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1 ADVANCE 

1.1 Wprowadzenie do ADVANCE 

ADVANCE to projekt dofinansowany z programu IEE (Intelligent Energy Europe), okres jego 
realizacji przypada na lata 2011-2014. Jego celem jest wzrost wydajności energetycznej w 
transporcie miejskim oraz ograniczenie motoryzacji indywidualnej w miastach europejskich. Aby 
osiągnąć postawione cele w ramach projektu tworzony, testowany i wdrażany jest Audyt AD-
VANCE.  

 

Rysunek 1 Proces wdrażania projektu ADVANCE 

Audyt ADVANCE jest narzędziem służącym analizie mocnych i słabych punktów polityki trans-
portowej miast (w tym także zrównoważonej polityki transportowej) oraz wskazanie działań słu-
żących jej poprawie. Efektem audytu jest stworzenie planu działań dla miasta w określonych 
obszarach (opisanych w dalszej części publikacji) na rzecz poprawy zrównoważonego plano-
wania mobilności. Plan działań może zostać wykorzystany jako podstawa do tworzenia nowego 
lub aktualizacja dotychczas istniejącego zrównoważonego planu mobilności miejskiej (Susta-
inable Urban Mobility Plan – SUMP).  

DEFINICJA 

Audyt ADVANCE jest praktycznym narzędziem służącym poprawie Zrównoważonych Planów Mobilności 
Miejskiej (SUMP). Wspiera on systemowe podejście do metod oceny i wytycznych w zakresie budowy 
efektywnego SUMP. Tym samym audyt stanowi wartość dodaną dla miasta. 

Miasto, które przeprowadzi Audyt ADVANCE i spełni odpowiednie kryteria (zobacz 3.2.6) 
otrzyma certyfikat ADVANCE. Regularne powtarzanie audytu ADVANCE

1
 umożliwi jednostce 

postęp w planowaniu zrównoważonej mobilności w mieście. 

1.2 Zarządzanie jakością w zrównoważonym planowaniu mobilnością 

Zgodnie z zasadami Total Quality Management (TQM – Kompleksowe zarządzanie jakością) 
wysoka jakość jest wynikiem ciągłego doskonalenia, realizowanego poprzez wdrażanie powta-

                                                      
1
 W odstępach 5-letnich. 
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rzanego cyklu sukcesów
2
 z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb miast. W oparciu o te zasa-

dy, ADVANCE postrzega zrównoważone planowanie mobilności jako dynamiczny proces, opi-
sany w schemacie audytu ADVANCE. Podstawą służącą ocenie w ramach Audytu ADVANCE 
są tzw. obszary działań i misji będące częścią SUMP: 

 Obszary Działań stanowią zadania i środki opisane w SUMP; 

 Obszary misji odnoszą się do samego procesu tworzenia SUMP.  

 

Rysunek 2 Etapy wdrażania procesu zarządzania jakością 

Istnieją trzy kategorie, które służą identyfikacji poziomu rozwoju SUMP w miastach:  

I. Miasta początkujące: nie posiadają one SUMP ani żadnej innej strategii związanej ze zrów-
noważoną mobilnością. Podejmują tylko doraźne, krótkotrwałe, zazwyczaj techniczne działania 
w odpowiedzi na pojawiające się problemy z mobilnością. W takim przypadku schemat Audytu 
ADVANCE stanowi pierwszy krok w podjęciu próby rozwoju zrównoważonej mobilności miej-
skiej z pomocą audytora. Produktem finalnym Audytu ADVANCE jest plan działań, który stano-
wi podstawę do stworzenia długoterminowego SUMP.  

II. Miasta rozwijające się: posiadają SUMP oraz podstawową strategię mobilności w zakresie 
transportu. Problemy związane z mobilnością rozwiązywane są tutaj w sposób systematyczny. 
Miasto podejmuje pierwsze kroki w ocenie bieżącej polityki transportowej (mobilności), której 
celem jest wskazanie usprawnień. Miasta takie są w stanie określić słabe punkty oraz braki w 
istniejących SUMP przy użyciu schematu audytu ADVANCE. Udział określonych grup interesa-
riuszy i stworzenie priorytetów przy wsparciu zewnętrznego audytora pomoże udoskonalić lo-
kalne plany mobilności (lub politykę transportową miast).  

III. Miasta rozwinięte: posiadają SUMP i określoną strategię mobilności. Polityka dotycząca 
mobilności miejskiej jest na bieżąco doskonalona i weryfikowana pod kątem jakościowym. Mo-
nitoring pozwala szybko identyfikować pojawiające się problemy. Polityka w zakresie mobilności 
jest skierowana na przyszłe zadania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dla tych miast 
schemat Audytu ADVANCE umożliwia krytyczną ocenę aktualnej polityki mobilności oraz ciągłe 
doskonalenie strategii mobilności i poprawę procesów zawartych w istniejącym SUMP.  

1.3 Cele Audytu ADVANCE 

Celem Audytu ADVANCE jest usystematyzowanie procesu planowania mobilności poprzez:  

 ocenę zrównoważonego planu mobilności miasta (SUMP) i jego istniejących dokumentów 

transportowych;  

 wskazanie mocnych i słabych stron procesu planowania w mieście; 

 określenie priorytetów działań służących poprawie funkcjonowania mobilności miejskiej przy 

wsparciu odpowiednich grup interesariuszy; 

 tworzenie planu działań ADVANCE, który stanowi podstawę do nowego lub uaktualnionego 

SUMP.  

Celem audytu jest nie tylko poprawa jakości SUMP, ale również analiza, systematyzacja i ulep-
szanie całego procesu tworzenia SUMP (udział konkretnych grup społecznych i wybranych 
interesariuszy, tworzenie przejrzystej wizji rozwoju, współpraca pomiędzy różnymi wydziałami i 

                                                      
2
  Powtarzalny cykl sukcesów odnosi się do SUMP, co zostało opisane w ramach projektu ELTIS (zobacz 2.6). 
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jednostkami samorządu itd.). Te elementy procesu audytu będą analizowane w ramach Obsza-
ru misji (Mission Field) ADVANCE, natomiast wdrażanie działań i rozwiązań w konkretnych 
dziedzinach będzie analizowane w ramach Obszaru działań (Action Field).  

1.4 Docelowe miasta 

Audyt ADVANCE może być przeprowadzany w małych, średnich i dużych miejscowościach. 
Wielkość miast partnerskich w projekcie jest zróżnicowana – od 35 tys. mieszkańców (Agioi-
Anargyroi, Grecja) do ponad 400 tys. mieszkańców (Szczecin, Polska). Nie ma ograniczeń co 
do wielkości miast poddawanych audytowi ADVANCE. 

1.5 Informacje o publikacji 

Schemat Audytu ADVANCE umożliwia miastom ocenę mocnych i słabych stron funkcjonujących 
polityk transportowych, w tym także Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). 
Miasta uczestniczące w projekcie są wdrażają proces audytu przy wsparciu certyfikowanego 
audytora zewnętrznego ADVANCE. Miasta, które z powodzeniem przejdą ów proces uzyskują 
certyfikat. Niniejsza publikacja ma na celu pokazanie poszczególnych etapów audytu, przed-
stawienie wskazówek, zarówno dla miast, jak i dla przyszłych audytorów oraz wskazanie kryte-
riów certyfikacji. Audyt ADVANCE nie jest jedynie teoretycznym modelem, stwarza możliwość 
(a nawet wymóg) praktycznego zastosowania modelu w miastach jako fazy końcowej procesu 
audytu. Aktualna wersja schematu bazuje na: 

 wnioskach wypracowanych przez uczestników konsorcjum projektowego
3
,  

 audytach testowych przeprowadzonych w trzech miastach europejskich
4
,  

 informacji zwrotnej z organizacji EUROCITIES oraz rady naukowej projektu QUEST
5
.  

Narzędzie wykorzystywane podczas Audytu ADVANCE będzie sukcesywni doskonalone na 
podstawie informacji zwrotnej od pozostałych ośmiu miast partnerskich uczestniczących w pro-
jekcie.  

Definicja SUMP zostanie szczegółowo przedstawiona w drugim rozdziale opracowania, w któ-
rym zawarte są również: cele, zakres i charakterystyka SUMP. Rozdział trzeci poświęcony jest 
prezentacji poszczególnych etapów realizacji audytu w ramach projektu ADVANCE. Szczegó-
łowy opis obszaru działań i misji przedstawiony jest w Aneksie I, natomiast Aneks II zawiera 
wzór kwestionariusza ADVANCE.  

                                                      
3
  3. spotkanie uczestników projektu: Bruksela 18-20 kwiecień 2012 i 4. spotkanie uczestników projektu, Malmö 3-5 

grudzień 2012. 
4
  Szczecin, Malmö i Schaerbeek, lato - jesień 2012 

5
  Członkowie rady naukowej projektu QUEST: Heiner Monheim, Allen Creedy,Tony May 
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2 Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 

2.1 Wstęp 

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP) można 
rozumieć jako zestaw wzajemnie powiązanych działań i rozwiązań, stworzonych celem spełnie-
nia wymagań w zakresie mobilności mieszkańców i lokalnego biznesu. SUMP stanowi rezultat 
zintegrowanego podejścia w planowaniu, które dotyczy wszystkich środków transportu w mia-
stach i terenach do niego przyległych. Ważną cechą SUMP jest możliwość jego tworzenia na 
podstawie istniejących planów transportowych lub planów mobilności w mieście. 

W Europie różnie podchodzi się do kwestii tworzenia planów zrównoważonej mobilności miej-
skiej. Wielka Brytania czy Francja są akurat prekursorami w tej dziedzinie.  W wielu jednak pań-
stwach tego typu działania są zupełnie nowe, a nawet nieznane. Plany Zrównoważonej Mobil-
ności Miejskiej można rozumieć również jako „Planowanie dla ludzi”, tj. planowanie i rozwój we 
właściwym kierunku z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców. 

Warto tu wspomnieć o projekcie ELTIS plus, który podkreśla znaczenie SUMP w porównaniu ze 
standardowymi planami transportowymi miast. Przedstawia minimalne wymagania w zakresie 
tworzenia prawidłowego SUMP, tj. elementów, które muszą być w nim zawarte, jak również 
kolejnych etapów jego wdrażania w mieście

6
. 

2.2 Definicje 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym, tworzonym na po-
trzeby zapewnienia dogodnych warunków w zakresie mobilności mieszkańców miast i lokalne-
go biznesu oraz wszelkich innych aspektów związanych z polepszeniem jakości życia. Tworzo-
ny jest na podstawie funkcjonujących już praktyk planowania, bierze pod uwagę elementy zwią-
zane z jego prawidłową integracją z istniejącymi dokumentami, udziałem poszczególnych inte-
resariuszy oraz zasad późniejszej oceny.  

2.3 Jaki jest cel tworzenia SUMP? 

Celem SUMP jest stworzenie zrównoważonego systemu transportu miejskiego z uwzględnie-
niem poniższych wytycznych:  

 zapewnienie dostępności systemu transportowego wszystkim mieszkańcom miasta; 

 wsparcie bezpieczeństwa w transporcie; 

 ograniczenie negatywnych efektów związanych z rozwojem transportu (typu: wzrost zanie-
czyszczenia i hałasu, rosnący efekt cieplarniany, nadmierna i nieefektywna konsumpcja 
energii); 

 wsparcie i poprawa wydajności oraz efektywności kosztowej w transporcie dóbr i pasażerów; 

 działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego oraz zago-
spodarowania przestrzeni miejskiej. 

2.4 Jaki jest zakres SUMP? 

Kierunki rozwoju i działania i dotyczące polityki transportowej zawarte w SUMP obejmują wszel-
kie gałęzie transportu w całej aglomeracji miejskiej, włączając w to: prywatny i publiczny trans-
port; transport pasażerski i towarów; transport zmotoryzowany oraz przemieszczanie się bez 
wykorzystania pojazdów mechanicznych; odbywanie podróży miejskich i parkowanie.  

                                                      
6
  ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. 

www.mobilityplan.eu  

http://www.mobilityplan.eu/
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2.5 Korzyści wynikające z SUMP 

Zrównoważone planowanie mobilności miejskiej nie jest zupełnie nowym podejściem w plano-
waniu. Należy je utożsamiać z rozbudową i ulepszaniem obecnych polityk i planów miejskich. 
Tym samym powinno się unikać stwierdzeń, iż jest to nowy dokument przedstawiany przez 
władze miasta. 

Tworzenie i posiadanie SUMP niesie za sobą szereg korzyści, w tym:  

 poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, również najmłodszych: zwiększenie atrak-
cyjności przestrzeni miejskich, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ograniczenie hała-
su i emisji szkodliwych substancji  do środowiska naturalnego; 

 korzyści dla środowiska i zdrowia: wynikają one z polepszenia jakości powietrza i ogranicze-
nia hałasu, co przekłada się na ograniczenie wydatków na opiekę zdrowotną; 

 poprawa mobilności i dostępności: wdrażanie projektów związanych ze zrównoważoną mo-
bilnością ułatwia dostęp do obszarów miejskich i usług tam zlokalizowanych; 

 dostępność transportowa dla coraz większych grup mieszkańców w odpowiedzi na rosnące 
potrzeby mobilności zróżnicowanych grup społecznych; 

 poprawa wizerunku miasta: planowanie zrównoważonej mobilności to atrybut miasta inno-
wacyjnego i myślącego przyszłościowo; 

 podejmowanie decyzji we współpracy z odpowiednimi interesariuszami i mieszkańcami co 
również wpływa na poprawę wizerunku miasta; 

 efektywna realizacja zobowiązań prawnych, np. Dyrektywy Komisji Europejskiej odnośnie 
jakości powietrza czy krajowych ograniczeń w zakresie emisji hałasu; 

 tworzenie nowej wizji politycznej dla władz samorządowych stanowi czytelny, zrozumiały i 
długoterminowy program. Prawidłowa realizacja założeń SUMP umożliwia otrzymywanie za-
łożonych rezultatów ograniczając przy tym różnego rodzaju problemy – niewazne kto rządzi 
sump ponad podziałąmi; 

 potencjał w zakresie integracji: Znaczenia SUMP jako dokumentu politycznego nie musi się 
ograniczać tylko i wyłącznie do transportu i mobilności, może dotyczyć także celów ekono-
micznych, socjalnych czy środowiskowych; 

 poprawa konkurencyjności miasta oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finan-
sowych: SUMP ma za zadanie pomóc w pozyskiwaniu konkretnych środków finansowych, 
które są dostępne w przypadku wdrażania innowacyjnych i zintegrowanych działań w mie-
ście. 

2.6 SUMP – charakterystyka podejścia 

SUMP jest sposobem na efektywne radzenie sobie z problemami związanymi z transportem 
miejskim. Jego podstawowe cechy to: 

 podejście uwzględniające udział różnych grup społecznych i interesariuszy od samego po-
czątku i przez cały okres funkcjonowania SUMP, podczas wdrażania i ewaluacji; 

 zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju: ekonomicznego, społecznego i środowiskowe-
go; 

 zintegrowane podejście: łączenie polityk i rozwiązań pomiędzy różnymi sektorami (m.in. 
transport, zagospodarowanie przestrzenne, środowisko, rozwój ekonomiczny, włączenie 
społeczne, równość płciowa, zdrowie, bezpieczeństwo), pomiędzy różnymi szczeblami za-
rządzania (m.in. lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym); 

 koncentracja na osiąganiu celów zgodnych z wizją dla transportu i osadzonych w całościo-
wej strategii zrównoważonego rozwoju; 

 przegląd kosztów i korzyści dotyczących funkcjonowania transportu z uwzględnieniem sze-
roko pojętych kosztów i korzyści społecznych także w zakresie innych polityk samorządo-
wych; 

 wykorzystanie następujących metod: 
– analiza stanu bieżącego i tworzenie możliwych scenariuszy; 
– definiowanie wizji, celów i zadań; 
– wybór odpowiedniej polityki i środków jej realizacji; 
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– odpowiednie przydzielenie obowiązków; 
– ustalenia w zakresie monitorowania i oceny. 

2.7 Proces tworzenia SUMP 

Na podstawie metodologii zaczerpniętej z projektu ELTIS plus
7
 opracowany został wzorcowy 

SUMP (rysunek 3). Podrozdział ten charakteryzuje kolejne kroki i elementy zawarte w procesie 
planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej.  

Proces audytu ADVANCE, który w dużej mierze oparty jest na cyklu przedstawionym na poniż-
szym rysunku, podzielony jest na dwie podstawowe grupy:  

 Obszar misji – Mission Fields (5 obszarów odnoszących się do procesu tworzenia SUMP)  

 Obszar działań – Action Fields (8 obszarów odnoszących się do wdrażania poszczegól-
nych działań zawartych w SUMP). 

 

Rysunek 3 Cykl SUMP w odniesieniu do obszarów planowania i działań 
 (Źródło: Guidelines SUMP - ELTISplus 2011) 

Jednym z ważnych do rozważenia aspektów jest powtarzający się proces opracowywania pla-
nu. Wypracowanie SUMP nie powinno stanowić jedynie zestawienia pomyślnie zrealizowanych 
badań i opracowań w danej dziedzinie. Powinien to być raczej zintegrowany proces umożliwia-
jący dogłębną analizę bieżącej sytuacji, przyszłościowe określenie celów i dobranie odpowied-

                                                      
7
  ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. 

www.mobilityplan.eu  

http://www.mobilityplan.eu/
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nich narzędzi i środków ich realizacji. Dynamiczny charakter procesu tworzenia SUMP jest 
przedstawiony w Obszarach misji (Mission Fields). Szczegółowy opis Obszarów misji (Mission 
Fields) oraz Obszarów działań (Action Fields) można znaleźć w Aneksie I. 

 

 

Rysunek 4 Dynamiczny charakter procesu tworzenia SUMP w ADVANCE 
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3 Audyt ADVANCE krok po kroku 

Schemat Audytu ADVANCE umożliwia miastom tworzenie i ulepszanie Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP). Projekt ADVANCE poprowadzi miasta przez 5 kroków związa-
nych z audytem w okresie maksymalnie 6 miesięcy. 

Na poniższym rysunku przedstawiony jest proces audytu ADVANCE. Rozdział 3.1 opisuje po-
szczególne etapy realizowane w ramach projektu (działania, cele, okres trwania, udział podmio-
tów zewnętrznych). 

Niektóre z podstawowych zadań niezbędnych do realizacji w ramach audytu (zadania miasta, 
rola audytora itd.) są szczegółowo opisane w podrozdziałach 3.2 i 3.3. 

 

 

Rysunek 5 Schemat Audytu ADVANCE 

3.1 Audyt ADVANCE krok po kroku 

3.1.1 Legenda 

LEGEND 

 
Działania 
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Zadania do zrealizowania 

 
Sugestie i rekomendacje 

 

Materiały treningowe (wzory i dokumenty)  
dostępne dla audytora 
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3.1.2 Pierwszy kontakt 

Miasto zainteresowane przeprowadzeniem audytu ADVANCE nawiązuje kontakt z certyfikowanym audytorem ADVANCE.  

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

PIERWSZY KONTAKT 

Zostaje zorganizowane spotkanie pomiędzy audytorem i miastem. W ramach wprowadzenia do tematu Audytor wyjaśnia 
proces Audytu ADVANCE wskazując niezbędne zaangażowanie miasta. Audytor definiuje swoją rolę

8
 oraz opisuje poten-

cjalne efekty i korzyści, jakie miasto uzyska po wdrożeniu procesu (cele audytu, zakres działań, kryteria certyfikacji itd.).  
Audytor opisuje niezbędne czynniki i elementy, które są wymagane na poziomie tworzenia grupy roboczej w ramach audy-
tu ADVANCE

9
. Szczególny nacisk kładzie na zaangażowanie poszczególnych grup interesariuszy

10
. Pod uwagę brane jest 

dotychczasowe doświadczenie miasta we współpracy z wybranymi grupami interesariuszy. Na tej podstawie podejmowana 
jest decyzja o docelowym składzie grupy roboczej.  

Tydzień 1 Spotkanie  
1,5 h  

Audytor 
 
Przedstawiciel 
miasta 

 

Wskazanie przedstawiciela miasta na potrzeby projektu ADVANCE (np. koordynator mobilności).  
Wszystkie ważne dokumenty (plan mobilności, plan transportowy, SUMP, lista interesariuszy) jest przekazana 
audytorowi.  

   

 

Aby zapewnić wysoki poziom zaangażowania politycznego wskazane jest, aby członkiem grupy roboczej był 
także lokalny polityk, lub grupa polityków.  

   

 

Audytor zbiera wszystkie dane i wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji w mieście. Wskaźniki te pomogą uzyskać 
obraz bieżącej sytuacji w mieście

11
. 

Tydzień 1 2 h Audytor 

 

Warto poprosić o zbiór artykułów z lokalnej prasy z ostatnich 2 lat, które dotyczą problemów mobilności i plano-
wania miejskiego. Na tej podstawie można ocenić sytuację miasta z innego punktu widzenia.  
Innym źródłem informacji są także informacje prasowe dotyczące mobilności publikowane przez miasto.  

   

 

Zaproszenie na pierwsze spotkanie grupy roboczej zostaje rozesłane do jej członków, uwzględniając przy tym 
udział zewnętrznych interesariuszy. W zaproszeniu można umieścić także informację co do mniej formalnych 
elementów spotkania, tj. wspólny lunch.  

Tydzień 1 1 h Audytor 

                                                      
8
  Zobacz pkt. 3.2.1, gdzie zawarte są szczegóły roli audytora.  

9
  Zobacz pkt. 3.2.3, gdzie zawarte są szczegóły na temat grupy roboczej. 

10
  Zobacz pkt. 3.3.3, gdzie zawarte są szczegóły udziały poszczególnych interesariuszy. 

11
  Zobacz pkt. 3.1.4, gdzie zawarte są szczegółowe wytyczne co do wskaźników. 
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3.1.3 Krok 1 – Analiza bieżącej sytuacji 

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

 

Audytor rozpoczyna analizę dostępnych źródeł wtórnych (tzw. desk research) najważniejszych dokumentów (plan 

mobilności, plan transportowy, SUMP). 
Tydzień 2-3  16 h Audytor 

 

Audytor odbywa wizytę studyjną w mieście. Może ona być połączona z pierwszym spotkaniem z grupą roboczą. Tydzień 3  
(Tydzień 1) 

4 h Audytor 

 

Zaleca się, by wizyta studyjna odbywała się bez obecności przedstawicieli miasta zaangażowanych w kształto-
wanie polityki miejskiej. Audytor przygotowuje własną dokumentację (także fotograficzną) zawierającą przykłady 
(dobre i złe), które mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji podczas spotkań.  

   

S1 – SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE (= pierwsze spotkanie grupy roboczej ADVANCE)  

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ADVANCE można rozpocząć w sposób mniej oficjalny (np. lunch, podczas którego 
uczestnicy mogą się ze sobą zapoznać). Ma to wpływ na późniejszą współpracę w ramach projektu. 
Po części nieformalnej, audytor wyjaśnia przy pomocy prezentacji szczegóły dotyczące procesu Audytu ADVANCE. Zwra-
ca szczególną uwagę na zaangażowanie wszystkich uczestników audytu. Zadania i pozycja audytora w powiązaniu z 
efektami końcowymi audytu ADVANCE muszą być jasno określone i wytłumaczone na początku.  
Określa się także daty kolejnych spotkań

12
 a uczestnicy zobowiązują się do uczestnictwa w tych spotkaniach. 

Audytor przekazuje uczestnikom kwestionariusz ankiety ADVANCE, który posłuży ocenie jakości w zakresie planowania 
mobilności w mieście. Cel kwestionariusza oraz jego zakres jest wyjaśniony wszystkim uczestnikom grupy roboczej. Audy-
tor przedstawia również słownik pojęć dołączony do kwestionariusza. 
Uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące samego procesu audytu jak również kwestionariusza.  
Audytor podkreśla, iż przez cały okres trwania audytu jest do dyspozycji uczestników audytu. 

Tydzień 3 Spotkanie  
3 h  

Audytor 
 
Grupa robocza  
ADVANCE 

 

Zaleca się, by przedstawiciel władz miasta (na przykład wiceprezydent) rozpoczął pierwsze spotkanie, wskazując 
jednocześnie na duże znaczenie projektu i zaangażowanie władz w jego prawidłowy przebieg.  

   

 

Prezentacja wprowadzająca ADVANCE,  
Kwestionariusz ankiety ADVANCE,  
Metody podsumowania ankiety ADVANCE,  
Raport oceniający Audyt ADVANCE. 

   

                                                      
12

  Może zaistnieć konieczność organizacji drugiego spotkania by osiągnąć porozumienie co do potencjalnych elementów dotyczących stworzenia wstępnej listy działań ulepszających. Zobacz 
3.1.4 Krok 2 – ocena. 
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3.1.4 Krok 2 – Ocena 

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

 

Członkowie grupy roboczej ADVANCE wypełniają osobiście kwestionariusz.  
Audytor jest do ewentualnej dyspozycji uczestników audytu w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości.  

Tydzień 5-7  ± 2 h  
na osobę 

Grupa robocza 
ADVANCE  

 

Wszystkie ankiety zostają zebrane przez audytora, następnie zsumowane, poddane ocenie i analizie. 
 Audytor analizuje wyniki, dodaje listę własnych komentarzy i przygotowuje się do spotkania z grupą roboczą.  

Tydzień 8-9  16 h Audytor 

 

Audytor może posłużyć się udostępnionym w ramach projektu narzędziem umożliwiającym analizę wyników an-
kietyzacji. Przy jego wykorzystaniu tworzone są grafiki obrazujące wyniki, co jest pomocne w ich interpretacji. 
Pomaga to w późniejszej dyskusji i uzyskaniu porozumienia grupy roboczej.  

   

S2 – SPOTKANIE SŁUŻĄCE UZYSKANIU POROZUMIENIA WS. STANU OBECNEGO 

Audytor przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Szczególny nacisk 
kładzie na te obszary, w których występowała duża rozbieżność odpowiedzi.  
Przy pomocy plenarnej dyskusji podejmowana jest decyzja odnośnie końcowej oceny dla każdego Obszaru misji (Mission 
Field). Wynik końcowy można uzyskać na różne sposoby: średniej arytmetycznej, ustalenia oceny końcowej na podstawie 
dyskusji, głosowania nad oceną. Audytor moderuje spotkanie. 
Podobna dyskusja odbywa się w odniesieniu do Obszaru działań (Action Field). Na podstawie wstępnego rozeznania 
audytora (analiza danych wtórnych), wizyty studyjnej i ocen uczestników grupy roboczej uzyskiwane są informacje na 
temat obszarów funkcjonowania transportu, na których należy się skoncentrować.  
Uczestnicy grupy roboczej przyporządkowują poszczególnym pytaniom kwestionariusza tylko jedną ocenę.  

Tydzień 10 3 h spotkania 
lub  
2x3 h  
spotkania 
jeśli drugie 
spotkanie 
dotyczące 
porozumienia 
jest  
potrzebne 

Audytor 
 
Grupa robocza 
ADVANCE 

 

W niektórych miastach istnieje potrzeba odbycia drugiego spotkania, na którym dochodzi do porozumienia w 
kwestii ocen. W gestii audytora leży ocena, czy takie spotkanie jest wymagane.  

   

 

Przegląd istniejących polityk i strategii w mieście oraz stworzenie listy bieżących działań służących poprawie 
mobilności w mieście.  
Stworzenie listy przyszłych działań służących poprawie mobilności w mieście na podstawie informacji uzyskanych 
podczas pierwszego spotkania.  

Tydzień 10  4 h Koordynator 
mobilności/ 
pracownik 
wydziału  
ds. mobilności/ 
transportu 
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3.1.5 Krok 3 – Ranking priorytetów 

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

 

Audytor przygotowuje roboczy Plan działań (Action Plan) w oparciu o listę zdefiniowanych możliwych ulepszeń 

– rezultat kroku 2.  
Tydzień  
11-14  

60 h Koordynator 
mobilności/ 
pracownik 
wydziału  
ds. mobilności/ 
transportu  

Zawarte w Planie działań aktywności są osadzone w czasie i wskazany jest ich wstępny kosztorys oraz osoby 
odpowiedzialne za ich realizację.  
Dodatkowo wskazuje się wpływ tych działań na ograniczenie produkcji CO2 i efektywne wykorzystanie energii. 

  

 

Roboczy Plan jest poddawany ocenie i przygotowane zostają wszelkie sugestie, rekomendacje i rady.  Tydzień  
15-16 

8 h Audytor 

 

Zweryfikowany Plan działań jest przekazany grupie roboczej. Ustala się termin spotkania celem stworzenia ran-
kingu priorytetów dla miasta.  

Tydzień  
15-16 

2 h na osobę Grupa  
robocza  
ADVANCE 

S3 – SPOTKANIE SŁUŻĄCE USTALENIU PRIORYTETÓW 

Dyskusja skupia się przede wszystkim na ustaleniu priorytetów w zakresie działań określonych w planie. Może mieć ona 
charakter plenarny lub odbywać się w wyodrębnionych grupach roboczych. Audytor udziela wskazówek i pełni rolę media-
tora. Wszystkie komentarze są brane pod uwagę. Grupa robocza omawia i uzgadnia jakie grupy interesariuszy (np. OPP) 
zaprosić do końcowych rozmów. 

Tydzień 17 Spotkanie  
4 h  

Audytor  
 
Grupa  
robocza  
ADVANCE 

 

Po spotkaniu przedstawiciel miasta kontaktuje się z wybranymi interesariuszami, by skonsultować z nimi efekty 
dotychczasowej pracy

13
. Komentarze te są przekazywane audytorowi. 

Tydzień  
18-19 

4 h spotkań Przedstawiciel 
miasta 

 

Sposób konsultacji z interesariuszami wynika z przyjętych przez miasto sposobów komunikacji: rozmowy bezpo-
średnie, spotkania robocze, konsultacja telefoniczna itd. 

   

 

                                                      
13

  Interesariusze biorący udział w konsultacjach, np. OPP;  
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3.1.6 Krok 4 – Końcowy plan działań  

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

 

W oparciu o poprzedni krok stworzony zostaje finalny Plan Działań ADVANCE.  Tydzień 20  8 h Koordynator mobilności/  
pracownik wydziału ds. mobilności/ 
transportu 

 

Plan Działań jest przekazany grupie roboczej celem uwzględnienia ostatnich komentarzy.   

S4 – KOŃCOWE SPOTKANIE 

Grupa robocza ADVANCE przedstawia finalny Plan Działań lokalnym politykom (np. Radzie Miasta).  
W razie potrzeby należy przedyskutować założenia planu. 
 

Tydzień 21 Spotkanie 4 h  Audytor  
Grupa robocza ADVANCE 

 

Miasto uwzględnia końcowe uwagi lokalnych polityków.  Tydzień 21-22 4 h  Koordynator mobilności/  
pracownik wydziału ds. mobilności/ 
transportu 

 

Audytor zatwierdza finalny Plan Działań. Tydzień 23 1 h Audytor 

 

Plan działań zastaje zatwierdzony przez lokalnych polityków.  Tydzień 23  Lokalni politycy 
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3.1.7 Krok 5: Raport z Audytu i certyfikacja 

Działania Okres Czas trwania Uczestnicy 

 

Audytor przygotowuje Raport z audytu, w którym uwzględnia: 
- notatki poczynione podczas wszystkich spotkań z grupą roboczą; 
- rekomendacje do certyfikacji. 
Końcowy i zatwierdzony Plan Działań stanowi załącznik do Raportu z audytu.  

Tydzień 24 8 h Audytor 

 

Jeśli miasto spełnia wymogi certyfikacji, wówczas otrzymuje Certyfikat ADVANCE
14

.  
Odbywa się to podczas uroczystego spotkania władz miasta, lokalnych polityków, grupy roboczej ADVANCE, 
audytora ADVANCE oraz uczestniczących w audycie interesariuszy. 

Tydzień 25  Wszyscy 

 

 

                                                      
14

  Kryteria certyfikacji są opisane w rozdziale 3.2.6. Przydzielenie osoby odpowiedzialnej za certyfikację podlega jeszcze dyskusji. Rozważane są dwie opcje: 1) o certyfikacji decyduje audytor; 
2) o certyfikacji decyduje komitet certyfikujący (zobacz szczegóły w rozdziale 3.2.6). 
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3.2 Szczegółowy opis kluczowych elementów audytu ADVANCE 

3.2.1 Grupa robocza ADVANCE 

Grupa robocza ADVANCE to najważniejszy uczestnik procesu audytu. Grupa ta zostanie utwo-
rzona celem omówienia mocnych i słabych stron planowania mobilności w mieście oraz znale-
zienia rozwiązań dla dalszego jej doskonalenia. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skupienie w ramach grupy roboczej osób zaangażowa-
nych w sprawy mobilności miejskiej, zatrudnionych w mieście oraz w jednostkach zewnętrz-
nych. Istotne, by członkowie grupy na co dzień zajmowali się sprawami związanymi z transpor-
tem i mobilnością. Aby osiągnąć maksymalną efektywność pracy zespołu, powinien on liczyć 
10-15 osób. 

Dokładny skład grupy roboczej nie jest narzucany – warto, by miasto wskazało osoby, które 
mogą (powinny) w tym uczestniczyć. Warto także zaangażować osoby związane z planowa-
niem przestrzennym, organizatorów transportu w aglomeracji (różnych gałęzi transportu) czy też 
samych przewoźników. Inne grupy zaangażowane w prace grupy roboczej mogą zajmować się 
finansami publicznymi, statystyką czy też badaniem postępu w realizacji działań realizowanych 
w ramach rozwoju transportu w mieście. Oprócz osób odpowiedzialnych za rozwój w mieście, w 
projekt należy również zaangażować osoby odpowiedzialne bezpośrednio za implementację 
konkretnych działań. 

Uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców miasta może przynieść wymierne korzyści w zakre-
sie osiągnięcia równowagi pomiędzy poglądami różnych środowisk. Przyjęte w mieście rozwią-
zania w zakresie udziału zewnętrznych interesariuszy (np. OPP) pomogą w określeniu udziału 
tych grup w procesie audytu (rozdział 3.3.3). Do prac grupy roboczej należy ponadto zaprosić 
lokalnych polityków.  

Skład grupy roboczej powinien zostać ustalony pomiędzy audytorem a miastem jeszcze przed 
rozpoczęciem spotkań służących przeprowadzeniu audytu. 

W trakcie Audytu ADVANCE grupa robocza musi spotkać się co najmniej cztery razy. Aby 
zwiększyć efektywność i produktywność procesu audytu należy zwrócić uwagę, aby skład grupy 
był niezmienny. Zaangażowanie poszczególnych osób jest warunkiem kluczowym powodzenia 
projektu. 

Głównym zadaniem grupy roboczej jest ocena Misji oraz Obszarów działań, dyskusja nad moc-
nymi i słabymi stronami planowania mobilności oraz określeniem dróg poprawy obecnego stanu 
(planu działań). Rolą osoby kontaktowej, wskazanej przez miasto, jest utrzymywanie kontaktu 
pomiędzy audytorem i miastem. Zadaniem audytora jest przeprowadzenie całego procesu au-
dytu i obiektywna ocena bieżącej sytuacji. 

Ważne, aby wykładnia Audytu ADVANCE była zrozumiała dla wszystkich uczestników procesu. 
Podczas spotkania wprowadzającego audytor jest zobligowany do przedstawienia prezentacji 
wprowadzającej, schematu audytu, kwestionariusza oraz przekazania niezbędnych materiałów 
związanych z audytem.  

3.2.2 Materiały dostępne dla audytora 

Poniższe materiały (narzędzia) ADVANCE są dostępne dla audytora:  

 Prezentacja wprowadzająca ADVANCE: ADVANCE introduction.ppt (PowerPoint) 

 Kwestionariusz ADVANCE: ADVANCE questionnaire.xls (Excel) 

 Narzędzie podsumowujące kwestionariusz ADVANCE: ADVANCE summary tool.xls (Excel) 

 Wzór raportu oceniającego: Assessment report ADVACNE Audit.doc (Word) 
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3.2.3 Wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji w mieście 

Przed rozpoczęciem procesu audytu audytor zbiera dostępne informacje i wskaźniki, co ma na 
celu uzyskanie jasnej i kompleksowej oceny bieżącej polityki w zakresie mobilności w mieście. 
Miasto ma obowiązek udostępnić audytorowi potrzebne informacje.  

Wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji są podzielone na dwie główne grupy: 

 wskaźniki analizujące bieżącą sytuację miasta; 

 wskaźniki analizujące zmiany w lokalnej polityce dotyczącej mobilności.  

Informacje te są niezbędne z punktu widzenia oceny efektów wdrażania Audytu ADVANCE. 
Audytor po uzyskaniu tych informacji umieszcza je w poniższym wzorze raportu oceniającego. 

Wskaźniki bieżące 

Podstawowe wskaźniki 

Populacja Liczba mieszkańców 

Gęstość zaludnienia Liczba mieszkańców / km² 

Obszar Km² 

Populacja powyżej 65 r.ż. w % 

Populacja poniżej 18 r.ż. w % 

Studenci Liczba całkowita studentów 

Struktura ruchu (podróże piesze, transport rowerowy, transport publiczny, 
motoryzacja indywidualna) w % 

W liczbach całkowitych,  
% w rozbiciu na lata 

Wskaźnik motoryzacji indywidualnej
15

 Liczba samochodów / 
1.000 mieszkańców 

Stopa bezrobocia w % 

PKB per capita
16

 W EUR 

Wskaźniki organizacyjne 

Osoby/ Wydziały/ Jednostki  
odpowiedzialne za transport publiczny w mieście. 

 

Długość dróg pod kontrolą władz samorządowych i centralnych.  

Osoby/Wydziały/Jednostki odpowiedzialne za politykę parkingową 
w mieście. 

 

Liczba pracowników miasta zaangażowanych w sprawy mobilności.  

Istniejące grupy mobilności funkcjonujące w lokalnej admnistracji.  

Udział interesariuszy biorących udział w podejmowaniu decyzji.  

                                                      
15

  Na przykład na podstawie danych Eurostat lub GUS. 
16

  Na przykład na podstawie danych Eurostat lub GUS. 



D2.3 Prototyp ADVANCE Przebieg audytu i wytyczne   

 

 
www.eu-advance.eu Strona 23 z 54 

 

3.2.4 Kwestionariusz ADVANCE 

Kwestionariusz ankiety ADVANCE jest podstawowym instrumentem służącym ocenie (Krok 2), 
zarówno SUMP, jak i istniejącej strategii w zakresie mobilności dla miasta. Kwestionariusz za-
wiera w sobie 5 Obszarów misji (Mission Fields) i 8 Obszarów działań (Action Fields). 

Zawartość kwestionariusza ADVANCE 

Kwestionariusz ADVANCE jest dokumentem przygotowanym w arkuszu Excel zawierającym 
następujące elementy:  

 Jak ze mnie korzystać: wytłumaczenie i wskazówki dotyczące wypełniania ankiety (adreso-
wane do grupy roboczej); 

 Respondent: wzór odnośnie wypełniania informacji o respondencie; 

 Obszary misji (Mission Fields): arkusz służący ocenie obszarów misji i planowania; 

 Obszary działań (Action Fields): arkusz służący ocenie obszarów działań; 

 Wynik: podsumowanie wyników obu obszarów; 

 Wykres MF i wykres A1-A8: automatycznie generowane grafiki/wykresy, wspomagające 
interpretację uzyskanych danych. 

Jak oceniać poszczególne obszary (misji oraz działań)?  

ADVANCE udostępnia interaktywną ankietę
17

, która służy ocenie i zobrazowaniu rezultatów 
(Rysunek 6 i 7). 

Obszar misji może zostać oceniony poprzez przypisanie ocen wskazanym w kwestionariuszu 
stwierdzeniom. Wszystkie odpowiedzi posiadają skalę ocen od 1 do 4. Poziom 4 oznacza naj-
wyższy poziom wykonania, 1 – najniższy. 

Obszar działań może być oceniony poprzez przypisanie ocen obszarom działań. Istnieją trzy 
opcje odpowiedzi: TAK – planowane, TAK – wdrożone, NIE. 

Metodologia obliczania i dane wyjściowe 

Członkowie grupy roboczej ADVANCE indywidualnie wypełniają kwestionariusz. Odpowiedzi 
zostają podsumowane i przeanalizowane przez audytora. Zadaniem audytora jest przedstawie-
nie rezultatów badania, listy indywidualnych komentarzy i przygotowanie spotkania służącego 
wypracowaniu porozumienia w kwestii zakresu planowanych działań. Każde pytanie w kwestio-
nariuszu wymaga jednej odpowiedzi. Jeśli pojawiają się różnice w poszczególnych odpowie-
dziach, grupa robocza przy współpracy audytora, powinna ustalić wspólne stanowisko.  

                                                      
17

  ADVANCE questionnaire.xls – zobacz Aneks II 
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Przykład 

Ocena poszczególnych Obszarów misji jest przedstawiona przy pomocy wykresu radarowego. 
Poniżej przedstawione są przykładowe Obszary misji (rysunek 6) oraz Obszary działań (rysunek 
7). 

0

1

2

3

4

M1 - Precondition

M2 - Vision and strategy

M3 - OrganisationM4 - Implementation

M5 - Monitoring and
evaluation

Mission fields

room for improvement performance

 

Rysunek 6 Graficzne odzwierciedlenie obszarów misji 

Na przykładzie rysunku nr 6, mocne strony miasta leżą w obszarze “wizja i strategia”, który uzy-
skał 50% punktów. Słabe strony stanowi „monitoring i ewaluacja” – 8% punktów. 
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3

4

A7 - Mobility management

A1 - Parking Management

A3 - Walking

A4 - Cycling

A5 - Public Transport

A8 - Freight transport

A2 -  Street design, street
scape and traffic calming

A6 - Car related measures

Action fields

room for improvement performance

 

Rysunek 7 Graficzne odzwierciedlenie obszaru działań 

Na przykładzie rysunku nr 7, mocne strony miasta to pola A1, A4 i A6, które osiągnęły ponad 
50% punktów/wskazań. Słabe strony to natomiast A7, które uzyskało 23%.  

Ocena poszczególnych pytań w podziale na obszary misji oraz obszary działań została przed-
stawiona poniżej.  
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Rezultaty oceny 

Konsensus w sprawie mocnych i słabych stron miasta – możliwe pytania: 

 Co powoduje, że miasto jest silne w danych obszarach? 

 Czy można te obszary dodatkowo umocnić przy odrobinie wysiłku? 

 Co powoduje, że miasto ma słabe strony w danych obszarach? 

 Czy można te obszary umocnić przy odrobinie wysiłku? 

 Czy można dokonać ulepszeń w krótkim przedziale czasu? Czy wymaga to dłuższego okre-
su zmian? 

 Czy są jakieś sugestie dla usprawnień zgłaszane przez grupę roboczą? 

Wszystkie informacje zebrane podczas dyskusji pomogą przygotować listę możliwych uspraw-
nień/działań dla miasta.  

3.2.5 Plan działań ADVANCE 

Efektem końcowym audytu ADVANCE będzie Plan Działań (Action Plan – AP), zawierający 
listę konkretnych działań usprawniających lokalną politykę transportową i plan mobilności miej-
skiej. Plan Działań nie jest rodzajem SUMP, stanowi jednak podstawę do jego tworzenia (dla 
miast początkujących nie posiadających SUMP) lub jego ulepszenia (dla miast rozwijających się 
i rozwiniętych). Na podstawie zestawienia wyników oceny Obszaru misji oraz Obszaru działań 
oraz wstępnej diagnozy listy mocnych i słabych stron, audytor i miasto goszczące przygotowują 
i organizują spotkanie służące ustaleniu działań priorytetowych. 

Miasto podczas tego spotkania musi wziąć pod uwagę poniższe elementy:  

 przegląd polityk i strategii obowiązujących w mieście oraz stworzenie listy możliwych 
usprawnień w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej; 

 stworzenie listy potencjalnych usprawnień na bazie pracy grupy roboczej. 

Celem spotkania poświęconego rankingowi priorytetów jest określenie możliwych ścieżek roz-
woju miasta (w oparciu o wypełnione ankiety ADVANCE). Plan działań zawiera harmonogram 
poszczególnych aktywności, ich budżet i przypisanie odpowiedzialności za ich wdrożenie.  

W planie działań muszę być zawarte następujące elementy:  

 działania naprawcze w oparciu o proces audytu (lista ulepszeń); 

 lista priorytetów; 

 zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych we wdrażanie; 

 harmonogram wdrażania działań z możliwością okresowej ewaluacji; 

 budżet dla realizowanych działań; 

 kalkulacja efektów potencjalnych zmian w strukturze ruchu i oszczędności energii. 
 

Tabela: Przykład działań uwzględnionych w planie działań 

Cel Wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

Działania pomocne w osiągnię-

ciu celu 

- wprowadzenie stref 30 km/h  

- wprowadzenie współdzielonych przestrzeni  

- poprawa widoczności rowerzystów  

Odpowiedzialni 

Inicjator Administracja miejska 

Lider Dyrektor Wydziału Transportu 
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Wdrażający Zarząd rucu/ Zarząd dróg/ Policja 

Zaangażowani 

interesariusze 
 

Przedział czasowy 6 miesięcy (quick-win) 

Budżet xxx PLN 

Źródła finansowania Lokalny budżet 

Oczekiwane efekty 

- zmniejszenie liczby wypadków 

- zwiększenie liczby pieszych, chętniej korzystających z 

bezpiecznych obszarów 

 

Okres wdrażania działań zawartych w SUMP może wynosić więcej niż 5 lat, natomiast działań 
zawartych w Planie Działań tylko 2 lata. Plan Działań musi odzwierciedlać zaangażowanie 
wszystkich podmiotów związanych z planowaniem mobilności miejskiej. Musi też zostać zapre-
zentowany lokalnym władzom – zaakceptowanie Planu działań przez władze jest bowiem wa-
runkiem uzyskania certyfikatu ADVANCE. Przy czym kwestia poziomu zaangażowania lokal-
nych władz w procesie certyfikacji będzie jeszcze dyskutowana po drugim audycie testowym.  
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3.2.6 Certyfikacja ADVANCE 

Definicja Certyfikatu ADVANCE 

Miasto, które pomyślnie przejdzie proces certyfikacji może otrzymać certyfikat. Certyfikat AD-
VANCE jest dowodem prawidłowo przeprowadzonego procesu audytu i zaangażowania miasta 
w dalsze ulepszanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej i polityk transportowych. 

 

Rysunek 8 Przykład certyfikatu ADVANCE 
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Rysunek 9: Organogram certyfikacji ADVANCE 

Kryteria certyfikacji 

Nadrzędnym zadaniem certyfikacji jest sprawdzenie (poprzez spotkania, wizyty studyjne) stanu 
realizacji celów założonych przez miasto. 

Miasto może otrzymać certyfikat ADVANCE, jeśli spełni następujące kryteria
18

: 

 otrzyma pozytywną ocenę w raporcie opisującym przebieg audytu; 

 nie wystąpią żadne nieprawidłowości w procesie audytu; 

 będzie współpracować z różnymi grupami interesariuszy; 

 w poszczególnych spotkaniach udział wezmą wszyscy członkowie grupy roboczej; 

 stworzy Plan Działań, wykazujący zaangażowanie miasta w procesie dalszego doskonalenia 
lokalnych planów mobilności miejskiej, zaakceptowanych również przez lokalne władze. 

                                                      
18

  Kryteria przedstawione w oparciu o pierwszy etap testowego audytu w miastach partnerskich. Lista kryteriów może 
się zmienić po drugim testowym audycie.  
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Procedura 

W finale audytu ADVANCE audytor przygotuje raport, w którym przekaże swoje rekomendacje 
w zakresie przyznania miastu certyfikatu. 

Obecnie konsorcjum projektu nie wskazało podmiotu odpowiedzialnego za decyzję o przyzna-
niu certyfikatu. Informacja ta zostanie przekazana po ukończeniu drugiego audytu testowego i 
uzyskaniu opinii w tej kwestii od pozostałych partnerów. Możliwe są dwa rozwiązania: 

 o certyfikacji decyduje audytor; 

 o certyfikacji decyduje komitet certyfikujący
19

 w oparciu o rekomendacje audytora.  

Uzyskanie certyfikatu powinno wiązać się z pozytywnym wizerunkiem miasta na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Gdy zapadnie decyzja o przyznaniu certyfikatu, zorganizowana zostanie 
ceremonia jego przyznania. Członkowie grupy roboczej, przedstawiciele lokalnych władz, inte-
resariusze i media powinny być jej uczestnikami.  

3.2.7 Raport z audytu 

Aby móc przekazywać rezultaty politykom, społeczeństwu i innym interesariuszom oraz by za-
pamiętać sam proces i jego rezultaty, ważne jest, by efekty pracy były udokumentowane w ra-
porcie oceniającym Audyt ADVANCE. Jest to również bardzo pomocny dokument w procesie 
ponownej oceny i ta dokumentacja jest wymagana w raporcie z Audytu. 

Aby ułatwić przygotowanie tego dokumentu został stworzony wzór Raportu oceniającego Audyt 
ADVANCE (Zobacz 3.2.2). Uwzględnia on następujące informacje: 

 Kto był uczestnikiem grupy roboczej? Jak podzielono role w grupie roboczej?  

 Proces podejmowania decyzji, organizacja spotkań itd.  

 Ocena Obszaru misji oraz Obszaru działań przy wykorzystaniu kwestionariusza ADVANCE; 

 Zobrazowanie rezultatów procesu; 

 Identyfikacja mocnych i słabych stron uwzględniająca przyczyny tego stanu rzeczy; 

 Rekomendacje w zakresie działań możliwych do podjęcia; 

 Korzyści i doświadczenie; 

 Wnioski. 

Audytor ADVANCE przesyła do członków grupy roboczej raport oceniający z prośbą o komenta-
rze i poprawki. Po uzyskaniu tych uwag przygotowuje końcową wersję raportu.  

Raport z audytu jest tworzony w dwóch etapach:  

 Po każdym kroku audytu tworzona jest dokumentacja. Jest to dokonywane w ramach Ra-
portu Oceny Audytu ADVANCE. 

 W piątym kroku raport z audytu jest wzbogacany przez dodanie sekcji „Rekomendacje do 
certyfikacji” i Plan Działań.  

3.2.8 Ponowny audyt 

Certyfikat ADVANCE będzie ważny przez okres 5 lat. Po tym okresie
20

 należy wykonać ponow-
ny audyt, aby przedłużyć ważność certyfikatu. W ten sposób zapewnia się ciągłość doskonale-
nia systemu zrównoważonej mobilności w mieście.    

3.3 Podział zadań w Audycie ADVANCE 

Rozdział ten zawiera wytyczne dla dwóch najważniejszych uczestników audytu:  

                                                      
19

  Komitet certyfikujący może się składać z wybranych audytorów ADVANCE i/lub członków EPOMM i ELTIS. Jest to 
kwestia, która będzie podlegać dalszej dyskusji.  

20
  Ostateczna decyzja zostanie podjęta po drugim audycie testowym projektu ADVANCE.  
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 osób zatrudnionych w magistracie (w szczególności przedstawiciel miasta)  

 i audytora.  

3.3.1 Miasto w procesie Audytu ADVANCE 

Miasto stanowi główny obiekt zainteresowania i jest nadrzędnym beneficjentem procesu audytu 
ADVANCE. Zadania miasta podczas audytu są następujące: 

 Inicjator (przed samym audytem): miasto zainteresowane przeprowadzeniem Audytu kon-
taktuje się bezpośrednio z audytorem lub komitetem ADVANCE

21
. Przedstawicielem miasta 

może być osoba zaangażowana w sprawy mobilności/transportu, prezydent czy inne osoby. 
Rozpoczynane są konsultacje pomiędzy miastem i audytorem oraz tworzona jest grupa ro-
bocza. 

 Logistyka procesu audytu: miasto jest odpowiedzialne za praktyczną organizację spotkań, 
zapewniając miejsce spotkań (posiłki, odpowiednia sala itd.) i rozsyłkę zaproszeń. Ze wzglę-
du na udział w grupie roboczej osób z różnych instytucji warto zadbać o to, by z wyprzedze-
niem ustalić daty spotkań.  

 Zaangażowanie partnera: zaangażowanie miasta jest niezbędnym warunkiem w procesie 
przeprowadzania audytu i jednym z warunków otrzymania certyfikatu. Zaangażowanie ze 
strony władz lokalnych jest także wskazane, jego poziom może się jednak różnić w zależno-
ści od miasta. W każdym przypadku zaangażowanie musi być jasno określone.  

Należy podkreślić, iż ADVANCE jest ustandaryzowanym sposobem oceny i usprawnienia lokal-
nych planów mobilności i polityk transportowych. Istnieją dokładne procedury, których należy 
przestrzegać w zakresie krajowego prawa i obowiązujących zasad.  

3.3.2 Rola audytora w procesie audytu 

Informacje ogólne 

Zadaniem audytora jest „przeprowadzenie” miasta przez cały proces audytu:  

 usprawnia on procesy związane z audytem; 

 uczestniczy w poszczególnych procesach audytu; 

 analizuje politykę mobilności w mieście; 

 przekazuje swoje eksperckie rekomendacje służące usprawnieniom; 

 daje swoje rekomendacje w zakresie certyfikacji lub też sam jej udziela. 

Audytor uwiarygadnia proces audytu i jego efekty. Zaproponowane działania, zmierzające do 
usprawnień, czerpie z własnej wiedzy i doświadczenia. Jest osobą obiektywną, która potrafi 
współpracować z mocno zróżnicowanymi grupami osób stanowiących trzon grupy roboczej.  

Audytor jest odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi podczas audytu, uwzględniając przy 
tym: 

 poznawcze podejście (dawanie ocen),  

 naukowe podejście (umiejętności i wiedza audytora) oraz  

 umiejętności dyskusji (w ramach grupy roboczej).  

Audytor odgrywa rolę osoby ułatwiającej realizację procesu audytu, jak również eksperta. 
Pierwszy audyt testowy w ramach projektu wykazał zróżnicowane oczekiwanie w zakresie roli 
audytora: dwa początkujące miasta (Szczecin i Schaerbeek) oczekiwały od audytora nie tylko 
pomocnika, ale także osoby doradczej w zakresie rozwoju strategii mobilności i wyboru działań 
do wdrożenia w mieście. Przykład rozwiniętego miasta (Malmö) pokazał, iż rola audytora ogra-
niczała się do pomocy w podejmowaniu konkretnych działań. Drugi audyt testowy zostanie 

                                                      
21

  Ze względu na określony czas trwania projektu, koniecznym jest stworzenie punktu kontaktowego. Jednak zasady 
jego funkcjonowania zostaną ustalone w późniejszej fazie projektu.  
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przeprowadzony w 6 miastach partnerskich i prawdopodobnie na jego podstawie uzyskamy 
dalsze informacje dotyczące roli audytora.  

Szczególne zadania 

Zadania audytora polegają na: 

 zebraniu danych dotyczących stanu obecnego na podstawie wizyt studyjnych i pracy na 
wtórnych danych źródłowych; 

 zapewnieniu zaangażowania politycznego we wdrażaniu Audytu ADVANCE; 

 poradach w zakresie wyboru interesariuszy zaangażowanych w audyt; 

 moderowaniu dyskusji kolejnych spotkań w ramach audytu; 

 raportowaniu spotkań z audytu; 

 pomocy miastu przy tworzeniu Planu Działań; 

 tworzeniu raportu z audytu na podstawie raportów cząstkowych tworzonych po każdym spo-
tkaniu grupy roboczej; 

 dawaniu rekomendacji do certyfikacji. 

Profil 

ADVANCE dotyczy przede wszystkim ekspertów w zakresie transportu, konsultantów mobilno-
ści i innych osób pracujących w obszarze transportu i mobilności. Umiejętności audytora AD-
VANCE obejmują przede wszystkim:  

 moderowanie i prowadzenie dyskusji; 

 doświadczenie i wiedzę w planowaniu mobilności miejskiej; 

 elastyczność w ocenie lokalnej sytuacji i stosowanych rozwiązań.  

Odpowiednia wiedza na temat bieżącej sytuacji w mieście jest dużą korzyścią dla audytora.  

Trening 

Aby stać się certyfikowanym audytorem, konieczne jest uczestnictwo w co najmniej jednym 
warsztacie szkoleniowym ADVANCE. Podczas warsztatów przekazane zostaną materiały szko-
leniowe wraz ze wzorami różnych dokumentów oraz przedstawiony zostanie proces audytu. 

Uczestnictwo w warsztacie i jego pomyślne zakończenie umożliwi uzyskanie tytułu certyfikowa-
nego audytora ADVANCE.  

3.3.3 Udział interesariuszy 

Zanim podejmie się decyzję dotyczącą wyboru konkretnych grup interesariuszy, należy rozróż-
nić ich trzy podstawowe grupy: 

 Uczestnik kluczowy: uczestnik odpowiedzialny za czynny udział w audycie:  
– politycy (np. prezydent, radni); 
– uczestnicy odpowiedzialni za finanse; 
– wydziały i jednostki związane z administracją publiczną: mobilność, planowanie prze-

strzenne, środowisko, wydział transportu, itd. 

 Uczestnicy odpowiedzialni za wdrażanie SUMP:  
– operatorzy transportu publicznego; 
– policja; 
– osoby odpowiedzialne za infrastrukturę. 

 Podstawowi uczestnicy: zaangażowani niezależnie od obszaru działań. Są to grupy użyt-
kowników związanych z lokalnymi społecznościami, itp.:  
– przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych;  
– organizacje pożytku publicznego. 
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W ramach pierwszego kontaktu wstępnie proponuje się osoby mogące brać udział w całym 
procesie audytu. Kluczowi uczestnicy i osoby odpowiedzialne za wdrażanie założeń Planu Dzia-
łań SUMP stanowią grupę roboczą. Muszą one być zaangażowane w pierwszych czterech eta-
pach audytu. W zależności od zwyczajowo przyjętych zasad, zaangażowanie lokalnych polity-
ków może być ograniczone do pierwszego i ostatniego spotkania. Jednak pod ich nieobecność 
w pozostałych spotkaniach musi zostać zapewniony inny reprezentant lub zastępca.  

Interesariusze z pozostałych grup będą zaangażowani przede wszystkim w trzecim kroku audy-
tu („priorytetyzacja”). Wszyscy interesariusze i uczestnicy audytu zostaną zaproszeni na cere-
monię wręczenia certyfikatu (krok piąty).  

Ważne jest, by przy wsparciu audytora wybrać konkretne grupy interesariuszy. Warto przy tym 
wziąć pod uwagę równowagę sił w grupie roboczej. Jeśli działania skoncentrują się na trans-
porcie publicznym, wtedy konieczna jest obecność przedstawiciela lokalnego operatora trans-
portu. Jeśli natomiast będziemy się koncentrować na problemach osób niepełnosprawnych, 
wówczas należy zaprosić osoby związane ze tym środowiskiem, itd. 

Potencjalni interesariusze podzieleni ze względu na obszar działań 

Zarządzanie mobilnością: 

Eksperci ds. mobilności, inżynierowie ds. ruchu, OPP dotyczące mobilności, organizatorzy Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu, operatorzy transportu publicznego, operatorzy transportu podmiejskiego, 
operatorzy transportu regionalnego, przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, przedstawiciele 
szkół, przedstawiciele lokalnych dużych pracodawców, itd.  

Zarządzanie przestrzenią parkingową: 

Przedstawiciele sektora prywatnego, policja, miejscy urbaniści, inżynierowie ruchu, itd.  

Piesi: 

Operator transport publicznego, miejscy planiści, inżynierowie ruchu, OPP (związane z mobilnością i 
sprawami środowiska), przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, przedstawiciele szkół, itd. 

Rowery: 

Inżynierowie ruchu, miejscy urbaniści, stowarzyszenia rowerowe, OPP związane z transportem rowero-
wym, itd.  

Transport publiczny: 

Eksperci ds. mobilności, inżynierowie ds. ruchu, OPP dotyczące mobilności, operatorzy transportu pu-
blicznego, operatorzy transportu podmiejskiego, operatorzy transportu regionalnego, przedstawiciele śro-
dowisk osób niepełnosprawnych, przedstawiciele szkół, przedstawiciele lokalnych dużych pracodawców, 
itd.  

Zarządzanie transportem towarów: 

Przedstawiciele sektora prywatnego, inżynierowie ruchu, miejscy urbaniści, itd. 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej: 

Eksperci w planowaniu przestrzeni miejskiej, OPP związane z planowaniem przestrzeni miejskiej, itd. 

Działania związane z ruchem samochodowym: 

Eksperci ds. mobilności, inżynierowie ds. ruchu, OPP dotyczące mobilności, operatorzy transportu pu-
blicznego, operatorzy transportu podmiejskiego, operatorzy transportu regionalnego, przedstawiciele lo-
kalnych dużych pracodawców, itd.  

 

 Doświadczenie i stan bieżący: miasto najczęściej współpracuje z różnymi grupami intere-
sariuszy w zakresie planowania i wdrażania wybranych działań. Warto więc kontynuować tę 
współpracę podczas procesu audytu;  

 Doświadczenie: może być pomocne zaproszenie ekspertów w danych dziedzinach, w któ-
rych miasto może nie mieć doświadczenia;  

 W poszanowaniu celów nadrzędnych: m.in. bezpieczeństwa i aspektów środowiskowych. 
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4 Aneks I Szczegółowy opis obszarów działań (Action Field) 
oraz misji (Mission Field) 

W aneksie tym zawarto definicję Obszaru misji (Mission Field) oraz Obszaru działań (Action 
Field), które są nieodłącznym elementem Audytu ADVANCE. Opis Obszaru misji bazuje na 
wskazanych w wytycznych elementach SUMP

22
. Wytyczne te zawierają również przykłady two-

rzenia i wdrażania SUMP.  

Obszary misji oraz Obszar działań są podstawą kwestionariusza ADVANCE. Tworzą one kon-
kretną listę aktywności.  

Obszar misji (Mission Fields): 
1. Sytuacja wyjściowa 
2. Wizja i Strategia 
3. Organizacja wewnętrzna 
4. Wdrażanie działań 
5. Monitoring i ewaluacja 

Obszar działań (Action Fields): 
1. Zarządzanie przestrzenią parkingową 
2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, strefy uspokojonego ruchu 
3. Obszar ruchu pieszego 
4. Obszar ruchu rowerowego 
5. Transport publiczny 
6. Obszar ruchu samochodowego 
7. Zarządzanie mobilnością 
8. Zarządzanie transportem towarów (logistyka miejska) 

4.1 Obszar misji 1 – Sytuacja wyjściowa 

Proces planowania mobilności zapoczątkowuje dogłębna analiza obecnej sytuacji w tym zakre-
sie. W analizie tej bierze się pod uwagę wszystkie dostępne dane i informacje: badania potoków 
pasażerskich, więźbę, badania preferencji, wskazówki zawarte w innych dokumentach dotyczą-
cych transportu i mobilności, analizy eksperckie, studia przypadków, informacje o trwających 
projektach, itd. 

W trakcie audytu ADVANCE należy przy pomocy wszystkich interesariuszy omówić stan bieżą-
cy i określić zapotrzebowanie na dodatkowe badania i informacje. Obszar misji koncentruje się 
na trzech głównych aspektach: 

 potencjale do stworzenia udanego SUMP; 

 procesie rozwoju i zakresie planu; 

 diagnozie bieżącej sytuacji. 

Krok 1: Potencjał do stworzenia udanego SUMP 

SUMP to nie tylko dokument stanowiący zbiór wiedzy teoretycznej z zakresu mobilności, jest to 
także zintegrowany proces jej kształtowania. W trakcie tworzenia SUMP różne wydziały magi-
stratu, zewnętrzni interesariusze i mieszkańcy powinni być zaangażowani w jego tworzenie. 
Poziom współpracy w znaczący sposób wpływa na jakość produktu finalnego.  

W trakcie procesu audytu rolą audytora jest ocena poziomu współpracy w mieście, biorąc pod 
uwagę wewnętrzne zarządzanie procesem audytu, zarządzanie finansami czy politykę kadrową.  
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  ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. 
www.mobilityplan.eu 

http://www.mobilityplan.eu/
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Na początku procesu planowania, należy określić potencjał stworzenia udanego SUMP. Zale-
żeć to będzie zarówno od czynników wewnętrznych, jak również zewnętrznych, związanych 
z procesem planowania i wdrażania.  

 

Rysunek 10 Elementy sytuacji wyjściowej w cyklu tworzenia SUMP 

Należy pamiętać o następujących kwestiach:  

 zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju wymaga podejścia procesowego na poziomie 
strategicznym; 

 należy uwzględnić strategie związane z transportem i mobilnością obowiązujące na wyż-
szym szczeblu, by nie doprowadzić do niezgodności działań w późniejszym okresie; 

 być świadomym konieczności zaangażowania pracowników magistratu do tworzenia SUMP; 

 wybranie odpowiedniego czasu jest kluczem do sukcesu: należy uwzględnić aktualne dzia-
łania w zakresie transportu, które mogą mieć wpływ na wdrażanie SUMP; 

 wskazanie potencjalnych zewnętrznych interesariuszy, którzy będą odgrywać ważną rolę 
w przypadku wdrażania SUMP. 

Krok 2: Określenie procesu rozwoju i zakresu planu 

Drugim elementem oceny stanu wyjściowego jest określenie całego procesu rozwoju i zakresu 
planu dla SUMP. SUMP wymaga idealnego dopasowania do lokalnej sytuacji. Uwzględnia się 
dodatkowo przy tym położenie geograficzne i funkcje spełniane przez daną aglomerację oraz 
współpracę różnych podmiotów i integrację lokalnych polityk dotyczących transportu. 

Wśród działań podjętych w tym obszarze można wyróżnić: 

 Z jednej strony, należy wziąć pod uwagę obszar, który podlega lokalnym/regionalnym wła-
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dzom i uwzględnić przy tym korytarze transportowe łączące się z lokalną/regionalną siecią. Z 
drugiej strony, funkcjonujące wzorce mobilności także wymagają uwagi z uwzględnieniem 
ich lokalnego charakteru (obejmującego aglomerację); 

 Koordynacja pomiędzy funkcjonującymi dokumentami transportowymi, organizacjami zwią-
zanymi z transportem i mobilnością oraz poszczególnymi gałęziami transportu w ramach 
planowania mobilności miejskiej może stanowić źródło innowacji i ulepszeń; 

 W procesie planowania należy zaangażować różne grupy interesariuszy, co może mieć 
wpływ na jakość dokumentu końcowego; 

 SUMP bazuje na funkcjonujących praktykach w zakresie planowania, dlatego też wymagana 
jest elastyczność w podejmowaniu nowych działań czy zmianach procedur. Wymaga to pra-
cy ponad określonymi dotychczas ramami, optymalizacji i zmian w zakresie praktyk w pla-
nowaniu. Osoby zaangażowane w audyt, a później proces tworzenia SUMP, muszą dokład-
nie znać swoje zadania i role.  

Krok 3: Diagnoza sytuacji w zakresie mobilności i sposobów jej rozwoju 

Diagnoza dotychczasowych praktyk w organizacji zadań związanych z mobilnością na obszarze 
danego miasta wymaga uwzględnienia poniższych informacji:  

 Przegląd dostępnych danych: badania potoków pasażerskich, więźby, badania preferencji, 
wskazówki zawarte w innych dokumentach dotyczących transportu i mobilności, analizy 
eksperckie, studia przypadków, informacje o trwających projektach, itd.; 

 Współpraca zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy: wymiana informacji, ocena bieżą-
cej sytuacji, wskazanie potrzeb w zakresie kolejnych badań i analiz; 

 Stworzenie analizy SWOT dotyczącej barier jak również możliwości w rozwoju transportu 
(aspekty finansowe, instytucjonalne, prawne). 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje: 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 16;  

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 18;  

 www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf – str. 3;  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – str. 25(19)-36(30). 

4.2 Obszar misji 2 – Wizja i Strategia 

Ten obszar misji koncentruje się na stworzeniu lub opisie funkcjonującej wizji dotyczącej zrów-
noważonej mobilności w mieście i możliwości stworzenia na jej podstawie strategii. Strategia 
oznacza sposób realizacji misji przez miasto.  

Krok 4: Rozwój wspólnej wizji  

Stworzenie wizji koncentrującej sie na dwóch lub trzech podstawowych celach powinno zostać 
zrealizowane na poziomie politycznym i przekazane do informacji publicznej. Wizja stanowi 
podwaliny do jakichkolwiek dalszych działań realizowanych przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

Wymagane jest, by podać także do informacji publicznej cele realizowane w ramach SUMP 
(powinny być one jasno określone łącznie ze spodziewanymi rezultatami).  

Krok 5: Ustalenie priorytetów i mierzalnych celów 

Na tym etapie należy zadać pytanie: “co chcemy osiągnąć i kiedy”. Należy więc stworzyć przej-
rzyste i zrozumiałe priorytety, które odpowiadają założeniom z kroku 4. Stworzenie tych priory-
tetów powinno być poprzedzone dogłębną analizą bieżącej sytuacji, oceną realizacji różnych 
scenariuszy rozwoju oraz związanych z nimi korzyści i strat (analiza CBA, analiza wielokryte-
rialna).  

Przykładowe cele: 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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 wzrost udziału rowerów w ruchu ulicznym; 

 rozwój usług transportu publicznego; 

 wzrost innowacyjności usług; 

 ograniczenie kongestii; 

 wzrost bezpieczeństwa na drogach; 

 organizacja przestrzeni parkingowych; 

 zarządzanie transportem towarów; 

 integracja cenowa i taryfowa w aglomeracji, itd. 

 

Rysunek 11 Elementy wizji i strategii w cyklu tworzenia SUMP 

Stworzenie konkretnych celów, obejmujących takie obszary jak: środowisko, lokalny rozwój 
ekonomiczny, czy sprawy społeczne, wymaga przypisaniu im zmian, jakich się od nich oczeku-
je: wzrostu, ulepszenia, ograniczenia itd.  

Osiągnięcie celów wymaga stworzenia lub dostosowania narzędzi ku temu (np. ograniczenie 
kongestii przez zmniejszenie wykorzystania motoryzacji indywidualnej wiąże się z budową no-
wych połączeń tramwajowych). Uwzględnienie celów w SUMP wymaga określenia konkretnych 
ram czasowych i oczekiwanych rezultatów, co będzie w przyszłości pomocne w ocenie realizacji 
założeń planu zrównoważonej mobilności. Tworzenie celów powinno opierać się na zasadzie 
SMART (czyli cel powinien być: szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i terminowy). 
Określenie celów jest niezbędne także ze względu na realizację kroku 8, czyli monitoringu i 
ewaluacji oraz wskazania jasnych zasad w realizacji koncepcji zmian w transporcie i mobilności 
w mieście.  

Krok 6: Stworzenie skutecznych metod działania  

Skuteczne metody działania umożliwią realizację celów kroku 5. Dobór działań powinien być 
opracowany przez doświadczone osoby, które w swojej dotychczasowej pracy miały do czynie-
nia z podobnymi zadaniami (biorąc pod uwagę lokalne warunki). Warto jest także odwołać się 
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do przykładów innych miast europejskich, które już tego typu działania realizują bądź realizowa-
ły. Pozwoli to uniknąć szeregu błędów.  

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę na tym etapie, jest zintegrowane podejście -  
działania podejmowane w jednych obszarach powinny mieć pozytywny wpływ na inne obszary.  

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje: 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 64;  

 www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf;  

 www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf;  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – str. 53(59) i 67(73). 

4.3 Obszar misji 3 – Organizacja wewnętrzna 

Obszar misji “Organizacja wewnętrzna” obejmuje wszystkie aspekty organizacyjne tworzenia 
SUMP, takie jak:  

 organizacja wewnętrzna w wąskim tego słowa znaczeniu (podziała zadań i obowiązków, 
zaangażowanie poszczególnych wydziałów); 

 współpraca z innymi wydziałami i jednostkami urzędu; 

 współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i przedstawicielami różnych grup (mieszkańcy, 
studenci, handlarze); 

 struktura dotycząca konsultacji i komunikacji (operatorzy transportu publicznego itp.), itd.  

 

Rysunek 12 Elementy organizacji wewnętrznej w cyklu tworzenia SUMP 

Krok 7: Zgodność odnośnie podziału obowiązków i alokacji funduszy  

Należy pamiętać, aby SUMP nie stanowił tylko dokumentu planistycznego, ale zawierał również 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf
http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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elementy wdrożeniowe. Można do nich zaliczyć: 

 harmonogram realizacji działań; 

 wstępny kosztorys realizacji zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania; 

 wskazanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie działań; 

 identyfikacja ewentualnych prywatnych lub publicznych inwestorów, itd.  

Te czynniki są podstawą w przypadku wdrażania poszczególnych działań. Powinny być wska-
zane w planie działań i planie budżetowym.  

Krok 8: Stworzenie planu opartego na monitoringu i ocenie  

Ciągły monitoring gwarantuje cykliczne doskonalenie procesu zarządzania mobilnością miejską. 
Powinien on zawierać: 

 kluczowe wskaźniki odnoszące się do priorytetowych celów rozwoju miasta opisanych w 
kroku 4; 

 definicję monitoringu i procesu oceny; 

 wskaźniki służące monitoringowi wdrażania działań zawartych w planie (końcowe efekty 
planu). 

Dla każdego z tych wskaźników powinna istnieć przyporządkowana metodologia oceny obejmu-
jąca dane wyjściowe i wszelkie zmiany z nimi związane.  

Krok 9: Adaptacja SUMP 

Należy pamiętać o sprawdzeniu SUMP pod kątem jakości, uwzględniając przy tym plan działań 
i plan budżetowy. Wdrażanie SUMP powinno zostać podane do informacji publicznej. Zadaniem 
miasta jest akceptacja dokumentu poza murami magistratu.  

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje: 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 26-28 / str. 84; 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 43-48; 

 www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process;  

 www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf;  

 www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482.  

4.4 Obszar misji 4 – Wdrażanie działań 

Obszar misji “wdrażanie działań” odnosi się do zagadnień związanych ze sposobem wdrażania 
polityki zrównoważonej mobilności lub też w jaki sposób są realizowane jej poszczególne zada-
nia. Należy wskazać wszystkie elementy strategii oraz działania podejmowane w mieście 
w stosunku do wizji opisanej w SUMP.  

Krok 10: Zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania i komunikacji  

Wdrażanie SUMP powinno być również realizowane na poziomie technicznym oraz sprawdzo-
ne na poziomie strategicznym przy współpracy interesariuszy. Zespół projektowy powołany 
przez jego menedżera (wskazany w pierwszym kroku) powinien zapewniać połączenie pomię-
dzy tymi dwoma poziomami. 

Komunikacja dotycząca procesu wdrażania SUMP powinna się odbywać w sposób regularny. 
Dodatkowo należy mieć na względzie udział osób z zewnątrz, np. wybranych grup mieszkań-
ców oceniających realizację poszczególnych działań.  

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process
http://www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf
http://www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482
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Rysunek 13 Elementy wdrażania obszaru działań w SUMP 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje: 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 104-108. 

4.5 Obszar misji 5 – Monitoring i ewaluacja 

Ten obszar misji odnosi się do sposobów analizy efektów uzyskanych po wdrażaniu SUMP i ich 
oddziaływania na lokalną politykę. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest wprowa-
dzania zmian i ulepszeń w lokalnej polityce dotyczącej zrównoważonej mobilności.  

Krok 11: Wyciąganie wniosków 

Wyciąganie wniosków możliwe jest dzięki regularnej ocenie, opisanej w punkcie 8. Tego typu 
działania zapewniają elastyczność we wprowadzaniu zmian bazujących na doświadczeniach 
bez ingerencji w podstawową strukturę SUMP. 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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Rysunek 14 Elementy monitoringu i ewaluacji w cyklu tworzenia SUMP 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje: 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079;  

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 71-73, str. 110; 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – str. 91-93. 

4.6 Obszar działań 1 – Zarządzanie przestrzenią parkingową 

4.6.1 Definicja 

Zarządzanie przestrzenią parkingową odnosi się do 
różnego rodzaju polityk i programów, których realiza-
cja ma służyć bardziej wydajnemu wykorzystaniu 
przestrzeni parkingowych. Zarządzanie strefą parko-
wania jest ważnym mechanizmem wpływania na 
zachowania komunikacyjne osób podróżujących na 
obszarze miasta. Zadania w tym zakresie regulują, z 
jednej strony ruch samochodowy, z drugiej ilość sa-
mochodów w mieście. 

4.6.2 Elementy składowe tego pola działań 

 Różnicowanie cen za parkowanie; 

 Zróżnicowanie cen dla poszczególnych grup użytkowników (rezydentów, przyjezdnych, nie-
pełnosprawnych itd.); 

 Zróżnicowanie opłat za parkowanie w zależności od emisji spalin; 

 Ustalenie konkretnych standardów w zakresie zapewnienia miejsc postojowych w nowych 
inwestycjach miejskich (w tym osiedli mieszkalnych); 

 Ograniczenie miejsc parkingowych na ulicach i wskazanie nowych miejsc poza nimi; 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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 Ograniczenie powierzchni parkingowych w centrum miasta; 

 Wdrażanie rozwiązań typu Park & Ride; 

 Wdrażanie rozwiązań typu Bike & Ride; 

 Stworzenie systemu nadzoru przestrzeni parkingowej istniejącej w centrum miasta.  

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.vtpi.org/tdm/index.php#parking  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=418 

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=236  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=235  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=99  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=572  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=296  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=707  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=82  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=120  

4.7 Obszar działań 2 – Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

4.7.1 Definicja 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej może 
mieć znaczący wpływ na zachowania komunika-
cyjne mieszkańców miast. Jednak samo projek-
towanie nie wywiera tak dużego wpływu na spo-
sób odbywania codziennych podróży. Innym dzia-
łaniem na tym polu jest tworzenie np. stref uspo-
kojonego ruchu (co przynosi szczególne korzyści 
osobom niezmotoryzowanym).   

4.7.2 Elementy składowe tego pola działań 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i stre-
fy uspokojonego ruchu 

Działania na tym polu mają za zadanie uatrakcyjnić przestrzeń publiczną miasta i zachęcić do 
mieszkania na jego obszarze: 

 ograniczenie prędkości podróżowania w mieście (30 km/h); 

 współdzielenie przestrzeni miejskich (integracja różnych sposobów przemieszczania się 
(rowerzyści, piesi, kierowcy samochodów) z innymi formami działalności (kawiarnie, sklepy); 

 wyodrębnione obszary wyłącznie dla pieszych; 

 place zabaw; 

 zamykanie centrów miast dla samochodów; 

 zielone ulice z drzewami i parkami. 

Przestrzeń publiczna 

Wykorzystanie przestrzeni publicznej, przestrzeni drogowej i innych obszarów celem uatrakcyj-
nienia jej dla innych uczestników ruchu jak rowerzyści czy piesi:  

 zbliżenie do siebie placówek handlowych i biznesowych; 

 strefy dla pieszych; 

 zielone obszary (alejki, zadrzewione tereny zielone); 

http://www.vtpi.org/tdm/index.php#parking
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=418
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=236
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=235
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=99
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=572
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=296
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=707
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=82
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=120
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 odpowiednie oświetlenie miasta; 

 integracja zarządzania mobilnością w ramach procesu planowania; 

 ułatwiony dostęp do transportu publicznego jako warunek dalszego rozwoju; 

 wskazanie w przestrzeni miejskiej miejsc parkingowych, możliwości dostarczenia towarów. 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml  

 www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/ 

 www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/  

 www.gehlarchitects.com/#/159503/ 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366  

4.8 Obszar działań 3 – Obszar ruchu pieszego 

4.8.1 Definicja 

Podróże piesze stanowią najbardziej naturalną 
formę przemieszczania w ramach rozwoju kon-
cepcji zrównoważonej mobilności. Miasta powinny 
zachęcać mieszkańców i przyjezdnych do podróży 
pieszych, w szczególności na małych odległo-
ściach.   

4.8.2 Elementy składowe tego pola działań 

Infrastruktura dla ruchu pieszego 

 odpowiednie dostosowanie infrastruktury; 

 strefy dla pieszych; 

 stworzenie spójnego systemu ścieżek dla pie-
szych (uwzględniając przy tym potrzeby osób niepełnosprawnych) obejmującego całe mia-
sto; 

 mapy miasta wskazujące czas dotarcia pieszo do wybranych punktów w mieście; 

 wyposażenie infrastruktury miejskiej (np. ławki); 

Dodatkowe działania 

 bezpieczne drogi do szkoły; 

 “chodzący autobus” dla szkolnych dzieci; 

 odpowiednie oświetlenie dróg dla pieszych; 

 dostępność przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych; 

 powtarzanie informacji o ograniczeniu prędkości w sąsiedztwie szkół czy przedszkoli. 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484  

 www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835  

http://www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml
http://www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/
http://www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/
http://www.gehlarchitects.com/#/159503/
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366
http://www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484
http://www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835
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4.9 Obszar działań 4 – Obszar ruchu rowerowego 

4.9.1 Definicja 

Miejskie podróże rowerem są wydajną i efektyw-
ną formą przemieszczania się, optymalną na 
krótkich i średnich odległościach. Jazda rowerem 
dostarcza wielu korzyści w porównaniu z jazdą 
samochodem, zaliczając tutaj codzienną dawkę 
ćwiczeń, alternatywę do motoryzacji indywidual-
nej, brak zanieczyszczeń, ograniczenie kongestii, 
ułatwione parkowanie i większą elastyczność. 
Korzyści (w tym także finansowe) są zauważalne 
zarówno dla samego właściciela roweru jak rów-
nież mieszkańców miasta.   

4.9.2 Elementy składowe tego pola działań 

Infrastruktura rowerowa 

 optymalizacja i rozwój sieci rowerowej; 

 stworzenie spójnego systemu sieci rowerowej w mieście; 

 analiza i redukcja braku ciągłości systemu; 

 analiza i redukcja potencjalnie niebezpiecznych miejsc; 

 mapy miasta wskazujące czas dotarcia rowerem do wybranych punktów w mieście; 

 doskonały sposób korzystania ze skrótów; 

 połączenia ponadregionalne w ramach systemu ścieżek rowerowych; 

 zielona fala dla rowerzystów.  

Parkingi rowerowe 

Poprawa i rozwój parkingów rowerowych: 

 instalowanie stojaków lub garaży rowerowych (monitorowanych i zadaszonych); 

 samoobsługowe stacje naprawy sprzętu rowerowego; 

 stojaki rowerowe dla rowerów specjalnych (rowery towarowe, rowery dziecięce itd.); 

 prewencja w zakresie kradzieży rowerów (np. rejestracja rowerów); 

 schemat miejskiej wypożyczalni rowerów; 

 dystrybucja map dla rowerzystów; 

 korzyści dla użytkowników rowerów (np. tańsze bilety).  

Transport rowerowy i miejski transport publiczny 

 tworzenie bezpiecznych, dostępnych i atrakcyjnych parkingów rowerowych umieszczonych 
blisko węzłów lub punktów przesiadkowych/transportowych w mieście; 

 łączenie transportu rowerowego z miejskim transportem publicznym; 

 możliwość podróży z rowerem środkami transportu publicznego; 

 współtworzenie systemu transportu publicznego w korelacji z transportem rowerowym.  

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets  

 www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=127  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=597  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=627  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158 

http://www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=127
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=597
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=627
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158
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 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507  

4.10 Obszar działań 5 – Transport publiczny 

4.10.1 Definicja 

Transport publiczny obejmuje niemal cały system 
transportowy miasta łącząc poszczególne środki i 
sposoby podróżowania. Funkcjonuje według roz-
kładów jazdy na określonych trasach na zasadzie 
braku rezerwacji tych usług. 

4.10.2 Elementy składowe tego pola działań 

Jakość 

Gwarancja jakości transportu publicznego i 
usprawnianie systemu transportu publicznego 
może być dokonywane poprzez:  

 rozkłady jazdy o określonej dużej częstotliwości; 

 regularność i duży zasięg; 

 liczne połączenia w centrum miast; 

 atrakcyjna taryfa (uwzględniająca zniżki dla poszczególnych grup pasażerów); 

 dobre połączenia komunikacji nocnej obejmujące teren całego miasta; 

 odpowiednio wyposażone przystanki (zadaszone i oświetlone wiaty itd.); 

 wykorzystanie Inteligentnych Systemów Transportowych; 

 proekologiczne zaplecze transportowe (autobusy, tramwaje itd.); 

 niskopodłogowe pojazdy; 

 usługi transportowe na żądanie (np. autobus na telefon); 

 współpraca między operatorami transportu publicznego; 

 synchronizacja rozkładów jazdy różnych przewoźników transportu publicznego; 

 możliwość uzyskiwania bieżącej informacji o ruchu (real-time information); 

 stały nadzór kamer w pojazdach; 

 możliwość realizacji płatności w oparciu o technologię GSM; 

 elektroniczne bilety (bilet SMS, elektroniczne bilety); 

 zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym; 

 integracja miejskiego transportu publicznego z transportem regionalnym. 

Priorytety 

Priorytety dla transportu publicznego: 

 wydzielone pasy dla pojazdów transportu publicznego; 

 zielona fala dla transportu publicznego, kontrola zmiany świateł na skrzyżowaniach; 

 tablice informacyjne dotyczące czasu przyjazdu i odjazdu środków transportu publicznego. 

Transport publiczny i planowanie przestrzeni miejskiej 

 ograniczenie gęstości zabudowań w sąsiedztwie ważniejszych przystanków; 

 standardy w zakresie miejsc parkingowych znajdujących się w sąsiedztwie przystanków. 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507
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Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.by-banen.no/rapporter_og_planer  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=341  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=211  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=198  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=75  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=322 

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=116  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=138  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=650  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=748  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=43  

4.11 Obszar działań 6 – Obszar ruchu samochodowego 

4.11.1 Definicja 

Działania związane z ruchem samochodowym 
odnoszą się do realizacji celów dotyczących 
bardziej efektywnego wykorzystania samocho-
dów, dążąc do realizacji zasad zrównoważonego 
rozwoju (np. projekt miejskiej wypożyczalni sa-
mochodów).   

4.11.2 Elementy składowe 

Samochodowy transport zbiorowy 

Rozwój innowacyjnych działań w kierunku spro-
stania potrzebom mieszkańców w kontekście 
samochodowego transport zbiorowego 

 rozwój koncepcji carpooling’u (wspólne podróżowanie samochodami); 

 rozwój usług carsharing (miejska wypożyczalnia samochodów). 

Strefy uspokojonego ruchu i ograniczonego dostępu  

Działania służące spowolnieniu ruchu, ograniczeniu kongestii i liczby aut w centrum miasta.  

 ogólny plan służący wskazaniu stref uspokojonego ruchu i ograniczonego dostępu; 

 dynamiczny system informacji dla kierowców; 

 płatny wjazd do centrów miast; 

 współdzielone przestrzenie miejskie (zobacz 4.7.2); 

 wymuszanie cyrkulacji pojazdów; 

 zielone strefy; 

 strefy niskiej emisji. 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=287  

 www.civitas.eu/index.php?id=79&sel_menu=21&measure_id=722  

 www.civitas.eu/index.php?id=79&sel_menu=21&measure_id=744  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=115  

http://www.by-banen.no/rapporter_og_planer
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=341
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=211
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=198
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=75
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=322
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=116
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=138
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=650
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=748
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=43
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=287
http://www.civitas.eu/index.php?id=79&sel_menu=21&measure_id=722
http://www.civitas.eu/index.php?id=79&sel_menu=21&measure_id=744
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=115
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4.12 Obszar działań 7 – Zarządzanie mobilnością 

4.12.1 Definicja 

Zarządzanie mobilnością (Mobility Management - 
MM) jest koncepcją promującą zrównoważony 
rozwój transportu, zmieniając przy tym istniejące 
wzorce mobilności mieszkańców. Rdzeń zarzą-
dzania mobilnością stanowią działania “miękkie” 
jak informacja i komunikacja, organizacja usług i 
koordynacja różnych działań związanych z mobil-
nością. Działania “miękkie” wspierają realizację 
działań “twardych” (np. budowa nowych linii 
tramwajowych, ścieżek rowerowych itd.). Zarzą-
dzanie mobilnością nie wymaga znaczących na-
kładów finansowych w porównaniu do działań 
twardych

23
.  

4.12.2 Elementy składowe tego pola działań 

Informacja o zrównoważonej mobilności 

Wykorzystanie środków zarządzania mobilnością zależą od lokalnego popytu na usługi trans-
portu publicznego. Ich zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom informacji o możliwościach 
transportu.  

 Stworzenie centrum mobilności lub centrum informacyjnego dla transportu; 

 Informacje na temat niezmotoryzowanych form przemieszczania się; 

 Przekazywanie informacji pasażerom przy wykorzystaniu zróżnicowanych środków na róż-
nych etapach podróży; 

 Plan miasta udostępniany pasażerom, pieszym i rowerzystom; 

 Informacja o funkcjonujących taryfach (np. na stronie internetowej); 

 Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa (pieszych, rowerzystów itd.); 

 Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa. 

Promocja zrównoważonej mobilności 

Działania te mają na celu zmianę przyzwyczajeń w zakresie transportu dla mieszkańców i przy-
jezdnych (poprzez zwiększanie świadomości, akcje promocyjne, motywację itd.):  

 Kampanie reklamujące podróże piesze, rowerem czy transportem publicznym (skierowane 
do mieszkańców, szkół, firm itd.); 

 Stworzenie platformy służącej jako personalny doradca ds. podróży; 

 Nakierowana promocja dotycząca alternatywnych form przemieszczania się; 

 Zachęty dla użytkowników alternatywnych form przemieszczania się (pieszych, rowerzy-
stów); 

 Akcje marketingowe związane z promocją zrównoważonych form transportu; 

 Zwiększenie świadomości mieszkańców co do negatywnych skutków wzrostu CO2. 

Zarządzanie mobilnością na terenie gminy 

Składa się na to organizacja i koordynacja różnych usług związanych z zarządzaniem mobilno-
ścią koncentrująca się na lokalnych przedsiębiorstwach. 

 Instalacja parkingów rowerowych przy firmach; 

 Wprowadzanie refundowanych (przez przedsiębiorstwa) biletów na komunikację miejską; 

                                                      
23

  Żródło: EPOMM – European Platform on Mobility Management (www.epomm.eu) 

http://www.epomm.eu/
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 Wyposażenie zakładów pracy w prysznice (np. dla użytkowników rowerów).  

Miejsca zarządzania mobilnością 

Zarządzanie mobilnością jest w dużej mierze związane z konkretnym miejscem, którego doty-
czy, np. lokalnego przedsiębiorstwa, szkoły, uniwersytetu, obiektu kulturalnego itd.  

 Plan mobilności zobowiązuje pracowników przedsiębiorstw do przestrzegania jego zasad:  
– Regulacje w zakresie przestrzeni parkingowej; 
– Usługi dla rowerzystów i biznesowe car-sharing (wypożyczanie aut); 
– Ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych w podróżach do pracy; 
– Możliwość skorzystania z prysznica w pracy; 

 Wykorzystanie służbowych samochodów jest jasno określone: wymaga się jazdy efektywnej 
z zachowaniem zasad tzw. „eco-driving’u”; 
– Stan techniczny w jakim znajdują sie pojazdy; 
– Zakup „zielonych” samochodów (elektrycznych, hybrydowych lub napędzanych CNG) 
– Kurs „Eco-driving’u” dla pracowników; 
– Zachęcanie pracowników do korzystania z rowerów lub transportu publicznego w ramach 

podróży do pracy; 

 Plany mobilności dla szkół są zbliżone do planów mobilności przedsiębiorstw, jednak w 
większym stopniu zachęcają do zaangażowania dzieci i rodziców (zarówno na poziomie pla-
nowania jak również ich wdrażania).  

Zadaniem SUMP w mieście jest zachęcenie do tworzenia planów mobilności. Może on zawierać 
ramy dla tego typu inicjatywy lub listę konkretnych działań. Jednak co do zasady, SUMP nie 
może zawierać w swej treści wszystkich tych planów.  

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 European Platform on Mobility Management: www.epomm.eu 

 ELTIS: urban Mobility Portal (www.eltis.org) 

 transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634  

4.13 Obszar działań 8 – Zarządzanie transportem towarów (logistyka miej-
ska) 

4.13.1 Definicja 

Transport towarów jest procesem przemieszcza-
nia dóbr pomiędzy wybranymi punktami przy 
wykorzystaniu różnych gałęzi transportu (drogo-
wego, lotniczego, wodnego itd.). Zarządzanie 
transportem towarów uwzględnia realizację zróż-
nicowanych strategii służących wzrostowi wydaj-
ności przewozów. Zadaniem SUMP jest organi-
zacja tych procesów.   

4.13.2 Elementy składowe tego pola działań 

Reorganizacja 

Reorganizacja i racjonalizacja jest podstawą 
działań podejmowanych przed przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie wymiany towarowej i 
transportu towarów w mieście. Cele takie można osiągnąć poprzez: 

 Centrum konsolidacyjne; 

 Wyodrębnione trasy dla transportu towarów; 

http://www.epomm.eu/
http://www.eltis.org/
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets
http://www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634
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 Nocną dystrybucję; 

 Ograniczenia w zakresie transportu towarów (w ramach ich racjonalizacji); 

 Regulacje dotyczące transportu towarów: godziny dostaw, wielkość punktów za i wyładow-
czych. 

Podział gałęziowy w transporcie towarów 

 Wykorzystanie tramwajów towarowych w ramach logistyki miejskiej; 

 Wykorzystanie alternatywnych form transport towarów (np. roweru towarowego, wózków itp.) 

 Korzystanie z usług kurierów rowerowych. 

Linki zawierające bardziej szczegółowe informacje 

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=648  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=166 

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=702  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=72  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=254  

 www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=81  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177  

http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=648
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=166
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=702
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=72
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=23&measure_id=254
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=81
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177
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5 Aneks II – Kwestionariusz ADVANCE 

Kwestionariusz ADVANCE jest dostępny na stronie internetowej: www.eu-advance.eu.  

  
Rysunek 15 Kwestionariusz ADVANCE – arkusz z Obszarami misji 

http://www.eu-advance.eu/
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Rysunek 16 Kwestionariusz ADVANCE – arkusz z Obszarami działań 
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6 Aneks III – Słownik pojęć 

6.1 Słownik ogólny 

 

Audyt Ocena osoby, organizacji, systemu, procesu, przedsięwzięcia, projektu lub produktu.
i
 

Najczęściej pojęcie to odnosi się do audytu w rachunkowości, lecz podobne zasady mogą 
dotyczyć także zarządzania projektem, zarządzania jakością oraz oszczędzania energii.

ii
 

Audyt  
wewnętrzny 

Jest to niezależny i obiektywny audyt stworzony w celu uzyskania wartości dodanej i ulep-
szenia procesów organizacji. Audyt wewnętrzny jest katalizatorem w procesie poprawy 
efektywności i wydajności organizacji poprzez analizę i ocenę danych oraz procesów bizne-
sowych.

iii
 

Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany w imieniu organizacji i służy przeglądowi zarządza-
nia oraz innych celów wewnętrznych, które mogą stanowić podstawę deklaracji zgodności 
ich realizacji.

iv
 

Audyt  
zewnętrzny 

Proces ewaluacji/oceny organizacji przez osobę niezwiązaną z tą organizacją. Audyt ze-
wnętrzny jest przeprowadzany przez podmioty, które mają konkretny interes związany z 
organizacją – na przykład klienci lub osoby działające w ich imieniu.  

Audyty realizowane 
przez podmioty  
zewnętrzne 

Są prowadzone przez niezależne organizacje zajmujące się audytem, np. regulatorów lub 
jednostki odpowiedzialne za certyfikację czy rejestrację. W tym przypadku audytor jest 
całkowicie niezależny od klienta.

v
 

Benchmarking Proces szeroko stosowany w zarządzaniu (w szczególności strategicznym),w którym to 
organizacja ocenia różne aspekty realizowanych przez nią procesów w powiązaniu z do-
brymi praktykami zauważalnymi w sektorze jej działań.

vi
 

Działanie to często umożliwia organizacjom rozwój planów dotyczących adaptacji dobrych 
praktyk, najczęściej celem poprawienia wydajności. Benchmarking powinien być traktowany 
jako ciągły proces, w którym organizacja poszukuje sposobów ulepszania swojej działalno-
ści. Proces identyfikacji i uczenia się na podstawie dobrych praktyk innych przedsiębiorstw 
jest istotnym narzędziem ciągłych usprawnień i poprawy wydajności.  

Cel Oczekiwana wartość wskaźnika. Cele mogą stanowić materialny wymiar podejmowanych 
decyzji. Koncentrując się na konkretnych tematach (wskazówkach) cel określa rozwój od 
stanu bieżącego do stanu przyszłego.

vii
 

Certyfikacja Formalna procedura, w której akredytowany lub autoryzowany przedstawiciel lub agencja 
ocenia (i potwierdza w postaci certyfikatu) atrybuty, cechy, jakość, kwalifikacje lub status 
jednostek lub organizacji, produktów lub usług, procedur i procesów, wydarzeń lub sytuacji 
zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi wymaganiami i standardami.  

Dostępność Możliwość wygodnego dotarcia w wybrane miejsce.
viii

 

Interesariusz Podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na 
przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Są to osoby lub instytucje, 
które mogą mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji i przedsięwzięć. Należą do nich 
właściciele firm, pracownicy, klienci, społeczności lokalne itd.

ix
 

Mobilność Ruchliwość, zdolność do zmiany miejsca, łatwość przystosowania się do zmian, umiejętność 
pracy w różnych miejscach i sytuacjach, elastyczność.

x
 

Samoocena Proces uogólnionej oceny dokonanej na własny temat.
xi
 

Schemat  
Zarządzania Jakością 

Dotyczy i ocenia jakość procesów oraz rezultatów, daje wskazówki jak ją poprawiać.
xii

  

SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – strategiczny plan stworzony, by spełniać po-
trzeby mobilności mieszkańców i przedsiębiorstw funkcjonujących w danym mieście i jego 
otoczeniu. Co w konsekwencji ma służyć poprawie jakości życia społeczeństwa. SUMP 
bazuje na istniejących praktykach w zakresie planowania i bierze pod uwagę zasady inte-
gracji.

xiii
 

Udział  
interesariusza  

Zaangażowanie interesariuszy (definicja j/w) w różnym stopniu, dotyczące różnych aspek-
tów transportu i podejmowanie procesu decyzyjnego przy wykorzystaniu różnych metod.

xiv
 

Wizja Pożądany stan transportu miejskiego w przyszłości, przewodnik do opracowywania odpo-
wiednich środków w zakresie planowania zrównoważonej mobilności. 

xv
 

Wskaźnik Wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie badanej zmiennej.
xvi

 
Istnieją różne rodzaje wskaźników: jakościowe i ilościowe, absolutne i relatywne. Inna typo-
logia dotyczy samego “systemu produkcji” (dotyczy relacji nakład-wydajność-rezultat):  

 Wskaźniki wejścia: zasoby potrzebne do wytworzenia produktu lub usługi (np. siła 
robocza, wydatki); 

 Wskaźnik procesu: sposób realizacji usługi (np. podmioty prywatne lub publiczne); 
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 Wskaźnik wydajności: usługi, produktów lub rezultatów (np. długość wybudowanych 
dróg rowerowych); 

 Wskaźnik rezultatu: oddziaływanie końcowych rezultatów (np. czystsze powietrze); 

 Wskaźnik wydajności: relacja nakładu do efektu; 

 Wskaźnik efektywności: relacja nakładu do celów. 

Zarządzanie  
Mobilnością 

Koncepcja promująca zrównoważony transport, oddziaływanie na wzorce mobilności i przy-
zwyczajenia mieszkańców (np. zmiana przyzwyczajeń w zakresie wykorzystania aut osobo-
wych).

xvii
 Rdzeń zarządzania mobilnością stanowią działania “miękkie”, tj. informacja i ko-

munikacja, organizacja usług i koordynacja różnych działań związanych z mobilnością. 
Działania “miękkie” wspierają realizację działań “twardych” (np. budowa nowych linii tramwa-
jowych, ścieżek rowerowych itd.). Zarządzanie mobilnością nie wymaga znaczących nakła-
dów finansowych w porównaniu do działań twardych. 

Zasady SMART Sformułowanie celu w taki sposób, by był: szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i 
terminowy.

xviii
 

Zintegrowane  
podejście 

Integracja praktyk i polityk pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu, sektorami polity-
ki, podmiotami publicznymi i prywatnymi.  

Zrównoważanie  
(Sustainability) 

Odzwierciedla podstawowe pragnienia człowieka do ochrony i ulepszania świata. Zrówno-
ważanie podkreśla zintegrowany charakter działań ludzi i konieczność koordynacji decyzji 
różnych sektorów, grup i jurysdykcji.

xix
 Działanie w sposób zrównoważony to zaspokojenie 

potrzeb obecnego pokolenia z uwzględnieniem potrzeby pokoleń przyszłych.
xx

 

Zrównoważony  
system transportu 

Spełnia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe potrzeby społeczeństwa przy jednoczesnej 
minimalizacji niekorzystnych skutków dotyczących gospodarki, społeczeństwa i środowiska 
naturalnego.

xxi
  

Zrównoważony system transportu umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy społeczno-
środowiskowo-ekonomicznymi aspektami transportu. Transport jest połączony z mobilno-
ścią, co oznacza, że zrównoważony transport nie może być analizowany w oderwaniu od 
badania potrzeb w zakresie mobilności i jej wzorów.

xxii
 

6.2 Słownik audytu ADVANCE 

Audyt ADVANCE Praktyczne narzędzie audytu służące ulepszeniu zrównoważonych planów mobilności miej-
skiej. Audyt ADVANCE udostępnia metody systematycznej oceny i wskazówki dla stworze-
nia dobrego SUMP (stanowiące wartość dodaną dla miasta).  

Audytor ADVANCE Audytor ADVANCE jest audytorem zewnętrznym, który posiada umiejętność przeprowadze-
nia procesu audytu. Prowadzi miasto przez kolejne etapy audytu. Jego rolą jest także po-
moc i wskazówki dotyczące usprawnień w mieście.  

Cel Kompleksowe zestawienie udoskonaleń planowania zrównoważonej mobilności w mieście. 
Cele określają kierunki usprawnień, ale nie sposoby ich uzyskania.  

Certyfikat ADVANCE Dokument potwierdzający, iż samorząd posiada dobry SUMP i potencjał do jego wdrażania.  

Gmina/  
samorząd miasta 

Podmiot ważny z punktu widzenia audytu ADVANCE, reprezentujący wszystkie podmioty 
publiczne istotne dla tego działania.  

Grupa robocza  
ADVANCE  

Główny uczestnik audytu ADVANCE. Grupa ta musi składać się z zewnętrznych i we-
wnętrznych uczestników zaangażowanych w proces będący tematem audytu. Maksymalny 
skład grupy roboczej to 15 osób.  

Miasto Miasto rozumiane jest poprzez obszar administracyjny i geograficzny wyznaczony przez 
właściwy organ na potrzeby audytu ADVANCE.  

Obszar działań  Dotyczy konkretnej kategorii działań zdefiniowanych w SUMP (np. piesi, rowerzyści itd.) 

Obszar misji Obszar odnoszący się do procesów tworzenia SUMP. 

Ocena Ocena obszarów misji i działań, która odzwierciedla status miasta i jego podejście do reali-
zacji założeń zrównoważonej mobilności.  

Organizacja Podmiot odpowiedzialny za wdrażanie i opis planu mobilności.  
Podmiot ten może być np. wydziałem ds. transportu lub mobilności, przedsiębiorstwem 
prywatnym, jednostką naukową i przedsiębiorstwem transportowym.  

Plan działań Dokument wskazujący zestaw konkretnych działań i aktywności, które muszą być podjęte 
przez miasto, aby usprawnić lokalną politykę zrównoważonego transportu.  

Polityka Ogólne, kierunkowe i uszczegółowione cele gminy sformułowane w odpowiednim dokumen-
cie i sformalizowane. Polityki dotyczące projektu ADVANCE nie ograniczają się tylko do 
dokumentów transportowych, ale także do polityk w zakresie środowiska, planowania prze-
strzennego, itd.  

Raport z audytu Raport końcowy przygotowany przez audytora, opisujący proces przebiegu audytu, zawiera-
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jący notatki z kolejnych spotkań, plan działań i rekomendacje do certyfikacji.  

Samoocena  
w organizacji 

Proces, w którym organizacja poznaje swoje możliwości w zakresie wydajności oraz czynni-
ków, które ją ułatwiają lub utrudniają. Ma to na celu maksymalizację działań organizacji 
w ramach całego system i zrównoważonego rozwoju.
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Schemat  
Audytu ADVANCE  

Schemat służący przeprowadzeniu audytu ADVANCE. Bazuje on na pięciu podstawowych 
krokach: ocenie stanu bieżącego, oceny obszarów misji i działań, „priorytetyzacji” ze wska-
zaniem możliwych ulepszeń, utworzenie planu działań oraz raportu z audytu i certyfikacji.  

Schemat  
Zarządzania Jakością  
w przypadku  
Zarządzania  
Mobilnością 
 

Jest to system stworzony w celu kierowania i zarządzania procesami administracji samorzą-
dowej lub przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę wymogi jakościowe

xxiv
: 

 (nowe) zarządzanie mobilnością może być łatwo i wydajnie wprowadzane; 

 (funkcjonujące) zarządzanie mobilnością jest efektywne; 

 wymogi społeczeństwa, użytkowników i interesariuszy muszą być spełnione; 

 wdrażanie ciągłego procesu ulepszania; 

 zarządzanie procesami i ich rezultatami jest ustalone i prawidłowo realizowane. 
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