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CIFAL Płock to jedno z kilkunastu centrów międzynarodowej sieci 
ośrodków szkoleniowych dla władz i podmiotów lokalnych, 
funkcjonującej pod egidą Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.
CIFAL Płock to partnerskie przedsięwzięcie UNITAR i Miasta Płocka.



Obszary wsparcia



2001 rok
Biała księga: „Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 
2010 roku: czas wyborów”

”Transport jako zasadniczy element funkcjonowania nowoczesnych 
gospodarek, musi stawić czoła ciągłym sprzecznościom pomiędzy 
społecznością wymagającą ciągle większej mobilności i opinią 
publiczną, która coraz gorzej znosi ciągłe opóźnienia i przeciętną 
jakość świadczeń, jakie oferują niektóre usługi”.

„Nowoczesny system transportu musi być systemem trwałym z 
punktu widzenia ekonomicznego, socjalnego i ochrony środowiska”.

Koncepcja Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP)



2007 rok 
Komisja Europejska przyjmuje Zieloną Księgę 
„W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”

Mobilność w mieście powinna umożliwiać rozwój 
gospodarczy miast, zapewniać odpowiedni poziom 
życia mieszkańców oraz chronić środowisko naturalne.



2011 rok
Komisja Europejska przyjmuje Białą Księgę „Plan utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu
transportu”

 konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu
 Zapewnienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności 

przy jednoczesnym osiągnięciu celu obniżenia emisji o 60%.
 Efektywna sieć multimodalnego podróżowania i transportu 

między miastami.
 Równe szanse na całym świecie dla podróżowania na dalekie 

odległości i międzykontynentalnego transportu towarów.
 Ekologiczny transport miejski i dojazdy do pracy.



2014 rok
Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa

 Diagnoza:
„Istotnym źródeł emisji zanieczyszczeń w Polsce jest transport, w
szczególności w miastach. Wynika to po części z niskiego stopnia
wykorzystania transportu publicznego”.
„Problemy w obszarze transportu miejskiego wynikają w znacznej
mierze z braku spójnej strategii wykorzystania potencjału rozwoju
sieci komunikacji miejskiej i rozproszenia kompetencji w zakresie
realizacji inwestycji i organizacji ruchu poszczególnych rodzajów
transportu, utrudniającego spójne i efektywne zarządzanie
systemem komunikacji miejskiej”.



 Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

 „Wszystkie projekty związane z rozwojem zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej muszą prowadzić do
skoordynowania polityki transportowej z polityką przestrzenną
tak, aby uzyskać zmniejszenie transportochłonności
przyczyniając się do osiągnięcia niskoemisyjności”.

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 2014‐2020



„Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów,
zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej
ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach.
Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące
gospodarki niskoemisyjnej lub Strategie ZIT lub plany mobilności
miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania
oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w
zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub
wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające
odniesienia do takich kwestii jak np: zbiorowy transport
pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie
inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska,
bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, czy wdrażanie
nowych wzorców użytkowania”.

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 2014‐2020



Programy i projekty…
 ENDURANCE 
 Sustainable Urban Mobility Plans
 ADVANCE ‐ Better Planning, Better Cities
 CH4LLENGE ‐ Adressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning
 POLY‐SUMP ‐ Planning Sustainable Mobility Together
 QUEST ‐ Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport
 BUMP ‐ Boosting Urban Mobility Plans
 PUMAS ‐ Planning Sustainable regional‐Urban Mobility in the Alpine Space
 CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility)

Koncepcja Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP)



Proces SUMP



EUROPEJSKA SIEĆ WSPARCIA NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 

‐ CIFAL PŁOCK – polski lider projektu

Czas trwania: 2013 – 2016



IDEA

Głównym celem projektu ENDURANCE jest 
merytoryczne wsparcie miast przy przygotowaniu 
i wdrażaniu 

Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

poprzez stworzenie sieci wymiany doświadczeń, która 
umożliwi dostęp do najlepszych praktyk 
w 25 europejskich krajach



 Stworzenie trwałych krajowych sieci wsparcia dla Planów 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej we wszystkich krajach 
UE i Norwegii;

 Stworzenie trwałej i zintegrowanej europejskiej bazy danych 
oraz sieci kontroli, szkoleniowej i wymiany polityk w obszarze 
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

 Zaktywizowanie 250 miast europejskich do zaangażowania się 
w przygotowywanie i wdrażanie Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej;

 Popularyzacja wiedzy na temat Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej i korzyści z nich wynikających na szczeblu 
instytucji krajowych i europejskich.

Najważniejsze cele 



W centrum zainteresowania metodologii SUMP jest 
poprawa zarówno jakości życia jak i  przestrzeni 
publicznej, w tym głównie infrastruktury 
transportowej.

SUMP ma zagwarantować bezpieczny, przyjazny dla 
środowiska, wydajny oraz cenowo konkurencyjny 
transport, dojazd do miejsc pracy oraz swobodny 
dostęp do wszelkich usług codziennego życia.

Założenia SUMP



Tam gdzie tradycyjne formy planowania transportu
zmierzają do rozwiązania problemów ruchu drogowego
poprzez rozwijanie infrastruktury, SUMP kładzie
dodatkowo nacisk na poprawę jakości życia i
przestrzeni publicznej oraz działania promujące:
 korzystanie ze środków komunikacji miejskiej,
 roweru,
 czy poruszanie się pieszo.

Założenia SUMP cd.



 Poprawienie wizerunku miasta ‐Miasto zaangażowane w 
planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej może się 
prezentować jako jednostka innowacyjna;

 Wyższy poziom jakości życia ‐ SUMP oznacza planowanie dla 
ludzi, a nie samochodów. Niesie on emocjonalne przesłanie, na 
przykład w zakresie ulepszania przestrzeni publicznych oraz  
zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieci;

 Lepsza mobilność i dostępność ‐ Planowanie skierowane na 
zrównoważony transport miejski skutkuje optymalną poprawą 
sytuacji mieszkańców w zakresie ich mobilności i ułatwieniem 
dostępu do obszarów miejskich oraz usług tam prowadzonych;

Korzyści



 Korzyści środowiskowe i zdrowotne ‐ Działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza, zmniejszania hałasu i ograniczania 
zmian klimatycznych prowadzą do znaczących oszczędności w 
kosztach związanych z ochroną środowiska jak również 
wpływają korzystnie na nasze zdrowie;

 Potencjał dotarcia do większej liczby osób ‐ Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej daje możliwość dotarcia do 
większej liczby ludzi i lepszej odpowiedzi na potrzeby różnych 
grup społecznych;

 Decyzje popierane przez mieszkańców ‐ Planowanie 
partycypacyjne oznacza planowanie z ludźmi, zakłada 
zaangażowanie obywateli i innych zainteresowanych stron;

Korzyści cd.



 Skuteczna realizacja zobowiązań prawnych ‐ Planowanie 
zrównoważonej mobilności miejskiej daje skuteczne 
sposoby wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak np. 
dyrektywy jakości powietrza Komisji Europejskiej lub 
krajowe regulacje w zakresie emisji hałasu;

 Większa konkurencyjność miast i dostęp do finansowania 
(patrz: RPO) ‐ SUMP może zapewnić dostęp do środków 
finansowych dostępnych dla innowacyjnych rozwiązań –
potencjalnie zapewniając przewagę nad innymi miastami 
ubiegającymi się o te same środki.

Korzyści cd.



 Pierwsza Europejska Konferencja dot. Planów
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng.
Sustainable Urban Mobility Plan SUMP), Sopot,
Polska, 12‐13 czerwca 2014r.

 Druga Europejska Konferencja dot. Planów
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng.
Sustainable Urban Mobility Plan SUMP), Bukareszt,
Rumunia, 16‐17 czerwca 2015r.

Działania ENDURANCE



http://www.epomm.eu/endurance



Kampanie informacyjne



Korzyści cd.





Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, która 
weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r., organizator – gmina, miał 
obowiązek opracowania i uchwalenia do dnia 1 marca 2014 roku 
planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego przy 
zachowaniu określonej procedury oraz przy uwzględnieniu jego 
zdefiniowanych części. 

Czy samorządy mają uzupełniać istniejące plany rozwoju 
transportu publicznego? 

Polskie realia
plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego 



Polskie realia cz.2.
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla 
Polski 2030 wskazuje Działania w sektorze transportu: 
• Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu 

towarów; 
• Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej.

Czy samorządy mają uzupełniać Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej o kwestie zrównoważonej mobilności ? 



Zrównoważona mobilność ‐ to konsultowany społecznie 
program działań, tak inwestycyjnych jak i miękkich środków 
(edukacja, kampanie społeczne itp.), które mają m.in. 
zmniejszyć ilość podróży samochodem, poprzez umożliwienie 
mieszkańcom większego wyboru środków podróżowania, na 
korzyść transportu publicznego czy roweru. 

Zrównoważona mobilność



Proces konsultowany społecznie

o Spotkania i dyskusje (seminaria, konferencje) – ogólne i 
dedykowane określonym grupom;

o Serwisy internetowe, portale; 
o Badanie preferencji transportowych i zachowań
komunikacyjnych;

o inne …

Oczekiwania mieszkańców



Ankiety



Ankiety



Ankiety



Ankiety



Marzena Woźniak‐Trojanowska‐ Koordynator 
Programu

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego
CIFAL Płock Sp. z o.o.
mtrojanowska@cifal.pl
Tel. +48 603 300 613

Ul. Kościuszki 8/3, 09‐400 Płock, Polska

Dziękuję za uwagę


