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Wprowadzenie
Zmiana stylu życia współczesnego 

społeczeństwa rodzi potrzebę zagwa-
rantowania możliwości wyboru formy 
mobilności (spośród wielu istniejących 
atrakcyjnych form ) [1, s. 19]. Trendy te 
dostrzegają zarówno organizatorzy trans-
portu i przewoźnicy, jak i władze miejskie 
oraz podmioty zajmujące się planowa-
niem przestrzennym, a przede wszyst-
kim określone grupy społeczne. Powsta-
je zatem potrzeba stworzenia platformy 
współpracy różnych podmiotów w celu 
wspierania tych form mobilności, które 
są zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Możliwości takie upatruje się 
w koncepcji zarządzania mobilnością. 

Zarówno nowe trendy w stylu życia, jak 
i koncepcja zarządzania mobilnością po-

wstały w krajach UE. Naturalną zatem kon-
sekwencją stało się przeznaczenie fundu-
szy unijnych na wsparcie różnorodnych 
działań podejmowanych w tym zakresie.

Cele i zakres zarządzania mobilnością
Zarządzanie mobilnością (Mobility Ma-

nagement – MM) to koncepcja promo-
wania zrównoważonego transportu oraz 
zarządzania zapotrzebowaniem na ko-
rzystanie z samochodów poprzez zmianę 
postaw i zachowań podróżnych [12]. Jest 
to jednak na tyle nowa koncepcja, że jej 
zakres bywa różnie określany. Różnorod-
ne definicje zebrane zostały w ramach 
unijnego projektu MAX [12].

Elementem podkreślanym we wszyst-
kich definicjach jest zorientowanie za-
rządzania mobilnością na popyt, a nie na 

podaż. W praktyce jednak bardzo trudno 
jest to zidentyfikować. Przykładowo bu-
dowa nowych linii tramwajowych, ścieżek 
rowerowych, dróg itd. nie jest uważana za 
element zarządzania mobilnością, gdyż 
są to środki klasyfikowane po stronie po-
daży. Podobnie budowa parkingów ro-
werowych, parkingów samochodowych, 
przystanków transportu zbiorowego nie 
jest zaliczana do zarządzania mobilnością. 
Do rozwiązań z zakresu zarządzania mo-
bilnością zalicza się natomiast carsharing, 
carpooling, centra mobilności, kampanie 
informacyjne, procesy integracyjne.

Cechą zarządzania mobilnością jest 
ścisły związek działań z obiektem będą-
cym generatorem ruchu. Obiektami ta-
kimi mogą być przedsiębiorstwa, szkoły, 
szpitale czy nawet miejsca stanowiące 
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atrakcje turystyczne. Jednak rozwiązania 
stosowane w ramach zarządzania mobil-
nością nie muszą ograniczać się do dane-
go obiektu. Mogą dotyczyć całego miasta, 
regionu lub nawet kraju, bowiem niektóre 
z nich są podatne na szerokie stosowanie 
(szczególnie kampanie informacyjne).

Ważnym elementem zarządzania mo-
bilnością jest planowanie, w tym planowa-
nie transportu i planowanie przestrzenne. 
Należy jednak podkreślić, że zarządzanie 
mobilnością nie obejmuje całego spek-
trum planowania ruchu i transportu. Pla-
nowanie transportu stanowi jeden z ele-
mentów zarządzania mobilnością, gdy 
opiera się na danym obiekcie, czyli obej-
muje np. plany podróży do miejsc pracy 
lub szkół. Natomiast plany zrównoważo-
nego transportu miejskiego nie stanowią 
środków zarządzania mobilnością, jednak 
powinny je zawierać.

Podobnie zarządzanie systemem ru-
chu nie jest uznawane za część systemu 
zarządzania mobilnością. Jednakże za 
środki zarządzania mobilnością uznawa-
ne są komponenty systemu zarządzania 
ruchem wpływające na popyt i zmieniają-
ce postawy uczestników ruchu, zwłaszcza 
jeśli sprawiają one, że korzystanie ze środ-
ków transportu alternatywnych dla samo-
chodów staje się atrakcyjniejsze – czy to 
przez podawanie rzeczywistych godzin 
odjazdu pociągów przez sieć telefonii 
komórkowej lub Internet czy też poprzez 
różnego rodzaju komunikaty lub wyko-
rzystanie systemów nawigacji.

Tworzenie różnorakich przepisów oraz 
ustalanie cen zachęcających i zniechęcają-
cych to części systemu zarządzania mobil-
nością, które mogą być kwalifi kowane do 
zarządzania mobilnością, jeśli wspomagają 
konkretne środki zarządzania mobilnością.

Nieco inne podejście do zarządzania 
mobilnością prezentowane jest w USA. 
Funkcjonuje tam raczej zarządzanie zapo-
trzebowaniem na podróże (TDM – Travel 
Demand Management). 

W sytuacji, gdy trudno jest jednoznacz-
nie zdefi niować zakres zarządzania mobil-
nością, bardzo pomocne jest precyzyjne 
określenie środków wykorzystywanych 
w ramach tej koncepcji.

Środki wykorzystywane 
w zarządzaniu mobilnością

U podstaw zarządzania mobilnością 
leżą „miękkie” środki, takie jak informa-
cja i komunikacja, organizacja usług oraz 
koordynacja działań różnych partnerów. 
Ich zadaniem jest poprawa skuteczno-
ści środków „twardych”, a cechą charak-

terystyczną jest to, że w porównaniu ze 
środkami „twardymi” nie muszą wiązać się 
z wielkimi inwestycjami fi nansowymi.

Środki wykorzystywane w zarzadzaniu 
mobilnością można podzielić na:

 informacyjne,
 promocyjne,
 organizacyjne i koordynacjne,
 edukacyjne i szkoleniowe,
 odnoszące się do konkretnych obiektów,
 telekomunikację i elastyczną organiza-
cję czasu pracy,

 działania wspomagające i integrujące 
[2, s. 24–26].
Środki informacyjne obejmują wszyst-

kie informacje dostarczane podróżnym 
z wykorzystaniem różnych technologii 
(przed podróżą oraz w jej trakcie). Mogą 
to być zarówno ulotki promujące zrów-
noważone sposoby podróżowania, jak 
i usługi miejskiego centrum mobilności, 
zapewniające wskazówki dotyczące za-
mierzonej podróży. 

Środki promocyjne to kampanie re-
klamowe i promujące zrównoważone 
zachowania transportowe, szczególnie 
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu, w tym Dnia bez 
Samochodu. Mogą one być adresowane 
do wszystkich mieszkańców miast lub do 
wybranych ich segmentów.

Do środków organizacyjnych i koordy-
nacyjnych należą usługi w zakresie wspól-
nych przejazdów samochodem, polega-
jące na dobieraniu osób podróżujących 
w tym samym kierunku i czasie, tak aby 
podróż odbyła się jednym samochodem, 
udostępnionym przez jedną ze stron (car-
pooling), a także usługi w zakresie wyko-
rzystywania samochodów publicznych na 
danym obszarze (carsharing), system ro-
werów miejskich oraz usługi zbiorowego 
transportu publicznego, udostępnianego 
na żądanie pasażera (Demand Responsive 
Transit Service – DRTS).

Za środki edukacyjne i szkoleniowe 
uznawane są programy szkoleń doty-
czących zasad korzystania z transportu 
zbiorowego i ograniczania korzystania 
z samochodu w podróżach miejskich; są 
adresowane do uczniów (wówczas mają 
na celu promowanie zrównoważonych 
zachowań transportowych), a także do 
pracowników różnych podmiotów nie-
związanych bezpośrednio z transportem, 
np. pracowników hoteli lub centrów han-
dlowych (tak, by mogli oni tę wiedzę prze-
kazać swoim klientom).

Do kategorii środków odnoszących 
się do konkretnych obiektów należą pla-
ny mobilności dla takich obiektów: or-

ganizacja udogodnień dla pieszych na 
terenie obiektu, parkingów dla rowerów 
i samochodów, system autobusów waha-
dłowych, autobusów pracowniczych oraz 
grupowe korzystanie z mikrobusów.

Istotne znaczenie w zarządzaniu mo-
bilnością ma wykorzystanie telekomuni-
kacji i elastyczna organizacja czasu pracy. 
Można regulować liczbę wizyt petentów 
w obiektach administracji rządowej czy 
samorządowej poprzez możliwość zała-
twiania wybranych spraw przez Internet, 
bez konieczności dojazdu do urzędu. Moż-
na też ograniczyć liczbę koniecznych po-
dróży do szpitala, umożliwiając rejestrację 
telefoniczną czy internetową. Zmniejsze-
nie natężenia ruchu w godzinach szczytu 
można osiągnąć też poprzez wprowadze-
nie elastycznego czasu pracy. 

Analiza tych właśnie środków uzmysła-
wia nam, iż w zarządzaniu mobilnością 
konieczne jest zaangażowanie różnorod-
nych podmiotów, nie tylko tych zajmują-
cych się transportem miejskim.

Podobne wnioski można także spre-
cyzować, analizując środki uznawane za 
wspomagające i integrujące, w tym zasady:

 przyznawania pozwoleń na budowę 
parkingów, które – ograniczając podaż 
miejsc parkingowych – wymuszają po-
dróżowanie środkami transportu zbio-
rowego do miejsc, gdzie brakuje parkin-
gów dla samochodów osobowych,

 podatkowe, które obligują pracodaw-
ców do uiszczania podatków za udo-
stępnianie pracownikom miejsc parkin-
gowych, a pracowników do uiszczania 
podatków za korzystanie z takich par-
kingów bądź umożliwiają odpisanie od 
podatków kosztów dojazdu do pracy 
transportem zbiorowym,

 organizacji imprez masowych, obligują-
ce organizatorów do zapewnienia w ce-
nie biletu na koncert lub mecz opłaty za 
przejazd środkami transportu zbioro-
wego na te imprezy.

Działania realizowane w ramach 
zarządzania mobilnością w Gdyni 
wsparte funduszami unijnymi

W każdym mieście działania podejmo-
wane w ramach zarządzania mobilno-
ścią charakteryzują się pewną specyfi ką. 
W Gdyni zarządzanie mobilnością obej-
muje głównie: 

 organizację usług transportu 
zbiorowego,

 promocję transportu zbiorowego,
 promocję podróży rowerem,
 promocję podróży pieszych,
 promocję podróży z przesiadaniem się.
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W każdym z tych obszarów wykorzy-
stywane działania wspierane są fundu-
szami unijnymi.

Jednym z elementów organizacji usług 
transportu zbiorowego w Gdyni jest stero-
wanie ruchem pojazdów transportu zbio-
rowego za pomocą ITS (projekt TRISTAR [6]). 
Na projekt ten składa się zarówno zakup 
sprzętu i oprogramowania do sterowania 
ruchem, które w świetle wcześniejszych 
rozważań nie zaliczają się do zarządzania 
mobilnością, jak również przygotowanie 
danych o popycie na usługi transportowe 
w całej aglomeracji i następnie oddziały-
wanie na ten popyt z wykorzystaniem ste-
rowania ruchem, co można kwalifi kować 
jako zarządzanie mobilnością.

Projekt TRISTAR jest realizowany przez 
kilka podmiotów, w tym Urząd Miasta, 
Zarząd Dróg i Zieleni oraz Zarząd Komu-
nikacji Miejskiej. Okres realizacji obejmu-
je lata 2012–2015. Miastami partnerskimi 
są Gdańsk, Gdynia i Sopot. Zadaniami 
w tym projekcie w zakresie transportu 
zbiorowego są: 

 generowanie „inteligentnej zielonej 
fali”, która ma preferować ruch środków 
transportu zbiorowego,

 informowanie w Internecie i na wyświe-
tlaczach przystankowych o rzeczy-
wistym czasie odjazdu autobusu lub 
trolejbusu.
W największym zakresie fundusze unij-

ne wykorzystywane są w Gdyni do wspar-
cia działań promujących transport zbioro-
wy. Są to projekty:

 YOUTH,
 Mamo, tato, wybieram ekotransport,

  TROLLEY,
  SEGMENT.
Projekt YOUTH [10, s. 21–26] (Young-

sters Overhaul today’s Urban Transport Ha-
bits – Młodzież zmienia miejskie zwyczaje 
transportowe) realizowany był w latach 
2007–2009 przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni w ramach programu 
Inteligentna Energia dla Europy (IEE), kom-
ponentu STEER skupiającego się na efek-
tywnym wykorzystaniu energii w trans-
porcie. Miastami partnerskimi były Berlin, 
Bukareszt, Rotterdam i Gdynia. Celem 
tego projektu było aktywne współtwo-
rzenie i współrealizowanie założeń po-
lityki transportowej opartej na strategii 
zrównoważonego rozwoju przez dzieci 
i młodzież oraz nawiązanie dialogu po-
między młodzieżą a podmiotami odpo-
wiedzialnymi za tworzenie i realizowanie 
polityki transportowej w mieście. Grupę 
docelową stanowili uczniowie gdyńskich 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Projekt UE Mamo, tato wybieram eko-
transport [11, s. 14–18] realizowany był 
wspólnie przez Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni i Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Trolejbusowej w latach 2010–2011. 
Kierowany był do uczniów gdyńskich 
szkół podstawowych. Do jego celów 
zaliczamy:

 kształtowanie poprzez naukę i zabawę 
pożądanych postaw w odniesieniu do 
ekologicznego transportu w mieście, 

 kształtowanie zachowań komunikacyj-
nych zgodnych z zasadami ekorozwoju,

 eksponowanie ekologicznego i racjonal-
nego energetycznie transportu w mieście,

 nakłonienie do współtworzenia i współ-
realizowania założeń polityki transpor-
towej opartej na strategii zrównoważo-
nego rozwoju,

 przedstawienie zasad bezpiecznego ko-
rzystania z transportu zbiorowego.
W ramach tego projektu zrealizowano 

cykl 6 zajęć tematycznych zatytułowanych:
 Podstawowe sposoby i formy realizacji 

podróży miejskich, 
 Korzystanie ze środków transportu 

zbiorowego,
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

i podczas podróży środkami transportu 
zbiorowego (z punktu widzenia pieszego 
i pasażera transportu zbiorowego), 

 Ekologiczne środki transportu zbiorowego,
 Wpływ wyboru środka transportu na eko-

logiczne aspekty jakości życia w miastach, 
 Idea zrównoważonego transportu w mia-

stach (rola komunikacji trolejbusowej 
w realizacji tej strategii).
Dodatkowo przez cały okres trwania 

projektu prowadzono program lojalno-
ściowy Podróżujemy ekologicznie. Zada-
niem każdego uczestnika było udoku-
mentowanie podróży odbytych przez 
niego i innych członków gospodarstwa 
domowego środkami transportu zbio-
rowego na terenie Gdyni lub Sopotu po-
przez przekazanie biletów opiekunowi 
kampanii. Ważnym elementem tego pro-
jektu była specjalna strona internetowa 
z grami i zabawami tematycznymi.

W latach 2010–2013 Urząd Miasta Gdy-
ni, Uniwersytet Gdański oraz Przedsię-
biorstwo Komunikacji Trolejbusowej zre-
alizowały projekt Promoting Electric Public 
Transport TROLLEY [8] w ramach Programu 
INTERREG IVB CENTRAL EUROPE, Priory-
tet 2, Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej 
dostępności obszaru Europy Środkowej. 
Miastami partnerskimi w tym projekcie 
były Salzburg (lider), Eberswalde, Brno, 
Gdynia, Parma, Szeged. Celem  projektu 
było promowanie trolejbusu jako ekolo-
gicznego środka transportu w ramach po-
lityki zrównoważonego rozwoju transpor-
tu. Zainicjowano obchody Europejskiego 
Dnia Trolejbusowego, który od 2012 r. 
obywa się w ramach Tygodnia Zrówno-
ważonego Transportu. W projekcie prze-
prowadzono badania marketingowe 
i kampanie promocyjne, podczas których 
rozdawano liczne materiały promocyjne. 
Rezultatem tego projektu jest widoczna 
poprawa wizerunku trolejbusów w opinii 
mieszkańców wszystkich miast partner-
skich. Wydano także podręcznik nt. kon-
wersji autobusów z silnikiem diesla na 
trolejbusy (w języku polskim i angielskim) 

Sala operatorska Centrum Zarządzania Zintegrowanego Systemu TRISTAR
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oraz e-book nt. trolejbusu jako środka 
transportu miejskiego (w języku angiel-
skim). Całkowity budżet projektu wynosił 
4,2 mln euro, w tym 3,3 mln euro pocho-
dziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Kolejnym projektem dotyczącym pro-
mocji transportu zbiorowego zrealizowa-
nym przy wsparciu z funduszy unijnych 
był projekt SEGMENT [7] (SEGmented 
Marketing for ENergy effi  cient Transport) 
w ramach Programu Inteligentna Energia 
dla Europy 2007–2013 (CIP – IEE 2009 – 
3.1 Promotion & Dissemination Project). 
Realizatorem tego projektu w latach 
2010–2013 był Zarząd Dróg i Zieleni. Rola 
lidera przypadła Londynowi, a miast part-
nerskich – Utrechtowi, Sofi i, Almadzie, 
Atenom i Gdyni. Podmiotami współpra-
cującymi były Centrum Badań Transporto-
wych z Uniwersytetu w Aberdeen i Euro-
pejska Platforma Zarządzania Mobilnością 
(EPOMM). Celem projektu była zmiana 
negatywnych przyzwyczajeń transporto-
wych mieszkańców i zmotywowanie ich 
do korzystania z bardziej efektywnych 
energetycznie i przyjaznych środowisku 
środków transportu. Był on adresowa-
ny do uczniów rozpoczynających szkołę 
podstawową i ich rodziców, osób rozpo-
czynających nową pracę, rodziców nowo-
rodków podróżujących z nimi do ośrodka 
zdrowia. W ramach projektu zbadano 
przyzwyczajenia komunikacyjne, określo-
no segmenty podatne na zmiany zacho-
wań transportowych, przeprowadzono 
kampanie marketingowe adresowane do 
tych segmentów, a po kampaniach – po-
nowne badanie. Wartość budżetu gdyń-
skiej części projektu to 260 tys. euro. 

Projekt SEGMENT objął także kampanię 
promującą podróże piesze – w postaci Pie-
szego autobusu, zrealizowanego w 2012 r. 
Adresatami kampanii były dzieci z II klasy 
szkoły podstawowej i ich rodzice. Dzieci 
odprowadzane były w kilkuosobowych 
grupach do szkoły przez nauczyciela lub 
rodzica, ucząc się po drodze zasad bez-
piecznego ruchu drogowego. Ta kam-
pania znalazła kontynuację w projekcie 
Odprowadzam sam, realizowanym samo-
dzielnie przez Zarząd Dróg i Zieleni w ko-
lejnym roku, już bez wsparcia unijnego. 
Ten projekt jest adresowany do dzieci ze 
starszych grup przedszkolnych (5- i 6-let-
nich). Dzieci są odprowadzane do przed-
szkoli, a nie odwożone samochodem 
(ewentualnie przyjeżdżają rowerem lub 
transportem zbiorowym). 

W ramach zarządzania mobilnością 
realizowane są w Gdyni także działania 

Plakat promujący kampanię Mamo, tato wybieram ekotransport

Pudełko śniadaniowe z bohaterami Pieszego autobusu
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promujące podróżowanie rowerem. Tak-
że te działania obejmuje projekt SEG-
MENT. W jego ramach w 2013 r. miała 
miejsce kampania Do pracy jadę rowerem. 
Jej celem jest zachęcenie pracowników 
gdyńskich fi rm do wyboru roweru jako 
podstawowego środka transportu w po-
dróżach między miejscem zamieszkania 
i miejscem pracy. Za każdym razem, kiedy 
uczestnik konkursu przyjedzie do pracy 
lub wróci z pracy na rowerze, rejestruje 
swoją podróż poprzez stronę interneto-
wą konkursu www.konkursrowerowy.pl. 
W konkursie dla najwytrwalszych uczest-
ników przewidziane są nagrody rzeczowe 
o równowartości 1 400 zł, 1 100 zł, 800 zł, 
500 zł i 200 zł, przyznawane w 2 katego-
riach: za największą liczbę podróży rowe-

rem i za największą liczbę kilometrów. Dla 
stałych uczestników konkursu przewidzia-
no poczęstunek w formie tzw. „śniadania 
rowerowego”.

Projektem promującym podróżowanie 
rowerem jest też BicYcle Policy AuDit – BY-
PAD [4] (w ramach programu STEER). Ma 
on na celu badanie jakości polityki rowe-
rowej w mieście przy użyciu metod do-
tychczas wykorzystanych w 170 miastach 
i regionach w 24 krajach oraz wypracowa-
nie trzydziestomiesięcznego planu dzia-
łania w zakresie transportu rowerowego 
w Gdyni. Będzie on realizowany w latach 
2013–2016 przez Zarząd Dróg i Zieleni. 
Plan działań obejmuje:

 zamianę każdego roku 1% ruchu zmo-
toryzowanego na ruch rowerowy (aż 

do uzyskania 10% udziału rowerów 
w 2023 r.),

 budowę dróg rowerowych łączących 
miejsca stanowiące najważniejsze ge-
neratory ruchu,

 realizację kampanii promocyjnej Bez-
pieczny dostęp rowerem do szkół,

 odpowiednie oznakowanie tras przejaz-
dów dla rowerzystów, 

 zapewnienie ciągłości ruchu rowerowe-
go w przypadku robót drogowych,

 organizację szkoleń dla dzieci dotyczą-
cych bezpiecznego poruszania się ro-
werem w ruchu miejskim,

 przygotowanie aktualnej mapy gdyń-
skich dróg rowerowych.
Przeprowadzenie kampanii promują-

cych ruch rowerowy, strefy piesze i miej-
ski transport elektryczny przewiduje tak-
że program CIVITAS DYN@MO (DYNamic 
citizens @ctive for sustainable MObility) 
[9], europejski projekt realizowany w ra-
mach inicjatywy CIVITAS II PLUS (fi nanso-
wany z 7 Programu Ramowego Komisji 
Europejskiej), który w Gdyni będzie re-
alizowany w latach 2013–2016 przez Za-
rząd Dróg i Zieleni, Uniwersytet Gdański, 
Politechnikę Gdańską i Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Trolejbusowej. Miastami 
partnerskimi są Akwizgran, Gdynia, Ko-
privnica i Palma de Mallorca. Cele tego 
projektu związane z zarządzaniem mo-
bilnością to:

 rozwój systemów i usług „web 2.0” wspo-
magających zarządzanie mobilnością,

 wprowadzenie i promowanie ekolo-
gicznych środków transportu,

 wprowadzenie i promowanie innowa-
cyjnych rozwiązań w zakresie syste-
mów i usług transportowych,

 zaangażowanie mieszkańców w proces 
planowania mobilności,

 współpraca i wymiana doświadczeń 
pomiędzy miastami.
Całkowity koszt projektu wynosi 

13,0 mln euro, w tym 805,2 tys. euro prze-
znaczonych jest na realizację części przez 
Gminę Miasta Gdyni. W ramach tego pro-
jektu Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił już 
profi l Mobilna Gdynia na portalu społecz-
nościowym Facebook; jego długotermi-
nowym celem jest prezentowanie działań 
Gdyni w zakresie zrównoważonej mobil-
ności, zbieranie danych i opinii, konsulto-
wanie rozwiązań, promocja realizowanych 
działań. Celem krótkoterminowym jest 
przygotowanie platformy internetowej 
i dialogu z mieszkańcami w zakresie Planu 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego, 
który także ma być opracowany w ramach 
programu CIVITAS DYN@MO.

Jeden z plakatów kampanii Do pracy jadę rowerem



AUTOBUSY 1-2/2014 47

Promocja podróży z przesiadaniem 
się prowadzona jest w ramach kolejne-
go projektu unijnego pod nazwą ENTER.
HUB [3] (European Network exploiting Ter-
ritorial Eff ects of Railway Hubs and their 
Urban Benefi ts – Promocja węzłów kole-
jowych o znaczeniu regionalnym). Także 
ten projekt realizowany jest przez Zarząd 
Dróg i Zieleni (w latach 2013–2015). Part-
nerami jest 10 europejskich miast. Za cel 
projektu uznano promocję węzłów ko-
lejowych o znaczeniu regionalnym jako 
determinantę zrównoważonego, ekono-
micznego, kulturalnego i społecznego 
rozwoju miast średniej wielkości oraz wy-
mianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
partnerami. Specjalnie powołana grupa 
robocza ekspertów m.in. z ZKM i ZDiZ 
opracowuje koncepcję zagospodaro-
wania przestrzennego węzła transpor-
towego Gdynia Główna, który ma stać 
się miejscem determinującym rozwój 
miasta oraz atrakcyjnym „magnesem” dla 
podróżnych i mieszkańców. Nowe zago-
spodarowanie przestrzeni ma poprawić 
dostępność transportu miejskiego (także 
dla osób o ograniczonej mobilności) oraz 
zapewnić przyjazną przestrzeń publicz-
ną. Rozważa się też możliwość organizo-
wania nowych sposobów podróżowania, 
a mianowicie: B&R, P&R, Rent a Bike. Cał-
kowity koszt projektu to 717,4 tys. euro, 
w tym 40,7 tys. euro przeznaczone zosta-
ło na realizację części gdyńskiej.

Fundusze unijne 
a Plan Zrównoważonego Transportu 
Miejskiego w Gdyni 

Przedsięwzięciem o bardzo istotnym 
znaczeniu dla zarządzania mobilnością 
jest Plan Zrównoważonego Transportu 
Miejskiego (SUMP – Sustainable Urban 
Mobility Plan). Plan taki nie jest środ-
kiem zarządzania mobilnością, ale powi-
nien precyzować takie środki. Obecnie 
opracowywane w Polsce plany rozwoju 
transportu publicznego odbiegają od 
praktyki krajów Europy Zachodniej. Wy-
korzystanie doświadczeń tych krajów 
jest zatem wskazane.

Projektami służącymi opracowaniu 
planu odpowiadającego standardom 
SUMP są wspomniany już CIVITAS DYN@
MO, Inicjatywa CIVITAS II PLUS, 7 Pro-
gram Ramowy oraz CH4LLENGE w ra-
mach programu STEER [5]. 

Projekt CH4LLENGE prowadzony jest 
przez Zarząd Dróg i Zieleni. Okres jego re-
alizacji obejmuje lata 2013–2016. Uczest-
nikami jest 9 miast partnerskich oraz 30 
miast „uczących się”. Gdynia znajduje się 

The use of the EU funds in the mobility management in Gdynia

The paper presents the essence of mobility management, noting the purpose and scope 
of the concept. The measures used in the management of mobility are grouped and dis-
cussed. It was stressed that the concept is supported by the EU. Examples of such EU funds 
support in the fi eld of mobility management is presented on the example Gdynia. It was 
found that the characteristic feature of mobility management projects implemented with 
the support of EU funds in Gdynia is that a variety of companies, not just dealing with urban 
transport are involved in them. The positive eff ect of EU projects is also that the actors taken 
on their behalf are next continued as local initiatives.

wśród drugich z wymienionych. Głów-
nym celem projektu jest wspieranie miast 
partnerskich w działaniach związanych 
z planowaniem zrównoważonego trans-
portu miejskiego. Wyznaczono również 
cele szczegółowe, tj. zebranie informacji 
o innowacyjnych, praktycznych i trans-
ferowalnych rozwiązaniach przydatnych 
w opracowaniu SUMP. Całkowity koszt 
projektu wynosi 2,4 mln euro.

Wnioski
Zarządzanie mobilnością to nowa kon-

cepcja promowana przez UE. Jej wdroże-
nie w Polsce wymaga wsparcia zarówno 
merytorycznego, jak i fi nansowego. Przy-
kładem miasta, w którym koncepcja ta 
jest wdrażana przy wsparciu z funduszy 
unijnych, jest Gdynia. Wykorzystywany-
mi w Gdyni środkami zarządzania mobil-
nością są: organizacja usług transportu 
zbiorowego, promocja transportu zbioro-
wego, promocja podróży rowerem, pro-
mocja podróży pieszych i promocja po-
dróży z przesiadaniem się. Środki te będą 
w przyszłości stanowiły elementy Planu 
Zrównoważonego Transportu Miejskiego. 

Działania w ramach zarządzania mobil-
nością w Gdyni są realizowane w znacz-
nym zakresie za pośrednictwem dedy-
kowanych mu projektów o charakterze 
międzynarodowym, współfi nansowanych 
ze środków UE. Głównymi realizatorami 
zarządzania mobilnością w Gdyni są Za-
rząd Dróg i Zieleni oraz Zarząd Komuni-
kacji Miejskiej.
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