transportu, 

bez prawa zwrotu kosztów przejazdu według stawki za przejechany kilometr samochodem osobowym; wyższe 

stawki zwrotu kosztów podróży za kilometr przejechany rowerem w stosunku do samochodu itp.). Celem tych 

środków jest wpływ na wybór środka transportu do celów służbowych, jak również ograniczenie korzyści 

z dojeżdżania do pracy samochodem. Powinny one zniechęcić do korzystania z własnego samochodu przy 

podróżach służbowych te osoby, które wcześniej wybierały tę opcję ze względu na większą opłacalność; 

➜ sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w danym obiekcie; 



 

➜ wypłacanie premii pracownikom (na podstawie listy ich codziennych podróży) za dojeżdżanie do pracy 

alternatywnymi środkami transportu (używane zwykle tylko w wypadku dojeżdżania do pracy) 

➜ oferowanie biletów tymczasowych z ograniczoną ważnością osobom, które na razie nie korzystają z publicznego 

transportu zbiorowego, aby w ciągu tygodnia lub miesiąca mogły wypróbować ten rodzaj transportu za niską cenę, 

ewentualnie za darmo  

Aby wprowadzenie niektórych środków mogło się udać, należy nawiązać koniecznie ścisłą współpracę z operatorem 

transportu publicznego, ewentualnie z organizacją koordynującą działania zintegrowanego systemu transportu.  

Do nich należy na przykład:  

➜ zastępczy transport autobusowy pomiędzy obiektem a najbliższymi węzłami komunikacyjnymi lub systemami 

„park and ride” (mogą to być systemy kierowane przez samorządy lub systemy otwarte jedynie dla użytkowników 

z danej organizacji),  

➜ większa częstotliwość istniejących połączeń, 

➜ wprowadzenie nowych połączeń w celu bezpośredniego połączenia miejsca pracy z obszarami, w których mieszka 

wielu pracowników, 

➜ utworzenie nowych lub przeniesienie istniejących przystanków, 

➜ zniżki na bilety dla pracowników, 

➜ oferowanie biletów pracowniczych osobom dojeżdżającym i obniżenie cen biletów dla podróżnych regularnie 

korzystających z transportu publicznego.  

 

 

Przykłady: 

➜ urządzenie pryszniców, przebieralni i szatni dostępnych dla pracowników przychodzących do pracy pieszo lub 

dojeżdżających na rowerach, 

➜ zagwarantowanie bezpiecznego parkowania rowerów, 

➜ udzielenie dopłat na zakup rowerów i innego sprzętu, 

➜ wypożyczanie służbowych rowerów,  

➜ bezpłatny serwis rowerów na początku sezonu rowerowego w miejscu pracy, 

➜ budowa bezpiecznych i bezpośrednich ścieżek rowerowych i chodników łączących budynki na terenie zakładu 

z wszystkimi wejściami do obiektu.  



 

 
Ryc.23 i 24: Wiaty przeznaczone do bezpiecznego parkowania rowerów 
 

 

Zarządzanie miejscami parkowania samochodów osobowych może być bardzo ważnym mechanizmem wpływającym na 

sposób dojeżdżania do obiektu. Jeżeli liczba miejsc parkingowych jest niedostateczna, zarządzanie parkowaniem 

w kompleksie obiektu może odbywać się w następujący sposób: 

➜ od wszystkich lub od niektórych użytkowników można pobierać opłatę za dzienne, miesięczne lub roczne 

korzystanie z parkingu według stawek ryczałtowych lub stawek obliczonych według różnych kryteriów (np. według 

zarobków pracownika lub w zależności od jakości i lokalizacji miejsca parkingowego); 

➜ można wprowadzić określone ograniczenia - np. pracownicy mogą korzystać ze swoich miejsc parkingowych przez 

cztery dni w trakcie pięciodniowego tygodnia pracy; 

➜ najlepsze miejsca parkingowe mogą być zarezerwowane dla osób korzystających z systemów wspólnego 

dojeżdżania pojazdami, co będzie zachętą dla pracowników, aby przy dojazdach do pracy korzystali z carpoolingu; 

➜ miejsca parkingowe mogą być przydzielane według jasno określonych kryteriów, na przykład według stażu pracy 

lub czasu dojazdu w dane miejsce samochodem osobowym w porównaniu z komunikacją zbiorową, w zależności 

od obowiązków rodzinnych itp.;  

➜ dostęp do parkingu może być ograniczony czasowo, na przykład parking przy centrum handlowym może być 

zamknięty do godz. 10:00, aby ograniczyć z jego korzystania przez dojeżdżających (pracownicy);  

➜ pracownicy mogą otrzymywać ekwiwalent finansowy za niewykorzystywanie swoich miejsc parkingowych. 

 

 



 

 

Ta część zawiera szczegółowy opis kolejnych kroków w ramach procesu. Określa się w niej również cele cząstkowe, 

harmonogram poszczególnych działań, osobisty zakres odpowiedzialności, sposoby finansowania i wskaźniki powodzenia. 

Powinna zostać zaplanowana również promocja planu mobilności oraz sposób motywowania pracowników na wszystkich 

poziomach. Plan działania musi również obejmować budżet. 

  

Przykłady celów cząstkowych dla różnych typów planu mobilności: 

Rodzaj planu 
mobilności 

Odpowiednie cele cząstkowe Wskaźniki 

PM 
przedsiębiorstwa 
lub urzędu 

Procent pracowników dojeżdżających do pracy 
samochodem nie przekroczy X% 
 
Dany obiekt nie wygeneruje dziennie więcej 
aniżeli X wyjazdów pojazdów silnikowych 
Ograniczenie przejazdów w godzinach szczytu 

% podróży zrealizowanych pieszo 
% podróży zrealizowanych rowerem 
% podróży zrealizowanych autobusem 
% podróży zrealizowanych pociągiem 
% podróży zrealizowanych samochodem 
w ramach carsharingu 

Szkolny PM 

Procent dzieci, które rodzice odwożą do szkoły 
samochodem nie przekroczy X% 
 
Szkoła nie wygeneruje dziennie więcej aniżeli X 
wyjazdów samochodów 
 
Procent dzieci docierających do szkoły pieszo lub 
na rowerze wyniesie co najmniej X% 
 
Powyższe cele cząstkowe powinny dotyczyć 
również pracowników szkoły 

% podróży zrealizowanych pieszo 
% podróży zrealizowanych rowerem 
% podróży zrealizowanych autobusem 
% podróży zrealizowanych pociągiem 
% podróży zrealizowanych w systemie „Park 
& Ride” 

 
Terytorialny PM 
(miasto, region) 

Liczba wyjazdów pojazdów silnikowych nie 
przekroczy X na dany budynek mieszkalny 
 

liczba przejść pieszych na jeden budynek 
mieszkalny dziennie 
 
liczba przejazdów na rowerze na jeden 
budynek mieszkalny dziennie 
 
liczba przejazdów autobusem na jeden 
budynek mieszkalny dziennie 
 
liczba przejazdów pociągiem na jeden 
budynek mieszkalny dziennie 



 

Przykład struktury planu działania:  

Cel Wskaźnik 
Działanie służące 
osiągnięciu celu 

Termin(y) 
realizacji 

Sposób 
finansowania 

 
Osoba 

odpowiedzialna 

zwiększenie 
liczby 
pracowników 
regularnie 
dojeżdża-
jących 
do pracy 
i z pracy na 
rowerze 
do X% ogólnej 
liczby 

ile % ze 
zrealizowa-
nych 
dojazdów 
do pracy 
i z pracy na 
określoną 
jednostkę 
czasu 
wykonano 
na rowerze 

Zbudowanie zadaszenia 
na rowery 

do 30.4.2011 
 
Program grantowy XYZ 

 
Koordynator 
mobilności 

Wprowadzenie dnia 
naprawy rowerów (tego 
dnia będzie do dyspozycji 
bezpłatny serwis rowerów) 

 
1.05.2011 
 
1.07.2011 
 
1.09.2011 
 

Zakładowy fundusz 
potrzeb społeczno-
kulturalnych 

Pracownik XYZ 

Wdrożenie 
dofinansowania dla 
pracowników 
dojeżdżających na 
rowerze 

od 1.05.2011 Fundusz płac 
Koordynator 
mobilności 

  

  

 

Aby można było stwierdzić, czy udaje się realizować cele określone w planie działania, należy przyjąć obowiązujące zasady 

monitorowania i oceny poszczególnych działań. Monitorowanie i ocena są czynnościami prowadzonymi na bieżąco 

i długoterminowo, które powinny odbywać się w regularnych, wcześniej określonych odstępach czasu, i to praktycznie 

przez cały okres obowiązywania planu mobilności. Na podstawie oceny plan jest następnie na bieżąco aktualizowany. 

Stałe monitorowanie kluczowych działań może pomóc w znalezieniu i naprawie ewentualnego błędu, pomyłki lub 

niewłaściwych przesłanek, które mogły być włączone do planu działania. Dane wyjściowe monitoringu mogą być następnie 

użyte w okresowych sprawozdaniach o rozwoju danego planu mobilności i stać się w ten sposób ważnym argumentem 

przemawiającym na korzyść dalszego wsparcia ze strony partnerów. 

Do najbardziej popularnych sposobów zdobywania materiałów wyjściowych do monitoringu i oceny należy badanie 

ankietowe wśród potencjalnych użytkowników planu mobilności (pracownicy, uczniowie itp.); należy jednak liczyć się 

z tym, że bardziej obszerne badania mogą mieć dość skomplikowaną organizację. Kolejną możliwością jest na przykład 

specjalistyczny audyt. 

  



 

Wszystkie monitorowane i oceniane działania mogą być poddawane ocenie pod różnym kątem, na przykład: 

➜ sposobu realizacji, 

➜ materiałów informacyjnych i ich dystrybucji, 

➜ jakości usług i poziomu personelu, 

➜ stopnia wykorzystywania nowo wprowadzonej usługi, 

➜ efektywności wprowadzonych środków (zmiana postaw i zachowań transportowych grupy docelowej), 

➜ bilansu kosztów i korzyści. 

Dla każdego aspektu można wyszczególnić kilka kryteriów oceny. w niektórych wypadkach można oprzeć się o twardą 

statystykę (na przykład liczba rozmów na uruchomionej linii telefonicznej dotyczących oceny mobilności), w innych 

wypadkach trzeba opracować bardziej obszerną ocenę (np. zmiany postaw, oceniane przy pomocy szczegółowego 

badania ankietowego). 

Ocena planu mobilności składa się ogólnie z czterech faz: 

➜ przed realizacją (test wstępny): przeważnie dotyczy zaproponowanych materiałów informacyjnych (wybranych 

przedstawicieli grupy docelowej można na przykład spytać o opinię na temat poziomu treści i grafiki 

zaproponowanej ulotki, broszury informacyjnej itp.); 

➜ w trakcie realizacji; 

➜ po implementacji: porównanie aktualnych wartości poszczególnych wskaźników z wartościami przed 

wprowadzeniem planu mobilności; 

➜ regularna ocena w dłuższych odstępach czasu (np. raz w roku): na podstawie jej wyników określone działania mogą 

zostać dostosowane do zmieniających się okoliczności. 

Każdy proces ewaluacyjny składa się z reguły z czterech kroków: 

➜ Identyfikacja kryteriów i określenie standardów porównawczych, na podstawie których będzie porównywana 

realizacja zadań. Ten krok powinien zostać ujęty już w planie działania.  

➜ Pomiar realizacji zadań i porównywanie wyników ze zdefiniowanymi standardami. 

➜ Diagnoza, tj. określenie, które czynniki były przyczyną stwierdzonych wyników. 

➜ Zakończenie i ewentualne kroki służące naprawie w przypadku negatywnych wyników 

Należy podkreślić, że przed wprowadzeniem planu mobilności konieczne jest dokładne zbadanie sytuacji wyjściowej. 

Przeprowadzenie pierwszego badania dopiero po realizacji środków nie ma sensu, ponieważ wówczas nie ma punktu 

odniesienia. 



 

 

 

Przedsiębiorstwa, urzędy, banki, szpitale, placówki sportowe i kulturalne itp. należą do ważnych źródeł indywidualnego 

ruchu samochodowego. Znaczny odsetek całej liczby podróży zrealizowanych samochodem stanowią dojazdy do pracy. 

Dojeżdżanie do pracy samochodem w dużej mierze przyczynia się do powstawania korków w godzinach szczytu, 

a ponadto samochody zabierają coraz więcej miejsca w mieście. 

Firmowy plan mobilności jest efektywnym, tanim i szybkim sposobem zmiany nawyków transportowych pracowników 

lub gości przedsiębiorstwa. 

Podczas gdy w poprzednich rozdziałach omawiano ogólne wymogi planu mobilności i jego treści, w niniejszym rozdziale 

opisano szczegółowy plan mobilności dla firmy lub instytucji i zalecany sposób jego sporządzania. 

  

 

W tej fazie powinna zostać zawiązana grupa robocza, powinny zostać określone podstawowe cele i wyznaczony zakres 

terenu, którego plan mobilności będzie dotyczyć.  

W przypadku mniejszego przedsiębiorstwa lub instytucji (w zależności od warunków lokalnych – do ok. 500 pracowników) 

wystarczy jedna grupa robocza, której członkami są na przykład: 

➜ koordynator mobilności (zob. 2.6.5), 

➜ konsultant ds. mobilności (zob. 2.6.3), 

➜ administrator obiektu, 

➜ przedstawiciel kierownictwa, 



 

➜ przedstawiciel pracowników, 

➜ przedstawiciel władz lokalnych, 

➜ przedstawiciele odpowiednich przedsiębiorstw komunikacyjnych. 

 

Jeśli plan jest opracowywany dla większej firmy lub instytucji (od ok. 500 pracowników), można powołać kilka grup 

roboczych na różnych poziomach:  

➜ grupa robocza na poziomie kierownictwa: zatwierdza plan działania i budżet; 

➜ grupa robocza na poziomie pracowników: przeprowadza badania wśród pracowników, proponuje i testuje 

konkretne środki; 

➜ grupa robocza w ramach działu zasobów ludzkich: organizuje kampanie informacyjne i imprezy motywacyjne 

dla pracowników, zapewnia dostosowanie projektu do ogólnej kultury korporacyjnej firmy. 

 

Grupa robocza na poziomie kierownictwa ma duże możliwości motywowania pracowników do współpracy przy układaniu 

planu mobilności (poprzez wydawanie bezpośrednich poleceń, dawanie osobistego przykładu itp.)  

Należy jednoznacznie zdefiniować, jakie konkretnie pozytywne zmiany powinien przynieść plan mobilności. Należy przy 

tym uwzględnić takie czynniki jak na przykład:  

➜ logiczne powiązanie, 

➜ bezpośredniość, 

➜ bezpieczeństwo, 

➜ komfort, 

➜ atrakcyjność, 

➜ dostępność, 

➜ równy dostęp dla wszystkich użytkowników. 

➜ Określone cele powinny być jasne, możliwe do zrealizowania i osiągalne w rozsądnym horyzoncie czasu.  

 

Przy definiowaniu celów ważne jest sprawdzenie, czy nie odbyły się już lub nie odbywają się któreś z częściowych działań, 

do których podczas układania planu mobilności można by nawiązać.  

 



 

 

 

 

W celu udanego sporządzenia skutecznego planu mobilności i jego wprowadzenia w praktyce decydujące znaczenie 

ma dobrze przygotowana i właściwie przeprowadzona analiza nawyków komunikacyjnych grupy docelowej (zwykle 

pracowników). Głównym celem planu mobilności jest zmiana nawyków komunikacyjnych; dlatego ważne jest 

zaangażowanie możliwie jak największej grupy docelowej w proces decyzyjny. 

Lepsze zrozumienie dotychczasowych nawyków komunikacyjnych i ich przyczyn prowadzi do lepszego zrozumienia 

możliwych efektów różnych środków. Na poziomie kierowniczym (kierownictwo przedsiębiorstwa) można zwykle 

otrzymać jedynie ogólne dane i cele. Dzięki ankiecie wśród grupy docelowej, czyli przyszłych użytkowników planu 

mobilności, otrzymamy jednak dokładniejszy obraz ich gotowości do zmiany nawyków komunikacyjnych i o warunkach 

takiej zmiany. 

Dane o potencjalnych użytkownikach różnych środków mogą w późniejszej fazie pomóc skłonić kolejne organizacje 

(np. przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej, administratorów infrastruktury itp.) do poprawy oferty usług, infrastruktury 

itp. w interesie tych użytkowników. 

Badanie nawyków komunikacyjnych może służyć jednocześnie do zorganizowania bezpośrednich – a tym samym bardziej 

efektywnych – działań marketingowych w celu wsparcia zrównoważonych sposobów transportu. 

 

Treść badania 

Na podstawie badania nawyków komunikacyjnych pracowników można otrzymać następujące dane: 

a) Informacje o nawykach komunikacyjnych: 

➜ uściślenie danych o sposobach dojeżdżania do pracy, o podróżach służbowych pracowników (środki transportu, 

z których korzystają, czas spędzony na dojazd do pracy, inne działania związane z podróżą itd.); 

➜ opinie pracowników dojeżdżających zrównoważonymi środkami komunikacji (pieszo, rowerem, transportem 

publicznym…) dotyczące ogólnych warunków, w jakich odbywają się ich dojazdy do pracy (jakość, poziom usług, 

połączenia itp.) 

➜ stopień gotowości pracowników dojeżdżających do pracy samochodem do rozważenia innych środków transportu 

i warunki, w jakich są skłonni zmienić swoje nawyki komunikacyjne. 

 



 

b) Dane o organizacji pracy w firmie 
W tej części ankiety są gromadzone dane o godzinach pracy pracowników. Na podstawie otrzymanych danych można 

odkryć związek pomiędzy trybem pracy a nawykami komunikacyjnymi. 

c) Dane osobowe 
Jeśli jest to celowe, otrzymane dane mogą być połączone z danymi osobowymi (nazwisko, adres…), co umożliwi 

otrzymanie jeszcze dokładniejszego podziału: geograficznego, pod względem lokalizacji miejsca pracy, stanowiska 

danego pracownika itp. 

 

Kilka porad, jak otrzymać maksymalną liczbę odpowiedzi  

 
Przed właściwą realizacją badania należy zorganizować kampanię w celu wyjaśnienia badania i planu mobilności. Należy 

dobrze wybrać czas przeprowadzenia kampanii – warto opublikować pierwsze informacje o przygotowywanym planie 

mobilności i badaniu ankietowym na krótko przed dystrybucją formularzy (maks. 1 miesiąc). Od samego początku 

pracownicy powinni zostać włączeni do procesu. Kolejne informacje powinny pojawić się niedługo przed dystrybucją 

ankiet. Proces układania planu mobilności można także wyjaśnić przy pomocy plakatów umieszczonych na wszystkich 

stanowiskach pracy. 

Ankiety powinny być rozdawane wraz z pismem towarzyszącym. w piśmie tym firma powinna wyjaśnić cel planu 

mobilności i potencjalne korzyści płynące z niego dla pracowników. Podane korzyści powinny być istotne dla pracowników 

w sposób naturalny (np. nie ma sensu powoływać się na korki na drogach, jeśli pracownicy konkretnego zakładu pracy się 

z nimi nie spotykają). w piśmie powinno być wyraźnie podane, że kierownictwo firmy, związki zawodowe itp. wspierają 

cały projekt. Należy wyjaśnić, że jest bardzo ważne, aby ankietę wypełnił każdy, łącznie z tymi pracownikami, którzy już 

korzystają ze zrównoważonych sposobów transportu (mogą wypowiedzieć się na temat jakości połączeń, poziomu usług 

itd.). w dokumencie należy podkreślić, że otrzymane informacje będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane jedynie 

do opisanych celów. 

Dobrze zorganizowana dystrybucja i zbieranie ankiet ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia całej akcji. Dystrybucja 

powinna mieć jak najbardziej otwarty i osobisty charakter. Dla różnych jednostek (miejsc pracy) należy wyznaczyć 

odpowiednie osoby kontaktowe, które następnie rozdadzą ankiety bezpośrednio pracownikom. Wysyłanie ankiet 

bezosobowo przez email prowadzi na ogół do niższej liczby odpowiedzi. Osoby kontaktowe mogą również odpowiadać 

za zebranie wypełnionych ankiet. Pracownicy powinni oddawać wypełnione ankiety w zaklejonej i niepodpisanej kopercie, 

co zagwarantuje anonimowość. 

Liczbę oddanych ankiet można również zwiększyć w ten sposób, że na przykład tydzień po rozdaniu formularzy osoby 

kontaktowe przypomną o przebiegającej akcji tym pracownikom, którzy jeszcze nie oddali ankiet, i wezwą ich 

do wypełnienia formularzy. 

 



 

 
Ryc.25: Kwestionariusz dla pracowników 



 

Wyniki badań będą bardziej przydatne wówczas, gdy będą zawierały dane osobowe. Należy jednak przekonać 

pracowników, że dane nie zostaną użyte do innych celów. Idealna sytuacja powinna wyglądać następująco: 

➜ nie należy żądać od pracowników, aby sami wypełniali swoje dane osobiste, ale użyć naklejki z ich imieniem 

i adresem, ew. te dane bezpośrednio wydrukować na formularzu (zaletą jest również oszczędność czasu przy 

wypełnianiu i obniżenie ryzyka powstania ewentualnych błędów); 

➜ wypełnione formularze należy odbierać w zaklejonych kopertach; 

➜ na formularzu należy podać, że dane będą traktowane tak jak dane poufne – będą służyć jedynie do danego celu 

i nie zostaną przekazane osobom trzecim. 

Jeśli mimo to, niektórzy z pracowników nadal nie będą chcieli podać swoich danych osobowych, można pozostawić ich 

wypełnienie jako dobrowolne i zmotywować pracownika do ich podania na przykład poprzez propozycję przygotowania 

osobistego planu transportu. Ogólnie nie zaleca się jednak zbierania informacji bez danych osobowych. Jeśli nie można 

temu zapobiec, należy zdobyć przynajmniej adres zamieszkania pracownika, bez którego nie da się analizować nawyków 

komunikacyjnych i proponować ich ewentualnych zmian. 

Należy upewnić się, czy w okresie, w którym planowane jest badanie ankietowe, nie jest organizowana inna akcja, podczas 

której od pracowników będzie wymagane wypełnienie kwestionariuszy. Swoje badanie należy prezentować jako 

wyjątkowe i niepowtarzalne. 

Nie należy organizować badań w nieodpowiednim okresie (tuż przed okresem urlopowym, w trakcie reorganizacji, 

negocjacji w sprawie umowy zbiorowej itp.). Termin badania należy ustalić tak, aby można było uzyskać i przeanalizować 

wyniki niedługo po ich otrzymaniu. 

Dobrze jest przemyśleć zawartość pytań zawartych w ankiecie. Nie należy pytać pracowników, czy byliby zainteresowani 

np. transportem firmowym, pracą z domu itp., jeśli nie mamy pewności, że w razie zainteresowania jesteśmy w stanie ten 

środek zrealizować. 

 

 

Podczas zbierania danych jest niezbędne określenie miejsca i przeprowadzenie jego analizy:  

➜ jakie usługi są dostępne w danym miejscu i jaki jest ich poziom (transport publiczny, ścieżki rowerowe….) 

➜ jaki sprzęt jest do dyspozycji użytkowników (parkingi, stojaki na rowery, wiaty na przystankach transportu 

publicznego…..) 

➜ istniejące możliwości pozwalające na redukcję dojazdów (praca z domu, telekonferencje…..) 
 

Zob. również 3.1 



 

 

➜ jakie są obecnie koszty transportu (utrzymanie taboru, utrzymanie miejsc parkingowych….) 

➜ jakie są powiązane wskaźniki ekonomiczne (zachorowalność pracowników, spóźnienia do pracy w wyniku korków 

na drogach…) 

 

 

➜ jaka jest w okolicy sytuacja komunikacyjna w szczycie i poza szczytem 

➜ jak wysoka jest w regionie wypadkowość na drogach 

 

 

 

Na podstawie analizy miejsca i zachowań pracowników można określić cele cząstkowe i podzielić zadania. Ważne jest 

również ułożenie harmonogramu czasowego, określenie odpowiedzialności za każde zadanie i określenie wskaźników 

w celu oceny skuteczności. Należy również zaplanować promocję planu mobilności i sposób motywowania pracowników 

na wszystkich szczeblach. Plan działania powinien również obejmować budżet. 

Zob. również 3.3 

 

 

 

Plan działania powinien być regularnie oceniany i aktualizowany w zależności od tego, jak udaje się realizować cele 

w określonym harmonogramie. Duże korzyści przynosi powtórzenie po jakimś czasie badania ankietowego, jednak 

w zwięzłej, szybszej wersji. Podczas oceny planu działania należy pamiętać również o wskaźnikach ekonomicznych. 

Zob. również 3.4 



 

 

 

 

Jeśli pozwalają na to warunki, najbardziej efektywnym sposobem obniżenia liczby regularnych przejazdów do pracy 

i z pracy jest zezwolenie na częściową pracę z domu, tzw. teleworking. Zasada jest prosta: pracownik pracuje przy swoim 

komputerze w domu i efekty pracy wysyła e-mailem lub w inny sposób do siedziby firmy. Dla obu stron najbardziej 

korzystne jest połączenie teleworkingu ze zwykłym czasem pracy, kiedy to pracownik pracuje w domu w określone dni, 

a przez pozostałą część tygodnia pracy normalnie dojeżdża do pracy.  

W ostatnim czasie zyskuje również na popularności inna forma teleworkingu; tzw. teleoffice. Jest to z reguły publiczne 

pomieszczenie biurowe znajdujące się poza siedzibą spółki, które jest wyposażone w potrzebny sprzęt techniczny. 

Właściciel takiego biura w sposób komercyjny wynajmuje pomieszczenia robocze różnym firmom do użytku pracowników. 

Mogą wystąpić przypadki, w których dla przedsiębiorstwa bardziej korzystne pod względem ekonomicznym będzie 

założenie osobnego biura dla pracowników na własny koszt. 

 

 

Przy dojazdach wiele osób korzysta z samochodu osobowego, ponieważ po drodze wykorzystują go także do innych 

celów (zakupy, podwożenie dzieci do szkoły i ze szkoły itp.). Jeśli istniałaby możliwość zaoferowania niektórych usług 

bezpośrednio w kompleksie firmy, zmniejszyłaby się wtedy konieczność dojeżdżania do pracy samochodem.  

 



 

W zależności od wielkości firmy i warunków miejscowych można na przykład rozważyć: 

➜ dowożenie artykułów spożywczych na teren firmy (np. przy współpracy z miejscowym sklepem), 

➜ zainstalowanie automatów na przekąski lub urządzenie sklepu lub stołówki dla pracowników, 

➜ uruchomienie innych usług na terenie firmy (np. pralni, bankomatu lub oddziału banku, gabinetu lekarskiego, 

centrum fitness), 

➜ założenie przedszkola lub żłobka na terenie firmy.  

 

 

 

 

 

Atrakcyjną alternatywą dla pracowników dojeżdżających samochodem może stać się firmowy transport zbiorowy. 

Niektóre duże przedsiębiorstwa (szczególnie działające w systemie zmianowym) uruchamiają dla swoich pracowników 

autobus firmowy. w niektórych przypadkach pobliskie firmy współpracują przy uruchomieniu wspólnej linii w pobliże 

swoich lokali. 

Jeśli Wasza firma chce uruchomić lub zoptymalizować transport firmowy, istnieje kilka możliwości: 

➜ można poprawić istniejące już połączenie firmowe z uwzględnieniem czasu spędzonego na dojazd i odległości od 

przystanku lub wprowadzić nowe połączenie z uwzględnieniem tych kryteriów, 

➜ można wynająć przewoźnika, który uruchomi bezpośrednią linię dla przedsiębiorstwa zgodnie z potrzebami 

pracowników, 

➜ dobrą okazją do poprawy istniejącego systemu lub do uczynienia go bardziej opłacalnym jest włączenie połączenia 

firmowego do systemu komunikacji miejskiej.  

 

 

Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z firmą taksówkową, która następnie zagwarantuje regularny transport 

pracowników. Ta usługa jest przeważnie tańsza aniżeli zwykła taksówka i wygodniejsza niż autobus. 

  



 

Z umowy na przewozy taksówkami warto skorzystać:  

➜ przy podróżach pomiędzy miejscem pracy a domem (przewóz grupy pracowników na przystanek komunikacji 

publicznej lub bezpośrednio do domu), 

➜ przy podróżach służbowych (przewóz grupy pracowników w miejsce spotkania służbowego lub w miejsce odjazdu 

innego środka transportu – pociągu, autobusu dalekobieżnego itp.) 

 

Przewozy taksówkami można organizować w różny sposób, na przykład: 

➜ taksówka zapewnia odwiezienie pracowników w określone miejsce, ale jedynie o określonej porze i pracownicy 

muszą się wcześniej zarejestrować; 

➜ w godzinach szczytu taksówki czekają na dostateczną liczbę pasażerów, a następnie odwożą ich na żądane 

miejsce; 

➜ taksówka przyjeżdża na zamówienie dla grupy pracowników, którzy jadą w to samo miejsce lub w razie awarii ich 

zwykłego środka transportu (zob. również 5.5.4);  

➜ normalne komercyjne przewozy taksówkami przy zapewnionej niższej cenie dla pracowników firmy. 

 

Największą różnicą pomiędzy przewozem taksówką a autobusem firmowym jest wielkość pojazdów. Jest to dla 

przedsiębiorstwa bardziej kosztowny środek aniżeli autobusy; aby był atrakcyjny dla pracowników, powinien być tańszy 

aniżeli zwykła taksówka. Kierowca nie jest pracownikiem firmy (różnica w stosunku vanpoolingu – zob. dalej – 

lub carpoolingu – zob. 5.5). 

 

 

System umożliwia dojazd na rowerze do dogodnego punktu przesiadkowego komunikacji publicznej pracownikom 

mieszkającym w rejonie nieobsługiwanym przez komunikację publiczną ani przez autobus firmowy. Bike & Ride można 

również wykorzystać do podróżowania pomiędzy przystankiem komunikacji publicznej a miejscem pracy. 

Ten sposób transportu firma może wesprzeć w różny sposób: 

➜ poprzez lobbing na rzecz ustawienia stojaków na rowery na przystankach komunikacji miejskiej (zob. 5.6.1), 

➜ kupując lub wynajmując firmowe rowery i uruchamiając wypożyczalnie (zob. 5.6.5), 

➜ budując wiaty na rowery w siedzibie firmy, 

➜ dofinansowując zakup zamków rowerowych. 



 

 
Ryc.26: Parking Bike and Ride 
 

 

Jest to połączenie jazdy samochodem i komunikacją publiczną. Stanowi bardzo skuteczny sposób zmniejszenia 

zagęszczenia ruchu w centrach miast.  

Firmy mogą ten system wesprzeć:  

➜ obniżając liczbę miejsc parkingowych na terenie firmy, 

➜ wynagradzając finansowo pracowników korzystających z Park & Ride, 

➜ udzielając informacji o istniejących możliwościach Park & Ride, 

➜ poprzez lobbing na rzecz uruchomienia nowych parkingów Park & Ride przy ważnych punktach przesiadkowych 

transportu publicznego. 

 

  
 Ryc. 27: Mapa sieci parkingów Park and Ride w Pradze Ryc.28: Oznaczenie parkingu P+R 



 

 

Najważniejszą rzeczą jest istnienie odpowiednio wytyczonych linii komunikacji zbiorowej i odpowiednio ułożonego 

rozkładu jazdy. Na gotowość pracowników do korzystania z transportu publicznego mają wpływ również inne czynniki:  

➜ jakość środków komunikacji publicznej, przyjemność i komfort podróżowania, 

➜ bezpieczeństwo i poziom estetyczny chodników powiązanych z przystankami komunikacji miejskiej, 

➜ wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w odpowiednie i dobrze utrzymywane urządzenia. 

 

 

W porozumieniu z operatorem transportu publicznego, administratorem dróg i innymi kluczowymi partnerami można 

zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego na przykład poprzez: 

➜ przeniesienie nieodpowiednio zlokalizowanych przystanków i skrócenie trasy dojścia pomiędzy miejscem pracy, 

a przystankiem komunikacji miejskiej, 

➜ podniesienie jakości szlaków pieszych pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej a miejscem pracy (bezpieczne 

i czyste chodniki, oświetlenie itp.), 

➜ zapewnienie wygodnego miejsca oczekiwania na przystankach komunikacji miejskiej i dworcach (zadaszone 

i czyste wiaty z ławkami, kosze na śmieci, oświetlenie itp.), 

➜ udzielanie zrozumiałych informacji o połączeniach komunikacyjnych, 

➜ podwyższenie poziomu jakości pojazdów (czyste i wygodne siedzenia, cicha eksploatacja itp.) 

 

 
 Ryc.29: Przystanek tramwaju Praga-Radlická Ryc.30: Wnętrze tramwaju Škoda 14T 



 

Przedsiębiorstwo ma pod kontrolą jakość usług i stan pojazdów, jeśli używa własnego transportu pracowników. Jeśli 

jednak pracownicy dojeżdżając korzystają z transportu publicznego, pracodawca w ramach planu mobilności powinien 

nawiązać stałą współpracę z odpowiednim przewoźnikiem. w ten sposób operator komunikacji zbiorowej dokładnie dowie 

się, jakie są potrzeby i wymagania użytkowników; może więc elastycznie zareagować i zwiększyć w ten sposób liczbę 

przewożonych pasażerów. 

 

 

Możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej bezpośrednio w miejscu pracy jest dla pracownika ważnym czynnikiem 

motywującym i może przynieść znaczną oszczędność czasu. w idealnym przypadku proponuje się szeroki asortyment 

biletów od jednorazowych po okresowe. Odpowiednim miejscem sprzedaży jest lokalny ośrodek mobilności (zob. również 

2.6.4), jeśli jest uruchomiony w firmie. 

Sprzedaż można zorganizować na dwa sposoby: 

➜ firma zbiorowo zakupuje bilety, a następnie odsprzedaje je pracownikom, 

➜ operator transportu publicznego sam prowadzi sprzedaż, np. poprzez zainstalowanie automatu biletowego 

w firmie. 

 

 

Istnieje cały szereg środków wsparcia finansowego, na przykład: 

➜ pracodawca dofinansowuje zakup biletu okresowego. w niektórych krajach istnieje prawny obowiązek 

dofinansowania biletu, w innych przypadkach dofinansowanie bywa częścią umów zbiorowych pomiędzy 

związkami zawodowymi a pracodawcą; 

➜ pracodawca oferuje wszystkim pracownikom kartę uprawniającą do zniżki na zakup biletów; 

➜ poprzez zbiorowy zakup biletów firma otrzymuje zniżkę, którą następnie udziela pracownikom. 

➜ Połączenie nabywania biletów po korzystniej cenie i możliwości zakupu biletów w miejscu pracy jest wyjątkowo 

skutecznym czynnikiem motywującym. 

 

 



 

 

Jednym z najbardziej skutecznych i jednocześnie najtańszych środków wspierających zrównoważoną mobilność jest 

udzielanie aktualnych informacji o komunikacji publicznej. Badania ankietowe przeprowadzone w Niemczech wykazały 

na przykład, że około 20% użytkowników samochodów indywidualnych jeździ nimi ze względu na brak wystarczających 

informacji.  

Doradztwo w zakresie komunikacji jest jednym z ważniejszych zadań ośrodka mobilności (zob. również 2.6.4), 

o ile uruchomiono je w firmie. 

Należy korzystać z informacji opublikowanych przez operatora transportu publicznego. Operator przeważnie bezpłatnie 

dostarcza rozkłady jazdy, mapy, ulotki. Większość operatorów posiada również własne strony internetowe z wszystkimi 

potrzebnymi informacjami. 

Warto dostarczać pracownikom korzystającym w pracy ze stron internetowych linki do rozkładów jazdy. Jeśli pracownicy 

korzystają z intranetu, informacje te można łatwo opublikować w sieci wewnętrznej. Można zainstalować wygaszacze 

ekranu pokazujące godzinę odjazdu następnego autobusu. 

W często odwiedzanych miejscach w lokalach firmy można wywiesić dane kontaktowe miejskiego centrum mobilności 

(zob. 2.6.2), o ile istnieje.  

Można opublikować ulotkę lub broszurę z informacjami o publicznej komunikacji zbiorowej dostosowaną do potrzeb 

pracowników.  

Warto organizować regularne wizyty operatora komunikacji publicznej w firmie, podczas których można przedstawić 

pracownikom możliwości komunikacyjne, nowości, zniżki itp.  

  

 

Postrzeganie i akceptacja transportu publicznego są różne u różnych ludzi. Jeśli ktoś odmawia korzystania z transportu 

publicznego, to na pewno ma ku temu swoje powody. Kampanie promocyjne na rzecz ich większego wykorzystywania 

mogą być bardzo skuteczne, jednak jedynie pod warunkiem, że jakość usług jest wysoka. do materiałów i działań, które 

można zastosować w kampanii promocyjnej należą na przykład: 

➜ plakaty i widokówki, 

➜ konkursy dla użytkowników, 



 

➜ bezpłatna oferta próbnych biletów, 

➜ wsparcie powstania i działania stowarzyszenia użytkowników transportu publicznego, 

➜ wykorzystywanie zrównoważonych sposobów transportu przy dojeździe na regularne spotkania firmowe, 

➜ wycieczka do zakładu komunikacji. 

 

  
Ryc.31, 32 i 33: Ulotki informacyjne Praskiego Transportu Zintegrowanego 
 
 

 

 

Jeśli w okolicy danego przedsiębiorstwa nie działa transport publiczny lub jego usługi są niewystarczające, warto wesprzeć 

carpooling (zob. również 3.2.3) jako środek służący zwiększeniu liczby pasażerów w samochodach. 

 

 

Z reguły carpooling działa w ten sposób, że kierowca oferuje wolne miejsca w swoim samochodzie innym osobom 

podróżującym w tym samym kierunku. Firma może wesprzeć ten system wprowadzając usługi pośrednictwa dla 

pracowników. Ta usługa pomaga (na podstawie jednakowej trasy i czasu pracy) przyporządkować kierowcom będącym 

w systemie odpowiednich współpasażerów i na odwrót. 

W małych firmach z mniejszym popytem na tego typu usługi pośrednictwo może odbywać się „ręcznie”. Oznacza to, 

że zainteresowani usługą przekazują bezpośrednio koordynatorowi mobilności (zob. 2.6.5) lub pozostałym osobom w inny 

sposób (gazetka zakładowa, tablice informacyjne itp.) swoje możliwości i wymagania (czas odjazdu, czas powrotu, trasa, 



 

gotowość do kierowania pojazdem itp.). Na podstawie tych „profili” uczestników odpowiedni zainteresowani kontaktują 

się ze sobą. Dla większego przedsiębiorstwa lub kilku współpracujących firm warto uruchomić usługę pośrednictwa 

w internecie lub intranecie. W niektórych krajach swoje usługi świadczą specjalistyczne agencje carpoolingu. 

 
Ryc.34: Carpooling: system rezerwacji internetowej 
 

 

Firma może motywować swoich pracowników do przyłączenia się do carpoolingu na przykład przez: 

➜ urządzenie wyznaczonych miejsc parkingowych (w miarę możliwości umieszczonych w jak najlepszym miejscu), 

➜ udzielenie zniżki za opłaty parkingowe, 

➜ dofinansowanie uczestników carpoolingu, 

➜ elastyczne organizowanie czasu pracy. 

 

 

Dla osiągnięcia trudnych i długoterminowych celów niezbędna jest ścisła współpraca z władzami lokalnymi, administracją 

dróg i innymi kluczowymi partnerami. do skutecznych środków należy na przykład urządzanie pasów ruchu i miejsc 

publicznych przeznaczonych dla użytkowników carpoolingu: 

➜ jeżeli na drogach w okolicy firmy często dochodzi do korków, można uruchomić pasy jazdy zarezerwowane 

dla pojazdów z większą liczbą pasażerów (co najmniej 2 osoby); 

➜ wjazd na określone odcinki dróg można umożliwić jedynie na podstawie zezwolenia (które otrzymają pojazdy 

włączone do carpoolingu); 

➜ w pobliżu miejsca pracy można urządzić miejsca parkowania wyznaczone dla carpoolingu.  



 

 

Użytkownicy carpoolingu i innych zrównoważonych sposobów transportu (publiczny, rowerowy, pieszy) powinni mieć 

pewność, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji będą mogli na czas i bez problemów dostać się do domu. Może się 

na przykład zdarzyć, że: 

➜ kierowca carpoolingu pojechał do domu wcześniej ze względu na chorobę lub inną nieoczekiwaną sytuację; 

➜ użytkownik carpoolingu lub komunikacji publicznej musiał zostać dłużej w pracy i z tego względu nie zdążył na 

swoje zwykłe połączenie; 

➜ rowerzysta lub pieszy musiał zostać dłużej w pracy i ze względu na późna porę jego podróż staje się nieprzyjemna 

lub niebezpieczna. 

 

O tym, na ile uzasadniony jest wniosek o transport zastępczy, decyduje koordynator mobilności. Jeśli żądanie jest 

uzasadnione, pracownikowi zostaje zaproponowana alternatywa (inny zespół carpoolingu, firmowy pojazd carpoolingu 

lub taksówka). 

Na potrzeby korzystania z transportu zastępczego powinny zostać ustalone jasne zasady udziału pracodawcy 

w ewentualnych wyższych kosztach finansowania. 

 

 

 

 

 

Dobra infrastruktura dla pieszych i rowerzystów może zachęcić pracowników mieszkających w pobliżu do chodzenia 

pieszo lub do jazdy na rowerze. Większość działań na rzecz jej poprawy wymaga współpracy z władzami lokalnymi, 

zarządcą dróg i innymi kluczowymi partnerami. Są to stosunkowo trudne zadania pod względem inwestycyjnym 

i czasowym. Oto przykłady możliwych rozwiązań: 

➜ urządzenie oddzielnego wjazdu na teren firmy, przeznaczonego wyłącznie dla rowerzystów, 

➜ wyznaczenie pasów ruchu dla rowerzystów, 



 

➜ ograniczenie dozwolonej prędkości na terenie zakładu do 30 km/h (lub niższej), 

➜ opracowanie studium komunikacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w otoczeniu firmy, 

➜ wybudowanie oświetlonych chodników i ścieżek rowerowych, 

➜ uruchomienie przycisków dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 

➜ zezwolenie na dwukierunkowy wjazd rowerzystów na drogę z jednokierunkowym ruchem samochodowym, 

➜ budowanie skrótów dla pieszych i rowerzystów, 

➜ zbudowanie bezpiecznych stojaków na rowery, przechowalni rowerów, wiat, 

➜ uruchomienie pryszniców i przebieralni dla rowerzystów. 

 

 
Ryc.35: Zadaszony parking dla rowerów 

 

 

Pracownikom dojeżdżającym na rowerach można udzielać bezpłatnych przeglądów serwisowych, najlepiej na terenie 
firmy. w trakcie przeglądu można jednocześnie usunąć mniejsze usterki, wyregulować rower, ustawić wysokość siodełka 
itp. za przeglądy może być odpowiedzialny:  

➜ lokalny zakład naprawy rowerów, 

➜ pracownik mający doświadczenie w naprawie rowerów 

Przedsiębiorstwo może wyposażyć odpowiedni lokal (na przykład przechowalnię rowerów) w narzędzia będące 

do dyspozycji użytkowników rowerów w celu dokonywania drobnych napraw.  



 

 
Ryc.36: Panel z narzędziami do niewielkich napraw rowerów do dyspozycji użytkowników 
 

 

Przedsiębiorstwo może wybrać różne formy dofinansowania pracowników dojeżdżających do pracy na rowerze: 

➜ dotacja według liczby przejechanych kilometrów w zależności od długości dojazdu (według tabeli lub osobne 

wyliczenie dla każdego pracownika); 

➜ regularna dotacja ryczałtem bez względu na liczbę przejechanych kilometrów; 

➜ dotacja na wypożyczenie roweru; 

➜ dotacja na ubezpieczenie; 

➜ przydzielenie wyposażenia: peleryny, zamki, torby na rowery itp. 

 

 

Ludzie często traktują transport rowerowy jako ryzykowny ze względu na niebezpieczeństwo zderzenia z pojazdem 

silnikowym. Obawy te mogą zostać złagodzone poprzez udzielanie rzetelnych informacji o ścieżkach rowerowych 

i różnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Świadomość problematyki transportu rowerowego można podnieść 

poprzez: 

➜ usługi konsultacyjne (projekt odpowiedniej indywidualnej trasy dla każdego zainteresowanego), 

➜ wydanie i dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących ścieżek i tras rowerowych w okolicy firmy, 

➜ rozpowszechnianie informacji o zasadach ruchu drogowego, obowiązkowym wyposażeniu roweru, standardach 

bezpieczeństwa (kamizelki odblaskowe itd.) 

  



 

Do narzędzi marketingowych wsparcia zachowań sprzyjających mobilności należą: 

➜ założenie klubu pieszych lub rowerzystów, 

➜ wspólnie organizowane przejazdy na rowerze, wycieczki piesze, 

➜ kampanie ukierunkowane na zdrowie i styl życia, 

➜ kontrola stanu technicznego pojazdu, 

➜ konkursy. 

 

 

Rower może stać się również alternatywnym środkiem transportu służącym do podróży służbowych po mieście. Na krótkie 

odległości rower jest często najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu, o ile nie przewozimy bardzo ciężkich 

lub dużych przedmiotów. Dlatego też firma może urządzić wypożyczalnię rowerów do podróży służbowych. Pracownicy 

mogą używać rowerów z wypożyczalni do jazdy po terenie firmy, do przejazdów służbowych na krótkie odległości, 

ewentualnie przy dojeździe do pracy. System rezerwacji i wypożyczania powinien być jak najprostszy. Firma powinna 

ustalić dokładne zasady używania rowerów, (do jakich przejazdów można ich używać, na jaką odległość…). w ten sposób 

firma zaoszczędzi sobie dużej części kosztów związanych z podróżami służbowymi realizowanymi samochodem (paliwo, 

parkingi itp.) 

 

 

Firmy często oddają do użytku swoim pracownikom samochody służbowe na potrzeby dojazdów służbowych do klientów. 

Te samochody są następnie wykorzystywane przez pracowników również do podróżowania z domu do pracy. 

Tę sytuację można rozwiązać bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług: 

1. Wspierając używanie środków komunikacji publicznej lub carpoolingu przy podróżach służbowych. Jest to możliwe 

w miastach, głównie w przypadku podróży na mniejszych odległościach. 

2. Oddając do użytku pracowników samochody wyłącznie do podróży służbowych i wykluczenie możliwości ich 
wykorzystywania do celów prywatnych. Pojazdy służbowe są przydzielane pracownikom na podstawie rezerwacji, przy 
czym system może mieć różne formy: 

➜ firma jest właścicielem floty samochodów służbowych (korzystne rozwiązanie w przypadku ich częstego 

wykorzystywania); 



 

➜ firma jest członkiem systemu carsharingu (zob. również 3.2.3) i może korzystać z pojazdów wraz z innymi 

firmami lub innymi użytkownikami. Na niewielkie odległości carsharing jest z reguły tańszy niż posiadanie 

własnych samochodów;  

➜ firma korzysta z usług wypożyczalni samochodów i wynajmuje pojazdy na część dnia, na cały dzień lub również 

na dłuższy okres (opłaca się w sytuacji, kiedy pracownik potrzebuje przez określony czas intensywnie korzystać 

z pojazdu silnikowego); 

➜ firma zamawia taksówki lub wynajmuje samochód z kierowcą (najdroższa forma wypożyczenia, odpowiednia 

zazwyczaj przy wspólnej podróży służbowej grupy pracowników). 

 

W celu osiągnięcia jak najbardziej opłacalnego modelu należy łączyć poszczególne formy. 

Firma może uruchomić również własną wypożyczalnię rowerów (zob. również 5.6.5), w której pracownicy mogą 

wypożyczyć rower do poruszania się po terenie zakładu, do krótkich przejazdów służbowych w okolicy firmy lub 

ewentualnie do podróży w celach prywatnych. Zasady wypożyczania rowerów powinny być jasno określone i jak 

najprostsze, (do jakich celów i na jakie odległości można użyć roweru itp.). Eksploatację wypożyczalni znacznie ułatwi 

wprowadzenie systemu rezerwacji. 

 

 

 

Ważnym czynnikiem motywującym do dojeżdżania samochodem jest pewność znalezienia wolnego i bezpłatnego miejsca 

parkingowego w okolicy miejsca pracy. Dlatego jeśli firma chce wspierać inne sposoby transportu, musi zmienić 

organizację parkowania. Należy liczyć się z tym, że są to najbardziej efektywne, ale też najbardziej niepopularne środki 

w ramach organizacji transportu w firmie. Polegają one głównie na zniechęcaniu do parkowania na terenie zakładu lub 

w jego bezpośredniej okolicy.  

Do organizacji parkowania można podejść na dwa podstawowe sposoby: 

➜ miejsca parkingowe są rozdzielane wśród pracowników według określonych kryteriów; 

➜ pracownicy mogą korzystać z płatnych miejsc postojowych (każdy pracownik płaci jednakową kwotę lub kwota jest 

uzależniona od wysokości wynagrodzenia). 

 

Korzystne jest połączenie obu sposobów. Jeżeli wprowadzono już system płatnego parkowania, należy określić, w jaki 

sposób będą wykorzystywane dochody z parkingu. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, jeśli przychody będą 

wykorzystywane do wspierania alternatywnych sposobów transportu. (dofinansowanie biletu okresowego transportu 



 

publicznego, autobusu firmowego…). w każdym wypadku konieczne jest określenie dokładnych i zrozumiałych zasad oraz 

zapoznanie z nimi wszystkich pracowników firmy. 

Firma może określić kryteria otrzymania zezwolenia na parkowanie na swoim terenie lub na miejscach parkingowych 

do niej należących. Mogą to być na przykład: 

➜ potrzeba podróżowania samochodem w celach służbowych (co najmniej 3 razy w tygodniu), 

➜ ograniczone możliwości poruszania się danej osoby; 

➜ sytuacja społeczna (np. samotny rodzic z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym), 

➜ mała dostępność innych sposobów transportu, 

➜ odległość, 

➜ czas spędzany w drodze do pracy, 

➜ liczba pasażerów w pojeździe (pierwszeństwo dla carpoolingu, zob. również 5.5) 

 

 

 

Należy mieć świadomość, że również w przypadku udanej realizacji celów planu mobilności niektórzy pracownicy 

z różnych powodów nadal będą korzystać z samochodu jako głównego środka transportu. w przypadku tych pracowników 

należy wspierać używanie bardziej oszczędnych samochodów lub sposobów jazdy. 

Jeśli firma dysponuje własnymi pojazdami, można je stopniowo zastępować samochodami zużywającymi mniej paliwa. 

Mimo że koszty ich nabycia są wyższe, to z długoterminowego punktu widzenia jest to korzystna inwestycja dzięki 

oszczędnościom na paliwie. 

Styl jazdy może mieć spory wpływ na zużycie. Firma może zorganizować specjalne kursy oszczędnych technik jazdy dla 

pracowników. To nie prowadzi wprawdzie do ograniczenia liczby samochodów dojeżdżających do pracy, ale pozwala 

zmniejszyć skalę zanieczyszczeń i koszty transportu. Kursy są odpowiednie głównie dla firm, które posiadają dużą liczbę 

samochodów. Ekonomiczny i ekologiczny sposób jazdy polega głównie na ograniczeniu zatrzymywania się i ruszania 

z miejsca, doborze właściwej trasy i defensywnym sposobie kierowania. w ten sposób można zaoszczędzić 10–25% paliwa. 

Kierowców, którzy opanują ekonomiczny sposób jazdy, można w jakiś sposób wynagrodzić. 

  



 

 

 

 

 

 

W aglomeracji francuskiego miasta Nantes żyje około 590 tysięcy mieszkańców. Składa się ona z 24 gmin, dla których 

organem nadrzędnym jest Nantes-Métropole. Instytucja ta jest odpowiedzialna za infrastrukturę, komunikację miejską, 

miejsca publiczne i mobilność na terenie całej aglomeracji. Jednym z celów planu mobilności aglomeracji jest obniżenie 

w ciągu 10 lat udziału indywidualnego transportu samochodowego w ogólnym transporcie w regionie z 62 na 50 %. 

w ramach planu mobilności przyjęto strategię wspierania tworzenia firmowych planów mobilności. Wybrano podejście 

marketingowe, obejmujące następujące działania: 

➜ skontaktowanie się z wybranymi przedsiębiorstwami, oferta pomocy przy opracowywaniu firmowego planu 

mobilności, 

➜ sprzedaż biletów po korzystnych cenach pracownikom, którzy przestali dojeżdżać do pracy samochodem, 

➜ stworzenie zestawu narzędzi pomocniczych dla firm opracowujących plany mobilności. Zestaw zawiera zdjęcia, 

nagrania wideo, prezentacje, ulotki, ankiety itp. 

Firmy mają również możliwość zawarcia kontraktu z Nantes-Métropole na trzy lata, w ramach którego zobowiążą się 

do realizacji środków prowadzących do obniżenia przejazdów pracowników samochodem co najmniej o 10% 

i jednocześnie zwiększą skalę korzystania z transportu publicznego o 20%. Pracownicy takiego przedsiębiorstwa mogą 

otrzymać bilet sieciowy na wszystkie rodzaje transportu publicznego („Pass Partout”) po obniżonej cenie (zniżka 30% 

lub większa, z czego zniżkę 15% udziela Nantes-Métropole a co najmniej kolejnych 15% dofinansowuje firma). Kolejnym 

bonusem dla pracowników jest własny dostęp do miejskiego systemu rezerwacji carpoolingu. 



 

Wyniki: 
Od 2004 roku na terenie aglomeracji ponad 110 przedsiębiorstw lub instytucji utworzyło plany mobilności obejmujące 

ogółem 45 000 pracowników.  

 

 

Już w latach 90-tych ubiegłego wieku publiczne wypożyczalnie rowerów stały się synonimem udanego rozwoju transportu 

rowerowego przede wszystkim w Europie. Takie miasta jak Kopenhaga, Amsterdam, Barcelona czy Paryż oferują obecnie 

nawet dziesiątki tysięcy rowerów w swoich publicznych wypożyczalniach, nie tylko mieszkańcom, ale również osobom 

odwiedzającym. 

Pierwszy system – popularne „Białe rowery” – został wprowadzony w stolicy Holandii już w latach 60-tych ubiegłego 

wieku. Od tego czasu publiczne wypożyczalnie nie tylko rozpowszechniły się w całej Europie, ale działają również w USA, 

Kanadzie i Australii. do Czech na razie ten trend dotarł jedynie w formie projektu pilotażowego i obecnie jest 

z powodzeniem testowany w praskiej dzielnicy Karlin. Najbardziej znany i prawdopodobnie najpopularniejszy miejski 

system rowerów publicznych działa w Paryżu – jest to automatyczny system Velib’, codziennie oferujący Paryżanom 

i odwiedzającym stolicę Francji 24 000 rowerów do wypożyczenia. 

 
Ryc.37 i 38: Jedno z trzystu stanowisk systemu Velo’v (Lyon) 
 



 

Ten system został jednak po raz pierwszy uruchomiony w 2005 roku pod nazwą Velo’v w drugim co do wielkości mieście 

Francji – Lyonie. Obecnie w Lyonie codziennie przez całą dobę jest do dyspozycji 4000 rowerów w ponad 300 stacjach. 

System pokrywający 50% terenu aglomeracji lyońskiej posada 50 000 zarejestrowanych uczestników i zatrudnia ok. 60 

pracowników. Średnio rejestruje się blisko 15-20 tys. wypożyczeń dziennie, a przeciętny użytkownik wypożycza rower 

sześciokrotnie w ciągu jednego dnia. Ogółem rowery Velo’v przejechały już około 30 milionów kilometrów. Oznacza to, 

że do atmosfery trafiło o 10 tys. ton CO2 mniej, niż gdyby tę samą odległość pokonały samochody osobowe. 

Zarejestrowanym posiadaczom karty automatyczna wypożyczalnia rowerów proponuje pierwsze pół godziny jazdy 

za darmo System jest jednocześnie kompatybilny z kartą komunikacji miejskiej i regionalnym transportem 

zintegrowanym. 

Główne korzyści płynące z systemu Velo‘v: 

➜ rower stał się bardziej widocznym środkiem transportu w komunikacji publicznej; 

➜ transport rowerowy jest postrzegany jako efektywny rodzaj transportu i alternatywa dla komunikacji zbiorowej; 

➜ zmieniło się zachowanie kierowców: byli zmuszeni przyzwyczaić się do nowej sytuacji i zaakceptować rowerzystów 

jako równoprawnych użytkowników ruchu drogowego; 

➜ po wprowadzeniu systemu w znacznym stopniu zwiększyła się liczba rowerzystów na ulicach Lyonu i wzrósł 

również popyt na usługi dla rowerzystów; 

➜ cała kampania miała wreszcie pozytywny wpływ na ogólny wizerunek miasta Lyonu. 

 

 

We Francji istnieje kilkadziesiąt firm zajmujących się carsharingiem, zwykle na poziomie regionalnym. Jedną z nich jest Car 

Liberté, działająca w departamencie Sabaudia. Obecnie (rok 2010) spółka jest właścicielem 44 pojazdów, które są 

do dyspozycji w 35 miejscach w Grenoble oraz Chambéry. Car Liberté ma około 800 zarejestrowanych użytkowników, 

z których mniej więcej połowa korzysta ze wspólnego taboru do celów służbowych, a połowa do przejazdów prywatnych. 

Firma szacuje, że ich 44 pojazdów sharingowych zastąpiło około 300 pojazdów w zwykłej eksploatacji i podaje następujące 

główne powody, dla których użytkownicy korzystają z systemu: 

➜ uniknięcie konieczności używania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych, ewentualnie 

konieczności zakupu nowych pojazdów służbowych (65% użytkowników); 

➜ zmniejszenie liczby pojazdów służbowych w firmie (40% użytkowników); 

➜ unikanie problemów z parkowaniem (18% użytkowników) 

  



 

Jak działa system: 

1) rejestracja użytkownika: 

➜ rejestracji można dokonać na stronach internetowych firmy; 

➜ usługa jest dostępna dla każdego, jedynym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy; 

➜ użytkownik sam wybiera tryb miesięcznego abonamentu (ryczałt 0 €, 5 € lub 9 €); 

➜ po rejestracji i podpisaniu umowy użytkownik otrzymuje kartę chipową (kaucja za kartę: 5 €); 

2) rezerwacja pojazdu: 

➜ rezerwacji można dokonać przez internet lub telefonicznie (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu); 

➜ można rezerwować zarówno z dużym wyprzedzeniem czasowym, jak i tuż przed odjazdem (5 minut); 

➜ rezerwacja jest potwierdzana za pomocą SMS; 

➜ użytkownik otwiera pojazd za pomocą karty chipowej; 

3) jazda, zapłata: 

➜ po zakończeniu jazdy użytkownik otrzyma rozliczenie (za pomocą SMS); 

➜ kwota ogólna do zapłaty składa się z opłaty za przejechaną odległość (0,30 € - 0,50 €/1km – w zależności od typu 

pojazdu), opłaty za okres wypożyczenia (od 0 € do 5 €/1godz. – w zależności od pory dnia i rodzaju abonamentu) 

i jednorazowej opłaty za wykorzystanie pojazdu (od 2 € do 7 € - w zależności od typu pojazdu i rodzaju 

abonamentu); 

➜ w cenę jest wliczone ubezpieczenie, konserwacja, naprawy itp.; 

➜ użytkownik odbiera samochód z pełnym bakiem i musi go zwrócić również z pełnym bakiem. 

 

 

 

Grenoble (Francja) – Plan mobilności firmy ST Microelectronics 

Badanie, które firma ta przeprowadziła w ramach tworzenia firmowego planu mobilności w 2000 roku, pokazało, że ponad 

80% pracowników firmy dojeżdża do pracy samochodem. Plan był realizowany w dwóch fazach: w latach 2000-2005 (dla 

1900 pracowników) i w latach 2005-2010 (dla 2400 pracowników). Głównym celem w pierwszej fazie było osiągnięcie 

stanu, w którym przynajmniej 50% wszystkich pracowników dojeżdżałoby do pracy inaczej niż samochodem. Celem 

drugiej fazy było zwiększenie tego odsetka do 60%. 



 

Przyjęto następujące środki: 

➜ wprowadzenie bezpłatnego połączenia wahadłowego pomiędzy strefą przemysłową a stacją kolejową; 

➜ znaczne dofinansowanie pracowników korzystających z transportu publicznego (firma płaci 80% ceny biletu 

miesięcznego lub rocznego); 

➜ oddanie do użytku pracowników dojeżdżających na rowerze do pracy kompletów rowerowych (komplet zawiera 

mały plecak, kask, kamizelkę odblaskową, pelerynę, pompkę, oświetlenie przednie i tylne); 

➜ wprowadzenie usługi „Cyclo-joker” (rowerzystom w razie niesprzyjającej pogody oferuje się komunikację 

zastępczą autobusem lub taksówką); 

➜ uruchomienie niektórych usług bezpośrednio w miejscu pracy (skrzynki pocztowe, automaty biletowe); 

➜ świadczenie miniserwisu dla rowerów (regularne przeglądy, usuwanie mniejszych usterek); 

➜ wsparcie carpoolingu (pośredniczenie w kontaktach, rezerwacja miejsc parkingowych); 

➜ organizacja kursów bezpiecznej jazdy dla kierowców i rowerzystów. 

Po sześciu latach realizacji planu mobilności (w 2007 roku) osiągnięto następujące wyniki:  

➜ udział pracowników dojeżdżających do pracy w inny sposób niż samochodem zwiększył się z 20% (2000) do 54% 

(2007); 

➜ 120 pracowników uczestniczy w systemie carpoolingu lub używa samochodów o napędzie ekologicznym 

(elektrycznym itp.); 

➜ 900 pracowników regularnie dojeżdża komunikacją publiczną; 

➜ 350 pracowników dojeżdża na rowerze (mają oni do dyspozycji 400 miejsc parkingowych); 

➜ mimo że w latach 2000-2007 liczba pracowników zwiększyła się o 500, liczba miejsc parkingowych dla 

samochodów nie uległa zmianie. 

 

 

 

Malle (Belgia), firma ECOVER – środki na rzecz wsparcia komunikacji ekologicznej, głównie rowerowej 

Firma ECOVER (30 pracowników) w celu obniżenia negatywnych skutków transportu samochodowego w swojej okolicy 

wprowadziła system wsparcia finansowego, preferujący bardziej oszczędne dla środowiska naturalnego sposoby 

dojeżdżania do pracy. Firma opłaca swoim pracownikom część kosztów na dojazd w następujący sposób: 

➜ 0,12 €/km – pracownik dojeżdżający do pracy małym samochodem, 

➜ 0,12 €/km – pracownik (kierowca i pasażerowie) korzystający z carpoolingu – bez względu na wielkość pojazdu, 



 

➜ 0,25 €/km – pracownik dojeżdżający na motorowerze, 

➜ 0,37 €/km – pracownik dojeżdżający na rowerze, 

➜ 0,05 €/km – pracownik dojeżdżający środkami komunikacji publicznej. 

Oprócz wsparcia finansowego firma uruchomiła w swoim lokalu:  

➜ prysznice dla rowerzystów, 

➜ bezpłatną pralkę i suszarnię dla rowerzystów, 

➜ zamykaną wiatę na rowery, 

➜ kącik napraw z podstawowymi narzędziami do naprawy rowerów. 

Firma zakupiła również zapasowy rower, który w razie konieczności jest do dyspozycji pracowników.  

Wyniki: 
Dzięki wspomnianym środkom obecnie tylko 6 pracowników (z 30) dojeżdża do pracy swoim samochodem. Pozostali 

jeżdżą na rowerze lub korzystają z carpoolingu. 

 

 

 

Gandawa (Gent – Belgia), Urząd Miasta – wsparcie oszczędnej mobilności 

Urząd miejski w Gandawie postanowił przyjąć program wspierania zrównoważonej mobilności z kilku głównych powodów:  

➜ aby jako urząd administracji publicznej dać dobry przykład innym instytucjom i przedsiębiorstwom, 

➜ aby przygotować warunki do opracowania i wprowadzenia w przyszłości planu mobilności dla całego centrum 

miasta, 

➜ w celu wsparcia powstania kompleksowego miejskiego projektu transportu rowerowego. 

 

  



 

Realizacja programu odbyła się na kilku płaszczyznach: 

1. Plan zagospodarowania terenu:  

Skupienie większości lokali urzędu miejskiego w jednym miejscu, łatwo dostępnym przy wykorzystaniu komunikacji 

miejskiej 

2. Wspieranie transportu rowerowego:  

Wypożyczanie rowerów do podróży służbowych pracownikom urzędu 

Wyposażenie straży miejskiej w rowery  

3. Korzyści finansowe płynące dla użytkowników zrównoważonych sposobów transportu 

dotacja dla pracowników, którzy do podróży do pracy korzystają z carpoolingu, w wysokości 0,15 €/km 

dotacja dla pracowników, którzy jeżdżą do pracy na rowerze, w wysokości 0,15 €/km 

4. Kampania oświatowa dla pracowników 

W 1996 roku zorganizowano kampanię na rzecz zrównoważonych rodzajów transportu. Jej częścią były następujące 

środki:  

 indywidualne doradztwo transportowe, 

 spotkania na rzecz wspierania carpoolingu i kontaktowanie zainteresowanych osób, 

 bezpłatne przejazdy transportem publicznym, 

 nagradzanie pracowników regularnie korzystających ze zrównoważonych sposobów transportu. 
 
5. Wprowadzenie opłat parkingowych dla pracowników 

 

Wyniki: 
Środki finansowe doprowadziły do zwiększenia liczby pracowników korzystających ze zrównoważonych sposobów 

transportu o 2,7%. Kampania oświatowa przyczyniła się do obniżenia o 10–14% skali jednoosobowych przejazdów 

samochodem. Przede wszystkim transport rowerowy stał się bardziej popularny wśród urzędników: 20% z ogólnej liczby 

pracowników urzędu dojeżdża do pracy na rowerze. 

  



 

Centrum dopravního výzkumu, Brno: Metodika plánování mobility ve velkých městech a jejich aglomeracích 

Department for Transport, London: Essential Guide to Travel Planning 

Department for Transport, London: Making Travel Plans Work 

ELTIS, European Local Transport Information Service, http://www.eltis.org 

EPOMM, European Platform on Mobility Management; http://www.epomm.eu 

MOMENTUM/MOSAIC: Mobility Management User Manual 

Toolbox for Mobility Management Measures in Companies; 

http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm 

 

http://www.eltis.org/
http://www.epomm.eu/
http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm


 

 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
ul. Św. Krzyża 5/6; 31-028 Kraków 
tel.: +48 12 430 24 43, +48 12 430 24 65 
e-mail: biuro@fpds.pl 
 
www.fpds.pl 
www.greenways.pl 
www.przyjaznyrowerom.pl 
 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1991 r. pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać 

współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje 

pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady 

zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty 

Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują 

m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych 

rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.  

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach realizowanych programów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielone Biuro, Czysta 

Turystyka, Przyjazny Rowerom, Zielona Flaga oraz Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja powstała dzięki współpracy z Agence Ecomobilité i Environmental Partnership Association.  
W ramach finansowania udzielonego przez Unię Europejską, International Visegrad Fund oraz Foundation de France. 
 

       


