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WPROWADZENIE

Duże przedsiębiorstwa i instytucje, centra handlowe, szpitale, uczelnie czy szkoły są celem masowych podróży pracowników, klientów, uczniów, studentów oraz
mieszkańców. Wielu z nich przemieszcza się samochodami – prywatnymi i służbowymi. Skutki natężonego ruchu są niezwykle uciążliwe – są to m.in. tłok, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wypadki, problemy z parkowaniem.
Do złagodzenia tych niekorzystnych zjawisk może przyczynić się zastosowanie tzw. planów mobilności, które pomagają zmienić zachowania komunikacyjne
mieszkańców. Choć plany są stosowane na szeroką skalę za granicą, w Polsce ciągle
traktuje się je jako rozwiązania bardzo innowacyjne. W celu popularyzacji wiedzy
z zakresu ich stosowania, w niniejszym poradniku zaprezentowano istotę planów
mobilności oraz korzyści płynące z ich wdrażania. Przedstawiono poszczególne fazy
opracowania planu mobilności oraz typowe rozwiązania pojawiających się problemów. Wskazano ponadto czynniki mogące przyczyniać się do stworzenia i wdrożenia planu mobilności zwieńczonego sukcesem.
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1. OGÓLNE INFORMACJE
O PLANACH MOBILNOŚCI

1.1. DEFINICJA PLANU MOBILNOŚCI
Plan mobilności (ang. mobility plan, travel plan, trip reduction plan) jest pakietem instrumentów do zarządzania mobilnością1. Jest on wprowadzany w celu zmiany zachowań komunikacyjnych osób i ograniczania korzystania z samochodów prywatnych w podróżach do obiektów i obszarów generujących duży ruch2 3 4 5. Plany
mobilności stosuje się w odniesieniu do6 7:
▶▶ dużych generatorów ruchu, takich jak: przedsiębiorstwa, centra handlowe, jednostki publiczne (urzędy miast, siedziby władz regionalnych, szpitale, szkoły,
uniwersytety, etc.),

1
Zarządzanie mobilnością to koncepcja dotycząca oddziaływania na postawy i zachowania komunikacyjne osób celem kształtowania popytu na środki transportu alternatywne dla samochodu osobowego. Przy pomocy zarządzania mobilnością zachęca się mieszkańców miast do korzystania z komunikacji indywidualnej w mniejszym stopniu niż dotychczas, promuje się transport zbiorowy, podróże
piesze i rowerowe. Nie chodzi tu jednak o całkowite wyeliminowanie podróży wykonywanych samochodem, ale o bardziej racjonalne wykorzystywanie tej formy przemieszczania się, np. korzystanie z samochodu w przypadku braku możliwości wyboru innego środka transportu lub wspólne użytkowanie
jednego pojazdu przez kilka osób (podróżowanie w tzw. systemach carpooling i carsharing).
2
Starowicz W. z zespołem, AKTUALIZACJA POLITYKI TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA KRAKOWA przyjętej uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2007 roku wraz z badaniami nad metodyką tworzenia i oceny polityki, Kraków 2015.
3
Department for Transport, Making travel plans work: Lessons from UK case studies, 2002, http://
eu-added-value.eu/docs/makingtravelplansworklessons5783.pdf.
4
Meyer M. D., Demand management as an element of transportation policy: using carrots and
sticks to influence travel behaviour, Transportation Research Part A 33/1999.
5
Nosal K., Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych, Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Zeszyty naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 90 (Zeszyt 148), Kraków 2009.
6
Šmid P., Lukešová P., Mourek D., Plany mobilności, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
Kraków 2011.
7
Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego, doświadczenia
z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL, Wydawnictwo PiT, Kraków 2010.
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▶▶ wydzielonych obszarów w mieście (centra miast, osiedla mieszkaniowe, zespoły
przemysłowe, obszary biznesowe, ośrodki rekreacyjne).
Plany mobilności sprawdzają się również w odniesieniu do wydarzeń czasowych,
takich jak: targi, koncerty, imprezy sportowe, których organizacja ma istotny wpływ
na miejski system transportowy i często powoduje komunikacyjny paraliż miasta8.
Plany mobilności dla tego typu wydarzeń pozwalają na ograniczenie negatywnych
skutków ich organizacji.
Plan mobilności odpowiada na problemy komunikacyjne związane z dojazdem do
obiektów i obszarów oraz pomaga je redukować dzięki zastosowaniu wielorakich rozwiązań, takich jak transport środkami innymi niż samochód, ograniczanie potrzeb parkingowych, stosowanie działań organizacyjnych, informacyjnych i marketingowych9.

Caravel Inception Report. Integrated mobility strategy for trade fairs in Genoa, Genoa 2005.
Nosal K., Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki
ruchu, Transport Miejski i Regionalny, 2/2016.
8
9
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Plany mobilności prezentowane w niniejszym poradniku, z uwagi na podobieństwo
nazwy, często mylone są z promowanymi przez Komisję Europejską Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).
Plany mobilności stosowane dla generatorów ruchu to pakiety instrumentów odnoszące się do określonej lokalizacji (np. zakładu pracy), których zadaniem jest wpływanie na zachowania osób podróżujących do tych konkretnych miejsc. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obejmuje natomiast obszar całego miasta lub
aglomeracji i jest nową koncepcją planistyczną, odpowiadającą w bardziej zrównoważony i zintegrowany sposób wyzwaniom i problemom mobilności w miastach10.
Należy zaznaczyć, że plany mobilności dla generatorów ruchu są jednym z działań
stosowanych w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

1.2. ZAKŁAD PRACY JAKO NAJBARDZIEJ
TYPOWY OBIEKT STOSOWANIA PLANU
MOBILNOŚCI
Osoby przemieszczające się codzienne do pracy, często samochodem, przyczyniają się do powstawania tłoku na ulicach, zwłaszcza w godzinach szczytu. Negatywne następstwa transportu samochodem osobowym rozważać należy nie tylko w skali
miasta, ale również w zakresie problemów odczuwanych przez pracowników, pracodawców oraz społeczności lokalne, funkcjonujące w sąsiedztwie zakładów pracy.
Skutki dla osób zatrudnionych to strata czasu podczas długich podróży po mieście,
często w korku, co wpływa także na samopoczucie, zdrowie oraz produktywność
(stres związany z prowadzeniem pojazdu, większe ryzyko wypadków etc.). Badania
potwierdzają, że dobra kondycja pracowników jest ściśle związana z odległością jaką
mają przebyć, czasem i warunkami podróży. Osoby podróżujące w tłoku komunikacyjnym docierają do miejsca pracy z wyższym ciśnieniem krwi niż te, które nie
są narażone na stresujące sytuacje pojawiające się podczas dojazdu samochodem11.
Problemy będące następstwem zjawiska kongestii, w tym związane z wpływem na
stan zdrowia pracowników, dotykają również pracodawcę, narażając go tym samym
Michniej M., Zwoliński T., Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach
założeń projektu CHALLENGE, Transport Miejski i Regionalny, 2/2014.
11
Winters F., Hendricks S., Quantifying the Business Benefits of TDM: http://www.nctr.usf.edu/
pdf/416-11.pdf.
10
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na straty (spóźnienia, spadek produktywności oraz absencja podwładnych). Ponadto
pracodawcy ponoszą duże koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem przyzakładowych parkingów, a często i z budową nowych dla zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z rozbudową zakładu lub zmianą lokalizacji przedsiębiorstwa12. Brak miejsc
postojowych na terenie zakładu rodzi konflikty z mieszkańcami sąsiednich terenów,
cierpiących wskutek zajmowania przez pojazdy pracowników miejsc przy ulicach ich
osiedli. Na relacje ze społecznością lokalną wpływają również uciążliwości wynikające
ze wzmożonego natężenia ruchu oraz wysokiego poziomu hałasu. Koszty pracodawcy
dotyczą zakupu i utrzymania floty pojazdów służbowych oraz wydatków ponoszonych
na podróże służbowe. Dodatkowo wysokie koszty dojazdu oraz niska dostępność komunikacyjna przedsiębiorstwa, będąca skutkiem zatłoczenia lub braku możliwości dotarcia transportem zbiorowym, utrudniają pozyskiwanie nowych klientów i pracowników, a nierzadko także powodują utratę dotychczasowych klientów i pracowników13.

Winters F., Hendricks S., Quantifying the Business Benefits of TDM: http://www.nctr.usf.edu/
pdf/416-11.pdf.
13
Commuter Choice Primer, An Employer’s Guide to Implementing Effective Commuter Choice Programs: http://ntl.bts.gov/lib/jpodocs/repts_pr/13669/foreword.htm.
12
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Z uwagi na konieczność minimalizowania wyżej opisanych problemów, zakłady pracy są najbardziej typowym obiektem, gdzie warto zastosować plany mobilności. Są one
ponadto stosunkowo łatwe do objęcia tym rozwiązaniem – pracownicy odbywają podróże zazwyczaj w podobnych godzinach, mają ten sam cel podróży oraz mogą być informowani i motywowani przy użyciu służbowych kanałów komunikacyjnych. W wielu państwach Europy Zachodniej, w USA, Kanadzie czy Australii plany mobilności dla miejsc
pracy są powszechnie znane i stosowane, a w niektórych krajach wręcz wymaga się ich
wdrożenia. Dla przykładu: w niektórych stanach USA istnieją regulacje prawne, nakładające na pracodawców zatrudniających stu lub więcej pracowników obowiązek redukowania liczby podróży samochodowych do miejsca pracy. Wymóg stworzenia stanowiska
konsultanta mobilności w odpowiednio dużych przedsiębiorstwach obowiązuje we Włoszech14, zaś w Wielkiej Brytanii, Francji czy Belgii sektor prywatny jest wspierany w zachęcaniu pracowników do zmiany zachowań komunikacyjnych (dostarczanie informacji
na temat planów, organizacja szkoleń, dotacje dla pracodawcy, etc.)15.
Warto również podkreślić, że Komisja Europejska zauważa konieczność podjęcia działań zmierzających do zmiany zachowań komunikacyjnych osób podróżujących do pracy. W „Zielonej księdze”16 oraz „Planie działania na rzecz mobilności
w miastach”17 podkreślono istotną rolę przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych,
których strategia promobilnościowa może kształtować zachowania komunikacyjne
pracowników. Niezwykle ważna jest tu edukacja, marketing, wprowadzenie zachęt
finansowych oraz odpowiednia organizacja parkowania.

1.3. KORZYŚCI Z REALIZACJI PLANÓW
MOBILNOŚCI
Wdrażanie planów mobilności przynosi szereg korzyści ich adresatom w przedsiębiorstwach i instytucjach (pracownikom, klientom, pacjentom, gościom, nauczycielom, studentom, itp.) oraz mieszkańcom18.
OECD, Effective Transport Policies for Corporate Mobility Management, 2010: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10Corporate.pdf.
15
OECD, Effective Transport Policies for Corporate Mobility Management, 2010: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10Corporate.pdf.
16
Green paper. Towards a new culture of urban mobility, COM (2007) 551, Brussels 2007.
17
Action Plan on urban mobility, COM (2009) 490, Brussels 2009.
18
Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego, doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL, Wydawnictwo PiT, Kraków 2010.
14
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Korzyści odnoszone przez adresatów planów mobilności wiążą się z:
▶▶ poprawą dostępności transportowej celów podróży,
▶▶ dostarczeniem wielu alternatywnych dla samochodu prywatnego form lokomocji,
▶▶ poprawą świadczonych usług transportowych oraz warunków podróży odbywanych komunikacją zbiorową, rowerem oraz pieszo,
▶▶ poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego,
▶▶ skróceniem czasu oraz zmniejszeniem kosztów podróży,
▶▶ zapewnieniem okazji do codziennej aktywności fizycznej dzięki wykorzystaniu
form mobilności, takich jak jazda rowerem czy przemieszczanie się na piechotę.
Generatory ruchu (instytucje i przedsiębiorstwa) czerpią z kolei następujące
korzyści z realizacji planów:
▶▶ poprawa dostępności transportowej obiektów i obszarów dla pracowników,
klientów, pacjentów, osób odwiedzających, nauczycieli, uczniów, studentów, etc.,
▶▶ zmniejszenie kosztów oraz problemów z parkowaniem,
▶▶ poprawa relacji z mieszkańcami sąsiednich obszarów dzięki złagodzeniu problemów związanych z parkowaniem samochodów oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i hałasu,
▶▶ zmniejszenie liczby wypadków w podróżach do generatorów ruchu i wynikająca
z tego m.in. mniejsza absencja pracowników,
▶▶ efektywniejsze wykorzystanie pojazdów służbowych,
▶▶ wypracowanie proekologicznego i innowacyjnego wizerunku przedsiębiorstwa,
instytucji, pomocnego w aplikowaniu o unijne środki finansowe.
Plan mobilności może być efektywnym narzędziem zmiany zachowań komunikacyjnych osób dojeżdżających do pracy. Dla przykładu – badania W. Bermana i L. Radowa przeprowadzone na planach mobilności wdrożonych w USA dowodzą, że odpowiednio dobrane działania mogą redukować podróże samochodem do
miejsc pracy nawet o 30-40% – muszą jednak odpowiadać charakterystyce firmy,
zachowaniom komunikacyjnym pracowników oraz poziomowi obsługi transportowej zakładu pracy19. Z kolei rezultaty analiz przedstawione w poradniku dla przedsiębiorców brytyjskich „Making travel plans work”20, dotyczące skuteczności planów
Berman W., Radow L., Travel demand management in the USA: context, lesson learned and future directions, Energy Policy 25/1997.
20
Department for Transport, Making travel plans work. Lessons from UK case studies, 2002: http://
eu-added-value.eu/docs/makingtravelplansworklessons5783.pdf.
19
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mobilności wdrożonych w Wielkiej Brytanii, pokazały średnio o 14 aut mniej wjeżdżających na teren zakładu, przypadających na 100 pracowników (odpowiada to
średniej redukcji liczby podróży kierowców o 18%). Analizy przeprowadzone przez
E. Schrefflera 21 dotyczące planów mobilności realizowanych w Holandii oraz USA
również potwierdzają znaczącą skuteczność tego typu projektów. Plany mobilności wdrażane w Holandii, dla których jako wskaźnik oceny przyjęto pracę przewozową dla podróży realizowanych samochodem [pojkm], przyniosły zmniejszenie
wartości rozpatrywanego wskaźnika w granicach 6% do 32%, ze średnią wartością
wynoszącą 20%. Tymczasem plany realizowane w USA osiągały różne wyniki – od
6,4% do 49,4%, z wartością średnią równą 19% spadku liczby podróży wykonywanych samochodem.

21
Schreffler, E., Organisational Coaching, Effective TDM at Worksites in the Netherlands and the
US. Report to Netherlands Ministry of Transport, Den Haag 1996.
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2. OPIS METODYKI
PRZYGOTOWYWANIA PLANÓW
MOBILNOŚCI

Wdrożenie planu mobilności zwieńczonego sukcesem w postaci zmiany zachowań użytkowników na bardziej zrównoważone, wymaga zastosowania odpowiedniej metodyki i podążania według ustalonego schematu. Realizację planu mobilności
(wdrożenie działań) poprzedzają:
▶▶ faza przygotowawcza związana m.in. z podjęciem decyzji o opracowaniu i wdrożeniu projektu, wytypowaniem obszaru jego oddziaływania i osób odpowiedzialnych za ten proces,
▶▶ faza opracowania planu mobilności, w której należy dokonać analizy dostępności
transportowej obiektu i zachowań komunikacyjnych pracowników i na tej podstawie sformułować cele planu mobilności, działania do realizacji oraz opracować plan ich wdrażania, monitorowania i oceny.
W poszczególnych podrozdziałach opisano działania realizowane w ramach wyróżnionych powyżej faz.

2.1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA
W fazie, która ma na celu przygotowanie się przedsiębiorstwa/ instytucji najpierw do opracowania planu mobilności, a później do jego wdrożenia, można wyróżnić działania opisane poniżej.

2.1.1. PODJĘCIE DECYZJI O REALIZACJI PLANU
MOBILNOŚCI
Decyzja dotycząca realizacji planu mobilności wynika zazwyczaj z chęci zminimalizowania problemów komunikacyjnych, dotykających daną instytucję/ przedsiębiorstwo,
13

związanych często z niską dostępnością transportową, trudnościami z parkowaniem, czy
zatłoczeniem komunikacyjnym panującym na sąsiednich ulicach22. Innym ważnym motywem może być konieczność spełnienia wymogów prawnych (np. panujących w niektórych krajach przepisów nakładających na pracodawców obowiązek realizacji planów).
W przypadku prywatnych przedsiębiorców decyzja o podjęciu działań może być ponadto związana z chęcią kreowania proekologicznego wizerunku firmy. W przypadku jednostek szczebla publicznego (np. urzędów miast) – z koniecznością dążenia do spełnienia celów miejskiej polityki transportowej, w tym w zakresie redukowania negatywnych
skutków mobilności dla środowiska (np. zmniejszania emisji CO2).
W związku z tym, iż zastosowanie planu mobilności wymaga środków finansowych, realizatorzy często podejmują decyzję o jego realizacji z udziałem unijnego lub
krajowego dofinansowania.
Częstym powodem wdrażania planów mobilności jest zmiana siedziby przedsiębiorstwa, połączenie się z inną firmą lub rozbudowa obiektów, wpływające na zmianę
dotychczasowych warunków podróży i wymuszające konieczność podjęcia działań
dla ich poprawy.
Decyzja ta wiązać się może również z chęcią poprawy dobrobytu i warunków
pracy adresatów planu mobilności lub chęcią promowania aktywnych form mobilności (podróży pieszych i rowerowych).
Decyzja o realizacji planu mobilności musi zostać podjęta przez zarząd, tak aby
zagwarantować dostępność zasobów ludzkich, środków finansowych i wsparcie kierownictwa na każdym etapie tworzenia i realizacji planu.

2.1.2. WYTYPOWANIE OSÓB I ZESPOŁÓW
ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE
I REALIZACJĘ PLANU MOBILNOŚCI
Decyzji o realizacji planu mobilności powinno towarzyszyć wytypowanie osób,
które będą się zajmowały jego opracowaniem i implementacją. Dobrze jest powołać
„kierownika projektu”, tj. osobę odpowiedzialną za realizację działań i podział obowiązków oraz czuwającą nad prawidłowym przebiegiem prac.
Powszechną praktyką stosowaną w zagranicznych publicznych i prywatnych jednostkach jest tworzenie stanowiska tzw. menedżera mobilności (czasem spotyka się nazwę: koordynator mobilności). Menadżer mobilności to osoba czuwająca nad realizacją
Nosal K., Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych, Praca doktorska, Kraków 2015.
22
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działań związanych z poprawą warunków podróży odbywanych zrównoważonymi formami mobilności. W zależności od przyjętego zakresu obowiązków może ona ponadto
udzielać informacji pracownikom (klientom, studentom, itp.) o dostępnych środkach
transportu, pełnić funkcje doradcze, świadczyć usługi informacji spersonalizowanej,
czyli dopasowanej do konkretnych potrzeb poszczególnych użytkowników, wpływając
jednocześnie na kształtowanie proekologicznych zachowań komunikacyjnych. Podmioty zagraniczne powołują w swoich strukturach menedżerów mobilności dobrowolnie
(odpowiadając w ten sposób na potrzeby swoich pracowników, klientów itd.) lub są do
tego zobligowane prawem. Dla przykładu – we Włoszech dekret o „Zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich” Ministerstw Środowiska i Ochrony Terytorialnej, Transportu i Logistyki oraz Zdrowia Publicznego i Pracy z 1998 r., wzywa jednostki działające
w miastach zagrożonych wysokim poziomem zanieczyszczeń powietrza (zwykle miasta
zamieszkiwane przez ponad 150 000 mieszkańców), zatrudniające ponad 300 pracowników w jednej lokalizacji lub ponad 800 osób łącznie w wielu lokalizacjach, do stworzenia
stanowiska menedżera mobilności. Ponadto w strukturach władz lokalnych powoływani
są tzw. obszarowi menedżerowie mobilności, których rolą jest zapewnianie pracodawcom (menedżerom mobilności w firmach) wparcia merytorycznego oraz koordynacja
działań prowadzonych przez władze miasta, zarządców i operatorów transportu oraz poszczególnych pracodawców23 24.

PORTAL, Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi: materiały dydaktyczne w zakresie
transportu, 2003, http://www.akademor.webd.pl/download/zst_zzk.pdf
24
OECD, Effective Transport Policies for Corporate Mobility Management, 2010: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10Corporate.pdf.
23
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Dobrze jest zatem, tworząc koncepcję planu mobilności, rozważyć utworzenie
w strukturze przedsiębiorstwa/ instytucji stanowiska menedżera mobilności. Zadaniem takiej osoby może być ponadto współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
w tym z zarządcami i operatorami transportu oraz innymi generatorami ruchu zlokalizowanymi w pobliżu, w zakresie kształtowania infrastruktury i usług transportowych wpływających na mobilność adresatów planu, a także pozyskiwanie wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji działań (np. poprzez kontakty z uczelniami,
podmiotami, które realizują już plany mobilności, firmami konsultingowymi, itp.).
Osoba piastująca takie stanowisko może zajmować się wyłącznie kwestiami mobilności lub w zależności od potrzeb – realizować jeszcze inne zadania, np. uczestniczyć w pracach działu promocji/ marketingu etc. Koszty realizacji tego rozwiązania
(koszty zatrudnienia) zależą od formy zatrudnienia (umowa na pełen etap lub jego
część itd.) oraz rodzaju pełnionych obowiązków.
Realizacja planu wymaga
również zaangażowania pracowników różnych działów w czynności planistyczne i wdrożeniowe. Zwykle powołuje się Zespół
Zadaniowy ds. Realizacji Planu
Mobilności, którego członkowie wspierają menadżera mobilności. Podstawową formą
kontaktu członków zespołu jest
korespondencja mailowa oraz rozmowy telefoniczne. Ponadto zespół spotyka się na cyklicznych spotkaniach mających na celu podejmowanie ważnych dla projektu decyzji,
omawianie kolejnych etapów opracowywanego planu mobilności, interpretację uzyskanych wyników (np. wyników analizy stanu istniejącego w zakresie zachowań komunikacyjnych), podział zadań wśród członków zespołu, omawianie poszczególnych
etapów wdrażania działań, analizę poczynionych postępów w świetle przyjętych celów planu itp. W skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele (co najmniej w stopniach kierowników) wydziałów/ działów/ departamentów, zajmujących się kwestiami
takimi jak: administracja obiektu i sprawy techniczne, budżet i finanse, zamówienia
publiczne, kadry, sprawy socjalne, pozyskiwanie funduszy UE, promocja/marketing,
itp. Ponadto w pracach zespołu powinni uczestniczyć, w zależności od potrzeb, także
przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, np. zarządców czy operatorów transportu.
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Zazwyczaj w początkowym stadium tworzenia planu istnieje konieczność częstych posiedzeń zespołu, zaś na etapie wdrożeniowym i po realizacji działań, spotkania organizowane są rzadziej (wówczas spotkania powinny zostać zsynchronizowane z ważnymi
etapami realizacji projektu, np. spotkania dla omówienia wyników monitoringu i oceny działań).
Opracowanie i realizacja planu mobilności wymaga zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa/ instytucji. Przy użyciu służbowych kanałów przełożeni mogą
promować wśród pracowników instrumenty planu mobilności oraz zachęcać ich do
zmiany dotychczasowych nawyków komunikacyjnych. W związku z tym w spotkaniach zespołu powinna uczestniczyć również osoba decyzyjna, np. zastępca burmistrza/ dyrektora/ prezesa itp. Kierownictwo powinno nie tylko sugerować pewne
rozwiązania, ale również aktywnie uczestniczyć w realizacji polityki promobilnościowej oraz w ramach dawania dobrego przykładu – uczestniczyć w wydarzeniach
(np. happeningach promujących ruch rowerowy) i, chociaż okazjonalnie, podróżować innymi niż samochód formami lokomocji.

2.1.3. WYZNACZENIE ZAKRESU DZIAŁANIA
(ADRESACI PROJEKTU, OBSZAR, OBIEKT)
Działania stosowane w planach mobilności są zróżnicowane i zależne od charakterystyki adresatów, wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa/ instytucji, jego lokalizacji, stąd następnym etapem fazy przygotowawczej jest m.in. identyfikacja oraz
charakterystyka grupy docelowej. Wymaga to sprecyzowania, do kogo działania planu mobilności mają być kierowane – dla przykładu: czy celem planu mobilności dla
zakładu pracy jest oddziaływanie na zachowania komunikacyjne tylko pracowników, czy także klientów? Należy przeprowadzić identyfikację adresatów projektu,
uwzględniając takie cechy jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, etc. – jest to o tyle
istotne, iż w późniejszych działaniach inne instrumenty planu mobilności mogą być
stosowane w przypadku ludzi młodych, mieszkających poza miastem itd.
Należy określić, jakiego obszaru i których obiektów będzie dotyczył plan mobilności, np. czy swym zakresem obejmie on wszystkie filie przedsiębiorstwa/ instytucji, czy tylko wybrane, najbardziej problematyczne. Należy mieć ponadto świadomość zasięgu oddziaływania planu, nie tylko tego zamierzonego, bezpośredniego,
ale i pośredniego, który może dotyczyć również korytarzy transportowych (np. tras
autobusowych, tramwajowych czy kolejowych) łączących generator z ważniejszymi
obszarami miasta np. z jego centrum.
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2.1.4. OPRACOWANIE STRATEGII KOMUNIKOWANIA
SIĘ Z INTERESARIUSZAMI
Kluczem do sukcesu w procesie wdrażania planu mobilności jest komunikacja
oraz zaangażowanie grupy docelowej. To z myślą o adresatach planu przygotowujemy działania służące zmianie ich zachowań komunikacyjnych, a w związku z tym
muszą być oni informowani o realizacji planów, włączani w proces decyzyjny i we
wdrażanie działań. Rekomendowana strategia marketingowa:
▶▶ rozpowszechnianie informacji o realizacji planu mobilności wśród pracowników
(o tym, czym jest plan mobilności, dlaczego jest realizowany, jakie działania są
wdrażane i jakie cele chce się osiągnąć),
▶▶ zwiększanie zaangażowania i uczestnictwa (np. badania ankietowe, spotkania
konsultacyjne),
▶▶ rozpowszechnianie informacji o realizacji planu mobilności wśród zewnętrznych interesariuszy.
Strategia marketingowa może dopuszczać wykorzystywanie różnych środków,
w tym:
▶▶ ulotki, broszury, plakaty, gazetki, newsletter, etc.,
▶▶ spotkania, warsztaty, szkolenia, radio,
▶▶ intranet, strona internetowa, social media, etc.
Więcej informacji na temat tego, jak zwiększać zaangażowanie pracowników
w trakcie opracowania i realizacji planu mobilności można znaleźć w punktach:
2.2.1.1. „Sposoby zachęcania pracowników do włączenia się w badania”, 2.2.6.2.
„Sposoby angażowania pracowników różnych szczebli w proces tworzenia planu”
oraz 3. „Faza wdrażania planu mobilności”.

2.2. FAZA OPRACOWANIA PLANU
MOBILNOŚCI
Po zakończeniu etapu przygotowań można przystąpić do opracowania planu mobilności w podziale na następujące etapy:
▶▶ wykonanie analizy sytuacji wyjściowej zachowań komunikacyjnych oraz dostępności transportowej obiektu (tzw. część analityczna),
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▶▶ dokonanie diagnozy stanu obecnego, określenie celów planu mobilności i wybór
działań do realizacji (tzw. część projektowa),
▶▶ alokacja zasobów ludzkich i finansowych, stworzenie harmonogramu działań
(tzw. część zobowiązująca),
▶▶ zbudowanie systemu monitoringu i oceny (tzw. część oceniająca).

2.2.1. OPRACOWANIE CZĘŚCI ANALITYCZNEJ
Doświadczenia instytucji i przedsiębiorstw, które wdrażały plany mobilności,
pokazują, że stosowanie jakichkolwiek działań musi być poprzedzone analizą stanu
istniejącego25 26. W jej ramach należy przede wszystkim przeprowadzić badania dotyczące warunków podróży odbywanych różnymi formami lokomocji oraz zachowań
komunikacyjnych i preferencji adresatów planu mobilności.
Celem tych analiz jest:
▶▶ rozpoznanie problemów związanych z warunkami podróży oraz czynników,
które wymagają uzupełnienia lub poprawy,
▶▶ rozpoznanie mocnych stron i pozytywnych aspektów dotyczących warunków
podróży, których potencjał można wykorzystać, zachęcając do zmiany zachowań
komunikacyjnych na bardziej zrównoważone,
▶▶ rozpoznanie i zrozumienie obecnych zachowań komunikacyjnych i preferencji
oraz ich przyczyn,
▶▶ otrzymanie informacji o gotowości użytkowników do zmiany zachowań komunikacyjnych i o warunkach tej zmiany,
▶▶ pozyskanie podstaw do wnioskowania o możliwych efektach realizacji planu
mobilności (np. posiadając informacje o odsetku osób korzystających obecnie
z różnych środków transportu oraz o odsetku osób zainteresowanych zmianą,
można wnioskować o potencjalnej ewolucji w zachowaniach komunikacyjnych
zaistniałych wskutek wdrażania planu mobilności).
Należy ponadto podkreślić, że dane pozyskane wskutek realizacji badań i analiz
o potencjalnych użytkownikach infrastruktury i usług transportowych oraz ich opinie i problemy w poruszaniu się mogą zostać także wykorzystane przez zarządców
transportu i operatorów usług dla poprawy oferty komunikacyjnej i dopasowania jej
w jak największym stopniu do potrzeb adresatów projektu.
Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego, doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL, Wydawnictwo PiT, Kraków 2010.
26
Nosal K., Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań
przewozowych, Praca doktorska, Kraków 2015.
25
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2.2.1.1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ ORAZ ICH ZAKRES
Dla opracowania części analitycznej sugeruje się pozyskać dane i informacje niezbędne do jej wykonania w sposób przedstawiony w tabeli 2.1. Należy zaznaczyć, iż
dla opracowania rzetelnej analizy stanu istniejącego niezbędne jest pozyskanie danych
i informacji przedstawionych w tabeli 2.1 w pozycjach 1 – 9 oraz 12, natomiast pomiary zaprezentowane w pozycjach 10 i 11 nie są obligatoryjne, choć dostarczają dodatkowych informacji, poprawiając jakość wykonanych analiz.
Tabela 2.1. Sposób pozyskania danych i informacji niezbędnych do opracowania części
analitycznej oraz ich zakres
Lp.

Ogólny zakres
danych/ informacji

Szczegółowy zakres danych/ informacji

1

Formy organizacji
pracy w obiektach
oraz sposób obsługi
klientów

godziny pracy; system zmianowy;
możliwość pracy w systemie elastycznym/
zdalnie z miejsca zamieszkania; liczba
pracowników zatrudnionych na pełny etat,
na część etatu, w stałych godzinach pracy,
w systemie zmianowym itd.; dni/ godziny
obsługi klientów itp.

2

Kwestie związane
z podróżami
służbowymi

liczba generowanych podróży
i spotkań służbowych; obecne sposoby
minimalizowania tej liczby; zasady
rozliczania kosztów podróży etc.

3

Istniejące zachęty do
odbywania podróży
środkami innymi niż
samochód oraz koszty
i przychody związane
z mobilnością
pracowników

zachęty finansowe, np. dopłaty do biletów
transportu zbiorowego, organizacyjne
np. wszelkiego rodzaju formy służące
kojarzeniu potencjalnych partnerów systemu
carpooling; koszty utrzymania parkingów
i pojazdów służbowych; przychody z tytułu
pobierania opłat za parkowanie na terenie
obiektu itp.

Dostępności obiektu
samochodem,
motocyklem
i skuterem oraz
kwestie związane
z ich parkowaniem

lokalizacja obiektu względem głównych
ciągów komunikacyjnych miasta; lokalizacja
względem strefy płatnego parkowania oraz
wysokość opłat w strefie; liczba parkingów
oraz miejsc parkingowych na terenie obiektu,
w tym dla motocykli i skuterów; identyfikacja
osób uprawnionych do parkowania
oraz sposobu egzekwowania prawa do
parkowania, struktura opłat za parkowanie;
poziom napełnienia parkingów; możliwość
podróżowania w systemie carsharing –
lokalizacje stacji systemu, liczba miejsc
postojowych, rodzaj dostępnych pojazdów,
struktura opłat itp.

4
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Sposób
pozyskania
danych/
informacji

Informacje
pozyskane
od zarządu/
administracji
obiektu/
działu kadr

Inwentaryzacja

Lp.

Ogólny zakres
danych/ informacji

Szczegółowy zakres danych/ informacji

Sposób
pozyskania
danych/
informacji

Dostępność obiektu
wszystkimi miejskimi
środkami transportu
zbiorowego
i ewentualnie
dalekobieżnego,
w tym w ramach
usług świadczonych
przez prywatnych
przewoźników

lokalizacja przystanków, najbliższych
stacji i dworców, w tym odległości, czas
oraz warunki dojścia/ dojazdu oraz stan
techniczny przystanków/ stacji/ dworców
– obecność zadaszenia, oświetlenia, miejsc
siedzących, informacji dla pasażerów; liczba
linii obsługujących przystanki zlokalizowane
w pobliżu obiektu, częstotliwość kursowania
linii w szczycie i poza szczytem; analiza
dostępności obiektu z ważniejszych obszarów
w mieście np. centrum miasta; lokalizacja
obiektu względem głównych węzłów
przesiadkowych; ceny biletów; rodzaj taboru
obsługującego linie itp.

Inwentaryzacja

Dostępność obiektu
rowerem

obecność i stan techniczny dróg dla rowerów
zapewniających dostęp do obiektu i ich
położenie względem miejskiego systemu dróg
dla rowerów; lokalizacja najbliższych stacji
rowerów miejskich wraz z odległością, czasem
i warunkami dojścia oraz liczbą dostępnych
rowerów i warunkami korzystania; liczba
oraz stan techniczny stojaków dla rowerów
na terenie/ w pobliżu obiektu; obecność
przebieralni/ pryszniców/ samoobsługowych
punktów napraw rowerów na terenie obiektu
itp.

Inwentaryzacja

7

Dostępność obiektu
dla pieszych i osób
niepełnosprawnych

obecność oraz jakość ciągów pieszych
gwarantujących dostęp do obiektu pieszym
i osobom niepełnosprawnym, w tym ich stan
techniczny, szerokość, oświetlenie, jakość
otoczenia ciągów; obecność udogodnień dla
osób niepełnosprawnych, np. podjazdów, wind,
obniżonych krawężników itp.

Inwentaryzacja

8

Dostępność na terenie
obiektu informacji
o możliwościach
podróżowania
różnymi środkami
transportu

obecność schematów sieci transportu
zbiorowego, rozkładów jazdy, map ścieżek
rowerowych, oznakowania poziomego
i pionowego informującego o możliwości
dojścia do przystanku oraz poruszania się na
terenie obiektu/ w obszarze; obecność kiosków
informacyjnych itp.

Inwentaryzacja/
Informacje
pozyskane od
administracji
obiektu

5

6
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Lp.

Ogólny zakres
danych/ informacji

Szczegółowy zakres danych/ informacji
•
•
•
•
•
•
•
•

•

9

Zachowania
komunikacyjne
i preferencje
pracowników

•
•
•
•
•

•

•
•

miejsce zamieszkania,
posiadanie biletu okresowego,
dysponowanie samochodem,
dysponowanie rowerem,
środki transportu wykorzystywane
w podróżach do obiektu w sezonie letnim
oraz zimowym,
czas i koszt podróży do obiektu w zależności
od użytego środka transportu,
powody wyboru poszczególnych środków
transportu,
czynniki zachęcające do zmiany samochodu
na środki alternatywne (podróże piesze,
rower, środki transportu zbiorowego)
w podróżach do obiektu,
czynniki zniechęcające do zmiany
samochodu na środki alternatywne (podróże
piesze, rower, środki transportu zbiorowego)
w podróżach do obiektu,
czynniki zachęcające do współdzielenia
pojazdów w podróżach do obiektu,
czynniki zniechęcające do współdzielenia
pojazdów w podróżach do obiektu,
czynniki zniechęcające do używania
samochodu w podróżach do obiektu,
środki transportu wykorzystywane
w podróżach służbowych,
czynniki zachęcające do zmiany samochodu
na środki alternatywne (podróże piesze,
rower, środki transportu zbiorowego)
w podróżach służbowych,
poziom wiedzy ankietowanych na temat
możliwości przemieszczania się środkami
alternatywnymi dla samochodu oraz sposoby
pozyskiwania informacji,
problemy zauważane w trakcie odbywania
podróży do obiektu,
pomysły na usprawnienie dojazdu do
obiektu.

Sposób
pozyskania
danych/
informacji

Badania
ankietowe

10

Warunki ruchu
panujące na ciągach
komunikacyjnych
zlokalizowanych
w sąsiedztwie obiektu
oraz zapewniających
dojazd do niego

natężenie ruchu (wraz ze strukturą rodzajową
i kierunkową) na badanych ciągach

Pomiary własne/
Dane pozyskane
od jednostek
miejskich
realizujących
pomiary ruchu

11

Poziom
wykorzystania
miejsca w pojazdach
pracowników

wykorzystanie liczby miejsc w samochodach
wjeżdżających na teren obiektu (liczba osób/
pojazd)

Pomiary własne
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Lp.

12

Ogólny zakres
danych/ informacji

Szczegółowy zakres danych/ informacji

Sposób
pozyskania
danych/
informacji

Informacje o inwestycjach wpływających
na warunki podróży
do obiektu

inwestycje transportowe oraz mieszkaniowe
i usługowe (jako dodatkowe generatory ruchu)
planowane do realizacji w pobliżu obiektu lub
inwestycje transportowe planowane w innych
obszarach miasta, ale mające wpływ na
warunki dojazdu do obiektu, np. budowa dróg
dla ruchu zmotoryzowanego, dróg dla rowerów,
tras tramwajowych, rozbudowa osiedla
mieszkaniowego, budowa nowego kompleksu
usługowego itp.

Inwentaryzacje/
analiza
dokumentów
planistycznych
(np. studium
uwarunkowań
i kierunków
gospodarowania
przestrzennego
miasta, strategia
rozwoju
transportu etc.)

Przykładowe pytania ankietowe, ułatwiające pozyskanie danych przedstawionych
w tabeli 2.1 w pozycji nr 9, przedstawiono w załączniku nr 1: Przykład ankiety dotyczącej zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników.
Następnie wyniki przeprowadzonych badań i inwentaryzacji przedstawia się w formie
opisowej oraz w postaci wykresów, tabel, rysunków, schematów, dokumentacji zdjęciowej oraz map sporządzonych z wykorzystaniem np. systemu informacji przestrzennej.
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Mapa obrazująca rozkład miejsca zamieszkania pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek
sporządzona przy użyciu narzędzi GIS.

2.2.1.2. SPOSOBY ZACHĘCANIA PRACOWNIKÓW
DO WŁĄCZENIA SIĘ W BADANIA
Adresaci planu mobilności powinni być zaangażowani w jego opracowanie od
początku trwania prac planistycznych, dlatego przed badaniami ankietowymi i inwentaryzacją warto zorganizować kampanię informacyjno-promocyjną mającą na
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celu zwiększenie świadomości adresatów o realizacji projektu oraz ich zaangażowania w jego tworzenie i późniejszą realizację. Kampanię informacyjną najlepiej rozpocząć miesiąc przed przeprowadzeniem badań (szczególnie badań ankietowych),
następnie informacje o realizacji badań powinny zostać powtórnie przekazane na
około tydzień przed ich uruchomieniem. W kampanii można wykorzystać różne
środki komunikacji: spotkanie z pracownikami, plakaty, firmową gazetkę, wiadomości e-mailowe, intranet, stronę internetową, social media.
W trakcie kampanii należy informować, że adresaci planu mobilności proszeni są o włączenie się w badania ankietowe i ocenę warunków dotarcia do obiektu,
w tym zgłaszanie problemów w dojeździe oraz własnych pomysłów i sugestii na ich
rozwiązanie. Dla zwiększenia ich udziału we wszystkich badaniach proponuje się:
▶▶ precyzyjnie określić do kogo i w jakiej formie (np. zdjęcie, mapa, opis itd.) informacje o warunkach dojazdu i sugestie pracowników mają być zgłaszane wraz
z podaniem terminu ich zgłaszania,
▶▶ zainstalowanie w łatwo dostępnym miejscu skrzynki, do której pracownicy mogą
wrzucać kartki ze swoimi pomysłami,
▶▶ zorganizowanie audytu infrastruktury pieszej/ rowerowej zlokalizowanej na terenie obiektu i w jego otoczeniu i zaproszenie pracowników do wzięcia w nim udziału,
▶▶ losowanie nagród wśród osób, które włączyły się w badania (należy pamiętać,
że nagrody muszą trafić w potrzebę każdego użytkownika, np. sprzęt rowerowy
może nie zachęcić kierowcy samochodu do włączenia się w badanie, natomiast
uniwersalną nagrodą będzie np. voucher do restauracji).
Dodatkowo, aby zachęcić pracowników do wzięcia udziału w badaniach ankietowych sugeruje się:
▶▶ udostępnić wraz z kwestionariuszem ankietowym pismo przewodnie podpisane
przez osobę decyzyjną (dyrektora/ prezesa/ burmistrza, etc.), w którym znajdzie
się informacja o celu planu mobilności oraz celu badania. Przy formułowaniu pisma należy pamiętać o kilku kwestiach:
▷▷ należy unikać górnolotnych sformułowań i odwoływania się do abstrakcyjnych, z punktu widzenia pracownika, kwestii, jak np. chęci propagowania
proekologicznych form mobilności, a powoływać się na praktyczne, konkretne korzyści realizacji planu mobilności, np. związane z poprawą warunków
podróży środkami transportu zbiorowego, pieszo czy rowerem, rozwiązanie
problemów związanych z parkowaniem na terenie przedsiębiorstwa/ instytucji, zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego w dojazdach do pracy, etc.;
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▷▷ należy podkreślić, że kierownictwo deklaruje swoje wsparcie dla realizacji planu mobilności;
▷▷ należy zwrócić uwagę na fakt, że niezwykle istotne jest, by ankieta została
wypełniona przez każdego, łącznie z tymi osobami, które obecnie dojeżdżają zrównoważonymi formami mobilności, bo pozwoli to uzyskać informację
o jakości usług i warunkach podróży;
▷▷ należy zaznaczyć, iż zgromadzone informacje będą traktowane jako poufne
oraz zostaną użyte tylko w określonym celu.
▶▶ zastosować odpowiedni sposób dystrybucji ankiety – ankieta w zależności od
specyfiki zakładu pracy, może być udostępniona w wersji on-line, papierowej,
a najlepiej w obu (np. w zakładach produkcyjnych, gdzie pracownicy nie mają
dostępu do komputera, ankieta musi być dystrybuowana jako papierowa). Warto
podkreślić, że dystrybucja ankiet realizowana osobiście przez wybrane do tego
celu osoby, które rozdają ankietę, a po pewnym umówionym czasie ją zbierają,
posiada bardziej otwarty i osobisty charakter i pozwala zwiększać responsywność badań. Z kolei ankieta dystrybuowana za pomocą wiadomości e-mail, choć
wygodniejsza dla tego, kto ją przeprowadza, z uwagi na postrzegany bezosobowy
charakter, na ogół odznacza się mniejszą liczbą odpowiedzi. Dla zagwarantowania anonimowości ankiety papierowej można wraz z kwestionariuszem ankiety
rozdawać koperty, w których będzie następował ich zwrot;
▶▶ poinformować ankietowanych, że wśród osób, które wzięły udział w badaniach
ankietowych przeprowadzone zostanie losowanie nagród;
▶▶ dzień przed umówionym terminem oddawania ankiet przypomnieć jeszcze raz
pracownikom o konieczności ich wypełnienia;
▶▶ zadbać o to, by w czasie, w którym planowana jest realizacja badań, nie przeprowadzać innych akcji wiążących się z koniecznością wypełniania ankiety, gdyż
może to skutkować sytuacją, w której pracownicy poirytowani liczbą ankiet, wypełnią kwestionariusz pobieżnie i bez większego zaangażowania;
▶▶ nie przeprowadzać badań przed okresem urlopowym, podczas reorganizacji lub
negocjacji w sprawie umowy zbiorowej, itp.;
▶▶ dla zwiększenia liczby odpowiedzi na ankietę dystrybuowaną on-line – zainstalować w miejscu dostępnym dla pracowników kilku laptopów (np. przy wejściu
w strefę pracownika) i prosić wchodzące/ wychodzące osoby o wypełnienie ankiety; respondentów obdarować drobnymi gadżetami.
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2.2.2. OPRACOWANIE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ
2.2.2.1. POWIĄZANIE CZĘŚCI ANALITYCZNEJ
Z CZĘŚCIĄ PROJEKTOWĄ – DIAGNOZA
Kolejny etap opracowywania planu mobilności (tzw. część projektowa) dotyczy
określenia celów planu mobilności oraz wyboru działań, dzięki którym ich osiągniecie będzie możliwe. Podstawą do opracowania zarówno celów, jak i pakietu działań
jest wykonanie diagnozy sytuacji opisanej w części analitycznej. Dokonując diagnozy – bazując na wynikach inwentaryzacji oraz badań ankietowych zachowań komunikacyjnych i preferencji użytkowników – należy zidentyfikować:
▶▶ główne problemy związane z przemieszczaniem się adresatów planu mobilności
(np. wynikające z nadmiernego użytkowania samochodu) – na podstawie informacji o problemach można będzie określić cele planu mobilności, których osiągnięcie pozwoli zminimalizować istniejące trudności,
▶▶ obecne zachowania i gotowość do ich zmiany – co daje podstawę do określenia
celów planu mobilności i wnioskowania o możliwych efektach jego realizacji,
▶▶ główne problemy związane z dostępnością obiektu dzięki transportowi, braki w zakresie infrastruktury i jakości usług, kwestie wymagające poprawy – na podstawie
tych informacji można będzie określić działania, których realizacja będzie służyć
zminimalizowaniu problemów, uzupełnianiu braków, poprawie warunków podróży, a przez to zachęcaniu do wybierania środków alternatywnych dla samochodu,
▶▶ czynniki ograniczające korzystanie ze środków transportu alternatywnych dla
samochodu – na podstawie tych informacji można będzie określić działania, których realizacja przyczyni się do wyeliminowania czynników lub zminimalizowania ich wpływu,
▶▶ mocne strony w zakresie dostępności obiektu i pozytywne aspekty dotyczące
warunków podróży – ich znajomość pozwoli określić działania umożliwiające
wzmocnienie obecnego potencjału i wykorzystanie go w procesie zachęcania do
zmiany zachowań komunikacyjnych,
▶▶ czynniki warunkujące zmianę zachowań komunikacyjnych na bardziej zrównoważone – ich znajomość umożliwi dobranie działań najbardziej dopasowanych
do oczekiwań i potrzeb użytkowników.

2.2.2.2. OKREŚLENIE CELÓW PLANU MOBILNOŚCI
Kolejnym etapem części projektowej planu mobilności jest określenie jego celów
prowadzących do pożądanych zmian. Cele te zwykle są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i wynikają z chęci ich minimalizacji lub wyeliminowania. Dla przykładu – jeśli problemem jest brak miejsc parkingowych, celem może być zmniejszenie
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zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Wyodrębnia się cel strategiczny z podziałem na cele cząstkowe.
Zazwyczaj cele strategiczne są związane ze zwiększaniem w podróżach użytkowników udziału środków transportu alternatywnych dla samochodu, jak również
z bardziej efektywnym wykorzystaniem miejsca w samochodach oraz zwiększaniem
liczby podróży realizowanych aktywnymi formami mobilności (pieszo, rowerem).
Cele cząstkowe prowadzące do osiągnięcia celów głównych należy formułować
jako cele SMART, tj.27:
▶▶ SPECIFIC (specyficzne) – jasno sprecyzowane i poprawnie zdefiniowane, przekazujące informacje wprost wskazującą na pożądany wynik;
▶▶ MEASURABLE (mierzalne) – możliwe do zmierzenia i zmonitorowania (co umożliwi wnioskowanie o ich realizacji);
▶▶ AMBITIOUS (ambitne) – często niełatwe, stanowiące wyzwanie;
▶▶ REALISTIC (realne) – osiągalne, możliwe do realizacji przy posiadanych zasobach
ludzkich, finansowych i rzeczowych;
▶▶ TIME BOUND (określone w czasie) – z określonym terminem osiągnięcia, realizacji.
Przykład celów:
▶▶ Cel strategiczny – zmiana zachowań komunikacyjnych pracowników w kierunku zwiększenia udziału podróży odbywanych środkami alternatywnymi dla samochodu lub realizowanych poprzez współdzielenie samochodów.
▶▶ Cele cząstkowe, prowadzące do osiągnięcia celu strategicznego:
▷▷ Zmniejszenie udziału podróży odbywanych do pracy samochodem (nie w systemie carpooling) o 22% do 31 maja 20.. r.;
▷▷ Zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy środkami transportu
zbiorowego o 10% do 31 maja 20.. r.;
▷▷ Zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy rowerem o 5% do 31 maja
20.. r.;
▷▷ Zwiększenie udziału podróży odbywanych do pracy w systemie carpooling
o 7% do 31 maja 20.. r.;
▷▷ Utrzymanie udziału podróży odbywanych do pracy pieszo na obecnym poziomie do 31 maja 20.. r.;
▷▷ Zwiększenie udziału środków transportu alternatywnych dla samochodu
w podróżach służbowych pracowników o 25% do 31 maja 20.. r.
27
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Janasz K., Wiśniewska J., Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa, 2014.

2.2.2.3. WYBÓR DZIAŁAŃ DO REALIZACJI
Działania wdrażane w ramach planu mobilności zależą m.in. od charakterystyki
grupy docelowej, wielkości, specyfiki, lokalizacji i dostępności transportowej instytucji czy przedsiębiorstwa. Dlatego też formułowanie ich propozycji należy opierać
na wynikach przeprowadzonych inwentaryzacji i badań ankietowych zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników, uwzględniając jednocześnie ich sugestie
i pomysły oraz zasady polityki zrównoważonej mobilności.
Należy zaznaczyć, że nie ma jednego dobrego rozwiązania, które odpowiadałoby na zróżnicowane potrzeby poszczególnych użytkowników różnych obiektów,
a efektywne plany mobilności zazwyczaj promują różnorodne, alternatywne dla samochodu, środki transportu oraz wykorzystują szeroki wachlarz działań. Wówczas
użytkownik, rezygnując z przejazdów samochodem, ma szansę wybrać takie rozwiązanie, które najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom.
Identyfikując działania do realizacji należy pamiętać o kilku zasadach:
▶▶ działania muszą przyczyniać się do osiągnięcia założonych celów strategicznych
i cząstkowych,
▶▶ dobrze jest wybierać takie działania, które przyczynią się do osiągnięcia wielu celów lub zapewnią integrację różnych środków transportu,
▶▶ ludzie reagują dobrze na inicjatywy prowadzące do uzyskania przez nich korzyści osobistych w postaci skrócenia czasu podróży lub zmniejszenia jej kosztów,
▶▶ plan mobilności powinien zawierać działania należące do następujących trzech
głównych kategorii działań:
▷▷ zapewnienie alternatywy dla odbywania podróży lub zwiększenie wachlarza
opcji w zakresie wyboru środka transportu – poprzez poprawę dostępności,
komfortu, szybkości, pojemności lub niezawodności jednej lub większej liczby
środków opcjonalnych dla własnego samochodu,
▷▷ zachęty dla użytkowników środków innych niż samochód lub współdzielących samochody (np. zachęty finansowe, materialne) oraz rozwiązania działające demobilizująco na użytkowanie samochodu (np. związane z ograniczaniem możliwości parkowania),
▷▷ działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie świadomości transportowej, wiedzy na temat dostępnych opcji transportowych oraz budowanie pozytywnych postaw względem zrównoważonych form
mobilności,
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▶▶ działania powinny być tak wyselekcjonowane, aby umożliwić osiągnięcie efektu synergii (tzw. efekt 2+2=5, w którym rezultaty występujące przy jednoczesnym wdrażaniu wielu rozwiązań są większe od sumy efektów wynikających
z realizacji poszczególnych działań oddzielnie). Wdrażanie rozwiązań skutkuje
występowaniem efektu synergii w sytuacji, gdy wzajemnie się one uzupełniają,
jest zagwarantowana ich integracja i koordynacja (np. udostępnienie przebieralni dla rowerzystów z jednoczesną instalacją strzeżonych i zadaszonych stojaków
rowerowych),
▶▶ rozważając działania adresowane do ludzi młodych, należy mieć na uwadze, iż
jest to grupa, która bardzo dobrze reaguje na innowacyjne rozwiązania i nowinki techniczne,
▶▶ należy zachować równowagę między kosztami a potencjalnymi korzyściami z zastosowania działań oraz uwzględnić poziom ich akceptacji przez użytkowników.
Kluczem do pomyślnej realizacji planu mobilności jest więc wybór działań, które
są najbardziej efektywne, dopasowane do potrzeb użytkowników oraz finansowo
przystępne i faktycznie mają szansę być zrealizowane.
Zidentyfikowane działania należy opisać, podając co najmniej ich cel i zakres
oraz wyszczególniając ewentualne podmioty zewnętrzne, z którymi będzie trzeba
nawiązać współpracę dla ich realizacji.
Poniżej zestawiono przykłady działań realizowanych w planach mobilności.

DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE PRACOWNIKÓW
DO KORZYSTANIA Z ROWERU
Przykładowe działania mające na celu zwiększenie liczby podróży odbywanych
do pracy rowerem, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo
czy instytucję to:
▶▶ zapewnienie strzeżonych i zadaszonych stojaków rowerowych,
▶▶ wymiana istniejących stojaków na stojaki o kształcie przyjaznym użytkownikowi, zadaszenie i monitoring,
▶▶ stworzenie stanowisk samoobsługowych do naprawy rowerów na terenie zakładu pracy,
▶▶ zapewnienie pryszniców, przebieralni,
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▶▶ oferowanie zachęt finansowych za codzienny dojazd rowerem do pracy np. w postaci comiesięcznego dodatku za każdy przejechany jednośladem kilometr,
▶▶ oferowanie dopłat do zakupu roweru np. do wysokości ustalonej kwoty,
▶▶ oferowanie dopłat do abonamentów okresowych na korzystanie z systemu roweru miejskiego,
▶▶ zapewnienie usługi gwarantowanego dowozu do domu taksówką na koszt pracodawcy (ewentualnie pokrycie kosztów dojazdu środkami transportu zbiorowego) dla osób, które dojeżdżają rowerem do pracy, w sytuacji uszkodzenia lub
kradzieży pojazdu,
▶▶ zapewnienie możliwości skorzystania z puli rowerów służbowych w drodze do
i z pracy, w tym wypróbowania różnych modeli, np. rowerów elektrycznych.

Następujące działania służące promowaniu tej formy transportu wymagają negocjacji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
▶▶ uzupełnianie sieci dróg rowerowych gwarantujących dojazd rowerem do obiektu
(współpraca z zarządcą infrastruktury),
▶▶ modernizacja nawierzchni dróg rowerowych (współpraca z zarządcą infrastruktury),
▶▶ lokalizacja stacji roweru miejskiego w sąsiedztwie zakładu pracy oraz w miejscach, gdzie mieszka duża liczba pracowników (współpraca z zarządcą systemu),
▶▶ zapewnienie pracownikom preferencyjnych warunków lub zniżek na korzystanie
z systemu roweru miejskiego (współpraca z zarządcą systemu),
▶▶ oferowanie zachęt finansowych związanych z ubezpieczeniem rowerzystów od
następstw nieszczęśliwych wypadków, w postaci np. wynegocjowania odpowiedniej umowy z ubezpieczycielem dostarczającym polisę grupową NNW w zakresie
wysokości składki, bądź rodzaju i wysokości przysługujących świadczeń, w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadku z udziałem pracownika – rowerzysty (ze szczególnym uwzględnieniem drogi do i z pracy);
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finansowanie (pełne lub częściowe) składki ubezpieczeniowej NNW dedykowanej rowerzystom (współpraca z ubezpieczycielem),
▶▶ obniżki na zakup sprzętu i akcesoriów rowerowych (współpraca z obiektami handlowymi sprzedającymi taki sprzęt);
▶▶ usługi serwisowe na rzecz pracowników oraz zapewnienie zniżek na serwis (współpraca z firmami oferującymi usługi serwisowe).

DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE PRACOWNIKÓW
DO PODRÓŻOWANIA PIESZO
Przykładowe działania mające na celu zwiększenie liczby osób docierających do
obiektu na piechotę, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ zapewnienie przy wyjściu z budynku stojaka z pulą parasoli służbowych dostępnych dla pracowników chcących załatwić sprawy służbowe w godzinach pracy,
wyjść w porze lunchu z budynku lub pożyczyć parasol w deszczowy dzień,
▶▶ zapewnienie zamykanej szafki na buty w budynku, gdzie osoby podróżujące pieszo mogą zostawić swoje buty, w których przychodzą do pracy oraz zmienić na
te, których używają w biurze,
▶▶ zapewnienie zachęt finansowych dla osób podróżujących pieszo, np. w postaci
comiesięcznej dopłaty do pensji,
▶▶ zapewnienie nieoprocentowanej pożyczki na wyposażenie osób podróżujących
pieszo (okrycie wierzchnie, buty).
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Następujące działania służące promowaniu tej formy transportu wymagają negocjacji i współpracy z zarządzającym infrastrukturą miejską:
▶▶ zapewnianie infrastruktury dla pieszych (ciągi piesze, przejścia, kładki itp.) –
współpraca z zarządcą infrastruktury,
▶▶ poprawa jakości podróży pieszych (modernizacja ciągów pieszych i uwalnianie
ich od parkujących samochodów, zapewnianie oświetlenia, atrakcyjnego otoczenia np. w postaci zieleni, etc.) – współpraca z zarządcą infrastruktury.

DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE PRACOWNIKÓW DO KORZYSTANIA
ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Przykładowe działania mające na celu zwiększenie liczby podróży odbywanych
do pracy środkami transportu zbiorowego, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ wprowadzenie autobusów wahadłowych pomiędzy obiektem a najbliższym węzłem przesiadkowym lub parkingiem Park&Ride,
▶▶ zapewnienie pracownikom dofinansowania do biletów okresowych lub ich całkowite finansowanie,
▶▶ zapewnienie biletów „próbnych” (np. krótkookresowych) dla osób, które chciałyby najpierw przetestować, czy transport zbiorowy może być alternatywą dla
dojazdów samochodem,
▶▶ koordynacja godzin pracy z rozkładami jazdy środków transportu publicznego,
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▶▶ zmiana godzin pracy w celu uniknięcia dojazdów w godzinach szczytu, kiedy pojazdy transportu zbiorowego są najbardziej zatłoczone,
▶▶ wprowadzenie elastycznego czasu pracy jako rozwiązania alternatywnego dla
zwiększania pojemności pojazdów transportu zbiorowego, tak aby pracownicy
nie musieli dojeżdżać w godzinach szczytu, gdy w komunikacji zbiorowej panuje
największy tłok.

Działania służące promowaniu tej formy transportu, które wymagają negocjacji
i współpracy z zarządzającym miejskim transportem zbiorowym:
▶▶ zapewnienie nowego środka transportu zbiorowego (np. uruchomienie połączenia autobusowego itp.),
▶▶ zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowego,
▶▶ zmiana przebiegu istniejącej linii,
▶▶ zapewnienie bezpośredniego połączenia z obszarami, w których mieszka duża
liczba pracowników,
▶▶ wprowadzanie systemu priorytetów na ciągach ulicznych gwarantujących dostęp
do obiektu,
▶▶ zapewnienie nowoczesnego taboru, zwiększenie pojemności pojazdów obsługujących pobliskie przystanki,
▶▶ zmiana lokalizacji przystanku,
▶▶ wyposażenie przystanków w wiaty i miejsca siedzące, oświetlenie, poprawa infrastruktury peronu,
▶▶ zapewnienie możliwości kupna biletów w automatach zainstalowanych w pojazdach
kursujących na liniach dowożących do obiektu lub na pobliskich przystankach.
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DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA
Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Przykładowe działania mające na celu zwiększenie liczby podróży odbywanych
do pracy poprzez współdzielenie samochodów, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ zapewnienie formy łączenia osób zainteresowanych uczestnictwem w systemie
carpooling, np. poprzez: uruchomienie specjalnej strony/ platformy internetowej dedykowanej tylko pracownikom lub także innym osobom podróżującym do
pobliskich generatorów ruchu (np. w przypadku lokalizacji zakładu pracy w obszarze biznesowym), informacje dystrybuowane w intranecie lub innej sieci wewnętrznej, udostępnianie rozwiązań doraźnych np. specjalnej tablicy, umieszczonej w łatwo dostępnym dla pracowników miejscu, na której mogliby oni
przypinać kartki z informacją o dysponowaniu wolnym miejscem w samochodzie lub chęci skorzystania z takiego miejsca,
▶▶ organizacja wydarzeń typu „poranek z kawą”, które byłyby okazją do spotkania
osób zainteresowanych dojeżdżaniem w systemie carpoolingu umożliwiających
poznanie potencjalnych towarzyszy podróży,
▶▶ organizacja systemu vanpooling, w którym grupa pracowników dojeżdża jednym
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mikrobusem, zapewnianym przez pracodawcę; koszty funkcjonowania systemu
są całkowicie lub częściowo finansowane przez pracodawcę (np. pracownicy pokrywają koszt paliwa),
▶▶ zapewnienie preferencyjnych miejsc parkingowych dla użytkowników systemu
carpooling/ vanpooling, zlokalizowanych blisko wejścia do budynku,
▶▶ zapewnienie preferencyjnych opłat parkingowych lub bezpłatnych miejsc parkingowych dla użytkowników systemu carpooling/ vanpooling,
▶▶ zapewnienie pasażerom carpooling/ vanpooling usługi gwarantowanego dojazdu do i z pracy na koszt pracodawcy w sytuacji niedyspozycji kierowcy lub usterki jego samochodu albo w razie konieczności pozostania w pracy dłużej lub przybycia do niej wcześniej,
▶▶ organizowanie pracy w trybie zmianowym z uwzględnieniem miejsca zamieszkania pracowników tak, aby dojeżdżając do pracy mogli współkorzystać
z samochodów,
▶▶ oferowanie zachęt finansowych dla użytkowników systemu carpooling np. w postaci dodatków do pensji.

Rys. 2.4. Przykładowe oznakowanie
pionowe miejsc parkingowych dla
użytkowników systemu carpooling

Rys. 2.5. Oznakowanie poziome miejsc
przeznaczonych dla użytkowników systemu
carpoolig na terenie Ohlone College (USA)

Źródło: www.ridesearch.biz.

Źródło: www.ohlone.edu.

Następujące działania służące promowaniu bardziej efektywnego wykorzystania
samochodów wymagają negocjacji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
▶▶ lokalizacja stacji systemu carsharing w sąsiedztwie lub na terenie obiektu/ obszaru (współpraca z zarządcą systemu),
▶▶ zniżki dla pracowników na usługi systemu carsharing wynegocjowane z jego zarządcą (współpraca z zarządcą systemu).
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PARKOWANIA,
WPŁYWAJĄCE NA OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Przykładowe działania, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ zmniejszenie liczby miejsc parkingowych,
▶▶ zmiana struktury opłat za parkowanie (uzależnienie wysokości opłat od czasu
lub częstotliwości parkowania, dystansu lub czasu dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, itp.),
▶▶ wprowadzenie możliwości parkowania na parkingu pracowniczym jedynie
w określone dni tygodnia,
▶▶ wprowadzenie nowego systemu przyznawania prawa do korzystania z miejsca
parkingowego (np. prawo to może przysługiwać tylko użytkownikom systemu
carpooling, w drugiej kolejności użytkownikom mieszkającym w najbardziej oddalonych rejonach, z utrudnionym dojazdem transportem zbiorowym),
▶▶ oddawanie przestrzeni parkingowej rowerzystom (stojaki) oraz użytkownikom
systemu carpooling (preferencyjne miejsca parkingowe),
▶▶ zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego (ang. parking cash out) w wysokości dotacji do miejsca parkingowego pracownikom, którzy rezygnują z miejsca parkingowego i podróżują środkiem transportu innym niż samochód,
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▶▶ wprowadzenie odpłatności za dotychczas darmowe miejsca parkingowe na parkingu firmowym,
▶▶ zmniejszenie przez firmę dotacji do miejsc parkingowych (pracownik musi sam
pokrywać część lub całość kosztów miejsca parkingowego),
▶▶ stworzenie w pobliżu wejścia do budynku miejsc parkingowych „Pocałuj i Jedź”
(„Kiss and Ride”), z którego mogą korzystać pracownicy podwożeni przez kogoś
innego.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ CZASU PRACY, MAJĄCE
NA CELU OGRANICZANIE LICZBY WYKONYWANYCH PODRÓŻY
ORAZ ZACHĘCANIE DO DOJAZDÓW REALIZOWANYCH
ŚRODKAMI INNYMI NIŻ SAMOCHÓD
▶▶ umożliwienie pracownikom pracy w domu i kontaktu z pracodawcą za pomocą
telefonu, internetu,
▶▶ wprowadzanie tzw. skompensowanego tygodnia pracy – praca odbywa się np. 4
razy w tygodniu po 10 godzin, zamiast 5 razy w tygodniu po 8 godzin,
▶▶ wprowadzenie elastycznego czasu pracy – gdzie pracownik może wybrać, w jaki
sposób tygodniowo lub rocznie wypracuje żądaną liczbę godzin,
▶▶ wprowadzenie elastycznych godzin pracy (pracownik jest zobowiązany do przepracowania na terenie zakładu pracy 8 godzin dziennie, ale sam może wybrać,
o której przyjdzie do pracy i o której ją opuści),
▶▶ wprowadzenie częściowo elastycznych godzin pracy (pracownik jest zobowiązany do przepracowania na terenie zakładu pracy 8 godzin dziennie, a rozpoczęcie
i zakończenie pracy musi nastąpić w określonym czasie, np. pomiędzy godziną
7.00 a 9.00 oraz 15.00 a 17.00),
▶▶ koordynacja godzin pracy z rozkładami jazdy środków transportu publicznego,
▶▶ zmiana godzin pracy w celu uniknięcia dojazdów w godzinach szczytu.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZANIE
WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODÓW W PODRÓŻACH
I WYJAZDACH SŁUŻBOWYCH
Realizując plan mobilności należy dążyć do tego, aby, poprzez odpowiednią organizację oraz system zachęt, redukować potrzebę podróży i wyjazdów służbowych
oraz wprowadzić następującą hierarchię wykorzystywanych środków transportu:
▶▶ Na krótsze odległości – podróże piesze i rowerowe;
▶▶ Na dłuższe odległości: przede wszystkim środki transportu zbiorowego;
▶▶ W ostateczności – samochód (w następującej kolejności: carsharing, taxi, samochód służbowy, samochód prywatny).
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Przykładowe działania wpływające na ograniczenie wykorzystywania samochodów w podróżach i wyjazdach służbowych, które mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ ograniczanie liczby podróży i wyjazdów służbowych do niezbędnego minimum
i zastępowanie ich telekonferencjami lub rozmowami odbywanymi z użyciem
programu np. Skype,
▶▶ wprowadzenie puli rowerów służbowych, w tym elektrycznych,
▶▶ oddanie do dyspozycji pracowników, wykonujących podróże służbowe na piechotę lub rowerem, płaszczy przeciwdeszczowych, parasoli, kaloszy,
▶▶ zapewnienie puli biletów na podróże służbowe realizowane środkami transportu
zbiorowego, najlepiej biletów okresowych na okaziciela,
▶▶ zmiana zasady przyznawania ryczałtów – przyznawanie ryczałtu na samochód
w taki sposób, aby przysługiwał on pracownikom tylko w przypadku podróży
służbowych, realizowanych na większe odległości, np. powyżej 10 km lub gdy
podróż służbowa odbywa się do miejsc słabo skomunikowanych transportem
zbiorowym; w przeciwnym przypadku pracownik jest zobowiązany do skorzystania z usług transportu zbiorowego lub odbycia podróży służbowej rowerem,
▶▶ stopniowe ograniczanie floty samochodów służbowych, a w zamian zachęcanie
do korzystania z systemu carsharingu.
Działania wpływające na ograniczenie wykorzystywania samochodów w podróżach i wyjazdach służbowych wymagające negocjacji i współpracy z podmiotami
zewnętrznymi:
▶▶ poprawa dostępu do carsharingu poprzez negocjacje z zarządcą systemu w kwestii preferencyjnych warunków korzystania z usługi w podróżach służbowych
pracowników (współpraca z zarządcą systemu),
▶▶ udostępnienie na terenie obiektu lub przy wejściu do niego terenu na miejsca parkingowe systemu carsharingu (współpraca z zarządcą systemu).

INNE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU
OGRANICZENIE LICZBY ODBYWANYCH PODRÓŻY
Warto zaznaczyć, że częstym powodem wykorzystywania samochodu w dojazdach do pracy są także inne obowiązki (np. podwożenie dzieci do przedszkola, zakupy, itp.). Pracodawca, współpracując z różnymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji poniższych działań organizacyjnych i infrastrukturalnych, może
wpływać na ograniczenie liczby podróży wykonywanych poza pracą, a przez to
zmniejszać użytkowanie samochodu w dojazdach do pracy, np.:
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▶▶ stworzenie żłobka/ przedszkola na terenie przedsiębiorstwa/ instytucji,
▶▶ uruchomienie na terenie przedsiębiorstwa/ instytucji sklepiku/ baru/ stołówki
z artykułami spożywczymi/ jedzeniem lub instalacja automatów z żywnością,
▶▶ uruchomienie usługi dowozu artykułów spożywczych na teren przedsiębiorstwa/ instytucji,
▶▶ uruchomienie innych usług, typu centrum fitness, bankomat, oddział banku, gabinet lekarski, itp. na terenie przedsiębiorstwa/ instytucji.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I EDUKACYJNE
Przykładowe działania informacyjne i edukacyjne, które mogą być realizowane
samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ dostarczanie informacji dotyczących dostępności obiektu/ obszaru różnymi
środkami transportu przy użyciu intranetu, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, strony internetowej, broszur, ulotek, plakatów, etc.
▶▶ wprowadzenie systemu oznakowania tras dla pieszych/ rowerzystów na terenie
przedsiębiorstwa,
▶▶ udostępnianie map np. z siecią transportu publicznego lub siecią dróg dla rowerów, map z izochronami dojścia pieszego/ dojazdu rowerem do obiektu oraz
lokalizacją ważnych punktów na trasie takimi jak: sklep, przychodnia, apteka,
szkoła, przedszkole,
▶▶ rozpowszechnianie informacji o zasadach ruchu drogowego, obowiązkowym
wyposażeniu roweru, standardach bezpieczeństwa (kamizelki odblaskowe itd.),
▶▶ dystrybucja wydawanej cyklicznie, np. co roku, broszury z informacjami o tym,
jakie działania planu mobilności udało się wdrożyć w roku poprzednim i jakie są
tego efekty, np. ilu pracowników korzysta z zachęt finansowych itp.,
▶▶ organizacja warsztatów na temat zrównoważonej mobilności oraz racjonalizacji
sposobów dojazdów do pracy i podróży służbowych,
▶▶ udzielanie nowo zatrudnionym osobom, w ramach odbywanych szkoleń BHP,
informacji o realizowanym planie mobilności, wdrożonych rozwiązaniach i zachętach oferowanych przez pracodawcę do odbywania podróży alternatywnymi
dla samochodu formami lokomocji; oferowanie specjalnej „wyprawki” z materiałami edukacyjnym i promocyjnymi,
▶▶ oferowanie usługi informacji spersonalizowanej, przygotowanej na życzenie pracownika i dostosowanej do jego potrzeb, obejmującej indywidualny plan podróży wraz z kalkulacją czasu i kosztów podróży oraz emisji CO2 w zależności od
użytego środka transportu.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I MARKETINGOWE
Przykładowe działania promocyjne i marketingowe, które mogą być realizowane
samodzielnie przez przedsiębiorstwo/ instytucję to:
▶▶ organizacja w sezonie rowerowym akcji typu „Rowerem do pracy”, podczas której pracownicy rywalizują ze sobą w kwestii przejechanych rowerem kilometrów
i niewyemitowanych w ten sposób kilogramów CO2; na koniec sezonu zwycięzca
otrzymuje atrakcyjną nagrodę, np. voucher do sklepu rowerowego;
▶▶ organizacja kilkutygodniowych konkursów dla pracowników podróżujących
pieszo do pracy (np. kto chodzi najwięcej, najdalej, codziennie); działanie wymaga zaopatrzenia uczestników konkursu w krokomierze;
▶▶ organizacja kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej, towarzyszącej uruchomieniu systemu carpoolingu; kampania taka powinna wykorzystywać różne
środki i nośniki informacji (spotkanie z pracownikami, ulotki, plakaty, informacje
e-mailowe), przekazujące treści o tym, w jaki sposób korzystać z systemu, o pożytkach płynących z partycypacji w nim oraz o ułatwieniach i zachętach oferowanych
użytkownikom. Podczas kampanii powinno się dystrybuować wśród osób deklarujących chęć dojazdów w systemie carpoolingu gadżety związane z taką formą
podróżowania, np. kubki termiczne, kamizelki odblaskowe, skrobaczki do szyb
czy apteczki;
▶▶ dystrybucja akcesoriów rowerowych na początku każdego sezonu rowerowego
(peleryna przeciwdeszczowa, pompka do roweru, bidon, odblaski zwiększające
bezpieczeństwo rowerzystów na drodze, itp.);
▶▶ okresowe nagrody (np. raz w roku) dla osób aktywnie korzystających z systemu
carpoolingu (vouchery na paliwo dla kierowców lub na usługę czyszczenia pojazdu, drobne gadżety dla pasażerów);
▶▶ dystrybucja akcesoriów dla pracowników podróżujących pieszo do pracy (np. kalosze, peleryna przeciwdeszczowa, krokomierz, itp.);
▶▶ zapewnianie „przykładu z góry” – kierownictwo prezentuje proekologiczne zachowania komunikacyjne, np. przy okazji różnego rodzaju wydarzeń uczestniczy
w przejażdżkach rowerowych, itp.;
▶▶ organizacja wydarzeń dla pracowników i ich rodzin, np. w czasie „Tygodnia Zrównoważonej Mobilności”; wydarzenie takie może dotyczyć wszystkich lub jednego środka transportu; dla przykładu – event rowerowy może obfitować w atrakcje typu stoisko informacyjne o możliwości podróżowania rowerem, darmowy
serwis rowerowy dla uczestników, akcja znakowania rowerów przeprowadzana
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przez policję, mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci, służące nauce
przepisów ruchu drogowego, szkolenia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, możliwość zdobycia karty rowerowej, warsztaty na temat konserwacji rowerów, wykład z udziałem przedstawicieli policji na temat bezpiecznego poruszania się rowerem oraz chronienia pojazdów przed kradzieżą, drobne konkursy
z nagrodami itp. (powyższe działania, w zależności od tematyki i zakresu, mogą
wymagać współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi, np. w przypadku
eventu rowerowego z firmami sprzedającymi sprzęt rowerowy i prowadzącymi
serwis rowerów, zarządcą infrastruktury, wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego, policją, mediami, itp.).

2.2.2.4. ZASADY DOBORU DZIAŁAŃ W ZALEŻNOŚCI OD
REZULTATÓW UZYSKANYCH W CZĘŚCI ANALITYCZNEJ
Chociaż każdy plan mobilności, a co się z tym wiąże – pakiet działań do wdrożenia – jest inny, bo musi być ściśle dopasowany do charakterystyki adresatów,
wielkości, specyfiki, lokalizacji i dostępności transportowej zakładu pracy, to można wskazać pewne zasady wspomagające dobór działań w zależności od rezultatów uzyskanych w części analitycznej. Przede wszystkim należy skupić się na tych
środkach transportu, z których pracownicy gotowi są korzystać oraz w pierwszej
kolejności wybrać takie działania i rozwiązania, które zyskały ich akceptację. Należy jednocześnie mieć na uwadze zasadę „kija i marchewki”, a więc oprócz działań
zachęcających do używania środków alternatywnych dla samochodu wybrać takie,
które skutecznie zniechęcą do korzystania z niego. Zasady doboru działań zestawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Zasady doboru działań w zależności od rezultatów części analitycznej
Wyniki inwentaryzacji

Możliwe działania do zastosowania

Stałe godziny pracy, praca zmianowa

Działania promujące system carpooling

Pracownicy nie są ograniczeni koniecznością
pozostawania w pracy 8 godzin, 5 razy
w tygodniu

Działania związane z organizacją czasu pracy,
np. wprowadzenie czasu elastycznego lub
pracy zdalnej

Rozwiązania promujące samochód
w podróżach służbowych lub niedostateczne
zachęty do realizowania ich środkami innymi
niż samochód

Działania mające na celu zwiększanie podróży
służbowych innymi niż samochód środkami
transportu
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Brak informacji o możliwościach
podróżowania środkami innymi niż
samochody

Realizacja działań informacyjnych

Problemy z parkowaniem

Działania związane z zarządzaniem
parkowaniem, np. różnicowanie dostępu
do parkingu, wprowadzenie opłaty za
parkowanie, zwiększenie kosztu parkowania,
itp.

Brak powiązań transportem zbiorowym

Zapewnienia powiązań transportem
zbiorowym, np. wprowadzenie autobusu
firmowego kursującego do najbliższego węzła
przesiadkowego itp.

Niska jakość usług transportu zbiorowego,
np. niska częstotliwość kursowania linii, niski
komfort podróży.

Ewentualne negocjacje z zarządcą transportu
mające na celu poprawę jakości usług
transportu zbiorowego, np. zwiększenie
częstotliwości, zwiększenie komfortu
podróży.

Brak lub niska jakość infrastruktury
przystankowej

Ewentualne negocjacje z zarządcą transportu
mające na celu zapewnienie lub poprawę
jakości infrastruktury przystankowej

Brak infrastruktury dla rowerzystów lub jej
niska jakość

Ewentualne negocjacje z zarządcą transportu
mające na celu zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury lub poprawę jej jakości

Brak infrastruktury dla pieszych lub jej niska
jakość

Ewentualne negocjacje z zarządcą transportu
mające na celu zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury lub poprawę jej jakości

Dobre warunki poruszania się
poszczególnymi, alternatywnymi dla
samochodu, środkami transportu

Działania organizacyjne i promocyjne
oraz zachęty finansowe i materialne do ich
używania

Wyniki ankiety

Możliwe działania do zastosowania

Duży udział ludzi młodych

Działania związane z zastosowaniem
innowacyjnych technologii, np. aplikacji
na telefon
Działania związane z promowaniem ruchu
rowerowego

Duża liczba pracowników mieszkająca
w określonym obszarze miasta

Negocjacje z zarządcami transportu
celem poprawy warunków podróży
do tych obszarów środkami innymi niż
samochód

Duża liczba pracowników mieszkająca
w zasięgu podróży pieszej (w promieniu ok.
1 km)

Działania związane z promocją podróży
pieszych

Duża liczba pracowników mieszkająca
w zasięgu dojazdu rowerem (w promieniu od
5 do 7 km)

Działania związane z promocją roweru
i poprawą warunków podróży rowerem
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Duża liczba pracowników pochodząca
z odleglejszych obszarów miasta lub spoza
niego, ale mieszkająca blisko siebie lub na
trasie przejazdu do pracy

Działania związane z promocją systemu
carpooling

Przyczyny wyboru samochodu

Działania będące odpowiedzią na główne
powody wyboru samochodu, np. mające
poprawić komfort podróży lub skrócić czas
podróży innymi środkami, jeśli głównymi
powodami wyboru samochodu były wygoda
i oszczędność czasu podróży, itp.

Czynniki, które mogłyby zachęcić do zmiany
samochodu na inne środki transportu

Działania związane z najczęściej
wskazywanymi czynnikami

Czynniki zniechęcające do zmiany
samochodu na inne środki transportu

Działania mające na celu wyeliminowanie
czynników zniechęcających

Czynniki, które mogłyby zachęcić do
współdzielenia samochodu w podróżach do
pracy

Działania związane z najczęściej
wskazywanymi czynnikami

Czynniki zniechęcające do współdzielenia
samochodów

Działania mające na celu wyeliminowanie
czynników zniechęcających

Czynniki zniechęcające do podróżowania
samochodem do pracy

Działania związane z najczęściej
wskazywanymi czynnikami zniechęcającymi

Niski poziom wiedzy na temat możliwości
podróżowania poszczególnymi środkami
transportu

Zapewnienie informacji, edukowanie
o możliwościach podróżowania
poszczególnymi środkami transportu

Problemy związane z podróżą do pracy
wskazywane przez ankietowanych

Działania majce na celu rozwiązanie
najczęściej występujących problemów

Pomysły na rozwiązanie problemów
związanych z podróżą do pracy

Działania oparte na pomysłach
ankietowanych

2.2.3. OPRACOWANIE CZĘŚCI ZOBOWIĄZUJĄCEJ
W kolejnym etapie tworzenia planu mobilności należy rozpatrzyć zagadnienia
finansowe związane z jego realizacją, kwestie zasobów ludzkich zaangażowanych
w ten proces (w tym ustalić zakres odpowiedzialności za wdrażanie poszczególnych
działań) oraz określić terminy realizacji działań.

2.2.3.1. ZASOBY FINANSOWE
Kwestie finansowe, które należy uwzględnić planując realizację planu mobilności
dotyczą:
▶▶ kosztów wdrożenia i utrzymania działań,
▶▶ korzyści finansowych wynikających z wdrażania działań,
▶▶ źródeł finansowania.
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KOSZTY WDROŻENIA I UTRZYMANIA DZIAŁAŃ
Realizacja działań przewidzianych w planie mobilności generuje koszty, zarówno jeśli chodzi o finanse, jak i czas. Generalnie koszty te można podzielić na dwie kategorie:
▶▶ jednorazowe wydatki związane z wdrożeniem bądź organizacją działań (np.
cena instalacji stojaków rowerowych, remontu pomieszczenia przeznaczonego
na przebieralnie dla cyklistów, organizacji happeningu rowerowego, itp.),
▶▶ wydatki stałe (koszty personelu, dopłaty do biletów okresowych, koszty komunikacji i materiałów informacyjnych, itp.).
Koszty, jakich będzie wymagało wdrożenie i utrzymanie działań zależą m.in od:
▶▶ wielkości, lokalizacji i mocnych stron obiektu,
▶▶ liczby pracowników objętych działaniami,
▶▶ liczby, specyfiki i zakresu zaproponowanych działań,
▶▶ wsparcia finansowego udzielanego przez sponsorów (np. firm świadczących nieodpłatne usługi serwisowania rowerów dla pracowników).
Dla każdego instrumentu wybranego do realizacji należy oszacować koszty
wdrożenia i ewentualnego utrzymania. Przykładowe nakłady finansowe na realizację działań zestawiono w tabeli 2.3.

KORZYŚCI FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA
NAJLEPSZYCH PRAKTYK
Wydatki właścicieli lub zarządców obiektów związane z mobilnością adresatów planu mobilności (np.
budowa nowego parkingu, utrzymywanie istniejących
miejsc parkingowych, utrzymanie floty pojazdów
służbowych, itp.) mogą być dość wysokie, ale poprzez
realizację planu mobilności możliwe jest ich zmniejszenie – wskutek redukcji potrzeb parkingowych oraz
ograniczenia liczby podróży służbowych. Nastąpić to
może również poprzez zastosowanie instrumentów,
które pozwalają generować zysk, a do takich należy np. wprowadzenie odpłatności za
parkowanie samochodów oraz zwiększenie kosztu parkowania. Przychody uzyskane
w ten sposób można przeznaczyć na realizację innych działań przewidzianych w planie.
W związku z powyższym dla każdego działania warto wykonać kalkulację finansową.
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ŹRÓDŁA FINASOWANIA
Źródła, z których może być finansowana realizacja i utrzymanie działań to:
▶▶ środki własne przedsiębiorstwa/ instytucji (w tym środki zaoszczędzone wskutek
zastosowania innych działań oraz środki pozyskane w wyniku wdrożenia działań,
takich jak np. opłaty za parkowanie samochodów),
▶▶ środki zewnętrzne pochodzenia lokalnego (przykładem może być wsparcie finansowe otrzymane od władz lokalnych np. w postaci dofinansowania do wdrożenia konkretnych instrumentów albo wsparcie w postaci rzeczowej, np. zapewnienie infrastruktury takiej jak stacja rowerów miejskich w sąsiedztwie obiektu/ w obszarze),
▶▶ środki UE pochodzące z programów dotyczących zrównoważonego rozwoju
i mobilności.
Przykładowe źródła finansowania zestawiono w tabeli 2.3.
Tabela 2.3. Przykładowe nakłady finansowe na realizację działań oraz źródła finansowania
Cel planu
mobilności

Zwiększenie
udziału podróży
odbywanych do
pracy środkami
transportu
zbiorowego

Działanie
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Wielkość nakładów

Dopłaty do imiennych biletów
okresowych transportu publicznego

Środki
własne

Finansowanie biletów
kwartalnych (1,2
strefa) – imienne:
dopłata np. 50%/
kwartał;
dopłata np. 70%/
kwartał

Finansowanie 3-dniowych biletów,
dobowych lub krótkookresowych
dla osób wahających się, czy zmienić
samochód na środek transportu
zbiorowego

Środki
własne

Bilety 3 dniowe
(na 1,2 strefę)
x zł /akcję

Wprowadzenie elastycznych godzin
pracy

Zwiększenie
udziału podróży
odbywanych do
pracy rowerem

Źródła
finansowania

-

-

Organizacja akcji „Rowerem do
pracy”

Środki
własne,
Środki
sponsorów

x zł - y zł każdorazowo

Wymiana istniejących stojaków na
przyjazne dla użytkownika

Środki
własne

Ustawienie jednego
stojaka rowerowego
– x zł

Zapewnienie narzędzi do
naprawy rowerów, dostępnych dla
pracowników

Środki
własne

x zł

Cel planu
mobilności

Zwiększenie
udziału podróży
odbywanych do
pracy w systemie
carpooling

Zwiększenie
udziału podróży
odbywanych do
pracy pieszo

Zwiększenie
udziału środków
transportu
alternatywnych
dla samochodu
w podróżach
służbowych
pracowników

Działanie

Źródła
finansowania

Wielkość nakładów

Organizacja półgodzinnego wydarzenia „poranek z kawą” dla poznania się
potencjalnych użytkowników systemu

Środki
własne

x zł

Zapewnienie miejsc parkingowych
dla osób podróżujących w systemie
carpooling

Środki
własne

x zł

Zapewnienie usługi
gwarantowanego dojazdu do/
z pracy na koszt pracodawcy
w przypadku niedyspozycji kierowcy
lub awarii samochodu

Środki
własne

x zł/rok

Zapewnienie stojaka na parasole
przy wyjściu z budynku

Środki
własne

x zł

Organizacja konkursów dotyczących
podróżowania pieszo do pracy

Środki
własne,
Środki
sponsorów

x zł każdorazowo

Zwiększenie wykorzystania środków
telekomunikacji do załatwiania
spraw służbowych

-

Udostępnienie pracownikom puli
rowerów służbowych – np. 4 szt.

Środki
własne

Negocjacje z zarządcą systemu
carsharingu w kwestii
preferencyjnych warunków
korzystania z usługi w podróżach
służbowych

-

x zł - y zł na zakup np.
4 rowerów,
x zł miesięcznie na
utrzymanie rowerów

-

2.2.3.2. ZASOBY LUDZKIE
Jak wskazano w punkcie 2.1.2, przystępując do tworzenia koncepcji planu
mobilności dobrze jest powołać osobę,
która będzie odpowiedzialna za jego realizację, tj. menedżera mobilności oraz
Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Planu Mobilności, wspierający menedżera w jego działaniach. Na tym etapie
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opracowywania planu mobilności musi nastąpić podział obowiązków oraz wytypowanie osób i jednostek (wydziałów/ działów/ departamentów) odpowiedzialnych za
realizację poszczególnych działań. Sugeruje się, by za większość działań oraz za kontakt i współpracę z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialny był menedżer mobilności. Z kolei reprezentanci poszczególnych wydziałów/ działów/ departamentów
wchodzących w skład Zespołu Zadaniowego powinni przejąć odpowiedzialność za
realizację zadań związanych bezpośrednio z działalnością ich jednostek lub wspomagać w tym zakresie menadżera mobilności. Dla przykładu:
▶▶ w organizację działań marketingowych powinien być zaangażowany dział marketingu/ promocji,
▶▶ instalacją stojaków rowerowych powinien zająć się dział techniczny/ zarządca
obiektu itp.
▶▶ za pozyskiwanie funduszy UE na realizację działań powinien być odpowiedzialny dział funduszy UE itp.
▶▶ za kwestie zachęt finansowych, np. związanych z ubezpieczeniem rowerzystów
może być odpowiedzialny dział spraw socjalnych,
▶▶ dział zamówień publicznych powinien przejąć kwestie zamówień publicznych
niezbędnych do realizacji działań itp.

2.2.3.3. TERMIN REALIZACJI
Plan wdrażania musi zostać uzupełniony o terminy realizacji poszczególnych czynności. Przy ich ustalaniu warto pamiętać
o następujących uwarunkowaniach:
▶▶ pory roku (np. ruch rowerowy – happeningi czy punkt
napraw rowerów dobrze jest zorganizować na wiosnę,
kiedy zaczyna się sezon rowerowy, natomiast w sezonie jesienno-zimowym można skupić się na promocji innych środków transportu),
▶▶ ograniczenia zasobów finansowych i ludzkich (np. okresy, w których dostępność pracowników będzie mniejsza, jak sezon wakacyjny, gdy część osób jest na urlopach),
▶▶ cykle operacyjne (np. okresy zatwierdzania i wydatkowania budżetu),
▶▶ harmonogram realizacji usług zlecanych na zewnątrz (np. czas wykonania usługi
przez podwykonawcę),
▶▶ zasady i czas niezbędny do dotrzymania procedur zamówień publicznych,
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▶▶ wybór nowych władz (na kilka miesięcy przed i po wyborach istnieje możliwość opóźnienia lub zahamowania prac wdrożeniowych. Można się spodziewać niechęci decydentów do podejmowania decyzji związanych z wprowadzeniem niepopularnych,
kontrowersyjnych rozwiązań np. restrykcji w parkowaniu samochodów).
Na początku dobrze jest wprowadzić praktyczne, stosunkowo łatwe do realizacji
w krótkim okresie środki akceptowane przez użytkowników i gwarantujące szybkie rezultaty (np. udostępnienie pryszniców i przebieralni dla rowerzystów). Z kolei działania
kontrowersyjne, restrykcyjne dobrze jest zastosować dopiero po nich.
Część zobowiązującą należy przedstawić w formie tabeli. Przykładowy wzór matrycy, określający cele planu mobilności wraz z przyporządkowanymi do niego zadaniami,
osobami odpowiedzialnymi za realizację, spodziewanymi kosztami oraz terminami,
a także miernikami realizacji danego celu przedstawiono w tabeli 2.4.
Tabela 2.4. Przykładowy wzór matrycy, określający cele wraz z przyporządkowanymi do
danego celu zadaniami, osobami odpowiedzialnymi za realizację, spodziewanymi kosztami,
terminami oraz miernikami realizacji danego celu

Cel planu
mobilności

Działanie

Dopłaty do
imiennych biletów
okresowych
transportu
publicznego
Zwiększenie
udziału
podróży
odbywanych do
pracy środkami
transportu
zbiorowego

Finansowanie
3-dniowych
biletów,
dobowych lub
krótkookresowych
dla osób
wahających się,
czy zmienić
samochód na
środek transportu
zbiorowego

Termin
realizacji
(kolejny
miesiąc od
rozpoczęcia
realizacji
planu)

Miesiąc 1

Osoby
odpowiedzialne

Menadżer
mobilności

Źródła
finansowania

Środki własne

Wielkość
nakładów

Wskaźniki dla
monitorowania
i oceny stopnia
realizacji celów

Finansowanie
biletów
kwartalnych
(1,2 strefa)
– imienne:
dopłata np.
50%:
x zł/kwartał;
dopłata np.
70%:
x zł/kwartał
Udział podróży
odbywanych do
pracy środkami
transportu
zbiorowego [%]

Miesiąc 3

Menadżer
mobilności

Środki własne

Bilety 3 dniowe
(na 1,2 strefę)
x zł /akcję
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Cel planu
mobilności

Termin
realizacji
(kolejny
miesiąc od
rozpoczęcia
realizacji
planu)

Osoby
odpowiedzialne

Źródła
finansowania

Wielkość
nakładów

Każdorazowo
podczas
sezonu
rowerowego

Menadżer
mobilności,
Dział
Marketingu/
Promocji

Środki własne,
Środki
sponsorów

x zł – y zł
każdorazowo

Wymiana
istniejących
stojaków na
przyjazne dla
użytkownika

Miesiąc 3

Dział
techniczny/
Zarządca
budynku

Środki własne

Zapewnienie
narzędzi do
naprawy rowerów,
dostępnych dla
pracowników

Miesiąc 2

Menadżer
mobilności

Środki własne

x zł

Miesiąc 1

Menadżer
mobilności,
Dział
Marketingu/
Promocji

Środki własne

x zł

Działanie

Organizacja akcji
„Rowerem do
pracy”

Zwiększenie
udziału
podróży
odbywanych do
pracy rowerem

Zwiększenie
udziału
podróży
odbywanych
do pracy
w systemie
carpooling
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Organizacja
półgodzinnego
wydarzenia
„poranek z kawą”
dla poznania się
potencjalnych
użytkowników
systemu

Zapewnienie
miejsc
parkingowych
dla osób
podróżujących
w systemie
carpooling

Ustawienie
jednego stojaka
rowerowego
– x zł

Wskaźniki dla
monitorowania
i oceny stopnia
realizacji celów

Udział podróży
odbywanych do
pracy rowerem
[%]

Udział podróży
odbywanych
do pracy
w systemie
carpooling [%]

Miesiąc 1

Dział
techniczny/
Zarządca
obiektu

Środki własne

x zł

Cel planu
mobilności

Zwiększenie
udziału
podróży
odbywanych
do pracy
w systemie
carpooling

Działanie

Zapewnienie usługi
gwarantowanego
dojazdu do/
z pracy na koszt
pracodawcy
w przypadku
niedyspozycji
kierowcy lub awarii
samochodu

Zapewnienie
stojaka na parasole
przy wyjściu
z budynku

Termin
realizacji
(kolejny
miesiąc od
rozpoczęcia
realizacji
planu)

Osoby
odpowiedzialne

Źródła
finansowania

Wielkość
nakładów

Miesiąc 1

Menadżer
mobilności

Środki własne

x zł/rok

Miesiąc 1

Menadżer
mobilności

Środki własne

x zł

Zwiększenie
udziału
podróży
odbywanych do
pracy pieszo

Wskaźniki dla
monitorowania
i oceny stopnia
realizacji celów

Udział podróży
odbywanych
do pracy
w systemie
carpooling [%]

Udział podróży
odbywanych
do pracy pieszo
[%]
Organizacja
konkursów
dotyczących
podróżowania
pieszo do pracy

Każdorazowo
w sezonie:
kwiecień
– październik

Menadżer
mobilności

Środki własne,
Środki
sponsorów

x zł
każdorazowo
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Cel planu
mobilności

Działanie

Zwiększenie
wykorzystania
środków
telekomunikacji do
załatwiania spraw
służbowych

Zwiększenie
udziału
środków
transportu
alternatywnych
dla samochodu
w podróżach
służbowych
pracowników
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Termin
realizacji
(kolejny
miesiąc od
rozpoczęcia
realizacji
planu)

Miesiąc 1

Osoby
odpowiedzialne

Menadżer
mobilności

Wielkość
nakładów

Wskaźniki dla
monitorowania
i oceny stopnia
realizacji celów

-

-

Udział
środków
transportu
alternatywnych
dla samochodu
w podróżach
służbowych
pracowników
[%]

Źródła
finansowania

Udostępnienie
pracownikom
rowerów
służbowych – np.
4 szt.

Miesiąc 2

Menadżer
mobilności

Środki własne

x zł - y zł na
zakup np. 4
rowerów,
x zł miesięcznie
na utrzymanie
rowerów

Negocjacje
z zarządcą systemu
carsharingu
w kwestii
preferencyjnych
warunków
korzystania
z usługi
w podróżach
służbowych

Miesiąc 1

Menadżer
mobilności

-

-

2.2.4. OPRACOWANIE CZĘŚCI OCENIAJĄCEJ
Kolejnym elementem opracowywanego planu mobilności jest część oceniająca,
która polega na monitoringu i ocenie planu działań.
Kluczowe znaczenie w realizacji planu mobilności ma monitoring wdrażanych
czynności, umożliwiający wyciąganie wniosków ze stopniowej jego realizacji i adaptację procesu wdrożeniowego do pojawiających się uwarunkowań. Istotna jest także ocena pozwalająca kwantyfikować efekty zastosowanych rozwiązań i wnioskować
o tym, czy założone cele zostały osiągnięte.
Monitoring realizacji planu mobilności ma na celu poprawę jakości prowadzonych prac poprzez ciągłą analizę procesu wdrożeniowego. Ukierunkowany jest on na
identyfikację przeszkód i podejmowanie działań, mających na celu minimalizację ich
negatywnego wpływu na zamierzony efekt końcowy. Procedura monitoringu może
być realizowana poprzez:
▶▶ stworzenie i aktualizację bazy danych monitorującej postęp w realizacji planu
mobilności (w bazie zebrane powinny być najważniejsze informacje dotyczące
wdrażania każdego działania),
▶▶ przeprowadzanie wywiadów z osobami zaangażowanymi we wdrażanie poszczególnych rozwiązań dla uzyskania szczegółowej informacji na temat pojawiających się problemów oraz rozwiązań stosowanych celem ich przezwyciężenia,
▶▶ przeprowadzanie inwentaryzacji oraz krótkich badań ankietowych na różnych
etapach wdrażania poszczególnych działań, celem monitorowania reakcji użytkowników na wprowadzane zmiany, zwłaszcza w aspekcie zmiany sposobu przemieszczania się,
▶▶ organizację spotkań roboczych w ramach spotkań Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Planu Mobilności dotyczących monitoringu procesu wdrażania; w czasie
spotkań prezentowany jest postęp w realizacji działań, zidentyfikowane utrudnienia i przeszkody. Podczas dyskusji można zadecydować o ewentualnych zmianach lub udoskonaleniu procesu wdrożeniowego.
Ponadto dla monitorowania stopnia realizacji działań powinno się wyznaczyć
wskaźniki odnoszące się do produktów uzyskanych wskutek zastosowania działań
lub bezpośrednich efektów działań, następujących w wyniku ich wdrożenia. Dla
przykładu: jeśli w ramach planu mobilności zaplanowano zwiększenie liczby miejsc
parkingowych dla rowerów, wskaźnikiem będzie „liczba miejsc parkingowych dla
rowerów”, jeśli zaplanowano zapewnienie dopłat do zakupu roweru, wskaźnikiem
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będzie „odsetek osób, które skorzystały z dopłaty”. Z kolei bezpośrednim efektem realizacji działań promocyjnych typu „Rowerem do pracy”, wskaźnikiem będzie „odsetek pracowników biorących udział w tej akcji”.
Dla każdego wskaźnika należy obliczyć jego wartość obecną (przed realizacją planu). Następnie wskaźniki te powinny być monitorowane (obliczane przez
menedżera mobilności) co kwartał w pierwszym roku realizacji planu mobilności,
a w kolejnych latach co pół roku. Analizy wyników każdorazowo powinien dokonywać Zespół Zadaniowy. Obecne i przyszłe wartości wskaźników powinny być
wyznaczone na podstawie wyników inwentaryzacji, pomiarów, spisów, list obecności, itp. Przykłady wskaźników służących monitorowaniu stopnia realizacji działań
przedstawiono w tabeli 2.5.
Ocena planu mobilności polega na kwantyfikowaniu efektów osiąganych wskutek
realizacji działań oraz wnioskowaniu na tej podstawie o tym, czy założone cele zostały
osiągnięte. Wiąże się to z przyjęciem zestawu wskaźników oceny – wyselekcjonowanych i zdefiniowanych zmiennych, pozwalających na ilościowe i/ lub jakościowe ujmowanie rezultatów podjętych działań. Porównanie wartości wskaźników wyznaczonych
przed wdrożeniem planu mobilności, w czasie jego wprowadzania i po jego realizacji
pozwala określić:
▶▶ czy zastosowanie działań przewidzianych do wdrożenia wpłynęło na zmianę
wartości rozpatrywanego wskaźnika,
▶▶ jaki jest poziom tej zmiany,
▶▶ czy osiągnięto zakładany cel i czy w związku z tym, działania okazały się skuteczne.
Niezwykle ważna jest kwestia doboru odpowiedniego zestawu wskaźników oceny,
gdyż przyjęcie wskaźników nieadekwatnych skutkuje niewłaściwą i zafałszowaną diagnozą skuteczności działań wdrażanych w ramach planu mobilności. Na etapie doboru
wskaźników należy kierować się kilkoma zasadami. Wskaźniki oceny powinny:
▶▶ odpowiadać ustalonym celom i umożliwiać pokazanie stopnia ich spełnienia,
▶▶ być istotne i akceptowalne z punku widzenia użytkowników zainteresowanych
wynikiem oceny,
▶▶ być łatwe do zrozumienia i przejrzyste (użyteczne dla decydentów oraz zrozumiałe dla ogółu użytkowników),
▶▶ być jednoznacznie zdefiniowane,
▶▶ umożliwiać pokazanie trendu,
▶▶ być wszechstronne, dotyczyć różnych środków transportu,
▶▶ być efektywne kosztowo – pozyskiwanie danych nie powinno wiązać się ze zbyt
dużymi nakładami finansowymi.
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Tabela 2.5. Przykładowe wskaźniki monitorowania stopnia realizacji działań
Działanie

Wskaźniki dla monitorowania stopnia
realizacji działań

Dopłaty do imiennych biletów okresowych
transportu publicznego

Odsetek pracowników korzystających z dopłat
do biletów transportu publicznego [%]

Finansowanie 3-dniowych biletów dobowych
lub krótkookresowych dla osób wahających się,
czy zmienić samochód na środek transportu
zbiorowego

Odsetek pracowników zainteresowanych
testowaniem przejazdów transportem
zbiorowym [%]

Wprowadzenie elastycznych godzin pracy

Odsetek pracowników korzystających
z elastycznych godzin pracy [%]

Organizacja akcji „Rowerem do pracy”

Odsetek pracowników biorących udział w akcji
[%]
Liczba km przejechanych rowerem przez
wszystkich uczestników [km]

Wymiana istniejących stojaków na stojaki
o kształcie przyjaznym dla użytkownika

Liczba wymienionych stojaków [-]

Organizacja półgodzinnego wydarzenia
„poranek z kawą” dla poznania się
potencjalnych użytkowników systemu

Odsetek pracowników biorących udział
w wydarzeniu [%]

Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób
podróżujących w systemie carpooling

Udział miejsc parkingowych dla użytkowników
systemu carpooling w ogólnej liczbie miejsc
parkingowych [%]

Zapewnienie usługi gwarantowanego dojazdu
do/ z pracy na koszt pracodawcy w przypadku
niedyspozycji kierowcy lub awarii samochodu

Odsetek pracowników korzystających z usługi
[%]

Organizacja konkursów dotyczących
przychodzenia pieszo do pracy

Odsetek pracowników biorących udział w akcji
[%]
Liczba km przebytych pieszo przez wszystkich
uczestników [km]

Zwiększenie wykorzystania środków
telekomunikacji do załatwiania spraw
służbowych

Liczba odbytych telekonferencji [-]

Udostępnienie pracownikom puli rowerów
służbowych

Liczba udostępnionych rowerów służbowych [-]

Negocjacje z zarządcą systemu carsharingu
w kwestii preferencyjnych warunków
korzystania z usługi w podróżach służbowych

Udział podróży służbowych odbytych
w systemie carsharingu w ogólnej liczbie
podróży służbowych [%]

Wskaźniki oceny przede wszystkim powinny odwoływać się do założonych celów planu mobilności. Dla przykładu: jeśli jednym z celów było zwiększenie udziału
podróży rowerem, wskaźnikiem będzie „udział podróży odbywanych rowerem”. Ponadto zaleca się, aby podstawowy zbiór wskaźników oceny rezultatów realizacji planu mobilności zawierał wskaźniki przedstawione w Tabeli 2.6 (tego typu wskaźniki
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są najczęściej wykorzystywane; ich zastosowanie umożliwia porównania wyników
z wynikami osiągniętymi przez innych realizatorów planów).
Wartości przyjętych wskaźników oceny muszą zostać wyznaczone dla stanu
przed realizacją działań w zasugerowany w tabeli
sposób i dla stanu po ich realizacji (lub także w trakcie ich wdrażania), co wiąże się z ponownym zgromadzeniem informacji oraz powtórnym przeprowadzeniem badań, najlepiej w tym samym lub zbliżonym
okresie i warunkach pogodowych, w których realizowano badania dla stanu przed. Zaleca się, aby
wskaźniki oceny były monitorowane (obliczane) raz w roku. Analizy wyników każdorazowo powinien dokonywać Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Planu Mobilności.
Osiągnięcie w danym roku celu cząstkowego planu mobilności powinno być podstawą do aktualizacji zestawu celów na kolejny rok przez Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Planu Mobilności.
Tabela 2.6. Podstawowy zbiór wskaźników oceny planu mobilności
Nr

Nazwa wskaźnika

Oczekiwana
zmiana

Jednostka

Sposób pozyskania
danych dla wyznaczenia wartości
wskaźnika

1

Udział podróży odbywanych do pracy pieszo

Wzrost

%

Badania ankietowe

2

Udział podróży odbywanych do pracy rowerem

Wzrost

%

Badania ankietowe

3

Udział podróży odbywanych do pracy środkami transportu zbiorowego

Wzrost

%

Badania ankietowe

4

Udział podróży odbywanych do pracy samochodem (nie w systemie carpooling)

Spadek

%

Badania ankietowe

5

Udział podróży odbywanych do pracy w systemie carpoolingu

Wzrost

%

Badania ankietowe

6

Udział środków transportu alternatywnych dla
samochodu w podróżach służbowych

Wzrost

%

Badania ankietowe
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Algorytm wyliczania poszczególnych wskaźników oceny jest następujący:
▶▶ Wskaźnik nr 1:
Udział podróży odbywanych
do pracy pieszo

=

liczba podróży odbywanych do pracy pieszo
liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

x 100 %

▶▶ Wskaźnik nr 2:
Udział podróży odbywanych
do pracy rowerem

=

liczba podróży odbywanych do pracy rowerem
liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

x 100 %

▶▶ Wskaźnik nr 3:
Udział podróży odbywanych
do pracy środkami transportu publicznego

=

liczba podróży odbywanych do pracy
środkami transportu publicznego
liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

x 100 %

▶▶ Wskaźnik nr 4:
Udział podróży odbywanych
do pracy samochodem

=

liczba podróży odbywanych do pracy samochodem
liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

x 100 %

▶▶ Wskaźnik nr 5:
Udział podróży odbywanych
do pracy w systemie
carpoolingu

=

liczba podróży odbywanych do pracy
w systemie carpoolingu

=

liczba podróży służbowych odbywanych
środkami transportu alternatywnymi dla
samochodu

▶▶ Wskaźnik nr 6:
Udział środków transportu
alternatywnych dla samochodu w podróżach służbowych

liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

liczba wszystkich podróży odbywanych do pracy

x 100 %

x 100 %

Ocenie powinno się poddać ponadto sam proces wdrożeniowy (np. efektywność
wykorzystania zasobów, stopień dotrzymania założonych terminów realizacji).
W przeprowadzaniu monitoringu oraz ocenie wdrażanych działań można wykorzystać np. narzędzie wypracowane w ramach projektu UE MAX: Max Sumo:
www.epomm.eu.W
Rekomenduje się, by część oceniająca opracowana była w formie tabelarycznej.
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2.2.5. STRUKTURA OPRACOWANEGO DOKUMENTU
PLANU MOBILNOŚCI
Rekomenduje się, aby opracowany dokument planu mobilności posiadał strukturę przedstawioną w tabeli 2.7, uwzględniającą wszystkie opisane powyżej etapy jego
przygotowania. Ta podstawowa struktura stanowi minimum, które powinno zostać
zachowane we wszystkich przypadkach, natomiast szczegółowa struktura poszczególnych rozdziałów oraz ich zakres będą się różnić w zależności od specyfiki zakładu
pracy, uwarunkowań lokalnych i preferencji osób opracowujących dokument planu.
Tabela 2.7. Struktura dokumentu planu mobilności
Nazwa części
dokumentu

Zawartość

Część wprowadzająca

Cel i zakres dokumentu
Geneza podjęcia tematu
Opis obiektu oraz adresatów projektu
Opis strategii komunikowania się z interesariuszami

Część
analityczna

Wyniki badań i analiz w zakresie:
• Organizacji czasu pracy i odbywania podróży służbowych
• Istniejących zachęt do odbywania podróży środkami innymi niż samochód
• Parkowania i dostępności transportowej obiektu różnymi środkami
transportu
• Dostępności informacji o możliwościach realizowania podróży środkami
innymi niż samochód
• Zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników
Wyniki innych przeprowadzonych badań

Część
projektowa

Diagnoza stanu istniejącego
Cele planu mobilności
Opis działań do wdrożenia w planie mobilności

Część
zobowiązująca

Informacje o nakładach finansowych i źródłach finansowania działań, osobach
odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz o terminach realizacji, przedstawione
w postaci tabelarycznej

Część
oceniająca

System monitoringu oraz oceny planu mobilności przedstawiony w postaci
tabelarycznej
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2.2.6. PROCES KONSULTACJI I DZIAŁANIA
DLA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW
W TWORZENIE PLANU
Jak wspomniano w punkcie 2.1.4. „Opracowanie strategii komunikowania się z interesariuszami”
– to z myślą o adresatach planu mobilności i ich potrzebach komunikacyjnych opracowywany jest plan,
a w związku z tym muszą być oni nie tylko informowani o realizacji inicjatywy, ale i włączani w proces
decyzyjny. Konsultacje z pracownikami powinny odbywać się wielokrotnie tak, aby byli oni świadomi realizacji planu, wyznaczonych celów
i zakresu projektu – by ich zmotywować oraz zaangażować w projekt.
Istotnym elementem analizy stanu istniejącego są informacje adresatów planu mobilności o problemach dotyczących podróży realizowanych do pracy. Ich propozycje
i sugestie należy brać również pod uwagę w trakcie formułowania koncepcji działań
projektowych, na etapie ich wdrażania oraz po ich zastosowaniu (opinie dotyczące
funkcjonowania rozwiązań). Pozwoli to na monitorowanie prawidłowego przebiegu
realizacji planu mobilności oraz na stworzenie atmosfery integracji i współodpowiedzialności za sukces wdrożonego projektu. Umożliwia to pozyskanie akceptacji społecznej i wsparcia dla proponowanych działań oraz zmniejszy ryzyko protestów. Szczególnie istotna jest kwestia konsultacji dotyczących instrumentów planowanych do
wdrożenia, pozwalających wyjaśnić cel ich realizacji i ukazać pozytywne skutki ich zastosowania (dialog jest niezwykle ważny w przypadku wprowadzania restrykcji w ruchu i parkowaniu samochodów, np. w postaci wprowadzania opłat za parkowanie).
Poniżej przedstawiono proponowany harmonogram spotkań konsultacyjnych
oraz sposoby angażowania pracowników w proces tworzenia planu mobilności.

2.2.6.1. PLAN SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ORAZ TEMATY
PORUSZANE NA SPOTKANIACH
Zaleca się, aby konsultacje w trakcie tworzenia i realizacji planu mobilności prowadzić według planu spotkań konsultacyjnych przedstawionego w tabeli 2.8. W tabeli
zestawiono ponadto propozycje tematów poruszanych na poszczególnych spotkaniach.
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Tabela 2.8. Proponowany plan spotkań konsultacyjnych i propozycje tematów poruszanych
na spotkaniach
Umiejscowienie
spotkania w czasie
Na
etapie
opracowywania
planu

Propozycje tematów poruszanych na spotkaniu

Po
zakończeniu
części
analitycznej

• Wyniki analizy w zakresie zachowań komunikacyjnych i dostępności
transportowej
• Problemy odczuwane w dojeździe do pracy środkami innymi niż
samochód
• Sugestie w zakresie poprawy warunków podróży środkami innymi niż
samochód

Po
zakończeniu
części
projektowej

• Cele planu mobilności i opinie na temat ich realności
• Sugestie co do celów dodatkowych
• Działania planu mobilności i opinie na temat potrzeby ich realizacji,
realności, ewentualnego wpływu itp.
• Dodatkowe pomysły związane z poprawą warunków podróży
środkami innymi niż samochód

Po wdrożeniu części
działań

• Ocena funkcjonowania poszczególnych rozwiązań
• Problemy zauważone w trakcie korzystania z promowanych środków
transportu i zaproponowanych rozwiązań, np. zachęt itp.
• Sugestie co do ulepszenia zastosowanych rozwiązań
• Sugestie i pomysły co do wprowadzenia rozwiązań dodatkowych

Po wdrożeniu
wszystkich działań

• Ocena funkcjonowania poszczególnych rozwiązań
• Problemy zauważone w trakcie korzystania z promowanych środków
transportu i zaproponowanych rozwiązań, np. zachęt etc.
• Sugestie ulepszenia zastosowanych rozwiązań
• Sugestie i pomysły wprowadzenia rozwiązań dodatkowych

Każdorazowo po
przeprowadzeniu oceny
planu mobilności

• Wyniki monitoringu i oceny planu mobilności.
• Sugestie sposobów zwiększenia skuteczności planu mobilności
• Sugestie co do zastosowania dodatkowych działań i rozwiązań

2.2.6.2. SPOSOBY ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH
SZCZEBLI W PROCES TWORZENIA PLANU
Zaangażowanie pracowników różnych szczebli w proces opracowania planu mobilności można, w zależności od potrzeb i możliwości, zwiększać poprzez:
▶▶ zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Planu Mobilności przedstawiciela kierownictwa obiektu,
▶▶ powołanie przedstawicieli różnych wydziałów/ działów/ departamentów (co najmniej w stopniach kierowników) do pełnienia funkcji członków Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Planu Mobilności, w tym jednostek zajmujących się kwestiami takimi, jak: administracja obiektu i sprawy techniczne, budżet i finanse,
zamówienia publiczne, kadry, sprawy socjalne, pozyskiwanie funduszy UE, promocja/ marketing itp.,
▶▶ zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Planu Mobilności przedstawicieli pracowników (np. związków zawodowych),
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▶▶ utworzenie Grupy Użytkowników Rowerów – w jej skład powinni wchodzić zarówno pracownicy, którzy już dojeżdżają rowerem, jak i osoby deklarujące taki
wybór, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich udogodnień. Dobrym rozwiązaniem jest, gdy trzon grupy stanowią osoby przejawiające rolę aktywistów,
którzy chętnie podejmą się udziału w działaniach mających na celu poprawę warunków podróży rowerem do pracy. Grupa ta jest głosem rowerzystów, informującym o pojawiających się potrzebach, problemach i pomysłach obecnych i potencjalnych cyklistów. Działania związane z ruchem rowerowym konsultowane
są z grupą, a dzięki jej doświadczeniu i znajomości kwestii rowerowych, możliwe jest uniknięcie potencjalnych błędów, np. związanych z instalacją stojaków
nieprzystosowanych do potrzeb cyklistów. Grupa ta może także wspierać menedżera mobilności w realizacji niektórych działań, takich jak np. organizacja wydarzeń rowerowych. Istnienie tego typu grup to powszechna praktyka w brytyjskich oraz kanadyjskich zakładach pracy,
▶▶ organizację spotkań konsultacyjnych w formie kilkunastoosobowych grup fokusowych z moderatorem, na które każdorazowo zapraszać można inną grupę
pracowników (np. przedstawicieli starszych pracowników, osób mieszkających
poza miastem, dojeżdżających rowerem, osób z ograniczeniami mobilności) dla
diagnozy problemów dotykających te grupy podczas podróży do pracy i identyfikacji działań, które mogłyby te grupy zachęcić do poruszania się środkami innymi niż samochód,
▶▶ organizację spotkań konsultacyjnych w formie World Café, polegających na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach realizacji planu mobilności – uczestnicy
zasiadają w kilkuosobowych grupach przy kilku stolikach, przy których poruszana jest inna kwestia (np. ruchu rowerowego, ruchu pieszego, systemu carpoolingu itp.). Zmiana stolików odbywa się w określonych turach czasowych. Tego typu
spotkanie nie służy znalezieniu konkretnych rozwiązań, ale wymianie informacji i pomysłów oraz określeniu potrzeb i oczekiwań,
▶▶ organizację akcji „mapowania” miejsc/ kwestii problematycznych w dojeździe do
pracy na profilu obiektu na portalu Facebook – zaproszenie pracowników do zamieszczania zdjęć miejsc, w których wymagana jest poprawa warunków podróży
lub zdjęć z przykładami dobrych praktyk,
▶▶ organizację audytu infrastruktury pieszej/ rowerowej zlokalizowanej na terenie
obiektu i w jego otoczeniu oraz zaproszenie do wzięcia w nim udziału pracowników (wraz ze zwolnieniem ich z pełnionych obowiązków na czas trwania audytu),
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▶▶ zainstalowanie w łatwo dostępnym miejscu skrzynki, do której pracownicy mogą
wrzucać kartki ze swoimi (także anonimowymi) sugestiami,
▶▶ organizację konkursu dla pracowników na hasło przewodnie lub nazwę planu
mobilności. Konkurs umożliwi zainteresowanie pracowników tematyką planu,
▶▶ losowanie nagród wśród osób, które włączyły się w spotkania, badania i inwentaryzacje.

2.2.7. PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ NA ETAPIE
PRZYGOTOWYWANIA PLANU MOBILNOŚCI
Na etapie opracowywania planu mobilności można spodziewać się wystąpienia różnych problemów. Ważne jest, aby wiedzieć, jak na nie reagować i jakie działania zastosować, aby rozwiązać te problemy. W tabeli 2.9 przedstawiano problemy najczęściej pojawiające się w trakcie przygotowywania planu oraz sugerowane sposoby ich rozwiązania.
Tabela 2.9. Problemy pojawiające się najczęściej w trakcie przygotowywania planu
mobilności oraz sugerowane sposoby ich rozwiązania
Część planu

Problem

Sposób rozwiązania

Analityczna

Mała liczba
uzyskanych ankiet
w badaniach zachowań
komunikacyjnych
i preferencji

Sposób zwiększenia zaangażowania pracowników
w realizację badań ankietowych przedstawiono
w punkcie 2.2.1.1. „Sposoby zachęcania pracowników
do włączenia się w badania”

Analityczna,
projektowa

Brak zaangażowania
pracowników w część
analityczną i projektową,
ich niskie zainteresowanie
realizowanym projektem

Sposób zachęcania pracowników do włączenia się
w analizy oraz zwiększenia ich zaangażowania
w tworzenie planu przedstawiono w punktach:
2.2.1.1. „Sposoby zachęcania pracowników do
włączenia się w badania” oraz 2.2.6.2. „Sposoby
angażowania pracowników różnych szczebli
w proces tworzenia planu”

Projektowa

Trudności w oszacowaniu,
ile osób zmieni
swoje zachowania
komunikacyjne, do ilu
osób kierować konkretne
działania, np. zachęty
finansowe za dojazd
rowerem

Pomocne będą wyniki badań ankietowych obecnych
zachowań i zachowań deklarowanych wskutek
realizacji konkretnych działań.
W fazie realizacji należy monitorować zachowania
komunikacyjne i dostosowywać działania do pojawiających się nowych potrzeb

Projektowa

Trudno jest przewidzieć,
które działania będą
najbardziej skuteczne,
a które mimo oczekiwań,
mogą nie przynieść
spodziewanych rezultatów

Można posiłkować się informacjami o efektywności
działań wdrożonych dla takich samych obiektów
i w podobnych uwarunkowaniach
W fazie realizacji należy monitorować zachowania
komunikacyjne i proces realizacji działań oraz dostosowywać/ modyfikować działania do wyników monitoringu/ oceny
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Część planu

Problem

Sposób rozwiązania

Projektowa

Sprzeciwy adresatów planu
mobilności co do planów
realizacji rozwiązań
restrykcyjnych

Intensywne konsultacje rozwiązań, prowadzone od
samego początku prac planistycznych
Więcej działań edukacyjnych i informacyjnych
mających na celu pokazanie, że każdy pracownik
poprzez swoje zachowanie komunikacyjne
przyczynia się do problemów panujących w mieście
(np. zatłoczenie, smog), a kontrowersyjne
rozwiązania pozwalają na rozwiązanie tych
problemów
Ukazanie wymiernych korzyści z realizacji rozwiązań
Zastosowanie rozwiązań w zmodyfikowanym zakresie (np. mniejsza liczba miejsc parkingowych do usunięcia, niższy koszt opłaty za parkowanie)

Projektowa

Dysproporcje
w wysokości oferowanych
zachęt (np. zachęt
dla rowerzystów i dla
użytkowników transportu
zbiorowego) mogą być
przyczyną protestów oraz
wzajemnej niechęci wśród
pracowników

Należy tak oszacować wysokości zachęt (bazując np.
na średnich odległościach w dojazdach do pracy), aby
dysproporcje w wysokości zachęt nie występowały
lub były jak najmniejsze

Projektowa

Trudności z oszacowaniem
kosztów wdrożenia
planowanych działań

Pomocne będą wyniki badań ankietowych obecnych
zachowań i zachowań deklarowanych wskutek
realizacji konkretnych działań (dla oszacowania
potencjalnej liczby użytkowników działań)
Można posiłkować się informacjami o kosztach realizacji planów mobilności wdrożonych dla takich samych obiektów i w podobnych uwarunkowaniach
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3. WDRAŻANIE PLANU
MOBILNOŚCI

Faza wdrażania planu mobilności powinna rozpocząć się uroczystą inauguracją
w postaci specjalnego, krótkiego wydarzenia, na które zaproszeni zostaną wszyscy
pracownicy, i na którym zaprezentowane zostaną cele planu mobilności, ostatecznie przyjęte rozwiązania oraz metody monitoringu i oceny. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele kierownictwa powinni zadeklarować swoje pełne zaangażowanie
w rozwój działań usprawniających podróże proekologicznymi środkami transportu
oraz wsparcie pracowników gotowych do wykazywania bardziej zrównoważonych
zachowań komunikacyjnych. Należy również poinformować pracowników o korzyściach wynikających z realizacji planu mobilności oraz wyraźnie podkreślić, że sukces planu lub jego niepowodzenie zależy od wszystkich. Wydarzeniu powinno towarzyszyć wdrożenie jakiegoś działania o pozytywnym zabarwieniu (np. udostępnienie
puli rowerów służbowych oraz puli parasoli pracowniczych), co pokaże pracownikom, że realizacja planu rzeczywiście się rozpoczęła i pracodawca już wprowadza
udogodnienia. Pozwoli to zbudować poczucie przynależności do grupy osób objętej
działaniami i odpowiedzialności za dalszy rozwój planu.
Po uroczystej inauguracji planu następuje realizacja poszczególnych działań, która zakończy się z chwilą zakończenia wszystkich czynności wdrożeniowych lub jeśli zakończy
się okres ich trwania/ działania przewidziany w planie. Realizacja powinna odbywać się według założonego planu, zgodnie
z przewidzianymi zasobami finansowymi i wyznaczonym podziałem obowiązków.
Na etapie wdrażania działań warto pamiętać o kilku zasadach, które zwiększą pozytywny odbiór projektu i umożliwią podtrzymanie entuzjazmu wśród pracowników:
▶▶ właściwe prezentowanie planu mobilności – plan mobilności powinien być
przedstawiany jako logiczny ciąg działań wynikających z metodyki, wdrażanych
dla rozwiązania problemów wynikających z mobilności pracowników, a nie jako
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pojedyncze, niezwiązane ze sobą wydarzenia. W związku z tym należy informować o najważniejszych etapach realizacji działań z wyprzedzeniem, realizować je
zgodnie z założoną perspektywą czasową i prezentować efekty ich zastosowania,
np. z chwilą uruchomienia platformy systemu carpoolingu należy wskazać, iż
jest to próba spełnienia potrzeb osób, które w ankiecie wskazały brak możliwości
pozyskania informacji o potencjalnych partnerach we wspólnych dojazdach,
a jednocześnie wspomnieć, że niedługo uczestnikom systemu zostaną udostępnione dodatkowe miejsca parkingowe itp. Pracownicy będą wówczas chętniej
zgłaszali pojawiające się na bieżąco problemy, ponieważ będą wiedzieli, że jest
wola, by problemy te rozwiązać,
▶▶ informowanie pracowników o postępach w realizacji planu mobilności –
informowanie o postępach umożliwi
podtrzymywanie zaangażowania i entuzjazmu. Pracownicy będą czuli się
dumni z udziału w projekcie oraz odpowiedzialni za sukces, jeśli pokaże się
im, co dotychczas wspólnie osiągnęli i skonsultuje się z nimi kolejne kroki. Sukces zmotywuje zaangażowane
osoby do kontynuowania zrównoważonych zachowań komunikacyjnych
i zachęci do wspierania realizacji planu
mobilności, a te, które jeszcze nie włączyły się w projekt – do uczestnictwa
w nim. Okazjonalnie przesyłane wiadomości e-mail mogą służyć informowaniu o postępach. Te same skutki mogą
przynieść cykliczne wydarzenia, organizowane każdorazowo po przeprowadzonym monitoringu planu,
▶▶ zapewnienie mechanizmu sprzężenia zwrotnego w relacjach z pracownikami –
należy odpowiadać zarówno na pozytywne, jak i negatywne sygnały pracowników o realizowanych działaniach oraz bardzo szybko reagować na pojawiające
się problemy.
Zaangażowanie grupy docelowej w proces wdrażania planu mobilności można
osiągnąć dzięki realizacji następujących działań:
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▶▶ organizowanie spotkań po zakończeniu działań istotnych dla rozwoju planu,
np. po uruchomieniu platformy systemu carpoolingu (spotkanie połączone z demonstracją sposobu użytkowania platformy), które byłyby jednocześnie okazją
do omówienia bieżących, problematycznych kwestii w dojazdach pracowników,
▶▶ organizowanie corocznych spotkań konsultacyjnych podczas „Tygodnia zrównoważonej mobilności” celem dyskutowania o pojawiających się problemach i pomysłach pracowników,
▶▶ umieszczenie (w łatwo dostępnym miejscu) skrzynki, do której pracownicy
mogą wrzucać kartki ze swoimi sugestiami odnośnie poprawy warunków dojazdu po pracy i organizacja konkursu na najlepszą, najbardziej oryginalną sugestię udogodnień,
▶▶ losowanie nagród wśród osób wypełniających ankiety przeprowadzane w ramach planu mobilności,
▶▶ angażowanie pracowników w drobne prace związane z realizacją planu, np. akcję wspólnego malowania oznakowania poziomego miejsc dla użytkowników
carpoolingu itp. Osoby zaangażowane mogłyby w nagrodę otrzymywać gadżety
związane ze zrównoważoną mobilnością.
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4. PRZYKŁADY PLANÓW
MOBILNOŚCI WDROŻONYCH
W JEDNOSTKACH
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

4.1. PLAN MOBILNOŚCI DLA
PRZEDSIĘBIORSTWA LUFTHANSA TECHNIK
Nazwa obiektu: Lufthansa Technik
Forma własności: przedsiębiorstwo prywatne
Liczba pracowników: 5700 osób
Lokalizacja: Hamburg (1,78 mln mieszkańców), Niemcy

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
W przedsiębiorstwie stworzono specjalną grupę roboczą, której powierzono realizację działań związanych z analizą zachowań komunikacyjnych pracowników
i warunków dojazdu do pracy28. W fazie planowania grupa odpowiadała za przeprowadzenie badań, inwentaryzacji i wizji lokalnych oraz za opracowanie koncepcji planu mobilności, którą następnie zaprezentowano i przedyskutowano z pracownikami
i zarządem firmy. W dalszej fazie projektu, nadzór nad działaniami operacyjnymi
przejęły dwie jednostki – departament zarządzający obiektami firmy oraz departament zajmujący się kwestiami ochrony środowiska.
W ramach analizy stanu istniejącego przeprowadzono badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych pracowników, popytu na miejsca parkingowe
oraz analizę warunków dojazdów do pracy różnymi środkami transportu. Dostępne
28
OECD, Effective Transport Policies for Corporate Mobility Management, 2010: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10Corporate.pdf
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wyniki badań stanu istniejącego były następujące:
▶▶ dojazdy pracowników wykonywane były głównie własnym samochodem – codzienne podróże monitorowano w ramach przeprowadzanego corocznie firmowego audytu środowiskowego, jednakże nie prowadzono żadnych działań redukujących wpływ podróży odbywanych samochodem na środowisko,
▶▶ wśród pracowników istniał bardzo duży popyt na miejsca parkingowe – aby zapewnić liczbę miejsc odpowiadających popytowi firma wynajmowała dodatkową
przestrzeń parkingową (koszt to 15€ za miejsce parkingowe). Dodatkowo, wskutek tak dużego zapotrzebowania wśród pracowników przedsiębiorstwo traciło
możliwość osiągania dodatkowych przychodów z tytułu wynajmu własnej powierzchni parkingowej podmiotom/ użytkownikom zewnętrznym,
▶▶ pracownicy nie posiadali dużego wyboru środka transportu, a udogodnienia oferowane były tylko kierowcom – w postaci miejsca parkingowego.

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO KORZYSTANIA Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Podjęto współpracę z zarządcą transportu publicznego w Hamburgu – wynegocjowano preferencyjne warunki na zakup biletów na dojazdy do pracy (Lufthansa pokrywała około 30% miesięcznych kosztów przejazdów środkami transportu publicznego).
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM

W fazie wdrożeniowej władze miejskie oddały do użytku nową drogę rowerową,
co znacząco wpłynęło na poprawę dostępności obszaru rowerem. Dodatkowo na terenie przedsiębiorstwa zapewniono:
▶▶ 30 stojaków rowerowych, część z nich wyposażona została w zadaszenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
▶▶ prysznice,
▶▶ przeznaczony dla rowerzystów specjalny wjazd, pozwalający skrócić dystans do
wjazdu na teren terminala.
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DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU

Zapewniono:
▶▶ rezerwowane miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób współdzielących samochody w dojazdach do pracy,
▶▶ wewnętrzny system kojarzący potencjalnych współpasażerów.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARSHARINGU

Wprowadzono:
▶▶ w fazie początkowej własny (firmowy) system carsharingu,
▶▶ następnie firma została uczestnikiem Business Car Sharing Scheme (kontrakt
z Deutsche Bahn) i w zależności od sezonu wypożyczała od 70 do 150 samochodów użytkowanych na potrzeby podróży biznesowych.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

▶▶ prowadzono systematyczne doradztwo w zakresie mobilności (kontakt za pośrednictwem internetu),
▶▶ regularnie rozsyłano biuletyny z treściami dotyczącymi możliwości dojazdu do
pracy,
▶▶ organizowano i uczestniczono w corocznym „Dniu bez samochodu”.

PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów działań przyjęto następujące wskaźniki:
▶▶ Wskaźniki produktu (w fazie początkowej):
▷▷ liczba zamontowanych stojaków rowerowych, w tym liczba stojaków zadaszonych,
▷▷ liczba wynajętych samochodów w systemie carsharingu.
▶▶ Wskaźniki ukazujące stopień realizacji celu:
▷▷ liczba nowych użytkowników kart miejskich na przejazdy środkami transportu zbiorowego,
▷▷ liczba nowych użytkowników rowerów w dojazdach do pracy,
▷▷ liczba nowo zarejestrowanych użytkowników systemu carsharingu,
▷▷ liczba nowych użytkowników systemu carpoolingu,
▷▷ koszty wynajmu miejsc parkingowych od podmiotów zewnętrznych.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z inwentaryzacji i badań
ankietowych.
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REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Ocenę realizacji planu mobilności przeprowadzono w 2005 roku – 14 lat po przeprowadzeniu pierwszych działań. Jej wyniki są następujące:
▶▶ Podstawowe efekty realizacji planu mobilności:
▷▷ podróże wykonywane transportem zbiorowym: wzrost liczby wydanych kart
na przejazdy (z 520 wydanych kart w 1995 r. do 1600 wydanych w 2005 r.),
▷▷ podróże wykonywane rowerem: wzrost liczby użytkowników rowerów (z 450
użytkowników w 1991 r. do 700-900 użytkowników w 2005 r.),
▷▷ wykorzystanie systemu carsharingu: wzrost liczby użytkowników systemu
(zarejestrowano wzrost z 70 do 120 użytkowników w ciągu roku),
▷▷ funkcjonowanie systemu carpoolingu: zarejestrowano 900 użytkowników
systemu.
▶▶ Efekty ekonomiczne – za podstawowy efekt ekonomiczny planu uznano zmniejszenie wydatków na wynajem dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów pracowników.
▶▶ Efekty społeczne – za podstawowy efekt społeczny uznano umożliwienie wszystkim pracownikom zakupu tańszych (dofinansowanych) biletów na przejazdy
środkami komunikacji miejskiej.
▶▶ Efekty środowiskowe wynikające ze zmiany zachowań komunikacyjnych oraz
zmiany w podziale zadań przewozowych.

4.2. PLAN MOBILNOŚCI DLA
PRZEDSIĘBIORSTWA INFINEON AG
Nazwa obiektu: Infineon AG
Forma własności: przedsiębiorstwo prywatne
Liczba pracowników: około 5000 pracowników (w tym 2800 pracowników w ramach jednej zmiany roboczej)
Lokalizacja: Drezno (536 308 mieszkańców), Niemcy
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SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
Firma wyznaczyła osoby, które pracowały w ramach tzw. „Mobility Team” (Zespół Mobilności)29 30. Był on odpowiedzialny za wykonanie analizy stanu istniejącego, opracowanie i realizację planu mobilności. W ramach badań stanu istniejącego
przeprowadzono badania ankietowe zachowań komunikacyjnych pracowników oraz
analizę w zakresie dostępności przedsiębiorstwa transportem zbiorowym i rowerem.
Główne wyniki analiz dotyczyły następujących kwestii:
▶▶ przedsiębiorstwo znajdowało się w lokalizacji słabo dostępnej transportem
zbiorowym,
▶▶ brak było wystarczającej liczby stojaków dla rowerów,
▶▶ 60% pracowników dojeżdżało do pracy z Drezna, a więc posiadało możliwość
wykorzystywania w dojazdach różnych środków transportu; pozostałe osoby
w dojeździe do pracy pokonywały długie dystanse (nawet 100 km),
▶▶ 68% podróży pracowników wykonywanych było własnym samochodem (bez
współpasażerów),
▶▶ 13% podróży wykonywanych było transportem zbiorowym,
▶▶ 13% podróży wykonywanych było rowerem,
▶▶ 5% podróży wykonywanych było w systemie carpoolingu,
▶▶ zdiagnozowano niekorzystny wpływ mobilności pracowników na środowisko
(emisja CO2).

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
W fazie planowania założono następujące cele:
▶▶ zagwarantowanie pracownikom dostępności przedsiębiorstwa środkami transportu o mniejszym niekorzystnym wpływie na środowisko,
▶▶ budowanie świadomości pracowników dotyczącej zrównoważonego transportu,
▶▶ zredukowanie wpływu mobilności generowanej przez firmę na otoczenie,
▶▶ systematyczne unikanie podróży realizowanych samochodem w sytuacjach, które tego nie wymagają.
OECD, Effective Transport Policies for Corporate Mobility Management, 2010: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10Corporate.pdf
30
Eltis: the urban mobility observatory, Mobility and Traffic Management of the company Infineon situated in Dresden/ Germany, http://www.eltis.org/discover/case-studies/mobility-and-trafficmanagement-company-infineon-situated-dresden-germany
29
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Aby osiągnąć powyższe cele, przyjęto do realizacji:
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM:

▶▶ wprowadzono pilotażowy program „Job-Ticket” – projekt zakupu biletów na
przejazdy środkami transportu zbiorowego dla pracowników firmy. Program
wprowadzono na stałe w 2005 r.,
▶▶ skoordynowano rozkłady jazdy środków transportu publicznego z godzinami
pracy (biorąc pod uwagę godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych zmian),
▶▶ zmieniono lokalizację przystanków autobusowych (usytuowano je bliżej głównego wejścia do budynku firmy) oraz zmieniono lokalizację głównych wejść do
budynku (usytuowano je bliżej przystanków tramwajowych) – w celu skrócenia
odległości z przystanków do budynku firmy.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM:

▶▶ zainstalowano na terenie firmy stojaki rowerowe z zadaszeniem chroniącym
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
▶▶ udostępniono przebieralnie oraz prysznice dla pracowników dojeżdżających do
pracy rowerem.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU

▶▶ wprowadzono wewnętrzny system łączący potencjalnych współpasażerów.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

▶▶ stworzono stację wypożyczalni pojazdów dla pracowników (wypożyczenie elektrycznego samochodu, motocykli i rowerów – pojemność stacji to 6 samochodów
i 6 rowerów/ motocykli),
▶▶ prowadzono prace mające na celu utworzenie systemu carsharingu dla pracowników,
▶▶ organizowano cyklicznie „Dzień mobilności” z usługą doradztwa,
▶▶ wprowadzono usługę doradztwa w zakresie mobilności dla nowych pracowników,
▶▶ dystrybuowano informacje o polityce mobilności za pośrednictwem strony
internetowej.
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PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów przyjęto następujące wskaźniki:
▶▶ emisja CO2 przypadająca na pracownika,
▶▶ udział podróży odbywanych własnym samochodem,
▶▶ udział podróży środkami transportu zbiorowego,
▶▶ udział podróży odbywanych rowerem,
▶▶ udział podróży realizowanych w systemie carpoolingu.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z badań ankietowych.

REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Ocenę realizacji planu mobilności przeprowadzono w 2003 r. – siedem lat po przeprowadzeniu pierwszych działań. Jej efekty to:
▶▶ Podstawowe:
▷▷ zmniejszenie średniego wskaźnika emisji CO2 przypadającego na pracownika
(o około 18% w okresie od 1996 r. do 2003 r.),
▷▷ zmniejszenie udziału podróży do pracy wykonywanych samochodem bez
współpasażerów (z 68 do 59%),
▷▷ wzrost udziału podróży środkami transportu zbiorowego (z 13 do 15%),
▷▷ wzrost udziału podróży wykonywanych rowerem (z 13 do 16%),
▷▷ wzrost udziału podróży realizowanych w systemie carpoolingu (z 5% do 9%),
▶▶ Ekonomiczne – oszczędność wynikająca ze zmniejszenia zapotrzebowania na
miejsca parkingowe (uniknięto utworzenia 250 nowych miejsc parkingowych),
▶▶ Społeczne – wzrost zadowolenia pracowników,
▶▶ Środowiskowe – zmiana zachowań komunikacyjnych oraz zmiana w podziale
zadań przewozowych (w tym redukcja emisji CO2).
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4.3. PLAN MOBILNOŚCI DLA
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
DZIECIĘCEGO W DUBLINIE
Nazwa obiektu: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (Children’s University Hospital)
Forma własności: spółka prywatna
Liczba pracowników: ponad 1000 osób
Lokalizacja: Dublin (527 tys. mieszkańców), Irlandia

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
Przeprowadzono inwentaryzację warunków podróży do szpitala różnymi środkami
transportu (w tym transportem publicznym, pieszo i rowerem) oraz badania ankietowe
zachowań komunikacyjnych31 32. Najważniejszą informacją, na której bazowano na etapie
planistycznym, był podział zadań przewozowych, przedstawiający udział podróży wykonywanych przez pracowników szpitala poszczególnymi środkami transportu.
Kształtował się on następująco:
▶▶ podróże odbywane samochodem – 61%,
▶▶ podróże odbywane pociągiem – 3%,
▶▶ podróże odbywane autobusem – 17%,
▶▶ podróże odbywane taksówką – 1%,
▶▶ podróże odbywane rowerem – 2%,
▶▶ podróże odbywane pieszo – 9%,
▶▶ podróże odbywane innymi środkami transportu – 7%.

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
W 2005 r. szpital utworzył specjalny zespół, którego celem stało się zmniejszenie
liczby pojazdów tylko z kierowcą, kończących podróż na terenie szpitala lub w jego
okolicy. Jako środek do osiągnięcia założonego celu przyjęto działania „miękkie”
związane z promowaniem innych form mobilności.
31
Eltis: the urban mobility observatory, Changing the mobility choices of hospital staff in Dublin,
http://www.eltis.org/discover/case-studies/changing-mobility-choices-hospital-staff-dublin-ireland
32
Smarter Travel Workplaces, Children’s University Hospital Temple Street, https://www.smartertravelworkplaces.ie/partners/childrens-university-hospital-temple-street/
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DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA PIESZO:

▶▶ włączono szpital w inicjatywę „Pedometer Challenge’” – projekt zachęcający do
częstego spacerowania i podróżowania pieszo,
▶▶ organizowano spacery w czasie szpitalnego lunchu,
▶▶ przygotowano i przeprowadzono kampanię plakatową,
▶▶ osoby często podróżujące pieszo wyposażono w elementy odblaskowe, w celu zapewnienia im większego bezpieczeństwa.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM:

▶▶ wprowadzono inicjatywę obniżenia cen biletów komunikacji miejskiej,
▶▶ regularnie prowadzono akcje promujące transport zbiorowy w obszarze szpitala,
▶▶ przygotowano i rozpropagowano specjalną mapę dostępności transportem zbiorowym, adekwatną dla odpowiedniego rejonu miasta,
▶▶ zapewniono dostęp do rozkładów jazdy środków transportu publicznego.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM:

▶▶ organizowano akcję „Cycle to work” (Rowerem do pracy); organizowano coroczną akcję tygodnia rowerowego,
▶▶ organizowano akcję „Dr. Bike”, podczas której oferowano darmowy serwis sprzętu
rowerowego,
▶▶ organizowano zajęcia szkoleniowe dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu
rowerowego,
▶▶ zainwestowano w nową infrastrukturę dla rowerów: nowe stojaki, stanowisko do
pompowania kół,
▶▶ organizowano regularne wystawy i wykłady o tematyce rowerowej,
▶▶ wprowadzono bezpłatne śniadanie dla dojeżdżających rowerem,
▶▶ wyposażano rowerzystów w bezpłatne elementy odblaskowe, w celu poprawy
bezpieczeństwa ich podróży.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU

▶▶ szpital przystąpił do inicjatywy Car Sharing.ie,
umożliwiającej współdzielenie miejsca w samochodzie w dojazdach do pracy
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

▶▶ przygotowano specjalną ulotkę – mapę możliwości dojazdu do szpitala, zawierającą między innymi: lokalizację przystanków, mapę dojścia z wyznaczeniem zakresu osiągnięcia celu w czasie 10, 20 i 30 minut, rozkłady jazdy środków transportu zbiorowego oraz praktyczne informacje dotyczące parkowania i usług
taxi,
▶▶ przeprojektowano szpitalne karty zgłoszeniowe, załączając do nich informacje
o możliwości dojścia i dojazdu na teren szpitala różnymi środkami transportu,
▶▶ zapewniono łatwy dostęp do praktycznych informacji na stronie internetowej
szpitala.

PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów przyjęto następujące wskaźniki udziału podróży
odbywanych do pracy:
▶▶ samochodem,
▶▶ pociągiem,
▶▶ autobusem,
▶▶ taksówką,
▶▶ rowerem,
▶▶ pieszo,
▶▶ innymi środkami transportu.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z badań ankietowych.
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REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Ocenę realizacji planu mobilności przeprowadzono w 2011 r. – pięć lat po przeprowadzeniu pierwszych działań. Jego efekty to (tabela 4.1):
▶▶ zmniejszenie liczby podróży odbywanych do pracy samochodem,
▶▶ zwiększenie liczby podróży odbywanych do pracy środkami alternatywnymi dla
samochodu.
Tabela 4.1. Podział zadań przewozowych w podróżach pracowników
przed i po realizacji planu mobilności
Wskaźnik

2006

2011

udział podróży odbywanych samochodem

61%

34%

udział podróży odbywanych pociągiem

3%

16%

udział podróży odbywanych autobusem

17%

25%

udział podróży odbywanych taksówką

1%

0%

udział podróży odbywanych rowerem

2%

11%

udział podróży odbywanych pieszo

9%

12%

udział podróży odbywanych innymi środkami transportu

7%

2%

Źródło: https://www.smartertravelworkplaces.ie/partners/
childrens-university-hospital-temple-street/.

Praca szpitala została doceniona i zdobył on następujące nagrody i wyróżnienia:
▶▶ Green Transport Initiative Award 2010,
▶▶ Miejsce Finałowe w the Pan European Workplace Travel Plans w ramach European Conference on Mobility Management 2010,
▶▶ Green Healthcare Award 2011,
▶▶ Golden Pedal Award 2011.
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4.4. PLAN MOBILNOŚCI DLA PARKU
BIZNESOWEGO STOCKLEY PARK
CONSORTIUM
Nazwa obiektu: Stockley Park Consortium
Forma własności: obiekt prywatny
Liczba pracowników: 6 000 osób w 1997 r. oraz 7700 osób w 1999 r., pracujących
w ponad 30 przedsiębiorstwach
Lokalizacja: Londyn (8,788 mln mieszkańców), Wielka Brytania

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
Dla opracowania i realizacji planu mobilności stworzono specjalny zespół, w skład
którego wchodzili reprezentanci każdej z firm zlokalizowanych w parku biznesowym33.
W zakresie analizy stanu istniejącego przeprowadzono inwentaryzacje dotyczące dojazdów do obiektu różnymi środkami transportu (ocena wyposażenia obszaru w infrastrukturę transportową, dostępności przystanków, jakości usług transportu zbiorowego, jakości infrastruktury dla pieszych i rowerzystów itp.). Ponadto przeprowadzono
badania ankietowe zachowań komunikacyjnych pracowników.
Dostępne wyniki analizy stanu istniejącego informują o następujących kwestiach:
▶▶ park jest zlokalizowany na obrzeżach zachodniego Londynu,
▶▶ osoby pracujące w parku to głównie ludzie młodzi w wieku do 35 lat,
▶▶ 23,6% pracowników mieszkało w dzielnicy Londyn Hillingdon (w odległości od
2 do 8 mil), ok. 36% w dzielnicach Hillingdon, Ealing i Hounslow, a 55,2% – w rejonie Wielkiego Londynu,
▶▶ parkowanie samochodów na terenie parku było bezpłatne, a w otaczającym obszarze nie było parkingu ogólnodostępnego,
▶▶ dojazd środkami transportu innymi niż samochód nie był zadowalający.
W zakresie podziału zadań przewozowych rezultaty badań ankietowych były
następujące:
▶▶ samochodem realizowanych było 88% podróży,
▶▶ transportem zbiorowym wykonywanych było 10% podróży,
Best Workplaces for Commuters Knowledge Base, Case study: Stockley Park Consortium, http://
usf-cutr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2893.
33
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▶▶ rowerem wykonywanych było 1% podróży,
▶▶ pieszo wykonywanych było 0,6% podróży.

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM:

▶▶ wprowadzono szereg zmian w istniejącej do tej pory komunikacji autobusowej,
mających na celu poprawę jakości usługi – znacznie skrócono czas przejazdu
i podniesiono komfort podróży na ważnych (w kontekście parku biznesowego)
ciągach komunikacyjnych (w ramach współpracy z zarządcą transportu),
▶▶ pracownikom zapewniono 70% zniżkę na bilety miesięczne na wybranych liniach (w ramach współpracy z BAA Heathrow),
▶▶ na całym obszarze parku biznesowego stworzono wysokiej jakości przystanki
autobusowe, wszystkie wyposażone w zadaszenie, oświetlenie i połączenie telefoniczne; w niektórych przypadkach zainstalowano także tablice informacyjne,
▶▶ przeprowadzano różnego rodzaju akcje promocyjne: w ramach świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono akcję przeciw pijanym kierowcom – rozdawano wtedy
darmowe bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM:

▶▶ wiele firm mających swoją siedzibę w parku biznesowym zapewniło udogodnienia dla rowerzystów (przebieralnie, prysznice),
▶▶ regularnie prowadzone były akcje „Rowerem do pracy”,
▶▶ udostępniono 6 rowerów z bezpłatnym abonamentem miesięcznym,
▶▶ umożliwiono uzyskanie atrakcyjnej pożyczki na zakup roweru,
▶▶ regularnie prowadzono usługi w ramach szkolenia jazdy na rowerze oraz napraw
sprzętu rowerowego.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU

▶▶ udostępniono platformę umożliwiającą kojarzenie załóg.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA PIESZO:

▶▶ zmodernizowano ciągi piesze,
▶▶ zadbano o bezpieczne przejścia dla pieszych, zainstalowano progi zwalniające,
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▶▶ umożliwiono pieszym korzystanie z udogodnień dla rowerzystów (przebieralni,
pryszniców),
▶▶ zapewniono odpowiednie oświetlenie ciągów pieszych.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

▶▶ na stronach internetowych oraz na ulotkach rozdawanych w ważnych punktach
parku biznesowego zamieszczono informacje dla pracowników o możliwościach
przemieszczania się,
▶▶ nowym pracownikom rozdawano przewodnik z informacjami o transporcie
zbiorowym i innych możliwościach dojazdu do pracy.
Usługi utrzymania terenu parku biznesowego i niektóre działania transportowe wchodzące w zakres planu mobilności finansowane były przez przedsiębiorstwa
funkcjonujące w parku. Większość kosztów pokrywał deweloper.

PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów realizowanych działań przyjęto następujące
wskaźniki:
▶▶ udział podróży wykonywanych samochodem (nie w systemie carpoolingu),
▶▶ liczba użytkowników systemu carpoolingu,
▶▶ udział podróży wykonywanych środkami transportu publicznego,
▶▶ udział podróży wykonywanych rowerem,
▶▶ udział podróży wykonywanych pieszo,
▶▶ udział podróży wykonywanych innymi środkami transportu (np. taksówka,
motocykl).
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z badań ankietowych.

REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Pierwszą ocenę realizacji planu mobilności przeprowadzono w 1999 r. – dwa lata
po przeprowadzeniu pierwszych działań. Jej wyniki były następujące:
▶▶ zmniejszono udział podróży realizowanych samochodem z 88 do 84%,
▶▶ zwiększono udział podróży środkami transportu zbiorowego z 10 do 12%,
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych rowerem z 1 do 2%,
▶▶ zwiększono udział podróży pieszych 0,6 do 1%,
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▶▶ w systemie carpoolingu zarejestrowało się 250 użytkowników.
Celem planu mobilności było zmniejszenie wykorzystania samochodu w podróżach o 20%. Cel ten został osiągnięty po 5 latach (w 2001 r.). Inne efekty to m.in.:
▶▶ 5% wzrost pracowników korzystających z systemu carpoolingu,
▶▶ 7% wzrost podróży środkami transportu publicznego,
▶▶ 7% wzrost liczby osób korzystających ze stacji Heathrow North Station.

4.5. PLAN MOBILNOŚCI DLA ERASMUS
UNIVERSITY OF ROTTERDAM
Nazwa obiektu: Erasmus University of Rotterdam
Forma własności: jednostka publiczna
Liczba pracowników: około 3 tys. pracowników, około 28 tys. studentów
Lokalizacja: Rotterdam (623 652 mieszkańców), Holandia

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
Uniwersytet stworzył specjalny zespół roboczy, którego celem było opracowanie
i realizacja kampanii promobilnościowej34 35. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele władz uniwersyteckich oraz eksperci w dziedzinie transportu i mobilności. Zespół spotykał się często (raz lub dwa razy w miesiącu) i regularnie prowadził spotkania
ze studentami i pracownikami. W ramach analizy stanu istniejącego przeprowadzono inwentaryzację infrastruktury transportowej w obszarze uczelni, w szczególności
służącej parkowaniu samochodów. Przed rozpoczęciem działań wszyscy pracownicy
i bardzo duża część studentów mogła parkować na terenie uczelni bezpłatnie.
Zrealizowano ponadto badania ankietowe o wykorzystaniu poszczególnych środków transportu w podróżach do uniwersytetu, które wykazały m.in., że 36% podróży
pracowników uczelni realizowanych jest własnym samochodem. Na podstawie wyników
badań oszacowano emisję CO2, pochodzącego ze spalin przyjeżdzających samochodów.

34
Erasmus University Rotterdam: Erasmus Sustainability, Sustainable Mobility, https://www.eur.
nl/english/eur/sustainable/campus/mobility/
35
Konsorcjum projektu UE U-MOB Life, Best practice compilation report, marzec 2016.
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ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
Głównym celem prowadzonych działań było zmniejszenie udziału podróży wykonywanych samochodem w dojazdach do uczelni oraz zmniejszenie emisji CO2.
Aby osiągnąć powyższe cele, podjęto działania w trzech podstawowych obszarach:
▶▶ wprowadzono opłaty za parkowanie pojazdów,
▶▶ refundowano koszty biletów na komunikację miejską,
▶▶ częściowo dofinansowano zakup roweru elektrycznego.
W ZAKRESIE OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW:

▶▶ wprowadzono płatne parkowanie dla studentów uniwersytetu, w kwocie 1,70 €/ h,
przy czym maksymalna uiszczona opłata nie mogła przekroczyć 10 € na dzień (ograniczenie czasowe),
▶▶ wprowadzono płatne parkowanie dla pracowników kampusu – stawka za parkowanie została stopniowo zwiększona z kwoty 1 €/ dzień w 2013 r., przez 1,75 €/ dzień
w 2014r. do 2,5 €/ dzień w 2015 r.
W ZAKRESIE REFUNDACJI KOSZTÓW BILETÓW NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ:

▶▶ w odniesieniu do pracowników uczelni wprowadzono możliwość wyboru pomiędzy uzyskaniem, przysługującego jako standard, częściowego zwrotu kosztów podróży do i z pracy (0,19 €/ km – standard krajowy), a otrzymaniem całkowitego zwrotu kosztów miesięcznego lub rocznego biletu na komunikację
miejską.
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZAKUPU ROWERU ELEKTRYCZNEGO:

▶▶ każdy pracownik może aplikować o dofinansowanie (w kwocie maksymalnie 500 €)
do zakupu roweru elektrycznego.

PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów realizowanych działań przyjęto następujące
wskaźniki:
▶▶ podział zadań przewozowych (udział podróży wykonywanych poszczególnymi
środkami transportu),
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▶▶ emisja CO2 pochodzącego ze spalin przyjeżdżających samochodów.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z badań ankietowych.

REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Ocenę realizacji planu mobilności przeprowadzono w 2016 r. – cztery lata po
przeprowadzeniu pierwszych działań. Jej wyniki były następujące:
▶▶ zmniejszono udział podróży pracowników dojeżdżających do pracy samochodem (z 36 do 31%),
▶▶ zmniejszono liczbę km pokonywanych przez pracowników samochodem w ramach dojazdów do pracy o 7,7%,
▶▶ zredukowano emisję CO2 o 42,4 tony,

▶▶ zwiększono udział podróży wykonywanych środkami transportu zbiorowego,
▶▶ zwiększono udział podróży wykonywanych rowerem.
Ponadto zaoszczędzono środki, które musiałyby zostać poniesione na zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych, a opłaty parkingowe pozwoliły zrefundować
część kosztów dopłat do biletów na komunikację miejską. Przestrzeń wykorzystywaną przed realizacją planu mobilności pod jeden z parkingów przekształcono w zieloną przestrzeń publiczną.
Obecnie uniwersytet przoduje w zakresie działań dotyczących zrównoważonej
mobilności w Holandii oraz jest partnerem w projekcie UE U-MOB Life36, w którym
doradza innym uczelniom, w jaki sposób realizować plany mobilności.

Projekt UE U-MOB Life ma na celu stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności
na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności, w tym realizacji planów mobilności. Działania sieci służyć mają redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej. Więcej
informacji o projekcie oraz o planach mobilności wdrażanych dla uczelni na stronie: www.u-mob.eu.
36
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4.6. PLAN MOBILNOŚCI DLA BRITISH SKY
BROADCASTING LTD (BSKYB)
Nazwa obiektu: British Sky Broadcasting Ltd (BSkyB)
Forma własności: jednostka prywatna
Liczba pracowników: około 6 tys. osób
Lokalizacja: Londyn (8,788 mln mieszkańców), Wielka Brytania

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
W 2006 r. analizując stan istniejący, przeprowadzono badania ankietowe zachowań
komunikacyjnych oraz analizy dotyczące dostępności transportowej obiektu37

.

38 39

Analizy wykazały m.in., że na terenie obiektu znajdowało się 30 pryszniców, przebieralnie, a także wiele miejsc parkingowych dla rowerów. Codziennie do pracy na rowerze przyjeżdżało około 250 pracowników, a udział roweru we wszystkich podróżach odbywanych do przedsiębiorstwa wynosił 2,5%. 63% pracowników dojeżdżało
codziennie do pracy samochodem jako kierowca, a 1% samochodem jako pasażer. 18%
podróży odbywanych było koleją, a 7,5% – metrem.
Podział zadań przewozowych w podróżach pracowników BSkyB w 2006 r.
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Źródło:http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/17_pewta_employers_2010_
british_sky_broadcasting_11.pdf.

37
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/17_pewta_employers_2010_british_sky_broadcasting_11.pdf
38
Bojczuk J., Londyńskie przykładowe plany mobilności, http://docplayer.pl/3838670-Londynskie-przykladowe-plany-mobilnosci-jakub-bojczuk.html
39
Bojczuk J., Przykłady wdrożeń planów mobilności Londynie, Transport Miejski i Regionalny, 1/2011.
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ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM:

▶▶ stworzono centrum rowerowe prowadzone przez lokalny sklep rowerowy, który
oferuje sprzęt i akcesoria po obniżonych cenach,
▶▶ zainstalowano dodatkowe trzy prysznice, co dało łącznie 33 prysznice dostępne dla
rowerzystów (kolejne 18 planowano zainstalować w ciągu najbliższych dwóch lat),
▶▶ zapewniono nowy parking dla rowerów oraz zmodernizowano istniejący,
▶▶ organizowano wydarzenia rowerowe „Bike Week” (Tydzień rowerowy).
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ŚRODKAMI TRANSPORTU
ZBIOROWEGO:

▶▶ z uwagi na niską dostępność BSkyB transportem publicznym, uruchomiono specjalny autobus wahadłowy dla personelu kursujący z wysoką częstotliwością do
pięciu kluczowych węzłów komunikacyjnych.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU:

▶▶ stworzono dodatkowe miejsca parkingowe dla użytkowników systemu carpoolingu.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

▶▶ ograniczono liczbę miejsc parkingowych dla samochodów,
▶▶ prowadzono kampanie mające na celu wzrost świadomości o planie mobilności,
▶▶ stworzono stronę internetową poświęconą proekologicznym środkom transportu.

ROWERY
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PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów realizowanych działań przyjęto następujące wskaźniki udziału podróży odbywanych do pracy:
▶▶ samochodem jako kierowca,
▶▶ samochodem jako pasażer,
▶▶ monocyklem,
▶▶ autobusem miejskim,
▶▶ koleją,
▶▶ metrem,
▶▶ rowerem,
▶▶ pieszo,
▶▶ autobusem dowozowym dla pracowników.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z badań ankietowych.
Wskaźniki monitorowano co trzy lata.

REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Dostępne wyniki pierwszej oceny realizacji planu mobilności przeprowadzonej
w 2009 r. – trzy lata po pierwszych działaniach – były następujące40:
▶▶ zmniejszono udział podróży odbywanych do pracy samochodem jako kierowca
z 63% (2006 r.) do 45% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych do pracy samochodem jako pasażer
z 1% (2006 r.) do 3% (2009 r.),
▶▶ utrzymano udział podróży odbywanych monocyklem tj. 3% (2006 r.) i 3% (2009 r.),
▶▶ zmniejszono udział podróży odbywanych autobusem miejskim z 3% (2006 r.) do
2% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych koleją z 18% (2006 r.) do 26% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych metrem z 7,5% (2006 r.) do 9% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych rowerem z 2,5% (2006 r.) do 5% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży pieszych z 2,5 % (2006 r.) do 4% (2009 r.),
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych autobusem dowozowym dla pracowników z 0% (2006 r.) do 3% (2009 r.).
Eltis: the urban mobility observatory, Creating corporate workplace mobility plans, http://www.
eltis.org/discover/case-studies/creating-corporate-workplace-mobility-plans-united-kingdom
40

88

Ważniejsze cele zaplanowane na kolejne sześć lat, tj. do 2015 r.41 były następujące:
▶▶ zmniejszenie udziału podróży realizowanych samochodem do 34%,
▶▶ zwiększenie udziału podróży rowerowych do 9%,
▶▶ oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem floty pojazdów służbowych
dzięki wprowadzeniu pojazdów hybrydowych,
▶▶ zmniejszenie emisji CO2.

4.7. PLAN MOBILNOŚCI DLA POLITECHNIKI
KRAKOWSKIEJ
Nazwa obiektu: Politechnika Krakowska
Forma własności: instytucja publiczna
Liczba pracowników: ponad 2100 pracowników, ok. 16 000 studentów
Lokalizacja: Kraków (765 320 mieszkańców), Polska

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
Pierwszy w Polsce plan mobilności zrealizowany został w Krakowie, przez Katedrę Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, w ramach projektu UE CiViTAS CARAVEL42 43 44. Projekt skierowany był do pracowników i studentów uczelni
i miał na celu zmianę zachowań komunikacyjnych społeczności akademickiej w kierunku korzystania ze zrównoważonych środków transportu.
Politechnika Krakowska posiada kilka kampusów zlokalizowanych w różnych
częściach miasta. W 2006 r. na potrzeby analizy przeprowadzono:
▶▶ inwentaryzację przewoźników świadczących usługi transportowe w pobliżu
kampusów uczelni (MPK, PKP, PKS, prywatni przewoźnicy),
▶▶ inwentaryzację ścieżek rowerowych w pobliżu kampusów uczelni oraz stojaków
rowerowych w kampusach,
Bojczuk J., Przykłady wdrożeń planów mobilności Londynie, Transport Miejski i Regionalny, 1/2011.
Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej Civitas-Caravel, Kraków, 2010.
43
Katedra Systemów Komunikacyjnych, Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej,
Opracowanie w ramach projektu CiViTAS Caravel „Travelling towards a new mobility”, 6 PR UE, 2005–2009.
44
Caravel evaluation report 11.9: An integrated mobility plan for the Technical University of Krakow,
Kraków 2008.
41

42
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▶▶ analizę ruchu pieszego na terenie i w pobliżu kampusów uczelni,
▶▶ analizę sytuacji parkingowej w kampusach uczelni,
▶▶ pomiar natężenia ruchu na ulicach przyległych do kampusu przy ul. Warszawskiej,
▶▶ badania ankietowe dotyczące struktury użytkowników linii autobusowej nr 129
(kursującej pomiędzy kampusem przy ul. Warszawskiej a Osiedlem Akademickim
w Czyżynach),
▶▶ badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i studentów.
Wyniki analizy stanu istniejącego wykazały m.in., że:
▶▶ istniały dobre warunki dojazdu komunikacją autobusową i/ lub tramwajową do
obiektów uczelni (obsługa wieloma liniami, zapewniającymi połączenie z różnymi rejonami miasta; stosunkowo wysoka częstotliwość kursowania pojazdów),
▶▶ kampus położony w centrum miasta zlokalizowany jest w pobliżu głównego
dworca kolejowego oraz autobusowego,
▶▶ brak bezpośredniego połączenia transportem zbiorowym pomiędzy wszystkimi
obiektami uczelni,
▶▶ brak dróg dla rowerów gwarantujących dostęp do kampusów (z wyjątkiem dwóch
kampusów położonych poza centrum miasta),
▶▶ liczba miejsc parkingowych dla rowerów we wszystkich kampusach była
niewystarczająca,
▶▶ parkowanie na terenie uczelni było płatne, a uprawnienia do korzystania z tych
miejsc posiadali tylko pracownicy i studenci zaoczni (w weekendy), dysponujący
specjalnym identyfikatorem,
▶▶ deficyt miejsc parkingowych dla samochodów.
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Badania ankietowe dotyczące zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i studentów, które objęły próbę ponad 2000 respondentów (530 pracowników,
750 studentów dziennych, 750 studentów zaocznych), wykazały że społeczność akademicka w dużym stopniu korzystała w dojazdach do uczelni z transportu publicznego. Ujawniły one także niekorzystnie wysoki udział samochodów osobowych (50%
w podróżach studentów zaocznych, 45% w podróżach pracowników i 11% w podróżach studentów dziennych). Śladowy odsetek (rzędu 1%) społeczności uczelnianej
wykorzystywał rowery i wspólne użytkowanie samochodów osobowych w dojazdach do miejsc pracy i nauki.
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Udział poszczególnych środków transportu w podróżach do kampusów Politechniki
Krakowskiej, stan przed wdrożeniem planu mobilności (2006/2007)
Źródło: Rudnicki A. z zespołem, Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.
Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej Civitas-Caravel, Kraków, 2010.

Ponadto deklaracje respondentów potwierdziły, że gdyby poprawie uległy warunki podróżowania transportem publicznym (dodatkowa linia komunikacyjna pomiędzy wszystkimi kampusami uczelni, skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Osiedlem Akademickim, a kampusem przy ul. Warszawskiej) oraz rowerem (dodatkowe
stojaki rowerowe na terenie uczelni, ścieżki rowerowe pomiędzy kampusami), pracownicy i studenci częściej podróżowaliby tymi środkami transportu.
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ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA W SYSTEMIE CARPOOLINGU

▶▶ uruchomiono system carpoolingu pod nazwą „Jedźmy razem” wraz ze stroną internetową służącą łączeniu chętnych osób do wspólnych przejazdów,
▶▶ szeroko promowano system w mediach lokalnych i krajowych oraz na terenie
uczelni.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM

▶▶ zapewniono dodatkowe 120 miejsc parkingowych dla rowerów,
▶▶ skrócono szlabany wjazdowe dla ułatwienia przejazdu rowerem,
▶▶ zainstalowano tablice informujące o rozmieszczeniu budynków uczelnianych
i stojaków rowerowych przy trzech wejściach na teren kampusu przy ul. Warszawskiej,
▶▶ wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na kilku ulicach łączących dwa z kampusów PK tak, aby ułatwić ruch rowerzystom (oznakowanie poziome i pionowe,
obniżenie krawężników itp.).

DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM

▶▶ dzięki współpracy z zarządcą transportu zwiększono częstotliwości kursowania
linii obsługującej kampus przy ul. Warszawskiej i Osiedle Akademickie.
Ponadto zwiększyła się dostępność uczelni komunikacją szynową dzięki uruchomieniu tras tramwaju zarówno tradycyjnego, jak i szybkiego, z przystankami zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie kampusu przy ul. Warszawskiej. Dzięki wprowadzeniu nowej linii tramwajowej, społeczność akademicka zyskała bezpośrednie
połączenie między kampusami przy ul. Warszawskiej i przy ul. Podchorążych.
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PARKOWANIA

▶▶ dwukrotnie zwiększono cenę parkowania na terenie uczelni.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA

▶▶ stworzono punkt mobilności i stanowisko konsultanta mobilności, który był
osobą doradzającą pracownikom i studentom w kwestii podróżowania do miejsc
pracy, nauki i rozrywki, a jednocześnie wpływającą na proekologiczne zachowania komunikacyjne swoich klientów,
▶▶ uruchomiono internetową platformę „InfoKomunikacja” z informacjami na temat podróżowania transportem publicznym, rowerem i w systemie carpoolingu;
na witrynie umieszczono również specjalny moduł pomagający w planowaniu
podróży: po wskazaniu źródła i celu podróży oraz wyborze środka transportu
(autobus, tramwaj lub samochód), moduł wskazywał użytkownikowi najkrótszą
trasę oraz czas podróży,
▶▶ rozpowszechniano informatory i broszury na temat realizowanych działań, ulotki i plakaty informacyjne i promocyjne,
▶▶ organizowano szkolenia i happeningi zrównoważonej mobilności,
▶▶ promowano zrównoważoną mobilność podczas ważniejszych wydarzeń z życia
społeczności uczelnianej.
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PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania stopnia realizacji działań oraz ich efektów przyjęto wskaźniki zestawione w tabeli 4.2:
Tabela 4.2. Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji działań
oraz ich efektów przyjęte przez PK
Sposób
pozyskiwania
danych

Wskaźnik

Jednostka

Redukcja zatłoczenia komunikacyjnego w pobliżu kampusów PK

%

Pomiar

Podział zadań przewozowych

%

Badania ankietowe

Wzrost liczby podróży odbywanych rowerem

%

Badania ankietowe

Wzrost liczby podróży odbywanych środkami transportu
publicznego

%

Badania ankietowe

Wzrost liczby podróży odbywanych w systemie carpoolingu

%

Badania ankietowe

Procent osób posiadających identyfikator uprawniający do
wjazdu samochodem i postoju na terenie PK

%

Badania ankietowe

Poziom zainteresowania pozyskiwania informacji o sposobach
podróżowania do PK

%

Badania ankietowe

Ocena liczby miejsc parkingowych dla rowerów w kampusach PK

%

Badania ankietowe

Zwiększenie liczby bezprzesiadkowych powiązań kampusów PK
komunikacją zbiorową

-

Pomiar

Poprawa dostępu z kampusu przy ul. Warszawskiej do Dworca
Autobusowego

%

Pomiar

Poprawa dostępu z kampusu przy ul. Warszawskiej do układu
torowego Dworca Kolejowego

%

Pomiar

km

Pomiar

Zwiększenie elementów liniowej infrastruktury rowerowej
w pobliżu kampusów PK

Źródło: Katedra Systemów Komunikacyjnych, Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki
Krakowskiej. Opracowanie w ramach projektu CiViTAS Caravel “Travelling towards a new mobility”,
6 PR UE, 2005–2009.
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REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Badania ankietowe przeprowadzone w październiku 2008 r. na grupie 990 respondentów wykazały, że w porównaniu z 2006 r.:
▶▶ udział rowerów został dwukrotnie zwiększony w podróżach pracowników PK,
▶▶ udział podróży realizowanych w systemie carpoolingu w dojazdach do PK został
zwiększony:
▷▷ dla pracowników: z 1% do 5%,
▷▷ dla studentów dziennych: z 0% do 7%,
▷▷ dla studentów zaocznych: z 1% do 17%,
▶▶ udział samochodów (jednoosobowe korzystanie z samochodu) w podróżach do
PK został zmniejszony:
▷▷ dla pracowników: z 45% do 41%,
▷▷ dla studentów zaocznych: z 50% do 30%.
▶▶ zmniejszono zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla samochodów w kampusach PK.
Obecnie Politechnika Krakowska jest partnerem w projekcie UE U-MOB Life45,
w którym doradza innym uczelniom, w jaki sposób realizować plany mobilności.

4.8. PLAN MOBILNOŚCI DLA ACORDIA
NORTHWEST, INC
Nazwa obiektu: Acordia Northwest, Inc
Forma własności: przedsiębiorstwo prywatne
Liczba pracowników: 170 osób
Lokalizacja: Seattle (684 451 mieszkańców), USA

Projekt UE U-MOB Life ma na celu stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności
na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności, w tym realizacji planów mobilności. Działania sieci służyć mają redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej. Więcej
informacji o projekcie oraz o planach mobilności wdrażanych dla uczelni na stronie: www.u-mob.eu.
45
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SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY STANU
ISTNIEJĄCEGO ORAZ JEJ WYNIKI
W 1999 r., zanim przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację większości działań
w zakresie planu mobilności, wykonano inwentaryzację dostępności transportowej
obiektu oraz analizę istniejących zachęt do używania innych środków transportu niż
samochód46. Wyniki tych analiz były następujące:
▶▶ przedsiębiorstwo wynajmowało 52 miejsca parkingowe dla samochodów,
▶▶ istniały zadaszone miejsca parkingowe dla rowerów oraz prysznice,
▶▶ istniały pewne zachęty finansowe do używania środków alternatywnych dla samochodu – oferowano roczne karty FreeFlexPass na przejazdy środkami transportu publicznego, zachęty dla użytkowników systemu carpoolingu (w wysokości 30 $/ miesiąc) oraz subsydia na przejazdy promem (w wysokości 30 $/ miesiąc),
▶▶ pracownicy mogli pracować w ramach tzw. skompensowanego tygodnia pracy –
3, 4 lub 5 dni w tygodniu lub 9 dni w ciągu 2 tygodni.
W zakresie środków transportu wykorzystywanych w dojeździe do pracy badania ankietowe prowadzono od 1993 r., co dwa lata. Poniżej znajdują się wyniki badań
ankietowych z roku 1999 w zakresie udziału podróży odbywanych:
▶▶ samochodem (jednoosobowo)– 15,8%,
▶▶ w systemie carpoolingu – 21,5%,
▶▶ w systemie vanpoolingu – 0%,
▶▶ transportem publicznym – 56,3%,
▶▶ rowerem – 0%,
▶▶ pieszo – 6%,
▶▶ innymi środkami transportu – 0,4%.

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W PLANIE MOBILNOŚCI
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA ROWEREM

▶▶ udostępniono dodatkowe miejsca parkingowe,
▶▶ udostępniono przebieralnie.

46

2749.
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Case Study: Acordia Northwest Inc, 2006, http://usf-cutr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PARKOWANIA:

W 2001 r. przedsiębiorstwo przestało wynajmować miejsca parkingowe; pracownikom udostępniono miejsca w garażu budynku w cenie 260 $/ miesięcznie.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO PODRÓŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM

▶▶ wprowadzono dopłaty do biletów transportu publicznego w wysokości
30 $/ miesięcznie,
▶▶ utrzymano subsydia na przejazdy promem w wysokości 30 $/ miesięcznie.
DZIAŁANIA ZACHĘCAJĄCE DO WSPÓŁDZIELENIA POJAZDÓW

▶▶ w 2003 r. wprowadzono subsydia dla uczestników systemu vanpoolingu w wysokości 55 $/ miesięcznie,
▶▶ od 1999 r. do 2011 r. udzielano subsydiów dla uczestników systemu carpoolingu
w wysokości 30 $/ miesięcznie,
▶▶ w 2001 r. zlikwidowano opłatę za parkowanie dla użytkowników systemu
vanpoolingu, a w 2003 r. dla użytkowników systemu carpoolingu.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA

▶▶ oferowano usługę gwarantowanego dojazdu do domu na koszt pracodawcy,
▶▶ w 2001 r. wprowadzono elastyczny czas pracy – pracownicy musieli pracować
7,5 godziny w ciągu dnia, z możliwością przybycia do pracy w godz. 7.00 – 9.00
i opuszczenia jej w godz. 15.30-17.30,
▶▶ utrzymano skompensowany tydzień pracy,
▶▶ prowadzono działania promujące plan mobilności – dystrybuowano materiały
informacyjne (w tym pocztą), rozdawano materiały nowym pracownikom, pokazywano prezentacje.

PRZYJĘTE METODY MONITOROWANIA
REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU MOBILNOŚCI
Dla monitorowania rezultatów realizowanych działań przyjęto wyszczególnione
poniżej wskaźniki:
▶▶ liczba miejsc parkingowych (na terenie firmy, poza obszarem firmy, miejsc wynajmowanych, miejsc dla użytkowników systemu carpoolingu i vanpoolingu),
▶▶ liczba zredukowanych miejsc parkingowych dla osób dojeżdżjących w pojedynkę,
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▶▶ miesięczna opłata za miejsce parkingowe (na terenie firmy, poza obszarem firmy,
dla użytkowników systemu carpoolingu i vanpoolingu),
▶▶ dystrybucja materiałów promocyjnych w różnej formie (prezentacja, materiały
wysyłane pocztą, dostarczane nowym pracownikom itp.) (wartość wskaźnika:
TAK/ NIE),
▶▶ istnienie miejsc parkingowych dla rowerów, w tym zadaszonych; przebieralni,
pryszniców (wartość wskaźnika: TAK/ NIE),
▶▶ wielkość oferowanych subsydiów dla użytkowników różnych środków transportu,
▶▶ oferowanie przez pracodawcę pojazdów dla użytkowników systemu carpoolingu, vanpoolingu, busów itp. (wartość wskaźnika: TAK/ NIE),
▶▶ istnienie usług dodatkowych, np. gwarantowanego dowozu do domu na koszt
pracodawcy (wartość wskaźnika: TAK/ NIE),
▶▶ procent pracowników korzystających z telepracy i innych form organizacji pracy.
Wskaźniki oceny stopnia realizacji celu:
▶▶ udział jednoosobowych podróży odbywanych samochodem,
▶▶ udział podróży odbywanych w systemie carpoolingu,
▶▶ udział podróży odbywanych w systemie vanpoolingu,
▶▶ udział podróży odbywanych transportem publicznym,
▶▶ udział podróży odbywanych rowerem,
▶▶ udział podróży odbywanych pieszo,
▶▶ udział podróży odbywanych innymi środkami transportu,
▶▶ praca przewozowa.
Dane do wyznaczenia wartości wskaźników pochodziły z inwentaryzacji, list,
spisów oraz badań ankietowych. Wszystkie wskaźniki monitorowano co dwa lata.

REZULTATY REALIZACJI PLANU MOBILNOŚCI
Dostępne wyniki oceny realizacji planu mobilności, przeprowadzonej w 2001 r.
i 2003 r., świadczą o następujących efektach (tabela 4.3):
▶▶ zmniejszono udział jednoosobowych podróży odbywanych samochodem,
▶▶ zwiększono udział podróży odbywanych inaczej niż w pojedynkę własnym
samochodem.
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Tabela 4.3. Rezultaty planu mobilności dla Acordia Northwest, Inc.
Udział [%]

Wskaźnik

1999

2001

2003

Udział jednoosobowych podróży odbywanych samochodem

15,8

13,3

9,4

Udział podróży odbywanych w systemie carpoolingu

21,5

15,6

18,5

Udział podróży odbywanych w systemie vanpoolingu

0

0

2,2

Udział podróży odbywanych transportem publicznym

56,3

70

68,6

Udział podróży odbywanych rowerem

0

0

0

Udział podróży odbywanych pieszo

6

0

1,1

Udział podróży odbywanych innymi środkami transportu

0,4

1,1

0,2

Źródło: Case Study: Acordia Northwest Inc, 2006, http://usf-cutr.custhelp.com/app/answers/
detail/a_id/2749.
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6. ZAŁĄCZNIK 1:
PRZYKŁAD ANKIETY
DOTYCZĄCEJ ZACHOWAŃ
KOMUNIKACYJNYCH
I PREFERENCJI PRACOWNIKÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ZACHOWAŃ
KOMUNIKACYJNYCH I PREFERENCJI
PRACOWNIKÓW
Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa zachowań komunikacyjnych, opinii
i uwag odnośnie warunków podróży do miejsca pracy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do stworzenia koncepcji rozwiązań zachęcających do korzystania z form transportu alternatywnych dla samochodu w dojazdach do pracy i w przejazdach służbowych.
Proszę zaznaczyć właściwe:
1) Wiek:

ӽӽ Do 24 lat
ӽӽ 25–34 lat
ӽӽ 35–44 lat
ӽӽ 45–65 lat
ӽӽ Powyżej 65 lat..................................................

2) Stanowisko, które Pani/Pan zajmuje:

ӽӽ Stanowisko kierownicze
ӽӽ Stanowisko merytoryczne
ӽӽ Inne

3) Miejsce zamieszkania (skąd codziennie dojeżdża Pani/Pan do pracy):

ӽӽ Warszawa (proszę podać nazwę ulicy/osiedla lub kod pocztowy)
..................................................................................................................................................................
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ӽӽ poza Warszawą (proszę podać nazwę miejscowości)
..................................................................................................................................................................
4) Czy posiada Pani/Pan bilet okresowy:

ӽӽ Nie posiadam
ӽӽ Bilet 30 lub 90-dniowy na strefę 1
ӽӽ Bilet 30 lub 90-dniowy na strefę 1 i 2
ӽӽ Bilet Warszawiaka 30 lub 90-dniowy na strefę 1
ӽӽ Bilet Warszawiaka 30 lub 90-dniowy na strefę 1 i 2
ӽӽ Bilet 30 lub 90-dniowy „Warszawa+” na strefę 1 i 2
ӽӽ Inny (jaki?) ........................................................................................................................................
5) Czy posiada Pani/Pan prawo jazdy?

ӽӽ Nie
ӽӽ Tak
6) Czy dysponuje Pani/Pan samochodem?

ӽӽ Nie dysponuję
ӽӽ Tak, posiadam samochód do wyłącznej dyspozycji
ӽӽ Tak, korzystam z samochodu razem z rodziną/ współmieszkańcami
7) Czy dysponuje Pani/Pan rowerem?

ӽӽ Nie dysponuję
ӽӽ Tak, posiadam rower do wyłącznej dyspozycji
ӽӽ Tak, korzystam z roweru razem z rodziną/ współmieszkańcami
ӽӽ Nie posiadam, ale korzystam z roweru miejskiego
8) Jakim środkiem transportu przybyła Pani/Pan dzisiaj do pracy? Jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan zwykle do pracy w sezonie zimowym? (proszę wstawić „X” we
właściwe komórki; w przypadku podróży z przesiadką, proszę o wskazanie wszystkich środków
transportu użytych w podróży).
Środek transportu
Autobusem, tramwajem
Samochodem, jako kierowca
Samochodem, jako kierowca podwożący współpracowników do pracy
Samochodem, jako pasażer
Samochodem, jako pasażer podwożony do pracy przez współpracownika
Taksówką
Busem prywatnego przewoźnika, autobusem zamiejskim
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Dzisiejsza
podróż

Podróże
w sezonie
zimowym

Pociągiem
Motocyklem, skuterem
Rowerem
Pieszo
Innym środkiem transportu (jakim?)

nym dojściem do przystanku, garażu itd.) ................. min.
10) Jakie są miesięczne koszty Pani/Pana podróży do pracy? ................. zł/miesiąc.

do pytań 29-42.

pytań 29-42.

29-42.

stępnie do pytań 29-42.
Jeśli podczas dzisiejszej podróży do pracy podróżowała Pani/Pan głównie pieszo, proszę
29-42.

lem

29-42.
11) Jeśli przyjechała Pani/Pan dzisiaj samochodem do pracy, jako kierowca,
gdzie Pani/Pan zaparkowała?
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jedynie dla pracowników
Parking ogólnodostępny zlokalizowany poza terenem zakładu pracy (proszę podać nazwę
ulicy, na której zlokalizowany jest parking) ...............................................................................
Inne miejsce (jakie?) .......................................................................................................................
12) Jeśli przyjechała Pani/Pan dzisiaj do pracy samochodem, jako kierowca, jakie są powody wyboru tego środka transportu? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najważniejsze odpowiedzi).
Oszczędność czasu podróży
Wygoda
Prestiż
Oszczędność na kosztach podróży
ci do szkoły
Nieodpowiednia oferta komunikacji zbiorowej
Brak roweru
Brak możliwości zaparkowania roweru
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia roweru
Brak poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem
Problemy zdrowotne
Brak możliwości wyboru innego sposobu podróżowania (np. zbyt duża odległość od miejsca zamieszkania)
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................

Warunki dojazdu
Warunki ruchu na trasie przejazdu (natężenie ruchu na ulicach)
Niezmienność czasu przejazdu
Bezpieczeństwo komunikacyjne podczas podróży samochodem
Możliwość zaparkowania pojazdu na terenie zakładu pracy
(dostępność miejsca)
Koszt parkowania samochodu na terenie zakładu pracy
(dostępność miejsca)
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1

2

3

4

5

14) Jeśli przyjechała Pani/Pan dzisiaj do pracy samochodem, jako pasażer, jakie
są powody wyboru tego środka transportu? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy
najważniejsze odpowiedzi).
Nie posiadam własnego samochodu
Oszczędność czasu podróży
Oszczędność na kosztach podróży
Wygoda
Nieodpowiednia oferta komunikacji zbiorowej
Brak roweru
Brak możliwości zaparkowania roweru
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia roweru
Brak poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem
Zatłoczenie ulic
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia własnego samochodu
Brak możliwości wyboru innego sposobu podróżowania (np. zbyt duża odległość od miejsca zamieszkania)
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
15) Jeśli przyjechała Pani/Pan dzisiaj komunikacją zbiorową do pracy, to jakie są
powody wyboru tego środka transportu? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy
najważniejsze odpowiedzi).
Nie posiadam samochodu
Oszczędność czasu podróży
Oszczędność na kosztach podróży
Wygoda
Zatłoczenie ulic
Dobra oferta komunikacji zbiorowej
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia samochodu
Brak roweru
Brak możliwości zaparkowania roweru
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia roweru
Brak poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem
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Brak możliwości wyboru innego sposobu podróżowania (np. zbyt duża odległość od miejsca zamieszkania)
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
wyższą ocenę?
Warunki dojazdu

1

2

3

4

5

dostęp do zakładu pracy
Częstotliwość kursowania linii zapewniających dojazd do zakładu pracy
Punktualność kursowania linii zapewniających dojazd do zakładu pracy
Komfort podróży liniami zapewniającymi dojazd do zakładu pracy
Bezpieczeństwo osobiste podczas jazdy liniami zapewniającymi dojazd do
zakładu pracy
Koszt przejazdu komunikacją zbiorową
Lokalizacja przystanków obsługujących zakład pracy oraz jakość dojścia do
przystanki
Wyposażenie przystanków obsługujących zakład pracy (np. obecność
zadaszenia, miejsc siedzących) oraz ich stan techniczny

17) Jeśli przyjechała Pani/Pan dzisiaj rowerem do pracy, to jakie są powody wyboru tego środka transportu? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najważniejsze
odpowiedzi).
Nie posiadam samochodu
Oszczędność czasu podróży
Niski koszt podróży
Łatwość dojazdów, wygoda, uniezależnienie od korków
Brak możliwości zaparkowania samochodu na terenie zakładu pracy
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia samochodu
Nieodpowiednia oferta komunikacji zbiorowej
Korzystne warunki atmosferyczne

Lubię jeździć rowerem
Odległość dojazdu jest bliska
Brak możliwości wyboru innego sposobu podróżowania (np. zbyt duża odległość od
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miejsca zamieszkania)
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................

Warunki dojazdu

1

2

3

4

5

Spójność infrastruktury umożliwiającej dotarcie rowerem do miejsca pracy
Bezpośredniość połączenia – infrastruktura rowerowa zapewnia bezpośrednie

odpowiedniego oświetlenia nawierzchni
Bezpieczeństwo komunikacyjne podczas podróży rowerem
wzdłuż dróg dla rowerów, zieleni
do zakładu pracy (bliska miejsca zamieszkania lokalizacja stacji rowerów
miejskich, wysoka dostępność rowerów na stacjach, etc.)
Możliwość zaparkowania rowerów na terenie zakładu pracy (wystarczająca
liczba zadaszonych, monitorowanych miejsc parkingowych)
Możliwość odświeżenia się po podróży (obecność prysznica, przebieralni na

19) Jeśli dotarła Pani/Pan dzisiaj pieszo do pracy, to jakie są powody wyboru podróży pieszych? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najważniejsze odpowiedzi).
Nie posiadam samochodu
Oszczędność czasu podróży
Oszczędność na kosztach podróży
Bliska odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy
Nieodpowiednia oferta komunikacji zbiorowej
Brak roweru
Brak możliwości zaparkowania roweru
Ryzyko kradzieży lub zniszczenia roweru
Brak poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem
Wygoda
Zatłoczenie ulic
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Ryzyko kradzieży lub zniszczenia samochodu
Korzystne warunki atmosferyczne

Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
-

Warunki dojścia

1

2

3

4

5

Istnienie chodników
Oświetlenie ciągów pieszych

uspokojenia ruchu, przejść dla pieszych, znaków pionowych itp.
Brak przeszkód na trasie przejścia np. parkujących samochodów

nień zachęciłyby Panią/Pana do zmiany
malnie trzy najważniejsze udogodnienia)
Wprowadzenie dodatkowej linii autobusowej obsługującej przystanki zlokalizowane
linia) ............................................................................................................................................
.....................................................................................
szę podać proponowaną lokalizację) ...........................................................................................
Większa pojemność pojazdów komunikacji zbiorowej
Zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych obsługujących przystanki zlozwiększenie częstotliwości) ...........................................................................................................
Skrócenie czasu jazdy pojazdami komunikacji zbiorowej np. poprzez zapewnienie wydzielonych pasów dla autobusów (wzdłuż ulic: .........................................................................),
wprowadzenie priorytetów dla pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach
(skrzyżowanie: .........................................................................)
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parkingu) ..........................................................................................................................................
parkingu) ..........................................................................................................................................
Przesunięcie godzin rozpoczęcia
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
Nic mnie nie zachęci (dlaczego?) ..................................................................................................
22) Proszę wymienić czynniki zniechęcające Panią/Pana do zmiany środka transportu do
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

udogodnień

zachęciłyby

Panią/

maksymalnie trzy najważniejsze udogodnienia)
Uzupełnienie sieci tras rowerowych zapewniających dojazd rowerem do zakładu pracy

terenie zakładu pracy

Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
Nic mnie nie zachęci (dlaczego?) ..................................................................................................
24) Proszę wymienić czynniki zniechęcające Panią/Pana do zmiany środka transportu do
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
113

..................................................................................................................................................................
godnień zachęciłyby Panią/Pana do
trzy najważniejsze udogodnienia)
do pracy
Odpowiednie oświetlenie ciągów pieszych na trasie dojścia do pracy
Zapewnienie elementów małej architektury na trasie dojścia do pracy (np. takich jak kosze
na śmieci, ławki)
Zapewnienie bardziej atrakcyjnego otoczenia podróży pieszej (zieleń, punkty handlowe
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego podróży pieszej (zapewnienie elementów
uspokojenia ruchu, przejść dla pieszych itp.)
Brak przeszkód na trasie przejścia np. parkujących samochodów
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
Nic mnie nie zachęci (dlaczego?) ..................................................................................................
26) Proszę wymienić czynniki zniechęcające Panią/Pana do zmiany środka transportu do
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
27) Jeśli obecnie parkuje Pani/Pan samochód na parkingu przeznaczonym
wyłącznie dla pracowników, jak zachowałaby się Pani/Pan wobec ograniczenia liczby miejsc parkingowych na parkingu ogólnodostępnym? Proszę wsta-

Likwidacja
1/3 miejsc

Zmiana środka transportu (na jaki?)
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Likwidacja
wszystkich
miejsc

Inne (jakie?)

28) Jeśli obecnie parkuje Pani/Pan samochód na parkingu ogólnodostępnym
zlokalizowanym poza terenem zakładu pracy, jak zachowałaby się Pani/Pan

Zmieniam środek transportu (na jaki?) ......................................................................................
Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
Nie parkuję na parking ogólnodostępnym
nia mające na celu zachęcanie do podróżowania do pracy komunikacją zbiorową, rowerem,

Rodzaj
udogodnień
Udogodnienia
zachęcające do
podróżowania
komunikacją
zbiorową

Kryteria

1

2

3

4

5

Różnorodność (oferowane są różne udogodnienia: zachęty
Przydatność (udogodnienia są praktyczne, wpływają
na poprawę warunków podróży środkami innymi niż
samochód)
Efektywność (motywują do zmiany środka transportu)
Dopasowane do potrzeb różnych pracowników (np. także
tych, którzy mieszkają daleko od miejsca pracy, ograniczeni
są specjalnymi uwarunkowaniami itp.)
Jakość usług, np. autobus pracowniczy
okresowych

Udogodnienia
zachęcające do
podróżowania
rowerem

Różnorodność (oferowane są różne udogodnienia:
infrastrukturalne itp.)
Przydatność (udogodnienia są praktyczne, wpływają
na poprawę warunków podróży środkami innymi niż
samochód)
Efektywność (motywują do zmiany środka transportu)
Dopasowane do potrzeb różnych pracowników
(np. także tych, którzy ograniczeni są specjalnymi
uwarunkowaniami, itp.)
Jakość usług, np. usługi gwarantowanego dowozu do domu
taksówką na koszt pracodawcy
Jakość rozwiązań takich jak stojaki rowerowe, prysznice,
przebieralnie
dojazd rowerem do pracy, dopłat do zakupu roweru, itp.
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Rodzaj
udogodnień
Udogodnienia
zachęcające do
podróżowania
pieszo

Kryteria

1

2

3

4

5

Różnorodność (oferowane są różne udogodnienia: zachęty
finansowe, materialne itp.)
Przydatność (udogodnienia są praktyczne, wpływają na
poprawę warunków podróży środkami innymi niż samochód)
Efektywność (motywują do zmiany środka transportu)
Dopasowane do potrzeb różnych pracowników (np. także tych,
którzy ograniczeni są specjalnymi uwarunkowaniami, itp.)
Atrakcyjność zachęt finansowych, np. dopłat dla osób
podróżujących pieszo

30) Jak często wykonuje Pani/Pan podróże służbowe?

ӽӽ Codziennie
ӽӽ Kilka razy w tygodniu
ӽӽ Raz w tygodniu
ӽӽ Rzadziej niż raz w tygodniu
ӽӽ Okazjonalnie
ӽӽ Nie wykonuję
31) Jeśli, w ramach wykonywanej pracy, odbywa Pani/Pan podróże służbowe na terenie Warszawy, jakim środkiem transportu są one zazwyczaj realizowane?

ӽӽ Samochód służbowy
ӽӽ Samochód prywatny
ӽӽ Środki komunikacji zbiorowej
ӽӽ Rower
ӽӽ Podróże piesze
ӽӽ Inny środek transport (jaki?) .........................................................................................................
32) Jeśli, w ramach podróży służbowych na terenie Warszawy korzysta Pani/Pan z samochodu, jakie czynniki zachęciłyby Panią/Pana do rezygnacji z samochodu i wyboru innego
środka transportu?(proszę podać maksymalnie dwa czynniki)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
33) Czy jest Pani/Pan uczestnikiem zbiorowych dojazdów do pracy, polegających na wspólnej podróży samochodem, będącym Pani/Pana własnością lub jednego ze współpracowników (ang. carpooling)?

ӽӽ Tak
ӽӽ Nie
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34) Jeśli nie korzysta Pani/Pan ze zbiorowych dojazdów do pracy, czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany dojazdem do pracy polegającym na wspólnej podróży samochodem, będącym Pani/Pana własnością lub jednego ze współpracowników?

ӽӽ Tak, jako kierowca
ӽӽ Tak, jako pasażer
ӽӽ Tak, wymiennie jako kierowca lub pasażer
ӽӽ Nie (dlaczego?) ..................................................................................................................................
35) Jakie warunki musieliby spełnić Pani/Pana partnerzy we wspólnych, zorganizowanych
dojazdach do pracy samochodem, w sytuacji wyrażenia chęci uczestnictwa Pani/Pana w takich dojazdach? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najważniejsze odpowiedzi)

ӽӽ Wypłacalność finansowa
ӽӽ Dłuższy czas znajomości
ӽӽ Wiek (proszę podać przedział) ......................................................................................................
ӽӽ Płeć (jaka?) ........................................................................................................................................
ӽӽ Bliskość zamieszkania lub zamieszkanie na trasie przejazdu
ӽӽ Punktualność
ӽӽ Kultura osobista
ӽӽ Niepalący
ӽӽ Miłe usposobienie
ӽӽ Inne (jakie?) ......................................................................................................................................
ӽӽ Nie mam zdania
36) Jak Pani/Pana ocenia poziom dostępności informacji w miejscu pracy o różnych sposobach podróżowania do pracy?

ӽӽ Wystarczający
ӽӽ Niewystarczający
ӽӽ Trudno powiedzieć/ Nie wiem
37) Jakiego rodzaju informacji Pani/Pana zadaniem brakuje?
..................................................................................................................................................................
38) W jakiej formie brakujące informacje powinny być, Pani/Pana zdaniem, udostępniane
(np. ulotki, broszura, strona internetowa, informacje przesyłane e-mailem, inne)?
..................................................................................................................................................................
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39) W jaki sposób pozyskuje Pani/Pan obecnie informacje na temat możliwości podróżowania do pracy środkami innymi niż samochód?

ӽӽ Strony internetowe (jakie?) ............................................................................................................
ӽӽ Aplikacje na telefon (jakie?) ..........................................................................................................
ӽӽ Ulotki/broszury w wersji papierowej
ӽӽ Informacje dostępne na przystankach
ӽӽ Inne (jakie?) .....................................................................................................................................
ӽӽ Nie pozyskuję takich informacji
40) Proszę określić, jaki jest Pani/Pana poziom wiedzy na temat możliwości podróżowania
do pracy różnymi środkami transportu, gdzie 1 – oznacza bardzo niski poziom, a 5 – oznacza bardzo wysoki poziom.
Środek transport

Poziom wiedzy

Transport publiczny (lokalizacja przystanków, rozkłady jazdy, czas
podróży itp.)

1

2

3

4

5

Usługi transportowe świadczone przez prywatnych przewoźników
(lokalizacja przystanków, rozkłady jazdy, czas podróży itp.)

1

2

3

4

5

Rower (przebieg tras rowerowych, dostępność miejsc parkingowych itp.)

1

2

3

4

5

Podróże piesze (przebieg ciągów pieszych, czas dojścia itp.)

1

2

3

4

5

Wspólne dojazdy samochodem (carpooling)

1

2

3

4

5

41) Czy zauważa Pani/Pan jakieś problemy w dojazdach do pracy, które nie zostały poruszone w ankiecie?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
42) Czy ma Pani/Pan jakieś pomysły na usprawnianie dojazdu do pracy środkami innymi
niż samochód?
.................................................................................................................................................................
DZIĘKUJEMY BARDZO ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
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