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WykaZ skrótóW

BRT – Bus Rapid Transit – Szybki Transport Autobusowy 

CAFÉ – Clean Air For Europe – Czyste Powietrze Dla Europy 

CH4 – Metan 

CO2 – Dwutlenek węgla 

DB – Decybel 

DOLL – Danish Outdoor Lighting Lab – Duńskie Laboratorium Oświetlenia   

Zewnętrznego 

EPOMM  – European Platform On Mobility Management  

 – Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością 

UE  – Unia Europejska 

EUR  – Euro 

GB/S  – Gigabajty na sekundę 

GPS  – Global Positioning System 

ZCK  – Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

LI-FI  – Light Fidelity – w pełni bezprzewodowa technologia przesyłu 

 danych 

LundaMaTs – Lund Environmentally Adapted Transport System  

– System Transportu Przyjazny Środowisku 

IIIEE  – International Institute For Industrial Environmental Economics  

– Międzynarodowy Instytut Przemysłowej Ekonomii Środowiska

KZK GOP  –  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego  

   Okręgu Przemysłowego 

NOX  – Tlenki azotu 

PWSP – Planuj-Wykonaj-Skontroluj-Popraw  

PLN  – Złoty Polski

PM10 – Cząsteczka pyłu o średnicy do 10 mikrometrów 

PPP  – Partnerstwo Publiczno-Prywante 

SED  – Strategic Environmental Development  

– Środowiskowy Rozwój Strategiczny 

SEK  – Korona szwedzka 

USD  – Dolar USA
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PodzIękowanIa

Chcielibyśmy wyrazić jak najszczersze podziękowania Pani Prezydent Miasta Za-
brze, Małgorzacie Mańce-Szulik za niezwykle ciepłe przyjęcie, gościnność i umoż-
liwienie szerokiej współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

Zastępca Prezydenta Pani Katarzyna Dzióba nie tylko podzielała naszą wizję, lecz 
służyła również niezwykle cennymi uwagami. Jesteśmy jej wdzięczni za inspira-
cję i motywację. 

Chcielibyśmy podziękować pracownikom Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta 
w Zabrzu: Marcinowi Lesiakowi, Annie Sekule, Grzegorzowi Mikuśkiewiczowi 
i Magdalenie Sosnowskiej za ich wiedzę i czas,  który nam poświęcili. 

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Ewy Pawłowskiej i Zbigniewa Rau 
z Biura Współpracy z Zagranicą za zaangażowanie w organizację naszego poby-
tu w Zabrzu. Dziękujemy za wszystkie spotkania, wydarzenia i lunche!  Jesteśmy 
wdzięczni za towarzyszenie nam i cenne uwagi. 

Nasze podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które wzięły udział 
w badaniach i spotkaniach roboczych. Dziękujemy Grzegorzowi Janeckiemu, 
Kazimierzowi Ladzińskiemu, Krystynie Kurowskiej, Walentemu Biedulskiemu, 
Zenonowi Rodakowi, Rafałowi Kobosowi, Marcinowi Bani, Dominice Cymorek, 
Krzysztofowi Jońcy, Mariuszowi Jamrożemu, Aleksandrze Waydzie, Januszowi 
Famulickiemu, Elżbiecie Gąsior oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrza, Panu 
Krzysztofowi Lewandowskiemu za wszystkie cenne sugestie, wsparcie i inspira-
cję. 

Jesteśmy wdzięczni panu Grzegorzowi Buchale za niezapomniane wrażenia ze 
zwiedzania Kopalni Guido – Poziom 355 oraz dzielenie się z nami swoją rozległą 
wiedzą na temat Zabrza i całego regionu. 

Projekt nie zostałby zrealizowany bez udziału wszystkich tych osób, z którymi 
spotykaliśmy się w trakcie fazy przygotowawczej w Lund. Kim Luu (Vinge), Kim 
Boström (DOLL), Peter Håkansson i Andreas Nordin (Gmina Malmö), Anna Karls-
son (Gmina Lund), Ulrika Bergström (Kraftringen), Thomas Johnsson (E.ON), 
Dennis Steinsiek (Nextbike Niemcy) i Caroline Ljungberg (Trivector) – dziękuje-
my! Dziękujemy również absolwentce IIIEE, Pauli Makuch za pomoc przy tłuma-
czeniach polsko-angielskich.

Chcielibyśmy również podziękować International Institute for Industrial Envi-
ronmental Economics za nawiązanie współpracy z Zabrzem i umożliwienie nam 
wykorzystania w praktyce umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku 
Zarządzanie i Polityka Środowiskowa. Pobyt na Śląsku był dla nas niezwykłym 
doświadczeniem zawodowym, oferującym możliwość poznania dynamiki pracy 
w grupie i nawiązania wielu interesujących kontaktów. 

Chcielibyśmy w końcu podziękować naszym promotorom: profesorowi Mika-
elowi Backmanowi i emerytowanemu profesorowi Larsowi Hanssonowi za ich 
wsparcie i zachętę do działania.

Dziękujemy!
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STRESzCzEnIE

Jesteśmy grupą studentów studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Po-
lityka Środowiskowa Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomii Śro-
dowiska (International Institute for Industrial Environmental Economics  IIIEE) 
w Lund w Szwecji. Zostaliśmy zaproszeni przez Panią Prezydent Małgorzatę Mań-
kę-Szulik, by w ramach realizacji zajęć ze strategicznego rozwoju ekologicznego 
przygotować plan strategii zrównoważonej mobilności dla miasta Zabrze. 

Zabrze to miasto w sercu Śląska. Jego historia wiąże się z rozwojem przemysłu 
górniczego i innych, pokrewnych przemysłów ciężkich. Dziś jednak Zabrze reali-
zuje proces przechodzenia od „czerni” do „zieleni”, stając się dla swojego regionu 
przykładem zrównoważonego rozwoju.

W mieście funkcjonuje typowy transport tramwajowy i autobusowy. W ostatnich 
latach czyni się wysiłki na rzecz rozwijania ścieżek rowerowych i promowania 
ruchu rowerowego, jako zrównoważonego i zdrowego środka komunikacji. 

Wszelkie aspekty rozwoju transportu w Zabrzu są opracowywane zgodnie z przy-
jętą polityką regionalną. W ostatnim czasie Subregion Centralny Województwa 
Śląskiego przyjął wspólną politykę transportową, która determinuje kierunki 
rozwijanej obecnie w Zabrzu strategii mobilności. 

Podczas wizyty w Zabrzu mieliśmy okazję spotykać się z przedstawicielami naj-
wyższych władz miejskich, organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami. 
Podczas jednego z takich spotkań zostaliśmy zainspirowani przez zastępcę prezy-
denta panią Katarzynę Dzióbę, która przedstawiła nam swoją wizję Zabrza jako: 
„miasta, które oferuje przestrzeń do spacerów i wycieczek rowerowych, w którym 
funkcjonują tramwaje i kolej, miasta czystego powietrza i szczęśliwych mieszkań-
ców”. Wierzymy, że dzięki swojemu kompetentnemu kierownictwu, posiadające-
mu jasną wizję rozwoju oraz pracownikom, Zabrze – wyposażone w odpowiednie 
narzędzia i właściwą strategię – zrealizuje wizję zrównoważonej mobilności. 

W fazie gruntownych przygotowań w Lund spotykaliśmy się z przedstawicielami 
gmin miejskich Lund i Malmö oraz ze specjalistami i innowatorami ze Szwecji, 
Danii i Niemiec. Dzięki ich niezwykle cennemu wkładowi przygotowaliśmy ramy 
strategii zrównoważonej mobilności dla Zabrza.

Jednym ze szczególnie inspirujących źródeł była LundaMaTs – strategia zrówno-
ważonej mobilności wdrożona w Lund – mieście partnerskim Zabrza. Udało nam 
się dostosować jeden z jej elementów, tak zwane koło strategii, do warunków za-
brzańskich. 
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wPRowadzEnIE I PodSTawowE InfoRmaCjE

Naszym zadaniem było przygotowanie ram strategii zrównoważonej mobilności 
dla miasta Zabrze. Ze względu na podejście holistyczne, strategia przewiduje za-
równo działania „twarde”, jak i „miękkie”. 

Zabrze dzisiaj
Zabrze jest częścią aglomeracji składającej się z 14 największych miast regionu, 
których rozwój historyczny wiąże się z działającym tu przemysłem wydobyw-
czym węgla i innymi pokrewnymi przemysłami ciężkimi. Liczba mieszkańców 
miasta sięga 180 tysięcy. W szczytowym okresie rozwoju przemysłowego w mie-
ście działało dziewięć kopalń, dziś wydobycie prowadzą tylko dwie. Zmieniające 
się realia skłaniają władze miasta do szukania rozwiązań, które będą w stanie 
przyciągnąć nowoczesne inwestycje. Sprzyjać ma temu tworzenie specjalnej stre-
fy ekonomicznej i rozwój turystyki industrialnej w oparciu o poprzemysłowe 
dziedzictwo miasta.

W mieście funkcjonuje typowy transport tramwajowy i autobusowy. W ostatnich 
latach czyni się wysiłki na rzecz rozwijania systemu ścieżek rowerowych. Zwią-
zek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przyjął 
ostatnio wspólną politykę transportową, w odpowiedzi na którą Zabrze rozwija 
obecnie swoją miejską strategię mobilności. Wszelkie aspekty rozwoju transpor-
tu w Zabrzu są opracowywane zgodnie z istniejącą polityką regionalną.

Przygotowania 
Przygotowując się do wizyty w Zabrzu odbyliśmy szereg spotkań w celu zrozu-
mienia na czym polega współpraca różnych podmiotów na rzecz zrównoważonej 
mobilności. Miejscem jednej z takich wizyt  była siedziba firmy energetycznej 

Centrum	Zabrza	
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Kraftringen w Lund, a jej celem – 
analiza sposobu różnicowania źró-
deł energii w szwedzkim regionie 
Skania, rozbudowa linii tramwajo-
wej w Lund oraz roli, jaką przed-
siębiorstwo odgrywa w pracach 
nad rozwojem infrastruktury dla 
transportu elektrycznego w re-
gionie. Spotkaliśmy się również 
z przedstawicielami dostawcy ener-
gii elektrycznej E.ON w celu prze-
dys kutowania sposobów, w jaki 
przedsiębiorstwo wykorzystuje 
nowe modele biznesowe.   

Starając się określić potencjał inno-
wacyjności w sektorze mobilności 

odwiedziliśmy Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL), gdzie mogliśmy bezpośrednio 
poznać rozwiązania oświetleniowe, które mogą przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu i obni-
żenia kosztów energii. W celu 
lepszego poznania specyfiki 
rynku rowerowego w Europie  
przeprowadziliśmy wywiad 
z przedstawicielem niemiec-
kiej firmy Nextbike, twórcy 
systemu wypożyczania rowe-
rów miejskich. Odwiedziliśmy 
również duńską gminę Fre-
drikssund, gdzie projektuje 
się obecnie nową, nowoczesną 
dzielnicę Vinge. Tematem roz-
mowy był sposób w jaki plani-
ści projektują rozwój dzielnicy, 
uwzględniając problemy zrównoważonej mobilności. Zagadnienie to ma szczególne 
znaczenie dla Zabrza w kontekście wypracowywania rozwiązań przy projektowa-
niu nowej dzielnicy – Nowego Miasta.   

Oprócz tego spotykaliśmy się z  przedstawicielami gmin miejskich Lund i Malmö 
w celu przeanalizowania stosowanych w nich strategii mobilności. Zdecydowali-

śmy się oprzeć naszą strategię dla Zabrza na 
rozwiązaniach  stosowanych w Lund w ramach 
strategii LundaMaTs. LundaMaTs to skrót na-
zwy strategii w języku szwedzkim, oznaczają-
cy system transportu przyjazny środowisku. 
Czynnikami, które wpłynęły na taką decyzję 
była elastyczność strategii LundaMaTs i jej 
zdolność do przedstawiania złożonej koncep-
cji polityki w postaci mniejszych segmentów. 
Strategia proponuje również dogodny punkt 
wyjścia i ma duże możliwości ewoluowania.

budowa	nowej	dzielnicy	Vinge,	Fredrikssund	(Dania)	

Kim	Boström,	DOLL	

Koncepcja	dzielnicy	Vinge,	Fredrikssund	(Dania)



11

STRaTEgIa zRównoważonEj mobIlnoŚCI  

Definicja
Strategia zrównoważonej mobilności to koncepcja planowania strategiczne-
go, która zaspokaja potrzeby w zakresie mobilności ludzi i przedsiębiorstw, 
bez szkody dla innych podstawowych potrzeb społeczeństwa oraz środowiska, 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Cele strategii obejmują likwidację barier 
dla wszystkich mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa, obniżenie emisji zanie-
czyszczeń, redukcję poziomu hałasu i zużycia energii oraz poprawę efektywności 
i opłacalności systemu transportu przy uwzględnieniu aspektów społecznych, 
środowiskowych i finansowych [1]. Ostatecznym celem strategii jest zwiększenie 
atrakcyjności i jakości życia w środowisku lokalnym. 

LundaMaTs I
Pod koniec lat sześćdziesiątych Lund stanęło przed poważnym dylematem. 
Gmina musiała wybrać pomiędzy budową czteropasmowej drogi przechodzą-

cej przez środek średniowiecznego centrum lub 
skoncentrować się na zrównoważonym rozwoju 
swojego systemu transportowego.  Wybrano tę 
drugą możliwość i po roku przygotowań Lund 
wprowadziło pierwszą generację strategii Lunda-
MaTs [2], skoncentrowaną na zagadnieniach  śro-
dowiska naturalnego i proponującą 26 projektów 
dla poszczególnych obszarów reformy, takich jak 
transport miejski i komercyjny, planowanie urba-
nistyczne, przyjazny środowisku ruch samocho-
dowy oraz rozwój transportu publicznego.  

LundaMaTs II, druga wersja strategii, przyjęta 
w roku 2006 przenosiła środek ciężkości z kwe-
stii środowiskowych na zrównoważony rozwój 
systemu transportowego. Od tego czasu strategia 
uwzględnia wszystkie trzy aspekty zrównowa-
żonego rozwoju: problemy środowiska, kwestie 
ekonomiczne i aspekt finansowy. Strategia Lunda-
MaTs jest owocem współpracy gminy Lund i firmy 
konsultingowej Trivector oraz innych podmiotów 
związanych tak z gminą, jak i z regionem. Proces 
planowania uwzględniał organizowanie grup te-
matycznych i referencyjnych, seminaria i dyskusje. 
W rezultacie wypracowano szerokie, wieloaspek-
towe podejście do stworzenia zrównoważonego 
systemu transportowego, obejmujące 18 konkret-
nych i mierzalnych celów oraz szereg wskaźników 
efektywności. Oprócz nowego podstawowego ob-

szaru reform – ruchu pieszych, pojawiły się również dwa dodatkowe obszary: sys-
tem zarządzania i zarządzanie mobilnością. Dwa ostatnie obszary miały na celu  
ułatwienie i usprawnienie prac w pozostałych obszarach LundaMaTs [3].

Od czasu wprowadzenia LundaMaTs II, wiele narzędzi przewidzianych w Lun-
daMaTs I i II stało się stałym elementem działań gminy. W celu uwzględnienia 
zmiany warunków istotnych dla planowania ruchu i planowania urbanistyczne-
go w roku 2014 wprowadzono trzecią, obecnie obowiązującą wersję strategii 

Reklama	zewnętrzna	w	Lund
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LundaMaTs III. Obszary reformy zostały zastąpione przez obszary tematyczne, 
które odzwierciedlają aktualne wyzwania stojące przed gminą. Trzecią wersję 
strategii LundaMaTs cechuje jeszcze bardziej holistyczny charakter i skupienie 
się szczególnie na rozwoju terytorialnym Lund i kwestiach zrównoważenia spo-
łecznego [4].

Wszystkie wersje strategii przedstawione były w formie koła, które ewoluowa-
ło w sposób zaprezentowany poniżej. Struktura koła obejmuje wizję strategii, jej 
poszczególne komponenty, obszary reform lub obszary tematyczne, jak również 
konkretne propozycje działań. Narzędzia ujęte na wykresach to zarówno narzę-
dzia miękkie, jak i twarde, przewidziane w regule 4 kroków wypracowanej przez 
szwedzkie władze transportowe, która uwzględnia: (1) używanie narzędzi mięk-
kich w celu wpływania na potrzeby i wybory w zakresie transportu, (2) popra-
wę efektywności istniejącego systemu transportowego, (3) dokonywanie małych  
inwestycji i (4) wielkich inwestycji w nowe projekty infrastrukturalne [5]. Lun-
daMaTs funkcjonuje dzięki procesom koordynacji, współpracy oraz stałej ewalu-
acji i udoskonalania. Dotychczas udało się osiągnąć 13 z 18 planowanych celów 
LundaMaTs II. Dodatkowo trwają prace nad zrealizowaniem dwóch z pozostałych 
pięciu. Do sukcesów strategii zaliczyć można wzrost w korzystaniu z transportu 
publicznego w roku 2013 o 37% w stosunku do roku 2004 oraz znaczne zwięk-
szenie dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, dzieci 
i osób starszych. Oprócz tego emisja  CO2 spowodowana ruchem ulicznym w gmi-
nie zmalała o 14,5%, a liczba mieszkańców potwierdzających zmianę zachowań 
w wyniku działania strategii LundaMaTs wzrosła o 81% [6].

Strategia LundaMaTs oraz związane z nią projekty i działania są dobrze rozpo-
znawane przez mieszkańców Lund, a zastosowane środki wywarły wpływ na 
sposób w jaki podróżują. W wyniku ewaluacji ustalono, że efektywność narzędzi 
miękkich jest identyczna lub wyższa od skuteczności narzędzi twardych.

Koła	kolejnych	wersji	strategii	LundaMaTs,	 
ilustracja:	Miasto	Lund	
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Zarządzanie mobilnością
Problemy zdrowotne i zagrożenia dla środowiska generowane przez transport 
pozostają nadal kluczowymi problemami wielu miast i regionów, a organizacja 
komunikacji i transportu na poziomie krajowym i regionalnym wciąż wyma-
ga usprawnień. Tradycyjne rozwiązania polegające na poprawie infrastruktury 
i zmianie przepisów nie są wystarczające. Zarządzanie mobilnością proponuje 
przyjęcie podejścia zintegrowanego [7]. Zintegrowanie zarządzania mobilnością 
na wczesnym etapie planowania uruchamia wyższy potencjał wpływania na po-
trzeby i wybory związane z transportem. Dzięki analizie obecnych i przyszłych 
potrzeb społeczności, miasta lub regionu umożliwia ono łatwiejsze przejście 
w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu podróżowania. 

Zarządzanie mobilnością to koncepcja promująca transport zrównoważony oraz zarządzanie 
zapotrzebowaniem na transport samochodowy w drodze kształtowania nastawień i zachowań 
podróżujących. Podstawą zarządzania mobilnością są narzędzia miękkie, takie jak informacja 
i komunikacja oraz organizowanie i koordynowanie działań różnych partnerów. W kontekście 
transportu miejskiego narzędzia miękkie często okazują się bardziej efektywne niż narzędzia 
twarde. Środki zarządzania mobilnością nie zawsze wymagają wielkich nakładów inwestycyj-
nych i mają wysoki wskaźnik korzyści w stosunku do kosztów (wskaźnik BCR)[8].

Zarządzanie mobilnością jest zatem komplementarnym i opłacalnym podejściem 
do osiągnięcia zrównoważonego transportu i zrównoważonej mobilności. To in-
nowacyjny instrument, który koncentruje się na poprawie organizacji i wymianie 
informacji pomiędzy podmiotami oferującymi zrównoważone usługi transporto-
we różnego typu [9]. Dotychczas pojawiło się już wiele projektów na poziomie 
europejskim poświęconych wspieraniu technik zarządzania mobilnością i pro-
mowaniu wiedzy na jej temat poprzez poradnictwo i tworzenie platform wy-
miany informacji i współpracy. Przykładem jednej z takich platform jest EPOMM 
(European Platform on Mobility Management/Europejska Platforma Zarządzania 
Mobilnością). Zadaniem EPOMM jest wspieranie rozwoju i promocja zarządzania 
mobilnością, między innymi za pomocą udostępnianych narzędzi, zasobów, da-
nych dotyczących podziału modalnego oraz forów dyskusyjnych [8]. 

Istnieją liczne przykłady praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania mo-
bilnością w wielu krajach Europy. Jednym z nich jest szwedzkie Lund, miasto 
partnerskie Zabrza, które posiada zintegrowany system zarządzania mobilno-
ścią, będący częścią strategii zrównoważonego transportu [10]; region Skania 
wykorzystuje zarządzanie mobilnością jako środek do osiągnięcia redukcji gazów 
cieplarnianych emitowanych w związku z dojazdami do pracy [11]. Cel ten jest 
realizowany poprzez skuteczniejsze informowanie o dostępnych opcjach podró-
żowania i sposobach unikania zbędnych przejazdów oraz organizowanie kampa-
nii promujących korzystanie ze środków telekomunikacyjnych, mogących wyeli-
minować konieczność przemieszczania się. Kolejnym przykładem zastosowania 
koncepcji zarządzania mobilnością jest program Velo, zrealizowany w belgijskim 
Leuven, gdzie podjęto decyzję o naprawie i wynajęciu rowerów tym studentom, 
których ze względów finansowych nie stać na kupno własnego roweru, co dopro-
wadziło do wzrostu popularności transportu rowerowego. W samym tylko 2007 
roku wypożyczono ponad 5000 rowerów, które zwiększyły swój ogólny udział 
w bilansie komunikacyjnym [12]. 

Zmiana zachowań w zakresie wyboru sposobu podróżowania może stanowić 
poważne wyzwanie. Sukces zarządzania mobilnością zależy w dużej mierze od 
rozwoju szerokiej gamy zróżnicowanych usług odpowiadających na zapotrzebo-
wanie ze strony klientów. Usługi takie powinny obejmować udzielanie informacji 
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i porad, konsultacje, rozwijanie świadomości, organizację i koordynację transpor-
tu oraz sprzedaż i rezerwację produktów związanych z transportem [7]. 

• Udzielanie informacji i porad. Wiąże się z przetwarzaniem, interpretowaniem 
i właściwym udzielaniem informacji dotyczących komunikacji, w tym tworze-
niem aplikacji na telefony komórkowe, umieszczaniem znaków informacyj-
nych i map na przystankach i dworcach, udostępnianiem rozkładów jazdy lub 
informacji dotyczących połączeń.  

• Konsultacje. Dostosowywanie rozwiązań z zakresu mobilności do potrzeb 
konkretnych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe lub duże firmy. 
Proces obejmuje ocenę wstępną, szczegółową analizę różnych możliwości 
oraz udzielanie zindywidualizowanych zaleceń.  

• Kształtowanie świadomości. Forma marketingu społecznego obejmująca dzia-
łania zwiększające świadomość istnienia rozwiązań alternatywnych wobec 
samochodu. Może wiązać się z oferowaniem okresowych karnetów na prze-
jazdy środkami transportu publicznego dla określonych grup wiekowych lub 
grup preferujących transport samochodowy, co może wpłynąć na zmianę 
świadomości wybranej grupy społecznej. 

• Organizacja i koordynacja transportu. Polega 
na organizowaniu nowych form transportu lub 
koordynowaniu już istniejących w sposób gwa-
rantujący dostęp do usług transportowych w no-
wym miejscu lub w nowy sposób. Przykładem ta-
kich działań może być tworzenie nowych ścieżek 
prowadzących do przystanków autobusowych lub 
instalowanie stojaków na rowery w miejscu doce-
lowym.  

• Sprzedaż i rezerwacja produktów związa-
nych z transportem. Obejmuje działania związa-
ne z kupnem i rezerwacją usług transportowych 
np. w formie biletów miesięcznych, biletów wie-
loprzejazdowych, biletów uprawniających do 
przekraczania granic geopolitycznych czy zmiany 
środka transportu lub operatora. Istotną kwestią 
jest również budowanie przekonania o dostępno-
ści usług transportowych poprzez system rezer-
wacji [11]. 

Zadaniem narzędzi miękkich jest tworzenie pozy-
tywnego wzmocnienia sprzyjającego zmianie za-
chowania. W przypadku zarządzania mobilnością 
osiągnięcie tego celu wymaga stosowania narzę-
dzi twardych. Odpowiednie dopasowanie infra-

struktury do zapotrzebowania pozwala na stworzenie mechanizmu wzajemnego 
pozytywnego wzmacniania, co może z kolei wpływać na promowanie środków 
transportu alternatywnych wobec samochodu i prowadzić do pożądanej zmiany 
zachowań.

Centrum	Malmö
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baRIERy I koRzyŚCI

Bariery
Osiągnięcie zrównoważonej mobilności jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, 
a jego nieodzownym elementem jest identyfikacja barier utrudniających realiza-
cję procesu. Podczas pobytu w Zabrzu udało nam się wskazać trzy bariery, któ-
rych opis znajduje się poniżej. Przełamanie barier będzie wymagało współpracy 
różnych partnerów oraz zastosowania podejścia holistycznego. Nasza strategia 
ma więc charakter całościowy i zapewnia elastyczność połączoną z obowiązywa-
niem zasady Plan-Do-Check-Act (Planuj-Wykonaj-Skontroluj-Popraw) kształtują-
cej formę współpracy różnych podmiotów. 

Nastawienie
Przebywając w Zabrzu zauważyliśmy szczególne przywiązanie mieszkańców 
miasta do swoich samochodów. Fakt ten stanowi z pewnością najpoważniejszą 
barierę, której pokonanie będzie uzależnione od uporania się z pozostałymi prze-
szkodami, takimi jak typ infrastruktury i niskie poczucie bezpieczeństwa. Zmia-
na charakteru wyborów dokonywanych przez mieszkańców wymaga usunięcia 
wszystkich barier. Kluczowym elementem procesu jest również stosowanie od-
powiednich zachęt do wybierania rozwiązań alternatywnych.

Infrastruktura
Infrastruktura powinna odpowiadać na zmianę nastawienia wobec mobilności 
zrównoważonej. Zmiana procentowego udziału samochodów jako środka trans-
portu wymaga przede wszystkim zapewnienia rozwiązań alternatywnych. Dosto-
sowywanie infrastruktury wiąże się zatem ze stosowaniem narzędzi twardych, 
takich jak tworzenie ścieżek rowerowych lub modernizacja istniejących dróg. 
Niemniej narzędziom twardym towarzyszyć muszą narzędzia miękkie, takie jak 
zwiększanie świadomości i prowadzenie kampanii komunikacyjnych, których za-
daniem jest wpływanie na sposób postrzegania wprowadzanych zmian. Innym 
czynnikiem bezpośrednio wpływającym na percepcję zmian jest poczucie bez-
pieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa
Brak poczucia bezpieczeństwa związanego na przykład z używaniem roweru po-
woduje wybór innych środków transportu. Poczucie bezpieczeństwa jest jednak 
kluczowe w przypadku wszystkich sposobów podróżowania i musi być prioryte-
tem w procesie zmiany nastawienia wobec alternatywnych środków komunika-
cji. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zależy w dużej mierze od narzędzi 
miękkich, ale również od bezpośrednich działań podejmowanych w dziedzinie 
infrastruktury.   

Korzyści 
Aktywny i zrównoważony system transportu niesie z sobą liczne korzyści o cha-
rakterze społecznym, zdrowotnym, środowiskowym i ekonomicznym. Podkreśla-
nie tego faktu może stanowić czynnik wspierający przejście do mobilności zrów-
noważonej.
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Korzyści społeczne 
Kapitał społeczny. Projektowanie obszarów miejskich w sposób przyjazny pie-
szym i rowerzystom sprzyja nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich i budowaniu 
kapitału społecznego w formie relacji międzyludzkich, interakcji, norm i zaufania. 
Promując przestrzeganie norm społecznych, kapitał społeczny może działać jako 
czynnik zapobiegający zachowaniom aspołecznym, mogącym wywoływać poczu-
cie braku bezpieczeństwa. 

Naturalny nadzór. Ważnym elementem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa 
jest zróżnicowanie sposobów wykorzystywania przestrzeni miejskiej, w tym 
zwłaszcza takie planowanie ulic, w którym pojawia się naturalny monitoring pro-
wadzony przez właścicieli lokali i mieszkańców. Ruch pieszych może być czyn-
nikiem zapobiegającym przypadkom poważnych przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu, które mają miejsce w okolicach o małym natężeniu ruchu. 

Redukcja wykluczenia transportowego. Tworzenie przestrzeni przyjaznych rucho-
wi pieszych oraz zwiększanie częstotliwości dostępu do transportu publicznego 
ogranicza zjawisko wykluczenia transportowego i zapobiega marginalizacji grup 
społecznych o ograniczonej mobilności, w tym osób starszych, niepełnospraw-
nych i dzieci. Dodatkową korzyścią jest tutaj również ograniczenie korków ulicz-
nych i trudności związanych z parkowaniem.

Korzyści dla środowiska 
Niezależnie od jego roli w rozwoju ekonomicznym miasta, ruch uliczny w Zabrzu 
charakteryzuje się wzrostem poziomu motoryzacji. W rezultacie sektor trans-
portowy jest źródłem problemów środowiskowych, którymi są między innymi 
z zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zaniku bioróżnorodności, zajmowania terenu 
i zmian klimatycznych. Rezultatem aktywności przemysłu transportowego jest 
emisja do atmosfery milionów ton gazów, w tym tlenków azotu (NOx), metanu 
(CH4), dwutlenku węgla (CO2) i tlenku węgla (CO), cząstek stałych (PM), podtlen-
ku azotu (N2O), chlorofluorowęglowodorów (CFCs), perfluoropochodnych związ-
ków węgla (PFCs), tetrafluorku krzemu (SF6) i metali ciężkich, co często obniża 
jakość powietrza. Niektóre z tych substancji to gazy cieplarniane, między inny-
mi CH4 i CO2, które przyczyniają się do zmian klimatycznych, podczas gdy inne, 
szczególnie NOx, doprowadzają do zubożenia warstwy ozonowej. 

Amsterdam,	fotografia:	Trivector
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Według specjalistów z zabrzańskiego Wydziału Ekologii, przeciętna ilość cząste-
czek stałych w atmosferze (PM10) wciąż waha się między 55 μg/m3 a 125 μg/m3. 
Zgodnie z prawodawstwem unijnym dotyczącym jakości i czystości powietrza 

w Europie (Dyrektywa 2008/50/EC) dzienna 
wielkość koncentracji (50 μg/m3) nie może zo-
stać przekroczona częściej niż 35 razy w roku 
kalendarzowym. PM10 jest zwykle rezultatem 
emisji kominów gospodarstw domowych oraz 
pojazdów mechanicznych. Zmierzony poziom 
hałasu na terenie Zabrza wyniósł 55-65 dB, 
a wzdłuż infrastruktury drogowej 65-70 dB 
dla Lden (day-evening-night level/poziom dzie-
ń-wieczór-noc) [15]. Wzrost poziomu hałasu 
ma negatywny wpływ na środowisko miejskie, 
odzwierciedlający się w spadku wartości te-
renu i utracie terenów uprawnych. Wprowa-
dzanie strategii zrównoważonej mobilności 
jest jednym ze sposobów, w jaki miasto Zabrze 
może zredukować dotkliwość tych problemów, 
osiągając jednocześnie następujące cele: 

• Obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, 
skutkujące redukcją powiązanych z nimi problemów środowiskowych i zdro-
wotnych.  

• Obniżenie uzależnienia od importowanych, nieodnawialnych paliw kopalnych, 
prowadzące do zwiększania bezpieczeństwa ekonomicznego i narodowego.

• Ochrona terenów zielonych. Mniejsza liczba samochodów na drogach pociąga 
za sobą mniejsze zapotrzebowanie na drogi i miejsca parkingowe i pozosta-
wia więcej miejsca na tereny zielone.

Korzyści ekonomiczne

Liczba ofiar zanieczyszczenia powietrza 
jest wyższa niż liczba ofiar wypadków 
drogowych. Niska jakość powietrza to 

najważniejsza przyczyna przedwczesnych 
zgonów w krajach UE. Zanieczyszczenie 

powietrza powoduje również spadek jako-
ści życia z powodu astmy lub problemów 

z oddychaniem [13].

Komisja Europejska oce-
nia, że skutki zanieczysz-
czenia powietrza i hała-
su mogą być przyczyną 
nieobecności w pracy ze 
względów zdrowotnych 
oraz zwiększać koszty 
opieki medycznej dla 
szczególnie narażonych 
grup społecznych, takich 
jak dzieci, osoby cierpią-
ce na astmę i osoby star-

sze. W celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia jego 
szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko człowieka, Komisja Europejska 
wypracowała i wdrożyła program CAFE (Clean Air for Europe/Czyste powietrze 
dla Europy). Komisja szacuje, że korzyści z wprowadzenia programu w kontek-
ście poprawy zdrowia mogą wynieść około 40 miliardów euro rocznie, co stanowi 
kwotę 12 razy wyższą niż koszt ograniczania zanieczyszczeń, który według pro-
gnoz osiągnie wartość 3,4 miliardów euro rocznie w roku 2030 [20]. Szacuje się, 
że Polska traci 480 milionów złotych (40-120 milionów euro) w wyniku chorób 
i przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza [17]. 

Miasto	Lund
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Dzięki wdrożeniu strategii Zabrze będzie mogło skorzystać z szeregu korzyści, 
takich jak:  

• Redukcja kosztów opieki medycznej ponoszonych przez miasto i pracodaw-
ców.

• Oszczędność środków budżetowych wynikająca z mniejszych kosztów zwią-
zanych z budową i utrzymaniem dróg. 

• Wsparcie przedsiębiorstw lokalnych. 

• Wzrost efektywności pracy wynikający z mniejszej liczby zwolnień lekar-
skich.

Korzyści zdrowotne
Według Health Effects Institute, zanieczyszczenia powietrza związane z ruchem 
ulicznym przyczyniają się do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności, a ich 
działanie objawia się w szeregu dolegliwości dotykających układu oddechowego, 
sercowo-naczyniowego, rozrodczego czy nerwowego, które obniżają jakość ży-
cia. Liczba przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza 
sięga w Polsce 40 tysięcy osób na rok [17]. Kolejnym czynnikiem wpływającym 
negatywnie na stan zdrowia jest hałas związany z ruchem kołowym, stanowią-
cy główny problem środowiskowy w Europie.  Z powodu hałasu przekraczające-
go 55 dB (poziom dzień-wieczór-noc cierpi około 125 milionów osób na całym 
kontynencie. Oprócz tego z ponad 10 000 przedwczesnych zgonów rocznie, 8900 
(89%) jest związanych z hałasem pochodzącym z ruchu kołowego, którym do-
tknięte jest prawie 20 milionów dorosłych. Kolejne 8 milionów osób cierpi na 
wywołane hałasem zaburzenia snu [18]. Wśród zbadanych i zanalizowanych 
stresorów środowiskowych, hałas z ruchu kołowego zajmuje drugie miejsce pod 
względem dotkliwości. Dodatkowo, w porównaniu z innymi stresorami, poziom 
narażenia na hałas w Europie wzrasta, podczas gdy poziom innych zagrożeń, ta-
kich jak dym tytoniowy, dioksyny i benzen maleje. W warunkach zabrzańskich 
wdrożenie strategii zrównoważonej mobilności może przyczynić się do złagodze-
nia obciążeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, prowadząc 
do poprawy jakości życia.
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naSzE koło STRaTEgII

Sukces strategii LundaMaTs stał się dla nas inspiracją w trakcie opracowywania 
ram strategii zrównoważonej mobilności dla Zabrza.
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Kontrola ruchu
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Jak tworzyliśmy strategię 
Wizja
Zastępca prezydenta Zabrza, pani Katarzyna Dzióba przestawiła nam wizję Za-
brza jako „miasta, które oferuje przestrzeń do spacerów i wycieczek rowerowych, 
w którym funkcjonują tramwaje i kolej, miasta czystego powietrza i szczęśliwych 
mieszkańców”. Zainspirowani tą wizją stworzyliśmy ramy strategii zrównoważonej 
mobilności, która może stać się dla Zabrza instrumentem ułatwiającym przejście 
od „czerni” do „zieleni” i osiągnięcie pozycji lidera zrównoważonego rozwoju na 
Śląsku. 

 „Miasto, które oferuje przestrzeń do spacerów 
i wycieczek rowerowych, w którym funkcjonu-
ją tramwaje i kolej, miasto czystego powietrza 

i szczęśliwych mieszkańców”

– Zastępca prezydenta Zabrza  
Katarzyna Dzióba

Cele strategii zrównoważonej mobilności
Posiadanie samochodu stało się wyznacznikiem statusu społecznego, sam samo-
chód natomiast jest często postrzegany jako najbardziej wygodny środek transpor-
tu. Jednym z głównych celów proponowanej strategii jest zatem obniżenie poziomu 
korzystania z samochodu na rzecz innych, bardziej przyjaznych środowisku roz-
wiązań. Taka zmiana, będąca podstawowym celem strategii stanowi równocześnie 
środek do osiągnięcia innych celów. Pozostawienie samochodu w garażu i wybór 
transportu publicznego lub roweru, dotarcie na spotkanie towarzyskie pociągiem 
czy cotygodniowy spacer na targowisko są sposobem poprawy jakości powietrza 
i obniżenia emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym promowaniu zdrowe-
go stylu życia. Strategia zrównoważonej mobilności może nie tylko ożywić miasto 
i zwiększyć jego atrakcyjność, lecz również przyciągnąć firmy i inwestorów. 

Integracja rozwiązań alternatywnych z zakresu zrównoważonej mobilności może 
wpłynąć pozytywnie na rozwój turystyki skupionej wokół industrialnego dzie-
dzictwa miasta i uczynić je atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej regionu.

Linia	tramwajowa	w	Lund,	Wizualizacja:	Gmina	Lund	
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Adaptacja koła strategii LundaMaTs

Przekształcenie wizji w rzeczywistość wymaga 
nie tylko determinacji i dobrego zarządzania, ale 
również konkretnych środków. Przejście do mobil-
ności zrównoważonej wymaga czasu oraz zorga-
nizowanego i całościowego podejścia. Pierwszym 
krokiem musi być wypracowanie strategii, która 
określi ramy dalszych prac, a następnie stworze-
nie planów działania i wybór konkretnych narzę-
dzi. Używając strategii zrównoważonej mobilno-
ści dla Lund jako bazy, stworzyliśmy strategię dla 
Zabrza, która może stanowić solidną podstawę dla 
dalszych działań. Zaadaptowane przez nas koło 
strategii może pomóc miastu zaczerpnąć z do-
świadczeń miasta partnerskiego i wypracować 
efektywną strategię zrównoważonej mobilności, 
która będzie z kolei wzorem dla innych miast re-
gionu.

Jedna wizja, sześć obszarów reformy, trzydzieści sześć projektów
Proponowaną tu strategię zrównoważonej mobilności dla Zabrza cechuje szero-
kie podejście obejmujące kilka współdziałających ze sobą poziomów i elementów 
składowych. Strategia została ujęta syntetycznie w formie koła. 

• W centrum koła znajduje się wizja Zabrza jako miasta zrównoważonej mo-
bilności. Wraz z określonymi celami stanowi ona oś dla pozostałych elemen-
tów. 

• Pierwszy krąg zawiera model zarządzania, konieczny dla udanego wdrożenia 
strategii. 

• Drugi krąg prezentuje sposób, w jaki dystrybuować należy informację i zaan-
gażowanie. 

• Trzeci krąg zawiera sześć – naszym zdaniem podstawowych – obszarów re-
formy, które wymagać będą zastosowania odpowiednich narzędzi. 

• Czwarty i ostatni krąg zawiera sześć propozycji projektów dla każdego obsza-
ru reformy, co w sumie daje liczbę 36 projektów. Projekty zawierają sugestie 
dotyczące konkretnych działań lub obszarów tematycznych. Zaproponowa-
ne projekty mogą zostać zastąpione lub uzupełnione innymi propozycjami. 
Dla każdego projektu należy stworzyć plan działania obejmujący cele i na-
rzędzia ich realizacji. Dobrym punktem wyjścia może być skupienie się na 
jednym projekcie dla każdego obszaru reformy. Strategia jest skonstruowana 
w ten sposób, by rozwijała się płynnie poprzez dodawanie nowych projektów 
i działań. 

Wszystkie komponenty koła strategii mają charakter kluczowy, a ich wzajemne 
powiązanie umożliwia obrót koła i osiągnięcie ostatecznego sukcesu. Wzajemne 
połączenie 6 obszarów reformy ma na celu zapewnienie, by w polu uwagi znaj-
dował się pełen obraz przedsięwzięcia, a nie wyłącznie jeden z obszarów. Taka 
struktura ma również na celu podkreślenie potrzeby kooperacji międzywydziało-
wej oraz konsekwentne stosowanie modelu zarządzania typu PWSP (planuj-wy-
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konaj-skontroluj-popraw). Wzajemne powiązanie poszczególnych komponentów 
można zilustrować na przykładzie strategii parkingowej, która, jako część obsza-
ru należącego do planowania urbanistycznego, jest jednocześnie powiązana z in-
nymi obszarami, co zostanie zilustrowane poniżej. 

Mimo, że wszystkie obszary reformy są powiązane i jednakowo istotne, niektóre 
z nich mają wyższy priorytet. W wyniku spotkań oraz przeprowadzonych obser-
wacji uznaliśmy, że kwestiami o najwyższym priorytecie dla Zabrza są: transport 
publiczny i ruch drogowy, w tym ruch rowerowy. Wyjątkowe znaczenie nadali-
śmy również planowaniu urbanistycznemu, a to z powodu jego powiązania z po-
zostałymi obszarami reformy. 

Poniżej znajdują się krótkie opisy każdego elementu koła strategii, wszystkich 
obszarów reformy, propozycji projektów oraz wybrane przykłady ich realizacji.
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Centrum 
W centrum koła strategii znajduje się wizja oraz pożądane efekty. Wizja jest nie 
tylko osią koła, lecz również sercem strategii. Z tego powodu przed przyjazdem 
do Zabrza uznaliśmy, że do stworzenia strategii konieczne jest posiadanie wizji 
miasta, dlatego na każdym spotkaniu roboczym zadawaliśmy sobie to samo py-
tanie: 

„Jaka jest twoja wizja mobilności w Zabrzu?”

Nasze odpowiedzi ogniskowały się wokół kwestii większego udziału rowerów 
i transportu publicznego w ruchu drogowym oraz oferowania mieszkańcom pro-
pozycji alternatywnych wobec samochodu, które jednocześnie spełniałyby ich 
oczekiwania. Z pomocą przyszła nam sugestia zastępcy prezydenta Zabrza, pani 
Katarzyny Dzióby, która na naszym pierwszym spotkaniu przedstawiła nam wizję 
Zabrza jako „miasta, które oferuje przestrzeń do spacerów i wycieczek rowero-
wych, w którym funkcjonują tramwaje i kolej, miasta czystego powietrza i szczę-
śliwych mieszkańców”.

„Lundlink”	–	odrębny	pas	ruchu	dla	autobusów	przygotowany	do	przekształcenia	 
na	linię	tramwajową.	Wizualizacja:	Ida	Blank,	Trivector
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Pierwszy krąg: pwsp (planuj-wykonaj-skontroluj-popraw)
Pierwszy krąg koła strategii zawiera warunki konieczne dla wdrożenia strategii 
zrównoważonej mobilności. Cykliczna, czterostopniowa metoda PWSP (planuj-
wykonaj-skontroluj-popraw) ma rolę organizującą oraz kontrolującą i gwarantu-
je stałe udoskonalanie procesu. Metodę tę należy stosować nie tylko w każdym 
wydziale, ale również w ramach współpracy między wydziałami Urzędu.

Pierwszy krok, planowanie, obejmuje ustalenie celów i zadań które byłyby mierzal-
ne i zgodne z wizją ogólną (np. zwiększenie łącznej długości ścieżek dla pieszych 
i rowerów o 10% do roku 2025). Następnym elementem kroku jest tworzenie 

konkretnego planu osiągnięcia celu. Krok drugi, wykona-
nie, wiąże się z wykorzystywaniem koniecznych środków 
i projektów oraz wykonaniem planu (np. budowy nowej 
ścieżki rowerowej). Trzeci krok, kontrola, dotyczy analizy 
wykonywania kroku drugiego, podczas której porównuje 
się rezultaty działań z założonymi w kroku pierwszym ce-
lami (np. obliczenie łącznej długości nowowybudowanych 
ścieżek i porównanie jej z wartością zakładaną pierwot-
nie). Ostatni krok, poprawianie, uruchamia cykl od nowa. 
Jeżeli w trakcie wykonywania kroku trzeciego okaże się, że 
zamierzony cel nie został osiągnięty, należy podjąć dalsze 
działania. Jeżeli natomiast cel został osiągnięty, będzie on 
stanowił punkt wyjścia dla kolejnego planu (np. zwiększe-
nie częstotliwości użytkowania ścieżek dla pieszych i dróg 
rowerowych o 30% do roku 2035). 

Przestrzeganie powyższych kroków sprzyja przejrzysto-
ści w kwestii przydziału zadań, zakresu odpowiedzialno-
ści oraz realizacji celów, zarówno w trakcie prac w ramach 

jednego wydziału, jak i w przypadku działań międzywydziałowych. Ponadto cy-
kliczny charakter podejścia PWSP pozwala na stałe doskonalenie działań i na sta-
łą kontrolę procesów i zadań pod kątem ich zgodności z wizją ogólną. PWSP jest 
nieodzownym instrumentem skutecznego wdrażania proponowanej przez nas 
strategii.

Planuj:
• określ mierzalne cele  
• stwórz konkretny plan działań 

Wykonaj: 
• wykorzystaj konieczne środki i projekty 
• wykonaj plany działań 

Skontroluj:  
• przeanalizuj rezultaty kroku drugiego 
• porównaj rezultat z celami i zadaniami okre-

ślonymi w kroku pierwszym 

Popraw: 
• użyj celów z kroku pierwszego jako punktu 

wyjścia do dalszych działań 
• podejmij dodatkowe działania w celu osiągnię-

cia celów określonych w kroku pierwszym
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Drugi krąg: dystrybucja informacji i zaangażowania
Wdrażanie strategii nie jest procesem wyłącznie wewnętrznym. Miasto musi 
podjąć kroki w kierunku zapewnienia komunikacji, zaangażowania i dystrybucji 
informacji pomiędzy różnymi podmiotami, w tym mieszkańcami i przedstawicie-
lami biznesu. Drugi krąg określa kluczowe obszary dystrybucji informacji i za-
angażowania, która jest nieodzownym elementem udanego wdrażania systemu 
zarządzania mobilnością. 

Dialog i konsultacje
Budowanie dialogu i konsultacje są kluczowe dla określenia oczekiwań miesz-
kańców i uzyskania akceptacji dla zmian z jednoczesnym uwzględnieniem rze-
czywistych potrzeb systemu transportowego. Zaleca się tutaj przeprowadzanie 
regularnych badań i konsultacji społecznych w celu pozyskania danych umożli-
wiających weryfikację poziomu osiągnięcia zamierzonych celów i zadań, ocenę 
stopnia sukcesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. 

Współpraca
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami regionalnymi, państwowy-
mi i ponadpaństwowymi, takimi jak Unia Europejska, to kolejny kluczowy element 
budowania strategii. Rzeczywista i dynamiczna współpraca sprzyja pozyskiwa-
niu funduszy, przyciąganiu wiedzy i tworzeniu klimatu przyjaznego inwestycjom 
oraz kreowaniu dobrego wizerunku całego przedsięwzięcia. 

Szkolenia i edukacja
Szkolenie pracowników miejskich i innych podmiotów publicznych, związane 
z wdrażaniem strategii, musi być procesem stałym, pozwalającym osobom szko-
lonym na adaptację do zmieniającego się otoczenia i absorbowanie nowej wiedzy. 
Szeroka świadomość i akceptacja potrzeby zmian może zostać uzyskana przez 
edukację mieszkańców, w tym szczególnie dzieci.

Marketing 
Przejrzyste kampanie marketingowe odgry-
wają kluczową rolę w prezentowaniu wizji 
strategii i przekonywaniu mieszkańców o ko-
nieczności zmian. Celem nie jest tutaj kampa-
nia o charakterze politycznym, a raczej zwięk-
szenie poziomu świadomości. 

Informacja
Gromadzenie informacji to jeden z podstawo-
wych aspektów wdrażania każdej strategii. 
Istotne jest zatem, by dane pochodzące z róż-
nych badań były gromadzone i przejrzyście 
prezentowane za pomocą otwartych platform 
informacyjnych.Dzień	roweru	w	Lund
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Trzeci i czwarty krąg: obszary reformy i propozycje projektów
Trzeci krąg składa się z sześciu obszarów reformy, które uznaliśmy za najważ-
niejsze. Poniżej dokonujemy ich opisu, demonstrując działanie koła strategii za 
pomocą kilku przykładów propozycji projektów, które wykorzystują zarówno na-
rzędzia twarde, jak i miękkie.

Plan	organizacji	ruchu	w	Malmo,	ilustracja:	gmina	Malmö
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Planowanie urbanistyczne

W procesie przechodzenia do mobilności zrównoważonej 
planowanie urbanistyczne odgrywa rolę kluczową. Musi 
ono uwzględniać ogólną wizję miasta oraz mieszkańców 
i ich potrzeby. Konieczne jest także wzięcie pod uwagę per-
spektywy regionalnej i kwestii współpracy z innymi miasta-
mi. Planowanie urbanistyczne to skoordynowany proces, 
angażujący różne wydziały, inne miasta oraz mieszkańców. 
Jego istotą jest długoterminowe planowanie dotyczące spo-
sobu użytkowania gruntów oraz infrastruktury drogowej 
i transportowej. W procesie planowania podejmowane są 
decyzje dotyczące tego, gdzie mieszkańcy pracują, miesz-
kają i chodzą do szkoły oraz tego, gdzie spędzają czas wol-
ny i prowadzą życie towarzyskie. Należy w nim uwzględnić 
dostęp do dóbr i usług konsumenckich oraz głównych tras 
komunikacyjnych. Planowanie urbanistyczne determinuje 
kierunki rozwoju miasta i stanowi podstawę dla bardziej 
szczegółowego planowania jego rozwoju.

Planowanie urbanistyczne musi brać pod uwagę kilka wa-
riantów rozwoju i uwzględniać ich konsekwencje już na 
wczesnym etapie procesu. Musi ono również uwzględniać 
potencjalne przyszłe potrzeby rozwojowe w celu uniknię-

cia tworzenia blokad i zachowania elastyczności umożliwiającej wprowadzanie 
zmian infrastrukturalnych w przyszłości. Wiąże się to między innymi z braniem 
pod uwagę ewentualnej zamiany linii autobusowej na tramwajową i uwzględnia-
niem tej możliwości na etapie planowania i budowy lub z pozostawieniem prze-
strzeni pod infrastrukturę służącą komunikacji elektrycznej (stacje ładowania), 
niezależnie od faktu, że taki transport jeszcze w mieście nie istnieje. 

Planowanie urbanistyczne wymaga również koordynacji z gminami ościennymi, 
która uwzględniać musi codzienny ruch pomiędzy miastami, lokalizację poza-
miejskich centrów handlowych, interakcję pomiędzy różnymi systemami trans-
portu publicznego oraz sieć dróg rowerowych.

Planowanie	urbanistyczne,	ilustracja:	John	Greenfield	via	Flickr
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Zgodnie z aktualnym planem zagospodaro-
wania, Zabrze ma się rozwijać w kierunku 
północnym. Podczas spotkań udało nam 
się zidentyfikować trzy główne projekty 
rozwojowe, z których każdy jest na innym 
etapie realizacji. W celu przyciągnięcia 
przedsiębiorstw produkcyjnych w północ-
nej części miasta tworzy się Specjalną Strefę 
Ekonomiczną. Stworzono już infrastrukturę 
drogową, w tym ścieżki rowerowe, jedno-
cześnie trwają prace budowlane. Niedale-
ko strefy specjalnej planuje się stworzenie 
nowej dzielnicy − Nowe Miasto. Ma ono 
być dzielnicą mieszkalną między innymi 
dla osób zatrudnionych w specjalnej strefie 
ekonomicznej. Na wczesnym etapie plano-
wania znajduje się również centrum prze-
siadkowe, które integrować będzie różne 
środki transportu. Planowana data ukończe-
nia projektu to rok 2020. Planowanie urba-
nistyczne powinno zostać wykorzystane do 
promocji transportu zrównoważonego nie 
tylko przy planowaniu wymienionych po-
wyżej nowych inwestycji, ale również przy 
rozważaniu przyszłego kierunku i tendencji 
rozwojowych miasta jako całości.

Transport jest ważnym elementem plano-
wania urbanistycznego, które musi powią-
zać rozwój miasta z planami rozwoju trans-
portu. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie ze 

względu na sposób, w jaki oddziałuje ona na codzienne życie mieszkańców miasta, 
wpływając na to jak docieramy do pracy lub szkoły, jak odbywa się ruch towarów, 
czy w jaki sposób spędzamy czas wolny. Transport ma znaczący wpływ na jakość 

naszego życia. Źle zorganizowany powoduje szereg 
negatywnych zjawisk, takich jak zatory drogowe, ha-
łas i zanieczyszczenia. Planowanie urbanistyczne jest 
narzędziem, dzięki któremu możemy z jednej strony 
zredukować zapotrzebowanie na usługi transpor-
towe, a z drugiej nadać koniecznym formom trans-
portu charakter bardziej zrównoważony. W swoich 
przewidywaniach planiści musza uwzględniać lo-
kalizację budynków mieszkalnych, zakładów pracy 
i przedsiębiorstw jako czynników w dużym stopniu 
determinujących wybór środka transportu. Metodą 
na obniżenie zapotrzebowania na transport przy 
jednoczesnym zwiększeniu jego dostępności jest 
tworzenie obszarów o zróżnicowanym charakterze, 
które łączą funkcje mieszkalne, usługowe, komercyj-
ne oraz zapewniają miejsca pracy.

Podczas gdy większość nowoczesnych społeczeństw 
rozwinęła się dzięki transportowi samochodowemu, 
zrównoważona mobilność wymaga uwzględnienia 

Studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego,	ilustracja:	Miasto	Zabrze

Możliwości	przewozowe	różnych	środków	 
transportu,	Ilustracja:	Trivector
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również innych środków komunikacji. Redukcja transportu zmotoryzowanego 
nie tylko zmniejsza koszty infrastruktury, ale niesie z sobą szereg korzyści dla 
zdrowia i środowiska [21]. Odejście od ruchu samochodowego pozwala na bar-
dziej efektywne wykorzystanie przestrzeni, przy jednoczesnym utrzymaniu ta-
kiego samego poziomu mobilności. 

Badania wykazały bezpośredni związek między wyborem zrównoważonych środ-
ków transportu a poczuciem bezpieczeństwa i wygody. Prawdopodobieństwo 
wyboru transportu publicznego wzrasta, kiedy przystanki wyglądają atrakcyjnie 
i pozostają bezpieczne bez względu na porę dnia oraz kiedy autobusy poruszają 
się w sposób uprzywilejowany, na przykład po własnych pasach ruchu. To samo 
odnosi się do podróżowania rowerem lub pieszo, co oznacza, że ruch pieszy i ro-
werowy można zwiększyć tworząc trasy o dużym walorze estetycznym i bardziej 
bezpośrednim przebiegu [21]. Dobrze zaprojektowane miasta stwarzają korzyst-
ne warunki do spacerów i jazdy rowerem, tworząc środowisko, w którym wybór 
autobusu, tramwaju lub pociągu wydaje się naturalny i oczywisty[22].

Podsumowując, planowanie urbanistyczne nieukierunkowane na ruch samocho-
dowy może być instrumentem promowania ruchu pieszych, jazdy rowerem lub 
podróżowania środkami transportu publicznego, szczególnie na etapie planowa-
nia nowej infrastruktury. Planowanie urbanistyczne rzadko jednak odbywa się od 
zera i musi uwzględniać infrastrukturę zastaną, co z kolei wzmacnia konwencjo-
nalne podejście do rozwoju miasta. Mimo to wciąż stanowi ono szansę na zmia-
nę konwencjonalnego sposobu myślenia i zwrot ku zrównoważeniu, nawet przy 
planowaniu uwzględniającym stan istniejącej infrastruktury. Zamknięcie dróg 
w centrum miasta dla samochodów i dopuszczenie do ruchu transportu publicz-
nego oraz zapewnienie atrakcyjnych tras dla pieszych i rowerów może zwiększyć 
poziom atrakcyjności centrum, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa oraz zredu-
kować poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Z powodu roli, jaką planowanie urbanistyczne odgrywa w procesie osiągania 
zrównoważonej mobilności, uznaliśmy je za obszar reformy związany z wszystki-
mi pozostałymi obszarami. Planowanie urbanistyczne ma kluczowe znaczenie dla 
atrakcyjności transportu publicznego i jego zdolności do tworzenia warunków 

Droga	dla	pieszych	w	Lund
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sprzyjających pozytywnym zmianom. Planowanie nowych dzielnic mieszkalnych 
i obszarów o charakterze gospodarczym musi przebiegać równolegle z planowa-
niem tras i sieci komunikacyjnych. Planowanie urbanistyczne kształtuje również 
ruch uliczny, rowerowy i  ruch pieszych oraz możliwość płynnej zmiany sposobu 
poruszania się. Może ono z jednej strony wykorzystywać innowacje, na przykład 
takie jak miejskie „żywe laboratoria”, a z drugiej działać na rzecz innowacyjności 
poprzez otwarcie możliwości dla rozwiązań z dziedziny miast inteligentnych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że skuteczność wpływu planowania urbani-
stycznego i wprowadzanych zmian w fizycznej infrastrukturze na zmianę zacho-
wań zależy od odpowiedniego zarządzania mobilnością. Z drugiej strony warto 
zauważyć, że związek między zarządzania mobilnością i planowania urbanistycz-
nego ma charakter obustronny: promowanie idei wspólnego korzystania z samo-
chodu zmniejsza zapotrzebowanie na samochody, co z kolei redukuje konieczność 
tworzenia miejsc parkingowych.

Chcielibyśmy podkreślić, że w naszym kole strategii istnieje silny związek mię-
dzy planowaniem urbanistycznym a pozostałymi obszarami reformy. Planowanie 
urbanistyczne stanowi więc dobrą ilustrację tego, jak bardzo szeroka i złożona 
jest kwestia mobilności zrównoważonej, która wymaga skoordynowanej współ-
pracy wielu podmiotów. Koło strategii zaczyna się kręcić dopiero wtedy, gdy uru-
chomione zostaną wszystkie obszary.

 

Parking	dla	rowerów	w	pobliżu	stacji	kolejowej	w	Lund	
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Propozycje projektów w zakresie planowania urbanistycznego 
(krąg 4) 

Mieszana i gęsta zabudowa  
Mieszana i gęsta zabudowa oznacza wznoszenie i koncentrację budynków o charak-
terze mieszkalnym, komercyjnym i usługowym, dzięki czemu obszar jest w stanie 
pełnić funkcje mieszkalne, usługowe i komercyjne oraz zapewniać miejsca pracy. 
Mieszana i gęsta zabudowa efektywnie wykorzystuje infrastrukturę, redukując za-
potrzebowanie na usługi transportowe i zwiększając ich dostępność. Inną jej cechą 

jest zmniejszenie stopnia wykorzystania grun-
tów oraz promowanie (dzięki krótszym dystan-
som) ruchu pieszych i ruchu rowerowego.

Strategia parkingowa
Kwestia dostępności miejsc parkingowych jest 
ściśle związana z wykorzystywaniem samo-
chodu jako preferowanego środka transportu. 
Może ona być wykorzystana w systemie zachęt 
do pozostawienia samochodu w garażu i wy-
brania innego środka transportu. Co więcej 
ograniczenie miejsc parkingowych pozostawia 
więcej przestrzeni dla innych sposobów prze-
mieszczania się, takich jak rowery czy ruch 
pieszych, którą można wykorzystać do tworze-
nia atrakcyjnych miejsc spotkań.

Strategia parkingowa – sugestie 

Dobra strategia parkingowa składa się z kilku elementów. Zawiera między innymi zachętę finansową, na przykład w formie 
opłat parkingowych w centrum miasta. Podczas jednego ze spotkań dowiedzieliśmy się, że taki system działa z sukcesem 
w Gliwicach, gdzie udało się znacznie zmniejszyć liczbę długotrwałych postojów zwiększając liczbę miejsc parkingowych 
o krótszym czasie parkowania. Innymi komponentami strategii są zmiany w infrastrukturze, takie jak ograniczenie miejsc 
parkingowych lub zastąpienie wykorzystania rozległych przestrzeni w centrum miasta przez system parkingów buforowych 
(park-and-ride) dostępnych poza centrum [21]. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmiany takie są często postrzegane jako 
utrata elastyczności w przemieszczaniu się lub naruszanie wolności osobistej, co przekłada się na powstanie oporu wobec 
wprowadzanych zmian. Strategię parkingową, zwłaszcza zmiany w infrastrukturze, należy więc połączyć z odpowiednim 
zarządzaniem mobilnością, którego celem będzie budowanie świadomości i akceptacji dla zmian wśród kierowców oraz 
promowanie transportu publicznego, w tym ruchu pieszych i rowerowego. Środki miękkie mogą obejmować również pro-
mowanie wspólnego korzystania z samochodów i rowerów, oraz zachęcanie do wybierania alternatywnych środków trans-
portu poprzez organizację wydarzeń, takich jak dzień bez samochodu. Wydarzeniom takim powinna towarzyszyć kampania 
społeczna, której elementem jest możliwość podróżowania środkami transportu publicznego nieodpłatnie lub ze zniżką.

Promowanie zalet strategii parkingowej może przyczynić się do wzrostu świadomości i akceptacji wśród mieszkańców. Prze-
analizujmy jeden przykład: pojedyncze miejsce parkingowe zajmuje średnio 20 m2 – 25 m2. Jest to przestrzeń, którą można 
by wykorzystać na budowę ścieżki rowerowej lub poszerzenie chodnika. Może ona również zostać wykorzystana jako teren 
spotkań towarzyskich lub przeznaczona na park miejski. Zachęty ekonomiczne i zmiany w infrastrukturze połączone z uży-
ciem środków miękkich mogą zostać uzupełnione o innowacyjny system zarządzania parkingami, który sprawdza i informuje 
o dostępności miejsc do postoju na najbliższym parkingu. 

Efektywna strategia parkingowa w połączeniu z planowaniem urbanistycznym i innowacjami, dzięki redukcji ruchu samo-
chodowego i korków, wzmocnieniu pozycji transportu publicznego, ruchu rowerów i pieszych ułatwia pozytywne zmiany 
w pozostałych obszarach reformy.

Parking	w	Zabrzu
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Współpraca z deweloperami
Tworzeniu planów zagospodarowania oraz innych dokumentów z dziedziny pla-
nowania urbanistycznego może towarzyszyć współpraca z deweloperami, skut-
kująca stwarzaniem nowych możliwości wpływania na zachowania mieszkańców. 
W wyniku takiej współpracy można na przykład zaplanować ograniczenie liczby 
miejsc parkingowych na rzecz infrastruktury rowerowej lub rozwiązań umożli-
wiających wspólne korzystanie z samochodu.

Mniejszy ruch samochodowy
Zmniejszenie ruchu sa-
mochodowego w Zabrzu 
będzie musiało wiązać się 
ze zmianą nastawienia 
wśród kierowców. Pro-
ces taki wymaga czasu 
oraz prowadzenia kam-
panii uświadamiających 
i zmian w infrastruktu-
rze. Zmiana zachowań 
zależy tutaj w ogromnym 
stopniu od atrakcyjności 
rozwiązań alternatyw-
nych. Należy więc stwa-
rzać korzystne warunki 
dla rozwoju transportu 
publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszych. Używanie samochodu powinno 
być postrzegane jako rozwiązanie mniej dogodne, co można osiągnąć przez ograni-
czenie ruchu w centrum miasta oraz wprowadzenie opłat parkingowych.

Przestrzeń publiczna 
Tworzenie przestrzeni zielonych, oferujących możliwość interakcji społecznych 
sprawia, że miasto staje się żywe, dynamiczne i atrakcyjne. Projektowanie atrak-
cyjnych przestrzeni publicznych jest łatwiejsze w przypadku planowania nowej in-
frastruktury, niemniej nawet istniejące rozwiązania infrastrukturalne mogą zostać 
przeprojektowane. Zmiany mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Dobrym 
przykładem może być Plac Warszawski w centrum Zabrza. Dziś jest to parking, któ-
ry jednak może zostać łatwo przekształcony w plac z drzewami i ławkami.

Miasto	Lund

Plac	Warszawski	w	Zabrzu,	fotografia:	Zbigniew	Rau
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Zintegrowane centrum komunikacyjne 
Zintegrowane centrum komunikacyjne łączy dostępność wielu środków trans-
portu, infrastrukturę dla pieszych i rowerów z dobrze zaprojektowanymi rozwią-
zaniami dla ruchu samochodów, dzięki czemu może przyczynić się do powstawa-
nia zachowań o bardziej zrównoważonym charakterze tak wśród mieszkańców 
Zabrza, jak i podróżnych z całego regionu. Zintegrowane centrum komunikacyjne 
(ZCK) jest dobrym przykładem wzajemnego powiązania różnych obszarów refor-
my oraz ilustruje znaczenie myślenia całościowego. 

Podczas pobytu w Zabrzu mieliśmy okazję poznać plany zintegrowanego centrum 
przesiadkowego. W oparciu o uzyskane informacje, a zwłaszcza dzięki dyskusji 
z przedstawicielami Biura ds. Inwestorów udało nam się sformułować przedsta-
wione poniżej propozycje. 

Transport publiczny

ZCK powinno umożliwiać zmianę środków transportu publicznego: pociągów, tramwajów i autobusów linii miejskich, re-
gionalnych i krajowych. Rozkłady jazdy muszą zostać jak najściślej uzgodnione, z naciskiem kładzionym na obsługiwanie 
głównych tras komunikacyjnych, w ten sposób, by zmiana środka transportu dokonywała się bez długich oczekiwań. Należy 
również uwzględnić kwestię podróży międzymiastowych i wypracować takie rozwiązania, dzięki którym cała podróż odbywa 
się płynnie pomimo zmiany środka transportu.

Rowerzyści i piesi 

ZCK powinno być również dostępne dla rowerzystów i pieszych, co wiąże się z potrzebą stworzenia odpowiedniej infrastruk-
tury – chodników i ścieżek rowerowych. Dostęp do ZCK musi również zostać zagwarantowany osobom niepełnosprawnym, 
dzieciom, osobom starszym i o ograniczonej sprawności ruchowej. Konieczne jest również stworzenie odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych dla rowerów. Stacje wypożyczania rowerów umiejscowione w pobliżu ZCK mogą dodatkowo zwiększyć 
udział rowerzystów w korzystaniu z centrum. Promowanie ruchu rowerowego i ruchu pieszych wymaga, by ZCK zlokalizo-
wane było w miejscu, w którym mieszkańcy żyją i pracują.

Rozwiązania dla ruchu samochodowego 

Niezależnie od przekonania, że procentowy udział samochodów w systemie komunikacyjnym miasta powinien zostać znacz-
nie obniżony jesteśmy zdania, że dla wielu mieszkańców samochód pozostanie nadal ważnym środkiem transportu. Dla 
osób mieszkających na obrzeżach miasta lub w miejscach słabo skomunikowanych samochód nadal pozostanie opcją prefe-
rowaną, szczególnie w sytuacji, gdy niemożliwe jest użycie roweru. Należy mimo to dążyć do zmniejszenia liczby przejazdów 
i dystansu podróży samochodem do absolutnego minimum. Oznacza to stworzenie takich warunków, w których kierowcy 
uznają za korzystne przebycie tylko części trasy samochodem, a następnie skorzystanie z transportu publicznego lub inne-
go środka komunikacji. ZCK może pozytywnie wpływać na taką zmianę zachowań poprzez ułatwienie dokonywania zmian 
w sposobie podróżowania. Należy jednak pamiętać, że w celu uniknięcia wzrostu poziomu ruchu samochodowego i tworze-
nia się zatorów wokół ZCK opcją priorytetową musi być transport publiczny oraz ruch rowerowy i pieszy. Odpowiednia stra-
tegia parkingowa wokół centrum w połączeniu z tanią opcją park-and-ride dostępną na obrzeżach miasta może zmniejszyć 
intensywność ruchu ulicznego wokół centrum z zachowaniem jego atrakcyjności dla podróżujących.

Atrakcyjność i bezpieczeństwo 

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne powinno nie tylko zapewniać łatwy transfer pomiędzy różnymi środkami transportu, 
ale jednocześnie być miejscem, w którym przyjemnie się przebywa. Podróżujący powinni czuć się bezpiecznie niezależnie od 
pory dnia; centrum powinno być miejscem estetycznym, a czekanie czynnością nieuciążliwą – należy pamiętać na przykład 
o wiatach i ławkach. Bliskie sąsiedztwo sklepów, kawiarni i innych punktów usługowych zwiększy atrakcyjność ZCK i przy-
czyni się do tworzenia pozytywnych doświadczeń związanych z podróżowaniem, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń 
systemu transportowego.
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ZCK ma zostać stworzone w okolicach obecnego dworca kolejowego, co ma tę 
zaletę, że w pobliżu znajduje się już główny dworzec autobusowy oraz przystan-
ki tramwajowe. Dodatkowo umiejscowienie ZCK w centrum miasta zmniejszy 
obciążenie systemu komunikacji. Z drugiej strony taka lokalizacja przyczyni się 
prawdopodobnie do zwiększenia ruchu samochodowego w centrum, co spowo-
duje nie tylko korki, zanieczyszczenie powietrza i hałas ale również utrudni reali-
zację celu, jakim jest poprawa infrastruktury rowerowej w mieście, uzależniona 
od ograniczenia ruchu samochodowego. 

W związku z tym sugerujemy by przesunąć lokalizację centrum w kierunku pół-
nocnym, w pobliże Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego i ulicy Hagera. Stworzyłoby 
to możliwość połączenia starego centrum ze Specjalną Strefą Ekonomiczną i pla-
nowanym Nowym Miastem. Oba te obszary przyciągną dużą liczbę osób szukają-
cych pracy i miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę fakt, że południowa część 
Zabrza obejmuje w dużej części tereny zielone o niskiej gęstości zaludnienia są-
dzimy, że przesunięcie centrum w kierunku północnym, a więc w pobliżu obszaru 
zaplanowanego jako gęsto zaludniony byłoby krokiem korzystnym.  

Co więcej proponowana przez nas lokalizacja znajduje się w pobliżu obszaru 
o charakterze usługowo-handlowym i może być łatwo zintegrowana z istniejącą 

infrastrukturą komunikacyjną. Aleja Jana No-
waka-Jeziorańskiego DK88 jest jedną z głów-
nych dróg przecinających Zabrze w kierunku 
wschód-zachód, łatwo dostępną z autostrad 
przebiegających wokół miasta. Zgodnie z obec-
nymi planami modernizacji i rozwoju dla ulic 
Hagera i NowoHagera, ruch samochodowy 
w kierunku ZCK mógłby zostać zorganizowany 
w sposób, który przyczyni się do zmniejsze-
nia poziomu ruchu w starym centrum miasta. 
Istniejąca linia tramwajowa łącząca propono-
waną lokalizację z centrum miasta mogłaby 
zostać dodatkowo rozbudowana w celu skró-
cenia czasu podróży pomiędzy ZCK a starym 
centrum. 

O ile przeniesienie istniejącego dworca au-
tobusowego w kierunku północnym byłoby relatywnie łatwe, o tyle problem 
połączenia z linią kolejową jest zagadnieniem trudniejszym − należy tu jednak 
wspomnieć o istniejącej już infrastrukturze kolejowej, która mogłaby zostać wy-
korzystana przy wprowadzaniu zaproponowanej zmiany. Linia, o której mowa, 
przebiega od dworca na północ, w kierunku międzynarodowego portu lotnicze-
go i jest dziś używana głownie do przewozów towarowych. W zachodniej części 
miasta istnieje połączenie linii towarowej z pasażerską, proponujemy więc, o ile 
to możliwe, ponowne połączenie obu linii również we wschodniej części Zabrza. 
Zmiana taka byłaby neutralna dla regionalnego i krajowego systemu kolejowego, 
ponieważ pociągi wjeżdżałyby i wyjeżdżały z miasta w tym samym miejscu, nie-
zależnie od faktu, że dworzec centralny zostałby przeniesiony w kierunku stwo-
rzonego ZCK. 

Konkludując, chcielibyśmy stwierdzić, że dostrzegamy wysoki potencjał związa-
ny z alternatywną lokalizacją centrum i zachęcamy do uwzględnienia naszej pro-
pozycji w procesie planowania.

Koncepcja	Zintegrowanego	Centrum	 
Komunikacyjnego	w	Zabrzu	
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Transport publiczny
Transport publiczny odgrywa kluczowa rolę w proce-
sie tworzenia zrównoważonego systemu komunika-
cji, ponieważ dobrze zorganizowany i rozwinięty ma 
on szczególne znaczenie dla zmniejszenia ruchu sa-
mochodowego na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Celem reformy w tym obszarze jest przekształcenie 
obecnego systemu linii autobusowych, tramwajowych 
i kolejowych w atrakcyjną alternatywę wobec samo-
chodu. 

Kluczowym elementem takiej atrakcyjności byłaby 
częstotliwość i długość podróży jako kryteria naj-
ważniejsze z punktu widzenia pasażerów. Transport 
publiczny powinien jawić się jako opcja szczególnie 
atrakcyjna w godzinach szczytu. Można to osiągnąć 
między innymi dzięki priorytetowej pozycji transpor-
tu publicznego wewnątrz całej struktury komunika-
cyjnej miasta lub stworzeniu  zintegrowanego syste-
mu transportu.

Jednocześnie transport publiczny musi być niezawod-
ny, łatwo dostępny i − o ile to możliwe − wyposażony 
w system podawania informacji w czasie rzeczywi-
stym.  

Co więcej tramwaje, autobusy oraz przystanki i stacje powinny charakteryzować 
się wysokim walorem estetycznym i czystością, co można osiągnąć instalując 
wiaty przeciwdeszczowe, wygodne miejsca do siedzenia i dogodnie rozmiesz-
czone kosze na śmieci. Darmo-
wa prasa, ekrany informacyjne 
oraz dostęp do Internetu sta-
nowią atuty, którymi transport 
publiczny może wygrać z samo-
chodem.

Podróżując transportem pu-
blicznym pasażerowie powinni 
czuć się bezpiecznie niezależnie 
od pory dnia. Dobrze zaprojek-
towane oświetlenie na stacjach 
oraz możliwość rozmowy z kie-
rowcą w sytuacjach awaryjnych 
mogą wzmocnić poczucie bez-
pieczeństwa i zwiększyć atrak-
cyjność środków transportu pu-
blicznego. 

Promocja transportu publiczne-
go może odbywać się również 
na poziomie zarządzania mobil-
nością. Oferowanie przejazdów 
próbnych to jeden ze sposobów, 
w jaki Lund promuje ideę ko-
rzystania z systemu komunika- Oznaczenia	w	wagonach	kolejowych,	Lund	
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cji publicznej. Proponowana kierowcom możliwość bezpłatnego korzystania 
z transportu publicznego przez trzy miesiące ma zachęcić ich do powstrzyma-
nia się od korzystania z samochodu, a po upływie trzech miesięcy skłonić część 
z nich do trwałej zmiany w sposobie podróżowania.

Autobus	komunikacji	publicznej	w	Lund
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Krąg 4: propozycje projektów w zakresie transportu publicznego

Zintegrowany system transportu

Zintegrowany system transportu umożliwia przemieszczanie się w sposób szybki 
i wygodny. Na system składa się kilka elementów odnoszących się tak do orga-
nizacji ruchu, jak i przyjazności dla użytkownika. Przykładem może być rozkład 
jazdy online, który w sposób przejrzysty oferuje podróżującym informacje doty-

czące czasu podróży, tras i cen. Informacja 
podawana w czasie rzeczywistym na cy-
frowych tablicach informacyjnych i moż-
liwość szybkiego zakupu biletów takich 
jak e-bilety czy bilety okresowe to nie-
które z metod zwiększania atrakcyjności 
i wygody podróżowania. Dzięki technolo-
gii GPS, zintegrowany system transportu 

może zapewnić efekt zielonej linii dla autobusów, dzięki któremu ogranicza się 
korki i emisję CO2 oraz zwiększa średnią prędkość pojazdów. 

Adaptacja środowiskowa
Należy dążyć do wyeliminowania paliw kopalnych, a energia elektryczna dla 
tramwajów i autobusów powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. Autobusy 
mogłyby być napędzane biogazem produkowanym w biogazowni planowanej 
obecnie na terenie Zabrza. 

Transport intermodalny
Sam transport publiczny nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb komu-
nikacyjnych. Należy więc dążyć do sytuacji, w której zmiana środka transportu 
odbywa się w sposób jak najwygodniejszy. Dotyczy to zarówno komunikacji miej-
skiej, z uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego, jak i autobusów i pocią-
gów sieci regionalnych. Oprócz zapewniania połączeń między różnymi środka-
mi transportu, centra komunikacyjne mogą również pełnić funkcje komercyjne 
i usługowe. Na obecnym etapie możliwości podróży z wykorzystaniem różnych 
środków transportu są nieoptymalne. Dostrzegamy potencjał w zabrzańskich 
planach budowy centrum przesiadkowego (ZCK), które oferowałoby możliwość 
wyboru autobusu, tramwaju, pociągu, roweru, samochodu oraz ruchu pieszego.

Od czasu wprowadzenia zielonej 
linii, średnia prędkość autobu-
sów w Lund zwiększyła się z 18 

do 22 km/h [23].

Miasto	Lund
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Dostępność i infrastruktura
Chcielibyśmy wskazać trzy propozycje dotyczące dostępności transportu pu-
blicznego. Po pierwsze, komunikacja miejska musi być dostępna dla wszystkich. 

Pojazdy i dworce należy wyposażyć w rampy 
lub windy dla osób o ograniczonych zdolno-
ściach ruchowych, osób starszych i wózków. 
Drugi typ dostępności wiąże się z możliwo-
ścią dotarcia do wybranych miejsc w mieście 
czy regionie. Transport publiczny powinien 
zapewniać możliwość dotarcia do miejsc uży-
teczności publicznej, takich jak biblioteki czy 
przychodnie. Trzecim rodzajem dostępności 
jest dostępność finansowa i inkluzyjność. Cena 
biletu powinna zatem umożliwiać wszystkim 
korzystanie z usług przewozowych i zapew-
niać częściowe finansowanie kosztów działa-
nia komunikacji.

Transport miejski
W celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności wobec samochodu, transport pu-
bliczny musi być postrzegany jako szybki i wygodny. Stan taki można osiągnąć za 
pomocą zmian infrastrukturalnych, w tym poprzez wydzielenie pasów dla auto-
busów czy projektowanie bardziej optymalnych i bezpośrednich tras. Wykorzy-
stując technologię, w tym technologię GPS, można dodatkowo skrócić czas po-
dróży lub, używając inteligentnych systemów sprzedaży biletów, czas wsiadania 
i wysiadania z autobusu. Dodatkowo udoskonalenie systemu komunikacji może 
wiązać się z nałożeniem ograniczeń na ruch samochodów. 

Dojazdy i transport regionalny
Podczas pobytu w Zabrzu ustaliliśmy, że większość dojazdów odbywa się pomię-
dzy miastami regionu, dlatego zintegrowanie połączeń lokalnych i regionalnych 
jest kwestią kluczową. KZK GOP jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za ko-

Zabrzańskie	tramwaje,	fotografia:	Magdalena	Sosnowska

Autobusy	w	Lund
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munikację w całym regionie, w tym za koordynację przewozów lokalnych i regio-
nalnych. Mimo to wciąż istnieją tu możliwości usprawnienia systemu zwłaszcza 
w aspekcie przebiegu całej podróży, od punktu początkowego do jej celu (door to 
door). Perspektywa taka uwzględnia nie tylko sam system komunikacji, ale rów-
nież drogę do stacji czy dworca oraz ze stacji do celu finalnego. Usprawnienie tego 
aspektu komunikacji wymaga uwagi ze strony wszystkich miast aglomeracji.

Studium przypadku – sukces programu BRT w Malmö

W roku 2014 Malmö wdrożyło pierwszy w szwecji program BRT (Bus Rapid Transfer/Szybki 
Transport Autobusowy) MalmöExpress łączy odległe dzielnice miasta, korzystając z własnych 
pasów ruchu i priorytetów przy pokonywaniu skrzyżowań. Czas podróży skraca się dodatkowo 
dzięki możliwości wchodzenia i wychodzenia z autobusów wszystkimi czterema drzwiami i elek-
tronicznemu zakupowi biletu, który nie absorbuje kierowcy. Podniesienie poziomu przystanków 
umożliwia sprawniejsze wchodzenie i wychodzenie i zwiększa dostępność autobusów. 

Tabor autobusowy składa się z 24 metrowych pojazdów, które cechuje duża pojemność. W celu 
uniknięcia tłoku i zwiększenia wygody w godzinach szczytu zwiększa się liczbę autobusów. Do-
datkowo autobusy oferują pasażerom darmowy dostęp do internetu. Wszystkie pojazdy mają 
silnik hybrydowy, napędzany biopaliwem i elektrycznością, co zmniejsza ich negatywny wpływ 
na środowisko. Od czasów wprowadzenia MalmöExpress poziom dwutlenku azotu wzdłuż tras 
zmniejszył się o 8%. Popularność linii rośnie z roku na rok; obecnie liczba pasażerów stanowi 
dwukrotność liczby z pierwszego roku działania [24-27].
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Ruch kołowy
Ruch kołowy to najpopularniejszy typ transportu 
w Zabrzu, łączący się ze zjawiskiem postrzegania sa-
mochodu jako wyznacznika pozycji społecznej. Sa-
mochód oferuje swobodę w wyborze trasy, prędkości 
i celu podróży. W wielu przypadkach jest on o wiele 
wygodniejszy i szybszy niż inne środki transportu. 
Z drugiej strony dane przedstawione przez Wydział 
Ekologii w Zabrzu wskazują na wysoką korelację 
między zanieczyszczeniem a ruchem ulicznym w go-
dzinach szczytu, które zgodnie z pomiarem poziomu 
PM10 przekracza dopuszczalne normy unijne. Kolej-
ną wartością niezgodną ze standardami UE jest zbyt 
wysoki poziom hałasu. Obydwa czynniki mają nega-
tywny wpływ na nasze zdrowie i zwiększają ryzyko 
przedwczesnej śmierci.

Duży ruch samochodowy stanowi wyzwanie dla 
systemu komunikacji każdego miasta. Niemniej 
nadmierne obostrzenia nakładane przez samorzą-
dy mogą mieć negatywny wpływ na morale i na-
stawienie mieszkańców. Trzeba więc pamiętać, że 
propozycje projektów dotyczących ruchu kołowego 
nie ograniczają się do odpowiedniej infrastruktury, 
restrykcji lub środków ekonomicznych, a zdobycie 

poparcia i zmiana zachowań i przyzwyczajeń wymaga dodatkowo użycia działań 
miękkich. Rolą strategii zrównoważonej mobilności jest tworzenie zachęt do wy-
boru zrównoważonych środków transportu dzięki zapewnieniu niezawodnego 
i wygodnego transportu publicznego, bezpiecznych chodników i dobrze rozwi-
niętej infrastruktury rowerowej. 

W ciągu ostatniej dekady miasta aglomeracji górnośląskiej zostały połączone gę-
stą siecią dróg szybkiego ruchu, co przekłada się na wybór transportu samocho-
dowego jako najwygodniejszego środka komunikacji. Z drugiej strony wynikające 
z tego zanieczyszczenie powietrza ma długofalowy, negatywny wpływ na zdro-
wie i środowisko naturalne. Nieodzowne jest zatem zorganizowanie transportu 
w sposób zrównoważony. Jesteśmy świadomi, że udział transportu samochodo-
wego w ogólnym systemie transportu będzie nadal wysoki, należy jednak pod-
kreślić konieczność jego znacznego obniżenia.

Ruch drogowy jest obszarem reformy związanym z pozostałymi obszarami pro-
ponowanej przez nas strategii. Ograniczenie prędkości samochodów poprawia 
bezpieczeństwo pie-
szych i rowerzystów 
oraz zwiększa konku-
rencyjność komuni-
kacji publicznej. Sam 
obszar podlega z kolei 
wpływowi projektów 
wdrażanych w innych 
obszarach. Rozwiąza-
nia z zakresu planowa-
nia urbanistycznego 
i różnorodne innowacje Zmodernizowana	droga	w	Malmö

Kontrola ruchu
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technologiczne mogą również skłonić mieszkańców do wyboru środków komuni-
kacji przyjaznych środowisku. 

Przykład Lund pokazuje, że choć decyzja o pójściu drogą zrównoważonego roz-
woju zapadła pod koniec lat sześćdziesiątych, pierwsza wersja strategii Lunda-
MaTs została przyjęta dopiero w 1998. Od tego czasu doszło do poważnych zmian 
nie tylko w strukturze transportu, lecz również w nastawieniu mieszkańców. Nie 
należy zatem oczekiwać, że podobne zjawisko nastąpi w Zabrzu w krótkim czasie 
− zmiana zachowań jest zadaniem długofalowym i wymaga stosowania cyklicz-
nych działań i środków.

Lund	w	latach	60	i	dziś,	fotografia	(górna	prawa	i	lewa):	Miasto	Lund	
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Krąg 4 Propozycje projektów w zakresie ruchu drogowego

Redukcja hałasu 
Z danych dostarczonych przez Wydział Ekologii w Zabrzu wynika jednoznacznie, 
że hałas jest jednym z najważniejszych problemów Zabrza. W wielu obszarach 
wokół głównych arterii komunikacyjnych poziom hałasu przekracza 60 dB, jest 
to więc poziom, który wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób serca. Duńscy 
naukowcy wykazali związek pomiędzy poziomem hałasu związanego z ruchem 
ulicznym na obszarach mieszkalnych a liczbą zawałów [28]. Z tego powodu istot-
ne staje się zredukowanie ruchu ulicznego w strefach najgęściej zaludnionych 
oraz dalszy rozwój systemów ekranów akustycznych wokół tras szybkiego ru-
chu. Innym czynnikiem wpływającym na poziom hałasu jest nawierzchnia. Duże 
powierzchnie ulic w Zabrzu wyłożone są kostką zwiększająca hałas przejeżdża-
jących samochodów.  Przykład Hamburga wskazuje, że wypełnienie przestrzeni 
między kostkami smołą przyczynia się do redukcji hałasu, a jednocześnie zacho-
wuje walor estetyczny starego bruku.

Prośrodowiskowe utrzymanie dróg 
Konserwacja dróg jest zadaniem nieuniknionym i kosztownym. Stosowanie roz-
wiązań przyjaznych środowisku nie tylko ogranicza negatywny wpływ prac na 
środowisko naturalne, ale pozwala również na zmniejszenie kosztów operacji. 
Prace konserwacyjne nasilają się zimą, kiedy z dróg usuwa się śnieg i lód i używa 
się soli lub substancji odladzających czy też przeciwoblodzeniowych. 

Istnieją również innowacyjne rozwiązania, dzięki którym od-
ladzanie jest procedurą bardziej skuteczną i wydajną. Dzięki 
czujnikom umieszczonym na słupach oświetleniowych stało 
się możliwe rozpoznawanie aktualnych warunków drogo-
wych i obliczanie najbardziej efektywnych tras pojazdów 
usuwających śnieg. One same, również wyposażone w czujni-
ki, mogą sterować dyszami i odpowiednio dozować substan-
cje odladzające. Pozwala to na oszczędność środków che-
micznych i obniża nie tylko wydatki budżetowe, lecz sprzyja 
również ochronie środowiska.

Środki te, 
zapewniając czystą i bezpieczniejszą 
nawierzchnię, wywierają negatywny 
wpływ nie tylko na środowisko ale 
również na jezdnię i samochody, powo-
dując erozję asfaltu i korozję pojazdów. 
Należy zatem oczyścić i umyć na-
wierzchnie dróg po zakończeniu okre-
su zimowego oraz rozważyć używanie 
środków bardziej przyjaznych środo-
wisku.

Pojazdy i paliwa 
Olej napędowy, benzyna i biopaliwa różnią się co do poziomu emisji CO2, NOx 
i PM. Miasto powinno zapewnić łatwy dostęp do paliw alternatywnych w stosun-
ku do benzyny i oleju napędowego. Planowany obecnie zakład produkujący bio-
gaz może mieć przełomowe znaczenie dla wprowadzenia tego typu paliw jako 
substancji napędowych dla autobusów miejskich. Warto również zaznaczyć, że 
Polska jest obecnie jednym z wiodących rynków systemów LPG, które są rozwią-
zaniem bardziej przyjaznym środowisku.
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Wprowadzenie na rynek nowego samochodu Tesli Model 3, to najbardziej udany start produktu 
w historii. 325 000 rezerwacji oznacza zysk ze sprzedaży w wysokości 14 miliardów dolarów [29]. 
Nigdy wcześniej tak wiele osób nie złożyło zamówienia na samochód w pierwszym tygodniu 
jego produkcji. Oznacza to jednocześnie nowy trend w dziedzinie czynników wpływających na 
decyzję o wyborze samochodu. W niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych i Europy Pół-
nocnej to właśnie samochód Tesli stał się obecnie wyznacznikiem statusu społecznego. Stały 
wzrost dochodów oraz rosnąca liczba rejestracji samochodów w Polsce pozwalają przypusz-
czać, że w przyszłości coraz więcej osób będzie zainteresowanych kupnem nowego samochodu, 
w tym pojazdów o napędzie elektrycznym. Na poziomie krajowym rozwój stacji ładowania oraz 
tworzenie zachęt ekonomicznych może zmienić wyznacznik statusu społecznego z „posiadania 
samochodu” na „posiadanie samochodu elektrycznego”. 

Warto jednak pamiętać, że samochód elektryczny jest rozwiązaniem ekologicznym w takim 
stopniu, w jakim w sposób ekologiczny produkowana jest energia elektryczna służąca do jego 
napędzania. Historia pierwszego modelu Tesli używanego w Singapurze wskazuje, że pomimo 
nieemitowania CO2, w wyniku napędzania energią elektryczną produkowaną z węgla i gazu 
ziemnego samochód i tak przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Tesla Model S 
z omawianego przypadku singapurskiego zużywa 444 Wh/km czyli ekwiwalentu emisji CO2 
w wysokości 222g/km – ilości produkowanej przez SUV lub samochód dostawczy [30]. Rozwo-
jowi infrastruktury dla samochodów elektrycznych powinien zatem towarzyszyć wzrost udziału 
energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym kraju.

Ścisłe ograniczenie prędkości 
Daje się łatwo zauważyć, że wielu kierowców w Zabrzu przekracza dozwoloną 
prędkość. Wprowadzanie ograniczeń prędkości i ich skuteczne egzekwowanie 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz do zmniejszenia liczby i dotkli-
wości wypadków drogowych. Instalowanie progów zwalniających jest jednym 
z łatwych do zastosowania środków, które oprócz obniżenia prędkości powodu-
ją również spadek poziomu hałasu i wzrost bezpieczeństwa rowerzystów i pie-
szych. 

Próg	zwalniający	w	Lund
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Kontrola ruchu 
Kontrola ruchu to pojęcie szerokie, które obejmuje na przykład wyznaczanie osob-
nych pasów ruchu dla wybranych środków transportu lub wspólnie używanych 
samochodów. W niektórych miastach oznacza to zezwolenie na poruszanie się 
pasem dla autobusów lub priorytet w dostępie do miejsc parkingowych dla sa-
mochodów o napędzie elektrycznym, co stanowi zachętę do kupowania tego typu 
pojazdów. Inną zaletą systemu jest fakt, że promuje on praktykę wspólnego korzy-
stania z samochodu.

Zrównoważony transport drogowy 
Obszar ten koncentruje się na globalnym obniżeniu emisji systemu transporto-
wego i obejmuje takie zagadnienia, jak wybór materiałów na nawierzchnię, strefy 
ograniczonej prędkości, typy skrzyżowań, przekształcanie skrzyżowań w ronda, 
a nawet sadzenie drzew i roślin zwiększających atrakcyjność miejsca i poprawia-
jących jakość powietrza.

Zmodernizowana	ulica	w	Malmö
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Ruch pieszych
Ruch pieszych jest sposobem przemieszczania się, 
który jest korzystny z punktu widzenia ilości wyma-
ganego miejsca oraz ze względu na brak zanieczysz-
czeń i korzystny wpływ na stan zdrowia. Mimo to ruch 
pieszych jest często niedoreprezentowany w wielu 
strategiach mobilności. Dlatego właśnie zdecydowali-
śmy się podkreślić zalety chodzenia i wydzielić ruch 
pieszych jako osobny obszar reformy. Piesi na ulicach 
i w centrum miasta tworzą atmosferę miasta żywego 
i dynamicznego, co zwiększa jego atrakcyjność. To 
z kolei zachęca przedsiębiorców do otwierania skle-
pów lub kawiarni w centrum miasta. Zwiększanie licz-
by pieszych w centrum miasta pozwala na czerpanie 
korzyści ekonomicznych wynikających z rewitalizacji 
dotychczas niewykorzystywanych przestrzeni komer-
cyjnych. Kolejną zaletą promowania ruchu pieszych 
jest wpływ takiego rozwiązania na rozwój turystyki 
w mieście.

Sprawą kluczową dla ruchu pieszych jest stworzenie 
bezpiecznego i przyjemnego otoczenia dla mieszkań-
ców i gości. Sposobem na zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa drogowego mogą być ograniczenia prędkości. 
Kolejnym rozwiązaniem jest tworzenie przejść dla pie-
szych, które zwiększają widoczność pieszych na zakrę-
tach, przejściach i po zmroku. Poczucie bezpieczeństwa 

ma wpływ nie tylko na miejsca, w którym pojawiają się piesi, ale również na to, 
o jakich porach decydują się oni na przechodzenie przez miasto. Okolice nieoświe-
tlone, nieprzycięte krzewy i wyludnione przestrzenie mogą wpłynąć negatywnie 
na poczucie bezpie-
czeństwa i zniechę-
cać do chodzenia 
pieszo. Dobrze za-
planowane oświe-
tlenie, pozwalające 
na widzenie i bycie 
widzianym ma klu-
czowe znaczenie 
dla wzrostu poczu-
cia bezpieczeństwa 
[31]. Zwiększenie 
l iczby pieszych 
może potencjalnie 
poprawić bezpie-
czeństwo w okolicy, 
ponieważ obecność 
osób przechodzą-
cych może działać 
jak system natural-
nego nadzoru. Takie 
działania jak wprowadzanie zieleni, wyciszanie ruchu drogowego i zezwalanie 
sklepom i kawiarniom na korzystanie z przestrzeni na zewnątrz wpływają na 

Fotografia	–	kolaż	Tunavägen/E22,	Lund,	AuTORZy:	S.	Pe-
ter,	I.	Phadtare	&	P.	udomcharoenchaikit
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atrakcyjność ulicy jako miejsca spacerów. Innowacyjne oświetlenie typu LED może 
również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności dróg dla pieszych i wpłynąć 
pozytywnie na obraz miasta. 

Ważną kwestią jest również bezpie-
czeństwo dzieci, które powinny móc 
poruszać się w sposób bezpieczny, 
co oznacza, że również ich potrzeby 
należy wziąć pod uwagą analizu-
jąc rozwiązania dla ruchu pieszych. 
To samo odnosi się do osób star-
szych, dla których poruszanie się 
pieszo stanowi ulubioną, a czasem 
również jedyną formę mobilności. 
Możliwość dotarcia do supermar-
ketu i załatwienia spraw w okolicy 
wzmacnia poczucie pewności siebie 
osób starszych i zapewnia im cie-
szenie się swobodą poruszania się. 
Ze względu na starzenie się popu-
lacji Zabrza przy planowaniu ruchu 
pieszych należy uwzględnić kwestię 
dostępności infrastruktury dla osób 
starszych. Jednocześnie sam fakt 
zwrócenia uwagi na potrzeby grupy 
o ograniczonej mobilności poprawia 
ogólne bezpieczeństwo ruchu.

Zmodernizowana	ulica	w	Malmö
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Krąg 4: propozycja projektu ruchu pieszych

Plan ruchu pieszych
Plan poświęcony ruchowi pieszych jest skutecznym narzędziem promocji ruchu 
pieszego jako ważnego środka transportu. Plan taki powinien brać pod uwagę 
obecną sytuację, jak i wizję ruchu pieszego w przyszłości. Dodatkowo powinien 
on zostać uzupełniony o propozycje projektów i plany działań, których celem by-
łoby stworzenie atrakcyjnego otoczenia, zwiększającego korzyści płynące z po-
ruszania się pieszo. Wiąże się to z identyfikacją tych elementów głównych tras 
komunikacyjnych, które mogą zostać udoskonalone oraz stworzenia atrakcyjniej-
szej i bezpieczniejszej przestrzeni w ogóle. Dużą rolę w tworzeniu planu odgry-
wać mogą badania opinii, dzięki którym pozyskuje się wiedzę na temat życzeń 
i potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Badania takie pomagają w identyfikacji 
obszarów priorytetowych.

Dostępność fizyczna
Oprócz bezpieczeństwa i atrakcyjności przestrzeni dla pieszych ważną rolę w tym 
obszarze reformy odgrywa kwestia fizycznej dostępności. Miasto powinno być 
przyjazne wszystkim mieszkańcom, co oznacza, że drogi dla pieszych muszą zo-
stać zaprojektowane w ten sposób, by umożliwiały wygodne poruszanie się osób 
niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych. Środkami zapewniającymi dostęp-
ność są między innymi podjazdy w miejsce stopni czy przejścia dla pieszych do-
stosowane do osób niedowidzących i niewidomych.

Bezpieczne środowisko zewnętrzne
Poczucie bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w ruchu pieszych. Skutecznym 
sposobem identyfikacji obszarów niebezpiecznych lub postrzeganych może być 
odbywanie spacerów kontrolnych (safety walks). Jednym ze sposobów zwiększa-
nia bezpieczeństwa obszarów związanych z ruchem pieszych jest instalowanie 
wzdłuż ciągów pieszych inteligentnego i atrakcyjnego pod względem estetycz-
nym oświetlenia. Oczywiście bezpieczeństwo pieszych to nie tylko kwestia ry-
zyka związanego z ruchem samochodów lub rowerów, ale także z potknięciami 
i upadkami. W tym zakresie bezpieczeństwo pieszych wymaga usuwania liści 
oraz śniegu i lodu z chodników i ścieżek.

Droga	dla	pieszych	w	Lund
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Sport i rekreacja
Nie należy zapominać, że infrastruktura dla pieszych nie służy jedynie do docie-
rania z punktu A do B, lecz również do spacerów, uprawiania sportu i innych dzia-
łań. Zapewnianie tych możliwości w pobliżu miejsc zamieszkania pozwala zre-
dukować konieczność podróżowania. Dobrym przykładem takich rozwiązań są 
na przykład trasy do biegania i siłownie na świeżym powietrzu, które odgrywają 
pozytywną rolę w promowaniu zdrowego stylu życia.

Bezpieczna droga do szkoły
Dzieci są jedną z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo grup pieszych. 
Biorąc pod uwagę ich potrzeby należy pamiętać również o tym, że dzisiejsze dzie-
ci są przyszłymi dorosłymi. Z faktu tego wynika potrzeba zapewnienia im jak naj-
wcześniejszej edukacji w zakresie mobilności zrównoważonej i zachęcanie dzieci 
do spacerów, jazdy rowerem i podróżowania środkami transportu publicznego. 
Zapewnienie dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły wiąże się z koniecznością 
stosowania środków kontroli prędkości w pobliżu szkół i takiego projektowania 
przejść, by dzieci były na nich dobrze widoczne, a nie zasłaniane przez samocho-
dy zaparkowane w pobliżu przejścia. Rozwiązaniom infrastrukturalnym towarzy-
szyć muszą narzędzia miękkie, takie jak kampanie informacyjne organizowane na 
początku roku szkolnego oraz odpowiednia edukacja prowadzona przez szkoły.

Oświetlenie
Ze względu na wagę zagadnienia zdecydowaliśmy się wydzielić kwestię oświe-
tlenia jako osobną propozycję projektu w obszarze ruchu pieszych. Oświetlenie 
to nie tylko środek do zapewnienia bezpieczeństwa, lecz również element wpły-
wający na ogólną atrakcyjność miasta. Istnieje tu również wysoki potencjał do 
wprowadzania innowacji, rozwiązań z zakresu miasta inteligentnego i oszczęd-
ności energii elektrycznej.

Oświetlenie LED w Lund – studium przypadku 

Dobrym przykładem na to, w jaki sposób oświetlenie przyczynia się do stworzenia bezpiecz-
nego środowiska zewnętrznego są rozwiązania zastosowane w mieście partnerskim Zabrza – 
Lund. W sierpniu 2015 roku gmina zdecydowała się zastosować oświetlenie ledowe w przejeź-
dzie podziemnym na skrzyżowaniu autostrady E22 i Tunavägen, z którego korzystają pojazdy, 
piesi i rowerzyści. Modernizacja przejazdu kosztowała 300 000 SEK (32 175 EUR) wydanych na 
infrastrukturę oraz 150 000 SEK (16 087 EUR) związanych z montażem oświetlenia. 

Najważniejszym celem modernizacji było zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności wizualnej 
przejazdu. W wyniku współpracy z projektantem zainstalowano białe i niebieskie oświetlenie 
led dla pieszych i rowerzystów. Białe światło skierowane jest w górę, podczas gdy niebieskie 
żarówki skierowane są w dół. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy widoczni są na całej 
15 metrowej długości przejazdu, a twarze widoczne są z 10 metrów co zwiększa bezpieczeń-
stwo i poprawia samopoczucie pieszych. Pozytywne efekty inwestycji skłoniły gminę Lund do 
rozważenia dalszych modernizacji przejść podziemnych i tuneli [31].
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Ruch rowerowy
Dobrze zorganizowany ruch rowerowy ma znacze-
nie kluczowe dla stworzenia systemu zrównowa-
żonej mobilności. Jesteśmy świadomi, że Zabrze 
stworzyło mapę aktualnych i planowanych ścieżek 
rowerowych. Zostaliśmy również poinformowani 
o przyjęciu strategii dla ruchu rowerowego w Gór-
nośląskim Związku Metropolitalnym. Mając to na 
uwadze wydzieliliśmy obszar reformy poświęcony 
ruchowi rowerowemu, dzięki któremu Zabrze może 
stać się miastem przyjaznym rowerom i zwiększyć 
udział tego środka transportu w ogólnym bilansie 
komunikacyjnym. Osiągnięcie celu, jakim jest osią-
gniecie maksymalnego poziomu mobilności zrów-
noważonej w Zabrzu wymaga zmiany postrzegania 
roweru jako jedynie narzędzia rekreacji i uznanie go 
za środek codziennego transportu.

Największą, bezpośrednią korzyścią ze zwiększenia 
ruchu rowerowego jest obniżenie poziomu zanie-
czyszczeń i hałasu, co jest szczególnie ważne ze 
względu na jakość powietrza w Zabrzu. Dane dostar-
czone przez pana Janusza Famulickiego z Wydziału 
Ekologii wskazują na zależność miedzy ruchem 
w godzinach szczytu, a poziomem zanieczyszczenia, 
które zgodnie z obserwacją wartości PM10 przekra-
cza limity dopuszczalne w UE. Kolejną wartością nie-

zgodną ze standardami UE jest zbyt wysoki poziom hałasu. Obydwa czynniki mają 
negatywny wpływ na nasze zdrowie i zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. 
Wybór roweru zamiast samochodu może wpłynąć na poważne obniżenie pozio-
mu zanieczyszczeń i pomóc miastu w osiągnięciu standardów europejskich. Ruch 
rowerowy pozwala uniknąć zatorów i powoduje odzyskiwanie przestrzeni wzdłuż 
dróg, która wcześniej wykorzystywana była dla celów parkingowych. Kolarstwo 
to aktywność fizyczna poprawiająca stan zdrowia i samopoczucie, co przekłada 
się pośrednio na spadek wydatków na ochronę zdrowia. 

„Dojazd do pracy 
samochodem zajmuje mi  

15 minut, a spacer 
10. Mimo to jadę 
samochodem”.

Przeszkody utrudniające rozwój ruchu ro-
werowego w mieście są rezultatem samo-
napędzającego się mechanizmu przyczyn 
i skutków. Istnieje ogólna tendencja do 
wyboru samochodu nawet w sytuacji, gdy 
nie jest to rozwiązanie optymalne.

Nastawienie to wpływało na taki rozwój in-
frastruktury, który promował samochody, 
w wyniku czego doszło do nieplanowanego 
obniżenia poziomu bezpieczeństwa rowe-
rzystów, którym nie zapewniono osobnych 

pasów ruchu oraz innych rozwiązań umożliwiających podróż rowerem bez ko-
nieczności przemieszczania się razem z samochodami. W rezultacie rower po-
strzegany jest jako nieatrakcyjny środek transportu. Zmiana takiego nastawienia 
nastąpi, kiedy ruch rowerowy stanie się rozwiązaniem bezpiecznym, wygodnym 
i atrakcyjnym dla osób w każdym wieku. 
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Najważniejszym celem sześciu propozycji projektów w obszarze ruchu rowe-
rowego jest uczynienie z roweru atrakcyjnego środka transportu. Jest to proces 
wymagający czasu, ponieważ zmiana nastawienia i codziennych nawyków jest 
zadaniem wyjątkowo trudnym. Jesteśmy jednak przekonani, że zaproponowane 
projekty pomogą Zabrzu stać się miastem przyjaznym rowerom oraz zrealizować 
wizję zrównoważonej mobilności.

Parking	dla	rowerów	w	Lund
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Krąg 4: propozycje projektów w zakresie ruchu rowerowego

Plan rowerowy 
W celu zrealizowania wizji Zabrza jako miasta oferującego więcej przestrzeni dla 
rowerów należy kontynuować rozwijanie planu rowerowego na poziomie mia-
sta, który jednocześnie spełniałby założenia planu przyjętego w całej aglomeracji. 
Stworzenie bezpieczniejszej i efektywniejszej infrastruktury rowerowej wymaga 
przyjęcia jasno określonych ram czasowych dla każdego projektu. Należy skupić 
się na projektowaniu i rozwijaniu sieci połączeń rowerowych. 

Bezpieczeństwo i ochrona 
Zidentyfikowaliśmy szereg narzędzi, któ-
re mogą zostać użyte w celu zmniejszenia 
ruchu samochodów i zwiększenia ruchu 
rowerów. Środowisko bezpieczne dla ro-
werów można stworzyć wprowadzając 
ograniczenia prędkości, stosując sygna-
lizację świetlną umożliwiającą rowerom 
pierwszeństwo przejazdu przez skrzy-
żowanie oraz tworzenie tras rowero-
wych skracających czas podróży. Innym 
sposobem jest używanie oznakowania 
nakazującego kierowcom samochodów 
obniżenie prędkości i pozostanie na 
przydzielonym im pasie. Poziom bezpie-
czeństwa można dodatkowo zwiększyć 
za pomocą właściwego oświetlania tras 

rowerowych zarówno tych będących częścią jezdni, jak i niezależnych. Instalowa-
nie stojaków dla rowerów oraz budowanie zamkniętych garaży może zmniejszyć 
ryzyko kradzieży.

Nowe koncepcje 
Przykładem nowej koncepcji jest system wypożyczania rowerów publicznych, 
które służą do pokonywania krótkich tras na terenie miasta. Rowery można wy-
pożyczać na kilka minut, parę godzin lub cały dzień. Innym pomysłem jest za-
kładanie internetowych forów informacyjnych poświęconych projektom rowero-
wym. Fora takie pozwalają mieszkańcom śledzić i komentować przedsięwzięcia 
związane z ruchem rowerowym w mieście.

Malmö	–	parking	rowerowy	przy	stacji	kolejowej	

Stacja	wypożyczania	rowerów	w	Lund
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Infrastruktura 
Celem przedstawianej tu propozycji jest stworzenie i udoskonalenie infrastruktu-
ry rowerowej, która będzie w stanie zachęcić mieszkańców do ruchu rowerowe-
go. Kluczowym elementem projektu jest namysł nad sposobem zapewnienia bez-
piecznych tras rowerowych, poprawą stanu 
tras o dużym natężeniu ruchu oraz metoda-
mi budowy dróg rowerowych: stosowanie 
nawierzchni z kostki lub płyt, dostosowy-
wanie istniejących dróg lub tworzenie tras 
alternatywnych.

Eksploatacja i utrzymanie 
Projekty w tym obszarze związane są głow-
nie z infrastrukturą, choć zawierają rów-
nież aspekty dodatkowe. Publiczne pompki 
rowerowe, utrzymywanie znaków drogo-
wych i przygotowanie planu awaryjnego na 
wypadek niekorzystnych warunków pogo-
dowych to niektóre z możliwych do zasto-
sowania środków.  

Szkolenia i kampanie 
Celem projektu jest stworzenie kampanii 
edukacyjnych i informacyjnych na rzecz 
zmiany zachowań i nastawienia wobec ro-
weru jako środka codziennej komunikacji. Istotą jest tu podkreślanie zalet tego 
ruchu rowerowego i działanie na rzecz tworzenia środowiska bezpiecznego dla 
rowerzystów. Stwarza to możliwość pracy pracowników miejskich z różnymi spo-
łecznościami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. w działaniu na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa rowerzystów oraz w zakresie edukacji i informacji.

Studium przypadku – wypożyczalnia Nextbike w Opolu. 

Przykładem udanego wprowadzenia systemu wypożyczania rowerów na Górnym Śląsku jest 
miasto Opole o populacji 126 tysięcy mieszkańców. W czerwcu 2012 wdrożono pierwszą fazę 
systemu wypożyczania rowerów, tworząc kilka stacji wypożyczania wokół dworca centralnego. 
System ten oparty jest na założeniu, że powinien on promować współpracę wielu typów trans-
portu publicznego przy tworzeniu intermodalnego łańcucha komunikacyjnego, który cechować 
powinna łatwość użycia, elastyczność i niskie ceny.  System wykorzystuje aplikację na telefon 
komórkowy i można z niego korzystać po rejestracji, stworzeniu konta i wpłaceniu depozytu 
w wysokości 10 zł. Wypożyczenie roweru na okres 20 minut jest bezpłatne, godzina jazdy kosztu-
je 2 złote, a każda dodatkowa 4 zł. Dziś system składa się z 16 stacji i 164 rowerów. W roku 2015 
system zanotował około 70 000 wypożyczeń, co oznaczało wzrost o 19% w stosunku do roku 
poprzedniego oraz dalszy 36 procentowy wzrost liczby użytkowników. W okresie od roku 2012 
do 2015 system był wykorzystywany przez 15 000 użytkowników, którzy dokonali około 234 000 
wypożyczeń. Według Nextbike Polska w roku 2015 statystycznie system zyskiwał jednego użyt-
kownika co 30 minut, a średnia długość wypożyczenia wynosiła 22 minuty. W celu promowania 
i wdrażania koncepcji publicznych wypożyczalni rowerów Nextbike Polska prowadzi szereg dzia-
łań promocyjnych, takich jak pikniki w każdy weekend maja, na których oferuje się możliwość 
darmowego wypożyczenia roweru na godzinę. Wypożyczanie rowerów jest rozwiązaniem pro-
ekologicznym i prozdrowotnym, przyczyniającym się do budowania profilu miasta sprzyjającego 
zrównoważonej mobilności.

Pompka	rowerowa	w	Lund
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Innowacje
Innowacje stanowią nieodzowny element rozwoju 
urbanistycznego. Gwałtowny rozwój technologii in-
formatycznej oferuje szereg rozwiązań, które mogą 
zostać wykorzystane do poprawy mobilności w mia-
stach i sprawić, ze codzienne przemieszczanie się 
będzie wygodniejsze i bardziej zrównoważone. Kon-
cepcja inteligentnego miasta zdobywa orasz szerszą 
popularność. Coraz więcej miast na całym świecie 
eksperymentuje z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii do środowiska miejskiego.

Lampy uliczne mogą stać się superkomputerami, 
które nie tylko zapewniają oświetlenie, ale także sy-
gnał internetowy Li-Fi (Light Fidelity) o szybkości 
ponad 200 Gb/s. Inne są w stanie pozyskiwać i prze-
kazywać informacje na temat ruchu, temperatury na-
wierzchni, poziomu zanieczyszczenia powietrza, itp. 
Korzystając z Internetu przedmiotów każdy miesz-
kaniec może mieć swój wkład w tworzenie warun-
ków, w których każdy może łączyć się z infrastruktu-
rą miejską za pomocą telefonu komórkowego. 

Innowacje mają liczne pozytywne socjoekonomiczne 
skutki, zwłaszcza w dziedzinie redukcji biurokracji, 
optymalizacji zarządzania zasobami miasta, zapew-
niania bezpieczeństwa oraz wygodnego dostępu do 

zasobów. Efekt skali dotyczący dynamicznego rozwoju technologicznego pozwala 
na obniżenie kosztów technologii; co kiedyś należało do dziedziny futurologii jest 
dziś szeroko dostępne.

Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej w północnej części Zabrza oferuje moż-
liwości eksperymentowania z oświetleniem LED i systemem czujników. Współ-
praca w tym zakresie z żywymi laboratoriami może zaowocować nie tylko przy-
ciągnięciem inwestorów zainteresowanych technologiami oświetleniowymi ale 
również uczynić z Zabrza wiodący ośrodek inteligentnych rozwiązań oświetle-
niowych.

Oświetlenie	LED	w	laboratorium	DOLL,	Kopenhaga
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Krąg 4: propozycje projektów w zakresie innowacji

Miejskie żywe laboratoria
Miejskie żywe laboratorium jest koncepcją klastra badawczego otwartego dla 
naukowców, innowatorów, przedsiębiorców i „start-upów” i angażującego szereg 
podmiotów do tworzenia innowacji, eksperymentowania z nowymi technologia-
mi, produktami i usługami w warunkach rzeczywistych, w celu poprawy stanu 
środowiska miejskiego.

Oświetlenie inteligentne
Oświetlenie inteligentne to technologia innowacyjnych słupów oświetleniowych, 
zaprogramowanych w celu oszczędzania energii elektrycznej. Obecnie najpopu-
larniejsze lampy sodowe zużywają 100% energii, świecąc bez przerwy od zmierz-
chu do świtu. Lampy LED mogą zostać zaprogramowane w ten sposób, by zmniej-
szyć użycie energii w okresach o minimalnym natężeniu ruchu (np. od 2 do 5 
rano). Wyposażone w czujniki ruchu mogą one dodatkowo utrzymywać obniżoną 
jasność i wracać do pełnego oświetlania na krótki czas przejazdu samochodu.

Doll – laboratorium fototoniczne w Danii.

Doll to nowa platforma dla rozwoju oświetlenia LED. Jej celem jest tworzenie 
wydajnych i inteligentnych rozwiązań oświetleniowych przy jednoczesnym kre-
owaniu miejsc pracy w przemyśle związanym z tym obszarem. Doll wspiera miasta, 
regiony i przedsiębiorstwa prywatne w rozwijaniu nowych i udoskonalonych roz-
wiązań oświetleniowych. Oświetlenie LED to obiecująca technologia oferująca 
możliwości znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Istotnym elemen-
tem przejścia od tradycyjnej technologii do bardziej zrównoważonych rozwiązań 
jest postawienie na jakość i efektywność energetyczną dla użytkowników końco-
wych. Trzy laboratoria Doll odegrają istotną rolę w procesie przechodzenia do 
nowoczesnych technologii oświetleniowych [33].

Meta dane
Cała gama czujników może pozyskiwać terabajty danych pochodzących z różnych 
pomiarów i przechowywać je w chmurze. Ich gromadzenie i analiza umożliwia 
stałe śledzenie zmian zachodzących w środowisku i efektywną kontrolę, utrzy-
manie i stałe doskonalenie infrastruktury miasta. Dostęp do danych umożliwia 
uczelniom, przedsiębiorstwom i „start-upom” eksperymentowanie i tworzenie 
rozwiązań wspierających przyjazny środowisku styl życia.
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Współpraca regionalna
Prędzej czy później każde miasto aglomeracji śląskiej będzie oferowało cały za-
kres usług elektronicznych, od e-zarządzania po elektroniczne bilety. W związ-
ku z tym, że podobne rozwiązania są sterowane oprogramowaniem tworzonym 
przez różnych programistów 
istnieje ryzyko braku kompaty-
bilności. 

W celu zapewnienia satysfakcji 
i wygody użytkowników cały 
region będzie musiał przyjąć 
zunifikowany system i stworzyć 
jeden cyfrowy mikrokosmos. 
Zabrze powinno przejąć inicja-
tywę w dziedzinie ujednolicenia 
systemów elektronicznych i stać 
się przykładem dla mniej za-
awansowanych miast regionu. 

Internet przedmiotów
Internet przedmiotów jest koncepcją sieci tworzonej 
przez połączone urządzenia i przedmioty. Obecnie 
technologia ta rozwija się dynamicznie w kierunku 
tworzenia inteligentnych domów, w których za pomocą 
telefonu lub tabletu uzyskujemy połączenie z telewi-
zorem, lodówką, klimatyzacją, oświetleniem, zamkami 
do drzwi i innymi urządzeniami. Jak wskazują niektóre 
przykłady, rozwiązania takie mogą zostać zaadaptowa-
ne do środowiska miejskiego, łącząc czujniki, tablice in-
formacyjne, słupy oświetleniowe, sygnalizację świetlną 
i transport publiczny w jeden system dostępny za po-
mocą telefonu komórkowego.

Usługi elektroniczne
Istnieje wiele możliwości dostosowania urządzeń elektronicznych i rozwiązań 
z zakresu e-zarządzania do potrzeb sektora usług publicznych. W kontekście mo-
bilności, jednym z najważniejszych rozwiązań jest system biletów elektronicz-
nych dla środków transportu publicznego.

Autostrada. Wypadek samochodowy. 

Mikrofon zainstalowany w słupie oświetleniowym wychwytuje odgłos kolizji i załącza kamerę, która natychmiast rozpoczy-
na transmisję do najbliższego komisariatu i szpitala. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest odtworzenie przebiegu wypadku 
i ustalenie jego przyczyn. Kolor światła lampy zmienia się na czerwony, co ostrzega nadjeżdżających kierowców i pozwala na 
odpowiednio wczesne obniżenie prędkości. Służby medyczne mogą podjąć natychmiastową decyzję co do rodzaju potrzeb-
nej pomocy. Dzięki połączeniu Li-Fi o prędkości 200 Gb/s zainstalowanemu w słupie oświetleniowym personel szpitala może 
na bieżąco dostarczać osobom przebywającym na miejscu wypadku informacji o charakterze medycznym. 

Tego typu środki reaktywne oraz szereg środków zapobiegawczych są już dostępne i mogą zostać wykorzystane w Zabrzu. 
Elastyczne modele biznesowe i oszczędności wynikające z mniejszej liczby wypadków, urazów i ofiar śmiertelnych sprawiają, 
że technologie te można uznać za rozwiązanie rozsądne i przystępne cenowo.

Karty	transportu	publicznego	w	Lund,	foto-
grafia:	Karl	Baron

Internet	przedmiotów,	ilustracja:	Jeferrb	
via	Pixabay
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Czynniki sukcesu
Opierając się na przykładzie LundaMaTs oraz biorąc pod uwagę metodę PWSP 
zidentyfikowaliśmy cztery czynniki sukcesu dla Zabrza.

Analiza porównawcza (benchmarking)
Każda strategia posiada kilka nieodzownych komponentów, takich jak wizja, mi-
sja, cele i zadania. Ustalenie celów tak ogólnych, jak i szczegółowych wymaga ana-
lizy porównawczej, którą można zdefiniować jako ewaluację opartą na porówny-
waniu osiągnięć ze standardem lub wartością założoną. Określenie takiej wartości 
wymaga zebrania i zgromadzenia podstawowych informacji, co umożliwia zdefi-
niowanie celów oraz określenia stopnia skuteczności wdrażania strategii. 

Analiza kosztów i korzyści

Benchmarking pozwala na gromadzenie różnorodnych danych, które mogą zostać użyte przy 
przeprowadzaniu analizy kosztów pozwalającej na ocenę ogólnych kosztów i korzyści związa-
nych z działaniem lub projektem. Analiza kosztów jest wygodnym narzędziem uzasadniania wy-
datków ponoszonych w związku z ochroną środowiska, które oferuje możliwość określenia war-
tości finansowej kosztów zewnętrznych i korzyści niematerialnych, takich jak czyste powietrze 
czy mniejsza liczba przypadków chorób serca.

Modele biznesowe
Niektóre projekty zaproponowane w czwartym kręgu strategii są kosztochłon-
ne, co powoduje konieczność elastycznego podejścia do nowych modeli bizneso-
wych. 

Partnerstwo państwowo-prywatne (PPP) polega na świadczeniu usług publicz-
nych przez przedsiębiorstwa prywatne. Pozwala ono instytucjom publicznym na 

unikanie płatnych z góry inwestycji kapitałowych 
i przesunięcie ryzyka operacyjnego na podmiot pry-
watny, który z kolei liczyć może na długoterminowe 
zyski. Przykładem skutecznego działania modelu 
PPP jest gmina Sala w Szwecji. Gmina podpisała dzie-
sięcioletni kontrakt z firmą Philips na dostawę, insta-
lację i utrzymywanie oświetlenia ulicznego. Zgodnie 
z umową koszty gminy to 1,9 SEK (203 000 EUR) 
rocznie, co stanowi ekwiwalent kwoty wydawa-
nej poprzednio na pokrycie kosztów operacyjnych, 
energię elektryczną i utrzymanie. W rezultacie Sala 
posiada nowy system oświetlenia typu LED, który 
zapewnia redukcję ogólnych kosztów energii elek-
trycznej o 80%. Philips Szwecja zapewnia działanie 
i serwis systemu, korzystając przez 10 lat z pewności 
zwrotu z inwestycji, a dzięki oszczędnościom wyni-
kającym z bardziej ekologicznych rozwiązań gmina 
zachowuje równowagę budżetową [35]. 

Oświetlenie	LED	w	gminie	Sala,	 
fotografia:	L.	Wünnenberg



57

Współpraca
Wskazywaliśmy już na wagę współpracy miedzy gminą a przedsiębiorstwami, 
samorządami lokalnymi, rządem i podmiotami ponadpaństwowymi. Skutecz-
ność współpracy zewnętrznej zależy jednak od jakości współpracy wewnętrznej. 
Istotne jest zatem, by proces wdrażania strategii odbywał się poprzez kooperację 
między różnymi wydziałami oraz innymi podmiotami publicznymi. Z tego wła-
śnie względu zaproponowany w pierwszym kręgu model PWSP ma znaczenie 
fundamentalne. Zapewnienie wielopoziomowego zaangażowania pracowników 
miejskich ma o wiele większe znaczenie niż organizowanie spotkań szefów wy-
działów. Konieczne jest również stworzenie grup roboczych złożonych z różnego 
typu specjalistów, w tym konsultantów zapewnianych przez uczelnie lub podmio-
ty prywatne, które działać będą w oparciu o jasno sformułowane oczekiwania.

Większość propozycji projektów włączonych w strategię zakłada zaangażowanie 
specjalistów z wielu wydziałów urzędu miejskiego oraz innych instytucji publicz-
nych. Stworzenie strategii parkingowej wymaga na przykład utworzenia grupy 
roboczej składającej się przedstawicieli wydziału planowania, strategii, infra-
struktury, itp. 

Każda z grup musi posiadać przewodniczącego, jasny podział zadań pomiędzy 
specjalistów, uzgodniony plan pracy i regularnych spotkań. Istotną kwestią jest 
również wybór wskaźników, dzięki którym możliwe będzie wskazanie celów 
działania oraz stała ewaluacja przebiegu prac. Należy również pamiętać o zaan-
gażowaniu przedstawicieli społeczności lokalnej w pracę zespołów roboczych 
bezpośrednio lub w charakterze obserwatorów. Innym sposobem na zaangażo-
wanie społeczności lokalnej są konsultacje społeczne lub zaangażowanie liderów 
lokalnych do grup roboczych.

Przejrzystość
Każda osoba zaangażowana w realizację strategii powinna podzielać jej ogólną 
wizję oraz rozumieć podział ról i zadań. W naszym ujęciu przejrzystość oznacza 
nie tylko dostęp do informacji i mechanizmy egzekwowania odpowiedzialności 
lecz również jasny podział zadań, który można osiągnąć stosując metodę zarzą-
dzania typu PWSP. 

Rola i zakres odpowiedzialności każdej osoby zaangażowanej we wdrażanie stra-
tegii mobilności określona zostaje na etapie planowania. Przejrzysta alokacja 
zadań przyczynia się do stworzenia dobrego klimatu psychologicznego i wzro-
stu skuteczności działania. Należy również pamiętać, ze oprócz świadomości 
sposobu podziału obowiązków na etapie realizacji zadań, rzeczą równie istotną 
jest świadomość, że rezultat prac zostanie poddany weryfikacji. Faza realizacji 
pozwala osobom zaangażowanym w prace na proponowanie własnych pomysłów 
na udoskonalanie strategii. Istotne jest również, by podczas regularnych spotkań 
roboczych każdy miał możliwość formułowania uwag oraz był świadomy faktu 
istnienia jasno określonych  terminów wykonania zadań. 
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Podsumowanie
Zabrze posiada silne i kompetentne kierownictwo, przekonane o potrzebie stwo-
rzenia jasnej wizji zrównoważonej mobilności. Nasza strategia oferuje możliwość 
czerpania z doświadczeń miasta partnerskiego Zabrza − Lund. Tworzenie i wdra-
żanie strategii wymaga inwestycji w zasoby ludzkie, a kluczowym czynnikiem 
warunkującym sukces jest weryfikacja działań za pomocą metody PWSP. Zabrze 
przygotowuje kilka bardzo dużych projektów związanych z kwestiami mobil-
ności, znajdujących się obecnie w fazie planowania. Jednym z nich jest centrum 
IKEA, choć projektem związanym bezpośrednio z zagadnieniem mobilności jest 
zintegrowane centrum komunikacyjne. Na podstawie przeprowadzonych dys-
kusji i analiz chcielibyśmy zdecydowanie zalecić przeanalizowanie możliwości 
przeniesienia lokalizacji centrum w kierunku północnym. Planowane projekty 
będą kształtowały rozwój Zabrza przez następne dziesięciolecia nie tylko w ob-
szarze mobilności, lecz również zrównoważonego rozwoju. Czy motorem naszych 
działań jest zrównoważony rozwój? Czy możemy wybrać inną opcję? Dysponując 
odpowiednimi narzędziami, jasną wizją, wykonalną strategią wspomaganą przez 
PWSP, Zabrze może zintensyfikować proces przechodzenia z „czerni” do „zieleni” 
i stać się liderem zrównoważonej mobilności w regionie.
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team ZabrZe

Autorzy raportu są studentami studiów magisterskich zarządzania i polityki 
środowiskowej w międzynarodowym instytucie przemysłowej ekonomii śro-
dowiska (international institute for industrial environmental economics 
(iiiee) na uniwersytecie w lund. Utworzony w roku 1994 instytut angażował 
się początkowo w rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień natury środo-
wiskowej i przemysłowej w obszarze przemysłowej ekonomii środowiska. Dziś 
iiiee koncentruje się na rozwijaniu strategii zrównoważonego rozwoju, wyko-
rzystując przy tym najnowsze techniki badan interdyscyplinarnych, wysokiej 
jakości innowacyjną edukację oraz efektywną komunikację i partnerstwo. 

IIIEE rozwija również wiedzę na temat sposobów 
pobudzania procesu przechodzenia do gospodar-
ki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Misją iiiee jest 
promowanie zrównoważonych rozwiązań, przyjmo-
wanych dzięki aktywności władz publicznych i przed-
siębiorstw na poziomie międzynarodowym, krajowym 
i lokalnym poprzez ocenę procesów zarządzania, ewa-
luację instrumentów polityki i modeli biznesowych 
oraz poszukiwanie wizji i scenariuszy dla zrównowa-
żonej przyszłości.

Mascha	Menny pochodzi z Niemiec i jest absolwent-
ką Wydziału Prawa Uniwersytetu Hamburskiego. 
W trakcie studiów Mascha specjalizowała się w pra-
wie ochrony środowiska, prawie budowlanym oraz 

prawie administracyjnym dla biznesu. Swoje studia zakończyła pierwszym egza-
minem państwowym. Po studiach pracowała jako aplikant w międzynarodowej 
firmie prawniczej, zajmując się przede wszystkim prawem zamówień publicz-
nych i regulacjami dotyczącymi energii odnawialnej. Obecnie jest studentką 
studiów magisterskich na kierunku Zarządzania i Polityki Środowiskowej. 

Robert	 rodriguez posiada obywatelstwo szwecji i stanów zjednoczonych. 
Ukończył licencjackie studia humanistyczne na ball state university. Przed 
rozpoczęciem studiów robert pracował przez wiele lat w przemyśle farma-
ceutycznym jako technik i konsultant, po czym założył własną firmę.

Daniel	 Ssekatawa pochodzi z Ugandy i jest absolwentem wydziału Techno-
logii Środowiskowej i Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu w Kyambo-
go. Po ukończeniu studiów Daniel przeszedł szkolenie w międzynarodowym 
przedsiębiorstwie wydobywającym i produkującym ropę naftową Tullow Oil 
w Ugandzie jako doradca do spraw ochrony środowiska. Do jego zadań nale-
żała kontrola i monitoring zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz 
bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac wydobywczych. Obecnie studiuje 
zarządzanie i politykę środowiskową na IIIEE.

Žygimantas	Zabieta pochodzi z Litwy. Posiada stopień licencjacki z politolo-
gii i stosunków międzynarodowych uzyskany na Uniwersytecie Wileńskim. Žy-
gimantas prowadzi wykłady z zakresu przywództwa i wystąpień publicznych 
i jest aktywnym członkiem stowarzyszenia zawodowego na Litwie oraz akty-
wistą politycznym zaangażowanym w obszarze mediów społecznościowych. 
Pracując jako woluntariusz w sektorze organizacji pozarządowych dał się 
poznać jako twórca idei i planów strategicznych oraz silny lider. Žygimantas 
otrzymał European Youth Democracy Prize za wkład w zwiększenie zaangażo-
wania politycznego młodzieży na Litwie, jest również członkiem społeczności 
World Economic Forum Global Shapers. Przed rozpoczęciem studiów na Uni-
wersytecie w Lund angażował się w działania sektora kreatywnego w dziedzi-
nie sztuki cyfrowej na Litwie.

Team	Zabrze
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