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Źródła informacji



Sources for further 
information (1)
EU policy on urban mobility: The 
urban mobility package 2013
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_m
obility/ump_en.htm

• "Together towards competitive and 
resource efficient urban mobility”   
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/
doc/ump/com(2013)913_en.pdf

• The annex that sets out the concept 
of Sustainable Urban Mobility Plans
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/
doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf

• Four Staff Working Documents on  
urban logistics, urban access 
regulations, deployment of Intelligent 
Transport System solutions in urban 
areas, urban road safety
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Źródła informacji (1)
Europejska polityka w zakresie 
zrównoważonego transportu miejskiego: 
Miejski Pakiet Transportowy 2013

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_
en.htm

• Dokument: Razem na rzecz konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego transportu miejskiego
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com
(2013)913_en.pdf

• załącznik określający koncepcję Planu 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com
(2013)913-annex_en.pdf

• Cztery dokumenty robocze na temat: logistyki 
miejskiej, regulacji dotyczących dostępności 
miast, wdrażania inteligentnych rozwiązań 
systemu transportowego w obszarach miejskich 
(ITS), bezpieczeństwa na drogach miejskich



• Europe's main observatory on urban 
mobility

• Provides multilingual information, good 
practices, tools and communication 
channels needed to help you turn your cities 
into models of sustainable urban mobility

• Facilitates the exchange of knowledge 
and experiences in the field of sustainable 
urban mobility in Europe

• More than 3.000 professionals active in 
the urban mobility area who want to 
participate in shaping the urban mobility 
policy subscribed as friends of Eltis: 
subscribe at www.eltis.org

Sources for further 
information (2): Eltis

Źródła informacji (2): 
Eltis
• Europejskie obserwatorium na rzecz 

zrównoważonego transportu miejskiego
• Zawiera wielojęzyczne informacje, przykłady 

dobrych praktyk, narzędzia i kanały komunikacji 
potrzebne, aby umożliwić przygotowanie 
zrównoważonego planu transportu miejskiego

• Ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń w 
dziedzinie zrównoważonej komunikacji miejskiej 
w Europie

• Kojarzy ponad 3.000 specjalistów działających 
w obszarze komunikacji miejskiej, którzy są 
chcą uczestniczyć w kształtowaniu polityki 
zrównoważonego transportu miejskiego i 
zarejestrowanych na www.eltis.org



Sources for further 
information (3)
Mobility Plans portal 
http://www.eltis.org/mobility-plans

• A Platform website integrated in the 
Eltis website 

• Information on the SUMP background 
and concept

• Important tools and resources 
• Database of EU cities involved and 

urban mobility plans
• Access to information in Members 

States
• Presentation of key initiatives of EU-

supported actions
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Portal zrównoważonego transportu 
miejskiego http://www.eltis.org/mobility-plans

strona Platformy jest zintegrowana ze stroną Eltis
• zawiera informacje na temat koncepcji 

zrównoważonego transportu
• ważne narzędzia i zasoby
• bazę danych miast UE zaangażowanych w 

proces i plan zrównoważonego transportu 
miejskiego

• umożliwia dostęp do informacji o państwach 
członkowskich UE

• prezentuje najważniejsze inicjatywy UE i 
działania w zakresie zrównoważonego 
transportu

Źródła informacji (3) 



Sources for 
further information (4)
European Conferences on SUMP 
http://www.eltis.org/participate/events/2nd-european-
conference-sustainable-urban-mobility-plans-sumps

• Annual event targeting mobility planners 
and implementers 

• Promoting the concept of SUMP
• Highlighting latest developments
• Fostering the exchange ideas and 

experiences
• Offering a networking opportunity
• Providing a meeting place for European 

projects and initiatives
• Next Conference: June 2016
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Źródła informacji (4) 
Konferencje europejskie na temat 
zrównoważonego transportu miejskiego
http://www.eltis.org/participate/events/2nd-european-conference-
sustainable-urban-mobility-plans-sumps

Coroczne spotkania projektantów i realizatorów 
planów zrównoważonego transportu miejskiego
• promują koncepcję planów zrównoważonego 

transportu miejskiego
• przedstawiają najnowsze osiągnięcia w tej 

dziedzinie
• umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń
• dają możliwość nawiązania kontaktów
• są miejscem spotkań europejskich projektów i 

inicjatyw
Następna konferencja planowana na czerwiec 2016



Sources for further 
information (5)
EU supported actions on SUMP 
(Coordinating group)
http://www.eltis.org/mobility-plans/european-
platform/coordinating-group-members

Ongoing projects :
• Guidance and tools: European Urban 

Transport Roadmaps 2030 
• Evidence on costs & benefits: EVIDENCE
• Thematic group and projects on SUMPs: 

CIVITAS Wiki
• Promotion of  Sustainable Urban Mobility in 

Third Countries 
• Knowledge center and national networks: 

CIVITAS Capital
• SUMP training: BUMP
• National networks: ENDURANCE
• Knowledge exchange EU-Third countries: 

Solutions

www.eltis.org/mobility-plans Warsaw 23rd of June 2015

Wsparcie zrównoważonego transportu 
miejskiego przez Unię Europejską
http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform/coordinating-
group-members

Projekty w trakcie realizacji:
• Europejska mapa drogowego transportu miejskiego 

2030: wskazówki i narzędzia
• Zestawienie kosztów i korzyści: projekt EVIDENCE
• Think tank i inicjatywa CIVITAS Wiki
• Promocja zrównoważonego transportu miejskiego w 

krajach trzecich
• Centrum wiedzy i sieci krajowe: projekt CIVITAS 

Capital
• Koncepcja szkoleń na temat zrównoważonego 

transportu: projekt BUMP
• Sieć ENDURANCE i sieci krajowe
• Wymiana wiedzy pomiędzy UE i krajami trzecimi

Źródła informacji (5)



Sources for further 
information (6)
EU supported actions on SUMP 
(Coordinating group)
http://www.eltis.org/mobility-plans/european-
platform/coordinating-group-members

Ongoing projects :
• Guidance: CH4LLENGE
• Innovative transport measures: TIDE
• SUMP award: Do The Right Mix
• Application of the SUMP methodology  

PUMAS 
Recently ended  projects:
• Regional cooperation: Poly-SUMP
• Auditing of Mobility Plans: ADVANCE
• Auditing of policies and measures: QUEST
• Performance indicators: EcoMobilitySHIFT
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Wsparcie zrównoważonego transportu 
miejskiego przez Unię Europejską
http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform/coordinating-
group-members

Projekty w trakcie realizacji:
• Projekt CH4LLENGE – 4 wyzwania
• Przewodnik TIDE – wskaźniki innowacyjnego transportu
• Konkurs ‚Do the Right Mix’
• Narzędzie PUMA (Process Unifying Methods of Agility) 

– współpraca dla synergii
Projekty zakończone:
• Poly-SUMP – współpraca regionalna w zakresie 

planowania
• Audyt planów zrównoważonego transportu: ADVANCE
• Audyt polityk i celów: QUEST
• EcoMobilitySHIFT – system zarządzania jakością dla 

transportu miejskiego

Źródła informacji (6)



Gdzie można uzyskać pomoc?
Sources for enquiries or assistance
• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Adrian Mazur, adrian.mazur@mir.gov.pl

• JASPERS
François Cancalon, f.cancalon@eib.org

• Civinet Poland
Łukasz Franek, franek@pk.edu.pl

• Endurance Poland
Marzena Trojanowska , mtrojanowska@cifal.pl

• The Baltic Sea Region Competence Centre on SUMP
Marcin Wolek, info@bsr-sump.eu 

• Secretariat European Platform on SUMP
EU contact point for inquiries: enquiries@mobilityplans.eu

• European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG 
MOVE)
Ms Isabelle Maës - Policy Officer
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Cezary Gołębiowski  
enquiries@mobilityplans.eu

Dziękuję! Thank you!
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