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CiVITAS
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CIVITAS National Networks

Existing Networks 
– CIVINET España & Portugal
– CIVINET Francophone 
– CIVINET Italia
– CIVINET Slovenija & Croatia
– CIVINET UK & Ireland 

New Networks
– CIVINET Hungary
– CIVINET Poland
– CIVINET Germany & Austria
– CIVINET Czech Republic & Slovakia
– CIVINET Netherlands & Flanders

CIVITAS CAPITAL covers 17 Member States 



4

CIVINET Polska 
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CiVINET Polska
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Zintegrowane planowanie mobilności 
miejskiej w Polsce

Teoria i Praktyka
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Strategia Rozwoju Transportu 2020 (2030)

– Krótkoterminowy dokument planistyczny dla 
sektora transportu w Polsce

– Rozdział : Transport w obszarach 
zurbanizowanych jako element 
zintegrowanego systemu transportu 

Zwrócono uwagę na różnice w jakości systemów 
pomiędzy polskimi miastami,

Najwyższa przepustowość w obszarach 
aglomeracyjnych - kolej
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Strategia Rozwoju Transportu 2020 (2030)

• przekształcenie sieci transportowej miasta w 
sprawny i funkcjonalny element infrastruktury 
regionu i systemu transportowego kraju, 
zapewniający dogodne powiązania z innymi 
regionami i z europejskim systemem transportowym,

• zorganizowanie sprawnego, zgodnego z 
oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób
wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania do i z 
obszarów zewnętrznych,

• zorganizowanie sprawnego przemieszczania 
samochodów ciężarowych, w jak najmniejszym 
stopniu zakłócającego ruch w mieście,

• zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością 
transportu do służenia rozwojowi ekonomicznemu,
a poszanowaniem środowiska naturalnego i 
zachowaniem jakości życia w przyszłości.
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Strategia Rozwoju Transportu 2020 (2030)

• promowanie rozwiązań z zakresu integracji przestrzennej i 
funkcjonalnej podsystemów
transportowych,
• tworzenie warunków do integracji rożnych gałęzi transportu 
poprzez wdrażanie systemów
Intermodalnych 
• zwiększenie możliwości przewozów środkami transportu 
szynowego na obszarach aglomeracji,
• modernizacja układu drogowego w celu wyeliminowania 
ciężkiego ruchu towarowego 
• wprowadzenie rozwiązań dla logistyki transportu towaru w 
miastach,,
• promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
• tworzenie wymogów i zachęt dla dostosowywania 
systemów transportowych miast do potrzeb osób
z ograniczoną możliwością poruszania się 
• promowanie komunikacji pieszej i rowerowej.
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Krajowa Polityka Miejska

w przygotowaniu

– Wskazuje jakie działania powinny być 
podejmowane przez samorządy lokalne w 
celu wzmocnienia udziału transportu 
zbiorowego w mieście i aglomeracji

– Nacisk na planowanie przestrzenne 
wpływające na popyt oraz zachowania 
komunikacyjne

– Zapobieganie suburbanizacji, rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 
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Porozumienie o partnerstwie

Pomoc w przygotowaniu programów operacyjnych 2014 – 2020

– Inwestycje ukierunkowane na infrastrukturę transportu zbiorowego
– Polityka parkingowa
– Priorytetyzacja ruchu pieszego i rowerowego
– Multimodalność (P+R, B+R, K+R)
– Ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast
– Priorytety dla transportu zbiorowego
– Interaktywna informacja dla pasażerów
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Plany transportowe

Kreowanie rozwoju rynku przewozów pasażerskich przez 
samorządy różnego szczebla
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Urban Mobility Package

Aktywny udział Ministerstwa w grupie eksperckiej 
Obszary tematyczne:

• Logistyka miejska

• Dostępność

• ITS

• Bezpieczeństwo komunikacyjne
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Czy w Polsce planujemy mobilność czy 
infrastrukturę ?  
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Cele ?  

zorganizowanie sprawnego 
przemieszczania samochodów 
ciężarowych, w jak najmniejszym stopniu 
zakłócającego ruch w mieście,
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Cele ?  
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Cele ?  

Samochód; 
51,28%

pieszo; 
15,81%

MPK; 15,58%

bus; 
7,88%

autobus 
szkolny; 
7,74%

rower; 1,63% pociąg ; 
0,09%

Potrzeba zmian w codziennych podróżach? Procent
nie 53,71%

tak, dojazdy są męczące 16,32%

tak, obecne dojazdy są zbyt długie 14,46%

tak, obecne dojazdy są za drogie 11,20%

tak, mam problemy z zaparkowaniem 4,31%
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Podstawowe wyzwania ‐ suburbanizacja

zwiększenie możliwości przewozów 
środkami transportu szynowego na 
obszarach aglomeracji,

Zapobieganie suburbanizacji, 
rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych

sprzeczność ?



19

Dziękuję za uwagę

lfranek@pk.edu.pl

Picture: A.Banas


