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Słownik pojęć używanych w programie
Bike and Ride (B+R) – system podróży łączonych, umożliwiający dojazd rowerem do węzła
przesiadkowego, pozostawienie roweru na parkingu publicznym i kontynuowanie podróży
środkami transportu zbiorowego.
Kiss and Ride (K+R) - system podróży łączonych, umożliwiający podwiezienie samochodem
pasażera do węzła przesiadkowego i krótki postój w celu wysadzenia, lub zabrania
podwożonej osoby.
MaaS (ang. „Mobility as a Service”) - koncepcja, w której potrzeby pasażerów są zaspokajane
za pomocą jednej usługi, która łączy ofertę wielu przewoźników z wykorzystaniem wszelkich
środków transportu (w tym komercyjnych, np. wypożyczanych hulajnóg czy samochodów
elektrycznych), systemy nawigacji oraz technologie płatności. Z takiej połączonej oferty
pasażer może skorzystać najczęściej za pomocą dedykowanej aplikacji.
Mobilność - skłonność osób i zdolność towarów do przemieszczania się w systemie
transportowym, mierzona liczbą podróży odbywanych w dobie.
Organizacja ruchu - rozwiązania w zakresie m.in. geometrii drogi, oznakowania poziomego i
pionowego, sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podróż - przemieszczenie się od źródła do celu pieszo lub z wykorzystaniem środków
transportu (np. podróż dom – praca).
P+R - system podróży łączonych, umożliwiający dojazd samochodem do węzła
przesiadkowego, pozostawienie samochodu na parkingu publicznym i kontynuowanie
podróży środkami transportu zbiorowego.
SPPN - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
Strefa Tempo 30 - jedna z metod uspokojenia ruchu kołowego w miastach. W strefie Tempo
30 obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz., zmniejszenie prędkości
wymusza się m.in. trwałymi elementami umieszczanymi bezpośrednio na drodze.
Strefa czystego transportu (SCT) - to wyznaczony w mieście obszar, do którego nie mogą
wjeżdżać pojazdy uznane za te, które emitują nadmierną ilość toksycznych spalin.
Transportochłonność - miernik jakości systemu transportowego, wyrażony pracą
przewozową odbywaną w poszczególnych podsystemach transportowych (pojazdokilometry
w sieci, osobogodziny, itp.).
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Transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w
określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej.
Woonerf - rodzaj ulicy w mieście, na której położono nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjność przestrzeni przy zachowaniu miejsc
parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów.
Zachowania transportowe - zbiór zachowań w systemie transportowym, związanych z
wykonywaniem podróży, wyborem początku i końca podróży, czasu podróży, trasy przejazdu
i środka transportu.
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Wprowadzenie
Podstawy formalne programu
W 2018 roku Warszawa przyjęła strategię rozwoju pt. „Strategia #Warszawa2030”1. Strategia
jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta. Stanowi wynik
wspólnej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów różnych branż, organizacji
pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy. Określa wizję miasta w 2030 r. Stawia przed
miastem strategiczne cele rozwojowe, których realizacja ma wprowadzić tę wizję w życie.
Rozwinięciem każdego celu strategicznego są cele operacyjne.
Do realizacji celów „Strategii” w praktyce potrzebne są programy wykonawcze, czyli
odrębne dokumenty wskazujące konkretne działania. Programy sporządza się dla
poszczególnych celów operacyjnych. Niniejszy „Program zrównoważonej mobilności dla
m.st. Warszawy do roku 2026” stanowi program wykonawczy dla celu operacyjnego 3.3
„Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”, stanowiącego część celu
strategicznego 3. „Funkcjonalna przestrzeń”.
Rysunek 1. Drzewo celów Strategii #Warszawa2030

Programy wykonawcze są przypisane do poszczególnych celów operacyjnych, ale
jednocześnie są ze sobą powiązane. Wpływają na siebie wzajemnie i wspierają realizację
pozostałych programów i celów strategii. Realizacja niniejszego Programu silnie wiąże się
z realizacją pozostałych celów operacyjnych w ramach celu strategicznego 3. „Funkcjonalna
1

Strategia została przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXVI/1800/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
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przestrzeń” (3.1. „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej”, 3.2. „Żyjemy w czystym
środowisku przyrodniczym”), a także celów operacyjnych w ramach celu strategicznego
2. „Wygodna lokalność” (2.2. „Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu”, 2.3.
„Korzystamy z usług blisko domu”).
Dodatkowo, Warszawa jako członek organizacji C402 (C40 Cities Climate Leadership Group),
zrzeszającej 97 miast współdziałających na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
jest zobowiązana do podejmowania wspólnych inicjatyw i deklaracji mających na celu
przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Sygnatariusze zobowiązani są m.in. do:
 planowania przestrzennego promującego ruch pieszy, rowerowy i transport publiczny,
 zwiększania udziału podróży pieszych oraz rowerowych w ogólnej liczbie podróży w
mieście,
 zwiększania udziału podróży transportem publicznym oraz transportem współdzielonym
w ogólnej liczbie podróży w mieście,
 zmniejszenia liczby samochodów zasilanych paliwami stałymi na ulicach miast.

Zakres programu
Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników
ruchu? Jak sprawić, aby system transportowy był przyjazny dla jego użytkowników i
efektywny? Jak optymalnie inwestować środki finansowe, aby to osiągnąć? Program
Zrównoważonej Mobilności ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania. Wskazuje
szczegółowe cele i działania. Określa, jakie środki będą przeznaczone na ich realizację.
Realizacja Programu jest przewidziana na okres do roku 2026. W zakresie Programu mieszczą
się długoterminowe zadania i kierunki działań inwestycyjnych realizowane za pomocą
zdefiniowanych typów projektów.
Program nie obejmuje natomiast procesów, które wynikają ze zobowiązań miasta albo z
obowiązków ustawowych (np. utrzymanie dróg, utrzymanie transportu publicznego). Są one
realizowane i finansowane niezależnie od ustaleń Programu.

Koncepcja zrównoważonej mobilności
Sposób, w jaki przemieszczamy się po mieście (inaczej nasze zachowania transportowe) jest
ściśle powiązany ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Rozległość miasta,
zwartość jego zabudowy, stopień przemieszania i koncentracji funkcji zabudowy na
2

Więcej informacji o założeniach organizacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.c40.org/
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poszczególnych terenach – mają wpływ na to, jakie odległości musimy pokonywać w
codziennej drodze do pracy, szkoły, sklepów i usług. Im bardziej rozproszona zabudowa, im
bardziej monofunkcyjne obszary (zdominowane przez jedną funkcję – np. budynki
mieszkalne lub biurowce) – tym większe zazwyczaj są te odległości i tym większe
zapotrzebowanie na transport.
Efektywna struktura miasta to taka, która jest zwarta i policentryczna, i w której następuje
mieszanie funkcji mieszkaniowej, usługowej i nieuciążliwej produkcji (tzw. miks
funkcjonalny), a nie ich segregowanie. W takiej strukturze miejsca zamieszkania, miejsca
pracy i miejsca naszych codziennych aktywności są położone bliżej siebie. Hierarchiczna sieć
centrów lokalnych i centrów wyższego rzędu sprzyja zaspokojeniu możliwie wielu potrzeb
mieszkańców blisko domu oraz równoważeniu roli centrum ogólnomiejskiego jako głównego
celu codziennych podróży. Im krótsze są odległości naszych podróży, tym więcej ich możemy
odbywać pieszo i tym mniej jesteśmy zależni od środków transportu.
Powyższe zależności posłużyły do sformułowania celów strategii rozwoju miasta oraz założeń
do projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3.
Strategia (w celach strategicznych 2. i 3.) stawia za cel kształtowanie miasta jako wygodnego
do życia i funkcjonalnego. Zakłada kształtowanie struktury Warszawy jako zwartej i
policentrycznej – z centrum ogólnomiejskim oraz siecią centrów dzielnicowych i lokalnych.
Zakłada przeciwdziałanie „rozlewaniu się” miasta. Kształtowanie przyjaznego systemu
transportowego jako cel operacyjny strategii jest zatem wpisane w szeroki kontekst
urbanistyczny i przestrzenny.
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI dostrzega współzależności pomiędzy naszymi
zachowaniami transportowymi i strukturą miasta, a także systemem transportowym oraz
jakością środowiska i przestrzeni miejskiej. Te zależności zobrazowano na rysunku 2 (na
następnej stronie).

3

Więcej informacji dotyczących nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
można uzyskać na stronie internetowej https://architektura.um.warszawa.pl/-/raporty-z-planowania-studium
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Rysunek 2. Zależności pomiędzy strukturą miasta, systemem transportowym, zachowaniami
transportowymi oraz przestrzenią

Stan niepożądany

TRANSPORTOWY
MIESZKAŃCÓW

PRZESTRZEŃ

ZACHOWANIA

SYSTEM

STRUKTURA MIASTA

Stan pożądany

Źródło: opracowanie własne
9

1. STRUKTURA MIASTA. Zwarta, policentryczna struktura miasta ułatwia planowanie
efektywnej sieci transportowej i organizację transportu zbiorowego – ich koszty są niższe.
Sprzyja zainteresowaniu podróżami pieszo i rowerem, ze względu na krótkie odległości.
Rozproszona zabudowa i monofunkcyjność obszarów powodują wzrost zapotrzebowania na
podróże (transportochłonność) i spadek efektywności transportu zbiorowego.
2. SYSTEM TRANSPORTOWY. Dobrze rozwinięty, sprawny i traktowany priorytetowo transport
zbiorowy, gęsta sieć połączeń – zwiększa atrakcyjność tej formy transportu i obniża skłonność
do przemieszczania się samochodem. Z kolei priorytet dla transportu indywidualnego,
podporządkowanie infrastruktury potrzebom ruchu samochodowego – zwiększa skłonność
do podróży samochodem. Przy takim systemie rośnie udział jezdni i parkingów kosztem
przestrzeni pieszych czy rowerowych, a pogarsza się jakość przestrzeni miejskiej i zwiększa
zanieczyszczenie środowiska.
3. ZACHOWANIA TRANSPORTOWE. Duży ruch pieszy i rowerowy ogranicza presję na rozwój
kosztownej infrastruktury dla ruchu kołowego. Popularność transportu zbiorowego zmniejsza
koszty jego funkcjonowania, ułatwia efektywną organizację, budowę i uruchamianie nowych
połączeń. Natomiast popularność samochodu jako podstawowego środka transportu –
wywiera presję na ciągłą rozbudowę infrastruktury drogowej (jezdni i parkingów) i
uprzywilejowanie ruchu kołowego. Sprzyja „rozlewaniu się” miasta i rozpraszaniu nowej
zabudowy oraz zjawisku suburbanizacji, czyli rozrostowi przedmieść.
4. PRZESTRZEŃ. Przestrzeń wysokiej jakości – dobrze urządzona, dostępna dla osób o
ograniczonej mobilności – zachęca do korzystania z niej przez pieszych. Jest w niej miejsce na
zieleń, ogródki gastronomiczne i strefy różnych aktywności, przyciągające użytkowników do
żyjących przestrzeni publicznych z dobrze prosperującymi usługami i handlem. Przestrzeń
zdominowana przez ruch kołowy i parkujące samochody – nie jest przyjazna pieszym (ze
względu na hałas, spaliny i większe zagrożenie wypadkami), zniechęca do korzystania z niej.
Nie ma w niej miejsca na zieleń i inne formy zagospodarowania.

Trzeba podkreślić, że Warszawa stanowi centrum aglomeracji, obejmującej obszar daleko
wykraczający poza granice administracyjne miasta. Codzienne podróże do i z Warszawy
odbywa wiele osób mieszkających poza Warszawą, dojeżdżających do miasta do pracy,
szkoły albo innych usług. Inną część podróży stanowią podróże wyłącznie tranzytowe, przez
Warszawę. Zatem użytkownicy systemu transportowego Warszawy to dużo szersza
kategoria, niż tylko mieszkańcy Warszawy albo osoby czasowo w niej przebywające (turyści,
goście biznesowi itp.). Kiedy mówimy o zachowaniach transportowych w Warszawie –
odnoszą się one do wszystkich tych grup użytkowników. Mobilności mieszkańców całego
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obszaru metropolitalnego Warszawy (Region Stołeczny Warszawski) dedykowany będzie
„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP)”.4
Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych
części miasta i zapewnienia sprawnego przemieszczania się zarówno w pobliżu miejsca
zamieszkania, między dzielnicami, jak i na obszarze metropolitalnym. Dlatego konieczne jest
umiejętne kształtowanie mobilności mieszkańców i innych użytkowników miasta, z
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów i zamieszkujących je społeczności.
Pojęcie MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ mieści w sobie wszystkie formy przemieszczania się –
zarówno wszelkimi pojazdami, jak i pieszo. Dostrzeżenie i wyróżnienie komunikacji pieszej
jako najbardziej podstawowej i powszechnej formy podróży w mieście jest szczególnie
istotne. Pozwala bowiem na nadanie jej odpowiedniej rangi w hierarchii całego systemu
transportowego. Natomiast ZRÓWNOWAŻONA mobilność to taka, która uwzględnia
efektywność poszczególnych sposobów przemieszczania się (Rysunek 3) i efektywność
całego systemu transportowego (rozumiana jako zdolność przewiezienia określonej liczby
osób w określonym czasie). W rachunku efektywności uwzględnia się również wpływ
poszczególnych środków transportu na jakość miejskiej przestrzeni, środowisko i klimat.

4

Więcej informacji dotyczącej SUMPa można uzyskać na stronie internetowej
https://omw.um.warszawa.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/
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Rysunek 3. Efektywność różnych środków transportu zbiorowego mierzona zdolnością
przewiezienia określonej liczby osób w czasie godziny na pasie o szerokości 3,5 m [os.]

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie wiedzy o efektywności różnych form transportu, można określić pożądaną
strukturę sposobów poruszania się po mieście. Obrazuje ją odwrócona piramida
transportowa.
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Rysunek 4. Odwrócona piramida transportowa

Źródło: opracowanie własne

Na szczycie piramidy znajdują się te sposoby przemieszczania się, które powinny mieć
największy udział w podróżach wykonywanych w obrębie miasta, na dole zaś – te, których
udział powinien być relatywnie mniejszy. Taka struktura sposobów poruszania się po mieście
zapewnia najlepszą efektywność całego systemu transportowego, jednocześnie zmniejsza
jego negatywne oddziaływanie na środowisko (mniejsza emisja spalin, pyłów, hałasu) i klimat
(mniejsza emisja gazów cieplarnianych) oraz pozytywnie wpływa na jakość miejskiej
przestrzeni. Kształt piramidy determinuje, w jakim kierunku powinien być kształtowany
system transportowy i jakie zachowania transportowe powinny być promowane.
Powyższa hierarchia powinna mieć także swoje odbicie w sposobie, w jaki kształtujemy nasze
miasto na poziome infrastruktury i inżynierii ruchu. Dotychczas zbyt duży nacisk kładziony
był na projektowanie np.: dróg, które nie tylko nadawały priorytet wyłącznie jednej z form
podróżowania (samochodem osobowym) ale wręcz dyskryminowały innych użytkowników.
Rysunek 5 prezentuje historyczne podejście do planowania infrastruktury dla różnych form
podróżowania w mieście.
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Rysunek 5. Historia priorytetów inżynierii ruchu

Przed 1920 r.
Podróże piesze, rowerem i wozami konnymi były
dominującymi formami podróżowania. Transport
zbiorowy miał znaczącą rolę w przemieszczaniu się po
mieście.

1920 -1950
Podróże piesze, rowerem i transportem zbiorowym są
najpopularniejsze. Pojawiają się samochody, których ruch
musi dostosować się do istniejącej struktury miasta

Od 1950 : miasto zorientowane na samochody
Samochód osobowy uzyskuje priorytet w planowaniu
miasta. Inne formy podróżowania są mu
podporządkowane i muszą się do dostosować.

Planowanie miasta przyjaznego do życia
Zrównoważone formy podróżowania muszą
uzyskać priorytet podczas projektowania
przestrzeni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Colville-Andersen, “The Define Guide to Global Bicycle
Urbanism”, Waszyngton 2018

Należy wspomnieć, że ważnym warunkiem ukształtowania struktury sposobów poruszania
się po mieście zgodnej z odwróconą piramidą transportową jest integracja różnych środków
transportu, w tym transportu zbiorowego i indywidualnego. Na rysunku 6 schematycznie
zestawiono efektywny i nieefektywny system transportowy. W efektywnym systemie,
integracja ułatwia przemieszczanie się transportem zbiorowym – skraca czas przesiadek i
ogólny czas podróży. Podnosi tym samym konkurencyjność środków transportu zbiorowego
wobec samochodu osobowego w podróżach na długich dystansach. Jednocześnie integracja
umożliwia wykonywanie części podróży samochodem lub rowerem – do węzła
przesiadkowego, a dalej transportem zbiorowym. Następuje optymalne wykorzystanie
środków transportu, a dzięki temu rośnie ogólna efektywność całego systemu
transportowego. W systemie nieefektywnym, o niskim stopniu integracji, opartym na
dominacji transportu samochodowego, dochodzi do niekorzystnych zjawisk, takich jak:
przeciążenie układu drogowego (kongestia), nadmierny hałas, zwiększona emisja
zanieczyszczeń.
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transportowy

Stan niepożądany – nieefektywny system transportowy

Stan pożądany – efektywny, zintegrowany system

Rysunek 6. Porównanie efektywnego i nieefektywnego systemu transportowego

Źródło: opracowanie własne

W tym rozdziale scharakteryzowano, jakie współzależności łączą nasze zachowania
transportowe, system transportowy, strukturę miasta i jakość miejskiej przestrzeni.
Przedstawiono również założenia, jakie stoją u podstaw koncepcji zrównoważonej
15

mobilności i jakie wnioski z nich wynikają. Jest to podstawa, obok diagnozy stanowiącej
załącznik nr 1, do sformułowania celów i działań Programu.
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Rekomendacje wynikające z diagnozy strategicznej
Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie obszernej diagnozy, wykonanej na potrzeby
Programu i przyjętej przez Radę Programu 18 listopada 2020 r. (załącznik nr 1). Obraz
obecnej sytuacji mobilnościowej, który wyłonił się z diagnozy, pozwolił na dokonanie oceny
w formie analizy SWOT. Taka analiza pozwala spojrzeć na miasto jak na jeden złożony
organizm. Niektóre z czynników wpływających na dobre funkcjonowanie miasta można
kreować, a niektóre są niezależne od mieszkańców i władz miasta. Jednak mając świadomość
mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń, możliwe jest kierowanie
rozwojem miasta w zakresie mobilności w sposób przyjazny i efektywny dla mieszkańców.
Analiza SWOT składa się z czterech elementów, które opisują:
▪ Mocne strony – to wszystkie zalety mobilności miejskiej, które wpływają na jej pozytywny
odbiór przez mieszkańców i które są wewnętrznymi czynnikami;
▪ Słabe strony – są to wszystkie wady mobilności miejskiej i bariery hamujące jej rozwój i
wpływające na negatywny wizerunek;
▪ Szanse – to czynniki mogące wpłynąć na poprawę mobilności miejskiej oraz trendy
sprzyjające jej rozwojowi, to najczęściej możliwości korzystnych zmian rozwojowych
pochodzące z zewnątrz;
▪ Zagrożenia – to potencjalne czynniki, które mogą zahamować lub uniemożliwić pozytywne
zmiany.
Tabela 1. Analiza SWOT

MOCNE STRONY


SŁABE STRONY

Rozwinięta sieć transportu zbiorowego w

wewnątrzmiejskiego układu ulic i brak jego

kolej miejska) zapewniająca wysoką

hierarchizacji.


Przebieg sieci dróg ekspresowych w zbyt

przystanków.

bliskiej odległości od obszaru o

Długa sieć dróg rowerowych i rozwinięty

największym stopniu urbanizacji.

system roweru publicznego.


Przeskalowane parametry

Warszawie (metro, tramwaj, autobus,
dostępność mieszkańców do






Dominacja ruchu samochodowego i

Wysoka niezawodność funkcjonowania

parkowania pojazdów w przestrzeniach

transportu zbiorowego (punktualność i

publicznych ulic i placów.

wysoka częstotliwość).
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Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej.




Wysoki udział nowoczesnego taboru we

komunikacyjnego indywidualnym ruchem

Integracja biletowa transportu

samochodowym.


transportowych (w tym zanieczyszczenie

Wysoki udział podróży transportem

hałasem).




transportu zbiorowego (tramwaj, autobus)

mieszkańców z funkcjonowania

w głównych korytarzach transportowych.


wygodnych węzłów przesiadkowych

budżecie Miasta.

pomiędzy różnymi środkami transportu.


Projektowanie i budowa infrastruktury



autobusowych dla przewozów

infrastruktury dla pieszych ze

regionalnych i dalekobieżnych.


Liczne bariery przestrzenne i

osób o ograniczonej mobilności.

architektoniczne ograniczające połączenia

Rozbudowana strefa systemu płatnego

lokalne: piesze, rowerowe i wykonywane

parkowania.

transportem zbiorowym.


Dobrze rozwinięty system parkingów

Niewystraczająca egzekucja przepisów

„Parkuj i Jedź” poza Warszawą.

dotyczących nielegalnego parkowania

Ograniczenia w ruchu tranzytowym

pojazdów.


(czasowe i tonażowe), a także
zastosowanie stref wyłączonych z ruchu

Zbyt niska rotacja samochodów w strefie
płatnego parkowania.

ciężarowego.


Brak wystarczającej liczby dworców

standardów projektowania
szczególnym uwzględnieniem potrzeb



Niewystarczająco rozwinięty system
parkingów „Parkuj i Jedź” w skali miejskiej.

standardów budowy dróg rowerowych i



Niewystarczająca liczba zintegrowanych i

Wysokie nakłady inwestycyjne w

pieszej i rowerowej na podstawie



Niedostateczne uprzywilejowanie

Wysoki poziom zadowolenia
transportu zbiorowego.



Wysoki poziom zanieczyszczeń

metropolitalnym.
zbiorowym w podróżach ogółem.


Szczytowe przeciążenia układu

flocie pojazdów.
zbiorowego w obszarze






Zbyt niskie wykorzystanie nowoczesnych

Rozbudowana sieć dystrybucji biletów

systemów zarządzania i sterowania

transportu publicznego.

ruchem.


Niski poziom bezpieczeństwa ruchu na
drogach.



SZANSE


Niespójna sieć dróg rowerowych.

ZAGROŻENIA

Możliwość współfinansowania projektów



Zmiany legislacyjne skutkujące niższymi

transportowych ze środków

wpływami oraz wyższymi wydatkami z

zewnętrznych.

budżetu Miasta.


Rosnące koszty budowy i utrzymania
systemu transportu zbiorowego.
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Priorytetowe znaczenie zrównoważonej
mobilności w polityce i wydatkowaniu

obwodowego układu drogowego będącego

środków przez Unię Europejską.

w gestii GDDKiA.


Upodmiotowienie metropolii

korzystania z transportu zbiorowego i

transportem i planowania

roweru publicznego.


elektromobilności względem pojazdów

kolejowego – zwiększenie

konwencjonalnych.




zmian w duchu zasad zrównoważonego

Budowa Autostradowej Obwodnicy

rozwoju.


się z niekorzystnych decyzji planistycznych

przebiegających przez miasto.

skutkujących wewnętrzną suburbanizacją.

Wzrost świadomości ekologicznej i



terenach nieprzygotowanych do rozwoju –

Wzrost świadomości w zakresie

wzrost zapotrzebowania na transport.

Dalszy wzrost kosztów posiadania

zbiorowego.


wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju

życia w aspekcie codziennego poruszania

w dziedzinie mobilności.

Rosnące zainteresowanie mieszkańców

Rosnące oczekiwania mieszkańców w
stosunku do jakości przestrzeni
publicznych w mieście
Rosnące oczekiwania mieszkańców w
stosunku do dostępności transportu
zbiorowego.



Rosnąca popularność współdzielenia w
dziedzinie transportu.



Ograniczenia prawne uniemożliwiające

Rosnąca popularność zdrowego trybu

podróżach.



Nadmierna uwaga społeczeństwa na
najkosztowniejszych środkach transportu

korzystaniem z rowerów w codziennych




paliw kopalnych.

się po mieście.


Suburbanizacja strefy podmiejskiej na

klimatycznej mieszkańców.

własnego samochodu.


Brak ekonomicznych możliwości wycofania

tranzytowy z dróg ekspresowych

geopolitycznych skutków uzależnienia od


Niewystarczająca akceptacja społeczna

pozostałymi środkami transportu.
Warszawy, przejmującej ruch wybitnie



Niedostateczny wzrost konkurencyjności

Modernizacja warszawskiego węzła
przepustowości i poprawa integracji z



Negatywny wpływ pandemii na zaufanie do

warszawskiej w dziedzinie zarządzania
przestrzennego.


Przedłużające się modernizacja i budowa

Rozwój technologii umożliwiających
wdrożenie koncepcji MaaS.
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Rozwój technologii w dziedzinie
urządzeń i organizacji współdzielenia
środków transportu.



Współpraca z operatorami urządzeń
transportu osobistego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Diagnozy Systemu Transportowego m.st. Warszawy do
Programu Zrównoważonej Mobilności”

Z powyższej analizy wynikają następujące rekomendacje odnoszące się do celów Programu:


należy stawiać na rozwój systemu transportowego z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju,



należy stawiać na integrację różnych środków transportu i ich efektywne
wykorzystanie,



należy dążyć do ograniczenia negatywnego wpływu nadmiernego ruchu
samochodowego na jakość powietrza, przestrzeń miasta i życie mieszkańców,



należy kłaść nacisk na kształtowanie postaw społecznych służących zrównoważonym
zachowaniom transportowym oraz uwzględniać potrzeby i wolę mieszkańców,
poprzez wykorzystanie instrumentów partycypacji społecznej.

20

Cele i działania
Głównym celem Programu jest cel operacyjny 3.3 Strategii #Warszawa2030 pod nazwą
„Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”. Przyjazny system transportowy
wymaga poprawy jakości poruszania się w Warszawie z poszanowaniem wszystkich
uczestników ruchu.
Działania realizowane w ramach Programu powinny prowadzić do kształtowania struktury
sposobów przemieszczania się w mieście zgodnej z odwróconą piramidą transportową (patrz
rozdział: Koncepcja zrównoważonej mobilności). Powinny służyć kształtowaniu sprawnych
powiązań komunikacyjnych we wszystkich skalach (lokalnych, dzielnicowych,
metropolitalnych i dalszych). Powinny zmniejszać negatywne oddziaływanie systemu
transportowego na środowisko i klimat. Powinny również przyczyniać się do poprawy jakości
przestrzeni publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Główny cel Programu został rozwinięty w 5 celach szczegółowych. Do tych celów zostały
przyporządkowane poszczególne działania, na których opiera się realizacja Programu. Każde
działanie opisane jest poprzez typy projektów, określające ramy (w tym kryteria wyboru) dla
konkretnych projektów zgłaszanych do realizacji przez biura, jednostki miasta oraz inne
podmioty. Dopuszcza się zgłaszanie i realizację projektów, które nie odpowiadają
wyszczególnionym typom projektów, jeśli będą one zgodne z celami i założeniami Programu.
Zgodnie z przyjętą strukturą dokumentu, Program nie zawiera gotowej, zamkniętej listy
projektów. Zwiększa to elastyczność w jego wdrażaniu i umożliwia realizację wartościowych
projektów, których idea nie była jeszcze znana na etapie przygotowywania Programu i może
się pojawić w przyszłości.
Cele szczegółowe Programu są następujące:
1. Uczymy się o zrównoważonej mobilności i bezpiecznym poruszaniu się po mieście.
Działania realizowane w ramach tego celu będą promować zrównoważoną mobilność
wśród mieszkańców Warszawy i innych użytkowników miasta. Będą służyć
korzystnym zmianom zachowań transportowych, zgodnych z koncepcją
zrównoważonej mobilności.
2. Podróżujemy transportem zbiorowym. Działania realizowane w ramach tego celu
będą służyć rozwojowi sprawnego i wygodnego systemu transportu zbiorowego, oraz
utrzymaniu jego wysokiego udziału w podróżach. Priorytetem działań będzie rozwój
transportu szynowego (metro, tramwaj, kolej) oraz integracja różnych środków
transportu.
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3. Podróżujemy rowerem po mieście. Działania realizowane w ramach tego celu będą
służyć zwiększeniu udziału podróży rowerowych. Poprawią wygodę przemieszczania
się rowerem po mieście i pomogą upowszechnić rower jako środek transportu na
krótkich i średnich dystansach.
4. Poruszamy się pieszo po mieście. Działania realizowane w ramach tego celu będą
rozwijać sieć połączeń pieszych oraz poprawiać jakość przestrzeni publicznych. Będą
usuwać bariery architektoniczne i zwiększać dostępność przestrzeni dla osób o
ograniczonej mobilności.
5. Korzystamy z nowoczesnych metod zarządzania mobilnością. Działania realizowane
w ramach tego celu będą kształtować efektywną organizację ruchu, z wykorzystaniem
inteligentnych systemów i narzędzi. Będą regulowały podaż miejsc parkingowych i
dostępność różnych przestrzeni dla samochodów. Będą prowadziły do poprawy
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz spadku emisji zanieczyszczeń
transportowych.
Dokładny opis działań zawierają podrozdziały poświęcone poszczególnym celom
szczegółowym. Strukturę celów i działań Programu przedstawiono na schemacie
znajdującym się na kolejnej stronie.
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Działanie 2.5.
Tabor autobusowy

Działanie 2.4.
Parkingi i węzły
przesiadkowe

Działanie 2.3.
Rozwiązania dla transportu
zbiorowego

Działanie 2.2
Sieć tramwajowa

Działanie 2.1.
Sieć metra

Działanie 1.1.
Otwarte wydarzenia
promujące mobilność

Działanie 1.2.
Działania edukacyjne w
szkołach
i przestrzeni miejskiej

CEL SZCZEGÓŁOWY 2
Podróżujemy transportem
zbiorowym

CEL SZCZEGÓŁOWY 1
Uczymy się o
zrównoważonej
mobilności i bezpiecznym
poruszaniu się po mieście

Działanie 3.2.
Rower Publiczny

Działanie 3.1.
Sieć tras rowerowych

CEL SZCZEGÓŁOWY 3
Podróżujemy rowerem
po mieście

Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego

CEL GŁÓWNY

Działanie 4.1.
Podnoszenie dostępności
przestrzeni dla osób o
ograniczonej mobilności i
percepcji

CEL SZCZEGÓŁOWY 4
Poruszamy się pieszo
po mieście

Schemat celów i działań „Programu zrównoważonej mobilności dla m.st. Warszawy”

Działanie 5.3.
Bezpieczeństwo na ulicach i
placach

Działanie 5.2.
Organizacja ruchu i
parkowania

Działanie 5.1.
Narzędzia wspierające
transport

CEL SZCZEGÓŁOWY 5
Korzystamy z nowoczesnych
metod zarządzania
mobilnością

Wskaźnikiem realizacji celu 3.3 „Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”
zapisanym w Strategii #Warszawa2030 i równocześnie przypisanym do celu głównego
niniejszego Programu jest indeks zadowolenia z jakości przemieszczania się po mieście.
Wskaźnik rezultatu: indeks zadowolenia z jakości przemieszczania się po mieście [%]
Wskaźnik określa udział osób, których średnia arytmetyczna ocen poszczególnych
sposobów przemieszczania się wynosi 7 i więcej w skali 1-10. Na podstawie pytań: Proszę
ocenić korzystając ze skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą a 10 bardzo dobrą
jakość podróżowania po Warszawie następującymi środkami: komunikacją miejską,
rowerem, pociągiem (SKM, WKD, KM)
oraz
Proszę ocenić jakość przemieszczania się pieszo po Warszawie.
Wartość bazowa rok 2021: 88

Wartość docelowa rok 2026: 92
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Cel Szczegółowy 1. Uczymy się o zrównoważonej mobilności i bezpiecznym
poruszaniu się po mieście
Zachowania transportowe użytkowników miasta zależą nie tylko od stanu infrastruktury,
dostępności różnych środków transportu i organizacji transportu, ale również w dużej mierze
od indywidualnych postaw, utrwalonych przyzwyczajeń i nawyków transportowych. Same
zmiany infrastrukturalne mogą być niewystarczające, żeby te zachowania zmienić. Zmiany
postaw i zachowań są też na ogół długotrwałym procesem. Mimo coraz sprawniejszego
transportu zbiorowego w Warszawie, jego udział w podróżach spada (choć do wybuchu
pandemii COVID-19 wciąż był największy wśród wszystkich form przemieszczania się). Rośnie
natomiast udział podróży samochodem (ok. 1/3 w 2015 r. wg Warszawskiego Badania
Ruchu) oraz cały czas znacząco rośnie wskaźnik motoryzacji indywidualnej (liczba
samochodów osobowych na 1000 mieszkańców – 778 w 2019 r.; dla porównania, w tym
samym roku w Berlinie – 324).
Powodzenie realizacji Programu w dużym stopniu będzie zależało od kształtowania postaw
społecznych i zmiany niekorzystnych nawyków transportowych użytkowników miasta. W
związku z tym należy wykorzystać działania edukacyjne i promocyjne, które wzmocnią i
przyspieszą pozytywne zmiany zachowań transportowych.
Edukacja w zakresie zrównoważonej mobilności powinna być kierowana do wszystkich
mieszkańców i dostosowana do poszczególnych grup odbiorców (działanie 1.2.). Priorytet
stanowi edukacja dzieci i młodzieży, która może również oddziaływać na zachowania
komunikacyjne ich rodziców. Długofalowo, edukacja w wieku szkolnym może przynieść
najlepsze rezultaty – najlepiej wpłynąć na wzrost świadomości społecznej. W tym celu
zawierają się również działania łączące ze sobą kształtowanie dobrych nawyków
transportowych i poprawę bezpieczeństwa uczniów za pomocą tworzenia tz. „szkolnych
ulic”.
Celem prowadzonych kampanii społecznych i działań edukacyjnych jest zachęcanie do
korzystania ze środków transportu zbiorowego, roweru czy poruszania się pieszo. W efekcie
prowadzonych działań powinna wzrosnąć świadomość mieszkańców, że ich własne wybory i
preferencje mają wpływ na otoczenie, w jakim żyją, a przez to na jakość życia ich samych jak i
innych. W działaniach tych powinny być przedstawiane indywidualne korzyści, jakie można
odnieść dzięki zmianie zachowań transportowych, takie jak: oszczędność czasu i pieniędzy,
lepsza kondycja fizyczna i ogólny stan zdrowia. Należy również przedstawiać korzyści
wspólne, w tym: poprawę bezpieczeństwa na drogach, lepszą jakość środowiska
przyrodniczego, poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
możliwość tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej dostępnej dla wszystkich. Częścią
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działań edukacyjnych powinno być też pokazanie najczęściej popełnianych błędów i
promowanie prawidłowych zachowań wśród kierowców, rowerzystów i pieszych oraz
pozostałych uczestników ruchu. Dodatkowo działania te powinny obejmować rzadziej
poruszane problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak wpływ nieprawidłowego
parkowania na resztę uczestników ruchu oraz omówienie występujących konfliktów
pomiędzy pieszymi i rowerzystami.

Wskaźnik realizacji celu
Wskaźnik rezultatu: odsetek mieszkańców korzystających z autobusów, tramwajów,
metra i pociągów (SKM, WKD, KM) przynajmniej raz w tygodniu [%]
Wartość bazowa rok 2021: 66

Wartość docelowa rok 2026: 75

Działanie 1.1. Otwarte wydarzenia promujące mobilność
Działanie realizowane będzie poprzez projekty miękkie oparte o spotkania z ekspertami.
Wymiana doświadczeń i wiedzy ma szczególne znaczenie w promowaniu idei
zrównoważonej mobilności. Szczególny nacisk należy kłaść na poznawanie dobrych praktyk,
zarówno z miast polskich jak i zagranicznych.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Wydarzenie eksperckie podejmujące tematykę zrównoważonej mobilności
Wskaźnik produktu 1: liczba zorganizowanych wydarzeń eksperckich w zakresie
zrównoważonej mobilności [sztuk]
Wartość bazowa rok 2021: 0

Wartość docelowa rok 2026: 4

Projektem może być konferencja naukowa, forum dyskusyjne, debata itp. dotycząca
problematyki zrównoważonej mobilności. Wydarzenie musi być objęte patronatem m.st.
Warszawy.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) program wydarzenia musi uwzględniać tematykę zrównoważonej mobilności,
2) prelegenci wydarzenia powinni posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu
kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach,
3) organizator powinien zapewnić nielimitowany dostęp do wydarzenia poprzez
transmisję on-line oraz do prezentowanych podczas wydarzenia materiałów.
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Działanie 1.2. Działania edukacyjne w szkołach i przestrzeni miejskiej
Działanie realizowane będzie poprzez projekty miękkie oparte o spotkania z mieszkańcami.
Szczególną grupą odbiorców projektów będą dzieci i młodzież. Projekty mogą przyjmować
różne formy, począwszy od zajęć szkolnych poprzez gry miejskie, po praktyczne lekcje
bezpiecznego korzystania z transportu zbiorowego czy roweru. Kluczowe jest aby część
projektów odbywała się blisko domu na terenie całego miasta.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Wydarzenia promujące zrównoważoną mobilność
Wskaźnik produktu 1: liczba uczestników wydarzeń promujących zrównoważoną
mobilność [osób]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 2400

Projektem może być szkolenie, prezentacja, zajęcia edukacyjne itp. poszerzające wiedzę
mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności i
bezpiecznego poruszania się po mieście. Powyższe projekty powinny prowadzić do
korzystnych zmian w zachowaniach mobilnościowych uczestników.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) program wydarzenia musi uwzględniać tematykę zrównoważonej mobilności,
2) program wydarzenia musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st.
Warszawy,
3) osoby odpowiedzialne za prowadzenie wydarzenia powinny posiadać teoretyczną i
praktyczną wiedzę z zakresu kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach.
4) wydarzenie musi być dostępne i dostosowane do różnych grup odbiorców.
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Cel Szczegółowy 2. Podróżujemy transportem zbiorowym
W gęsto zaludnionych i gęsto zabudowanych obszarach – takich jak miasta, a zwłaszcza duże
aglomeracje – transport zbiorowy jest jedną z najbardziej efektywnych form transportu.
W skali całego miasta, środki transportu zbiorowego są dużo bardziej efektywne niż
indywidualny transport samochodowy. Transport zbiorowy jest w stanie przewieźć dużo
większą liczbę pasażerów na danym dystansie w określonej jednostce czasu. Nie powoduje
korków ulicznych. Jest mniej terenochłonny (porównując z powierzchnią jezdni i parkingów
zajmowanych przez samochody) oraz mniej energochłonny (zużywa mniej energii w
przeliczeniu na jednego pasażera), a dzięki temu tańszy, „czystszy” i mniej emisyjny (emituje
mniej zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych).
Transport publiczny jest z założenia powszechny – przeznaczony dla wszystkich,
w przeciwieństwie do indywidualnego transportu samochodowego. Samodzielnie
samochodem nie mogą się przemieszczać dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz osoby,
którym nie pozwalają na to różnorakie niepełnosprawności lub ograniczenia fizyczne.
Samochód prywatny nie jest też dostępny dla wszystkich pod względem ekonomicznym
(uwzględniając również koszty jego eksploatacji). Ogółem, transport samochodowy nie jest
przeznaczony dla bardzo dużej części mieszkańców. Samochód indywidualny nie może być
zatem traktowany jako podstawowy środek transportu w mieście.
Transport publiczny ma największy udział w podróżach wykonywanych codziennie przez
warszawiaków tj. 56,9% (Warszawskie Badanie Ruchu 2015, podróże niepiesze). Należy
dążyć do utrzymania wysokiego udziału i popularności komunikacji miejskiej oraz
zwiększenia jej znaczenia w podróżach do i po centrum miasta. Działania Programu są
nakierowane na rozbudowę infrastruktury transportu zbiorowego, ulepszanie jego
funkcjonowania, zwiększanie jego sprawności i dostępności dla mieszkańców. Dzięki większej
atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego, nastąpi wzrost jego konkurencyjności
wobec podróży samochodem osobowym.
Dodatkowe wyzwania dla rozwoju transportu zbiorowego przyniosła pandemia
koronawirusa, która rozpoczęła się w 2020 r. Wprowadzane ograniczenia w mobilności
mieszkańców oraz popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej doprowadziły do znacznego
spadku liczby podróżnych Warszawskiego Transportu Publicznego. Zgodnie z danymi
gromadzonymi przez Zarząd Transportu Miejskiego, na początku kwietnia 2022 r. średnie
napełnienie pojazdów WTP wynosiło ok. 77% stanu tuż przed wybuchem pandemii i było od
tego momentu najwyższe. Podejmowane działania powinny zatem prowadzić do odzyskania
w możliwie krótkim czasie tych pasażerów, którzy zrezygnowali z podróżowania transportem
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zbiorowym w okresie trwania pandemii i przywrócenia liczby osób korzystających z
komunikacji publicznej do wartości sprzed pandemii.
Program kładzie szczególny nacisk na rozwój transportu szynowego (tramwaj, metro) – na
tym skupiają się działania 2.1 i 2.2. W połączeniach o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza
regularnych, wahadłowych (jak codzienne dojazdy do i z pracy), szczególnie na dużych
dystansach (międzydzielnicowe, aglomeracyjne) – transport szynowy jest najszybszy i
najwydajniejszy. Transport szynowy jest również najczystszy – nie emituje spalin. Warto też
podkreślić jego silną rolę miastotwórczą – metro czy tramwaj wpływają na pozytywne
przekształcenia miejskiej przestrzeni, przyciągają inwestycje wysokiej jakości. Zwiększenie
dostępności i liczby użytkowników transportu szynowego przyczyni się do zmniejszenia
ruchu tranzytowego samochodów przez miasto oraz do zmniejszenia liczby samochodów
wjeżdżających do miasta ze strefy podmiejskiej.
Działania Programu obejmują rozbudowę systemu tramwajowego i sieci metra wraz z
zakupem nowego taboru. Zgodna z celem Programu jest również rozbudowa systemu
kolejowego – budowa nowych przystanków i modernizacja istniejących (przy czym główny
ciężar inwestycji w tym zakresie spoczywa na zarządcy infrastruktury kolejowej), a także
potencjalnie zakup nowego taboru dla Szybkiej Kolei Miejskiej.
Na decyzje pasażerów o wyborze transportu zbiorowego w podróżach silny wpływ ma
ogólna ocena wygody jego użytkowania. Ta ocena zależy m.in. od sumarycznego czasu
podróży, obejmującego czas przesiadek i dojścia do przystanków, od łatwości przesiadek, od
jakości infrastruktury pasażerskiej. Działania 2.3 i 2.4 Programu skupiają się na tych właśnie
aspektach i poprawie funkcjonowania systemu transportu publicznego jako całości. Mają za
zadanie zwiększyć dostępność i jakość infrastruktury pasażerskiej, skrócić czas przejazdów,
ułatwić przesiadki, zintegrować różne środki transportu.
W skład tych działań wchodzi poprawa jakości i wyposażenia przystanków transportu
zbiorowego. Przystanki mają być łatwiej dostępne, również dla osób o ograniczonej
mobilności. Autobusy i tramwaje mają uzyskać priorytet na skrzyżowaniach z sygnalizacją
świetlną, dodatkowo dla autobusów będą wytyczane nowe buspasy.
Działania na rzecz integracji różnych środków transportu, w tym integracji systemu
komunikacji publicznej i transportu indywidualnego, obejmują organizację parkingów P+R
(Parkuj i Jedź) i węzłów przesiadkowych. W obszarze miasta, oprócz organizowania
parkingów zintegrowanych z systemem kolejowym, niezbędne jest także organizowanie tego
typu parkingów w powiązaniu z węzłami przesiadkowymi innych środków komunikacji
miejskiej. W punktach intensywnej wymiany pasażerskiej korzystne jest organizowanie stref
postojowych K+R (Kiss and Ride) umożliwiające podwiezienie innych osób do przystanku
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transportu publicznego. Program zakłada również wprowadzenie ulepszeń na istniejących
parkingach i węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej, tak aby w maksymalny sposób
ułatwić oraz usprawnić przesiadanie się pomiędzy pojazdami. Dotyczy to węzłów
przesiadkowych przy linii metra i liniach kolejowych – obsługujących największą liczbę
pasażerów. Dodatkowym wyzwaniem będzie integracja coraz liczniejszych systemów
współdzielenia urządzeń transportu osobistego (UTO) z innymi środkami przemieszczania się.
Wspierana będzie organizacja miejsc i przestrzeni, w których w sposób uporządkowany i
efektywny oferowane mogą być różne usługi związane z mobilnością (tzw. huby mobilności).
Bardzo ważnym działaniem na rzecz integracji środków transportu i wygody pasażerów jest
integracja taryfowa (przede wszystkim Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD) oraz rozwój obsługi
transportowej organizowanej przez ZTM w sąsiednich gminach, w ramach Warszawskiego
Transportu Publicznego. Jest to działanie zgodne z celami Programu niemniej finansowane ze
środków bieżących.
Uzupełnieniem działań dotyczących transportu zbiorowego będzie zakup ekologicznych,
nisko- i zeroemisyjnych autobusów, a także inwestycje w infrastrukturę potrzebną do ich
zasilania (działanie 2.5). Tak jak inne działania Programu, będzie to służyć poprawie jakości
powietrza (transport jest obecnie głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w
Warszawie) oraz ograniczeniu emisji z transportu.
W planach ograniczania emisji z transportu w obszarze miasta ważną kwestią jest
propagowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie indywidualnym oraz transporcie
służącym dostawom towarów i usług. Istotną rolę w tych działaniach powinna odgrywać
sukcesywna wymiana pojazdów spalinowych na nisko- i zeroemisyjne. Służyć temu powinien
równomierny rozwój na terenie miasta ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów
zasilanych energią elektryczną, realizowany w ramach współpracy podmiotów
zainteresowanych budową stacji ładowania oraz Miasta. Należy jednakże mieć na uwadze, że
samochód osobowy, nawet jeśli jego emisje do powietrza są niskie lub zerowe, wciąż jest
środkiem przemieszczania się najmniej efektywnym pod względem wykorzystywania
ograniczonej miejskiej przestrzeni.
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Wskaźnik realizacji celu
Wskaźnik rezultatu: liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w ramach
WTP [osób]
Wskaźnik określa roczną liczbę pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w
ramach Warszawskiego Transportu Publicznego.
Wartość bazowa rok 2021: 809 430 917

Wartość docelowa rok 2026: 1 200 000 000

Działanie 2.1. Sieć metra
Na działanie dotyczące sieci metra w najbliższej przyszłości będą przeznaczane największe
środki finansowe w budżecie miasta. Budowa metra, choć najbardziej kosztowna w
porównaniu do innych środków transportu zbiorowego, prowadzi do powstania
najwydajniejszej formy przemieszczania się po mieście. Niezbędnym uzupełnieniem budowy
samej infrastruktury będzie też zakup taboru, którego liczba powinna zapewnić wysoką
częstotliwość kursowania. W działanie 2.1 będą się również wpisywać potencjalne projekty
przebudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, np. w zakresie poprawy dostępności
stacji metra dla osób o ograniczonej mobilności.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Budowa metra
Wskaźnik produktu 1: długość nowo wybudowanej sieci metra [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 3,9

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi dotyczyć rozbudowy sieci metra lub budowy nowych stacji na już
istniejących liniach metra,
2) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
3) priorytet w realizacji projektów wynikać będzie z aktualnych kierunków i potrzeb
rozwoju m.st. Warszawy potwierdzony analizami m.in. prognozami ruchu.
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Typ projektu:
Zakup taboru metra
Wskaźnik produktu 1: liczba nowo zakupionych pociągów metra [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 37

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi dotyczyć zakupu wagonów niezbędnych do aktualnego lub
przewidywanego zapotrzebowania,
2) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Działanie 2.2. Sieć tramwajowa
Działanie dotyczące sieci tramwajowej przyczyni się podnoszenia niezawodności systemu
oraz komfortu obsługi pasażerów dzięki modernizacji torowisk i wymianie taboru. Ważnym
zadaniem będzie zapewnienie efektywnego uprzywilejowania tramwajów w ruchu, zwłaszcza
w punktach kolizji (skrzyżowania, przejścia dla pieszych) sterowanych sygnalizacją świetlną.
Niezależnie od projektów modernizacyjnych, w miarę dostępnych środków, kontynuowana
będzie rozbudowa infrastruktury tramwajowej o nowe trasy i zajezdnie, z uwzględnieniem
rachunku kosztów i korzyści społecznych.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Budowa linii tramwajowej
Wskaźnik produktu 1: długość nowo wybudowanych tras tramwajowych [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 8,7

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi dotyczyć budowy nowej trasy tramwajowej,
2) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
3) priorytet w realizacji projektów wynikać będzie z aktualnych kierunków i potrzeb
rozwoju m.st. Warszawy potwierdzony analizami m.in. prognozami ruchu.
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Typ projektu:
Modernizacja linii tramwajowej
Wskaźnik produktu 1: długość zmodernizowanych tras tramwajowych [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 30,2

Projektem może być modernizacja torowiska (w szczególności polegająca na budowie tzw.
„zielonych” torowisk) oraz wprowadzanie priorytetu dla tramwajów poprzez np.
organizację wydzielonych torowisk, zastosowanie uprzywilejowania dla tramwajów na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną itp.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi dotyczyć zmian na istniejących trasach tramwajowych,
2) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Typ projektu:
Zakup taboru tramwajowego
Wskaźnik produktu 1: liczba nowo zakupionych tramwajów niskopodłogowych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 123

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi dotyczyć zakupu tramwajów z niską podłogą na całej długości
pojazdu,
2) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy.

Działanie 2.3. Rozwiązania dla transportu zbiorowego
Rozwiązania dla transportu zbiorowego będą obejmować szereg przedsięwzięć o charakterze
inwestycyjnym. Doposażanie przystanków oraz ich modernizacja ma zwiększyć komfort
korzystania z transportu zbiorowego na każdym etapie podróży, w tym w trakcie oczekiwania
na pojazd. Tworzenie zintegrowanej sieci buspasów powinno natomiast prowadzić do
zwiększenia niezawodności systemu autobusowego, który jest szczególnie narażony na
zakłócenia spowodowane wzrastającym natężeniem ruchu drogowego.

33

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Poprawa komfortu korzystania z przystanków transportu zbiorowego
Wskaźnik produktu 1: liczba zmodernizowanych przystanków transportu publicznego pod
kątem spełniania wymogów dostępności [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 80

Projektem może być przebudowa infrastruktury przystankowej, doposażenie przystanku w
takie elementy jak: wiata, ławka, system informacji pasażerskiej (SIP) itp.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny ze standardami dostępności m.st. Warszawy przyjętymi
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23 października 2017 r.
w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Typ projektu:
Priorytety dla transportu autobusowego
Wskaźnik produktu 1: długość nowo wyznaczonych buspasów [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 20

Projektem może być wyznaczenie buspasa z uwzględnieniem ewentualnych kosztów
przebudowy istniejącej infrastruktury, w tym wprowadzenie priorytetu dla autobusów na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być poprzedzony analizą wykazującą potrzebę zastosowania
priorytetów.
2) projekt musi być zgodny z zarządzeniem nr 1615/2011 Prezydenta Warszawy
z 11 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy przy realizacji usprawnień ruchu pojazdów
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na drogach zarządzanych przez
Prezydenta m.st. Warszawy
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Działanie 2.4. Parkingi i węzły przesiadkowe
Zmiany zachodzące w transporcie zbiorowym sprzyjają modelowi podróżowania opartemu
na przesiadkach pomiędzy poszczególnymi podsystemami transportu. Przesiadanie się
ułatwia oferta wspólnego biletu, coraz wyższa jakość tras transportu szynowego oraz rozwój
systemów parkingów P+R i B+R. Projekty w ramach tego działania będą korzystnie wpływać
na organizowanie i integrowanie węzłów przesiadkowych, zapewniających komfort
przesiadki i podróży, zmniejszenie strat czasu i zwiększenie dostępności transportu
zbiorowego dla wszystkich grup użytkowników.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Budowa lub modernizacja parkingu przesiadkowego P+R
Wskaźnik produktu 1: liczba nowych miejsc postojowych dla samochodów w systemie P+R
[sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 500

Wskaźnik produktu 2: liczba nowych miejsc do parkowania rowerów na parkingach P+R
[sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 204

Projektem może być budowa nowego lub zwiększenie dostępnej liczby miejsc postojowych
na parkingach P+R już istniejących, w tym zwiększenie liczby stanowisk wyposażonych w
stację ładowania samochodów elektrycznych.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
2) projekt musi być zgodny ze standardami i wytycznymi technicznymi dla węzłów
przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji,
3) każdy projekt poza wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów musi
uwzględniać wyznaczenie miejsc postojowych dla rowerów.
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Typ projektu:
Modernizacja węzłów przesiadkowych
Wskaźnik produktu 1: liczba zmodernizowanych węzłów przesiadkowych zgodnie ze
standardami i wytycznymi technicznymi dla węzłów przesiadkowych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 2

Projektem może być zadanie polegające na usprawnieniu przesiadek w ramach
zorganizowanego transportu publicznego z uwzględnieniem poprawy obsługi oraz
warunków przemieszczania się i przebywania pasażerów.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny ze standardami i wytycznymi technicznymi dla węzłów
przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji,
2) projekt musi zapewniać komfortowe warunki oczekiwania podróżnych na
transport, z uwzględnieniem komfortu termicznego i, tam gdzie to możliwe, z
wykorzystaniem zieleni w urządzeniu przestrzeni,
3) projekt musi być zgodny ze standardami dostępności m.st. Warszawy przyjętymi
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23 października 2017 r.
w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Działanie 2.5. Tabor autobusowy
Kontynuacja wymiany taboru autobusowego będzie mieć istotny wpływ na zmniejszanie
emisji szkodliwych gazów przez transport publiczny. Ze względu na szybki rozwój technologii
transportu zero- i niskoemisyjnego w ramach tego działania nie ogranicza się swobody
stosowania różnych, przyjaznych środowisku napędów pojazdów. W ramach działania
przewidziana jest także budowa niezbędnych punktów ładowania pojazdów w miejscach ich
postoju na trasie przejazdu.
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Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Nowy tabor autobusowy
Wskaźnik produktu 1: liczba nowo wprowadzonych do ruchu autobusów nisko- i
zeroemisyjnych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 635

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) w ramach projektu możliwy jest zakup/wprowadzenie do ruchu autobusów
klasyfikowanych jako nisko- i zeroemisyjnych,
2) projekt musi dotyczyć zakupu/wprowadzenia do ruchu autobusu
niskopodłogowego.

Typ projektu:
Budowa infrastruktury dla ekologicznych autobusów
Wskaźnik produktu 1: liczba nowo wybudowanych punktów do zasilania autobusów na
pętlach i krańcach [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 5

Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy.
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Cel Szczegółowy 3. Podróżujemy rowerem po mieście
Rower jest najszybszym środkiem transportu na krótkich i średnich dystansach (do 5 km) i
jest najmniej zależny od problemów występujących w czasie szczytów komunikacyjnych. Jest
dużo bardziej uniwersalny niż samochód osobowy – m.in. może z niego samodzielnie
korzystać młodzież szkolna. Dzięki temu rower może być atrakcyjną alternatywną dla
samochodu osobowego, ale i dla transportu zbiorowego – na dystansach stosunkowo
krótkich, ale zbyt długich do pokonywania pieszo. Udział roweru w podróżach w Warszawie
jest niższy niż pozostałych środków transportu, ale od kilkunastu lat cały czas dynamicznie
rośnie.
Jednym z priorytetów dla Warszawy jest zwiększenie udziału ruchu rowerowego w
codziennych podróżach mieszkańców. Na poziom wykorzystania roweru jako środka
transportu wpływają m.in. wygoda i bezpieczeństwo przemieszczania się rowerem po
mieście, a te zależą w dużym stopniu od infrastruktury – od długości sieci rowerowej i jej
spójności, od występowania barier architektonicznych, od przystosowania ulic do potrzeb
rowerzystów. Realizacja działania 3.1. zakłada dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i
dalsze łączenie jej w spójną sieć (poprzez budowę dróg rowerowych, oraz wprowadzanie
kontrapasów i kontraruchu rowerowego), co przełoży się na wzrost udziału ruchu
rowerowego.
Na liczbę podróży rowerowych wpływa także obecność i wielkość systemu roweru
publicznego. System jest wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób które nie mają
roweru albo korzystają z niego okazjonalnie. Umożliwia skorzystanie z roweru w dogodnym
miejscu i czasie, nie wymaga własnego miejsca na jego przechowywanie. Wg stanu na
marzec 2022 r. w Warszawie funkcjonuje największy w Polsce system roweru publicznego
zarówno pod względem liczby dostępnych rowerów (ok. 5000), jak i stacji wypożyczeń (349).
System cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców – w 2019 roku odnotowano
prawie 6 milionów wypożyczeń. Planowany jest dalszy rozwój systemu, w tym celu powstał
dokument pt. „Studium koncepcyjne funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego
po roku 2020”. Opracowanie określające nowe kierunki funkcjonowania roweru publicznego
powstało w ramach konsultacji z mieszkańcami i ekspertami z innych miast, a realizacja
nastąpi w ramach działania 3.2.
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Wskaźnik realizacji celu
Wskaźnik rezultatu: odsetek mieszkańców oceniających Warszawę jako miasto przyjazne
rowerzystom [%]
Wskaźnik określa odsetek mieszkańców oceniających Warszawę jako miasto przyjazne
rowerzystom.
Wartość bazowa rok 2021: 89

Wartość docelowa rok 2026: 94

Działanie 3.1. Sieć tras rowerowych
Projekty realizowane w ramach tego działania mają przyczynić się do ukończenia spójnego
systemu dla podróży rowerem. Skala poszczególnych projektów może być znacząco różna.
Poza budową całkowicie nowych tras, szczególną rolę mogą spełniać niewielkie inwestycje
łączące odseparowane fragmenty systemu rowerowego, skracające podróż i zwiększające
bezpieczeństwo jazdy. Ich zakres często może być nieadekwatny do korzyści, które przyniosą
one korzystającym z roweru w podróżach po mieście.

39

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Rozwój sieci tras rowerowych
Wskaźnik produktu 1: długość nowo wybudowanych tras rowerowych [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 100

Wskaźnik produktu 2: długość zmodernizowanych tras rowerowych [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 100

Projektem może być każda budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury rowerowej
w postaci dróg dla rowerów, pasów rowerowych, ścieżek rowerowych itp. oraz
infrastruktury i urządzeń towarzyszących.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy w
szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
2) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
3) w przypadku projektu polegającego na budowie nowej infrastruktury musi ona być
połączona z istniejącą siecią.

Działanie 3.2. Rower publiczny
System roweru publicznego przyczynił się do zwiększenia liczby podróży rowerowych w
Warszawie. Ułatwia on dostępność ruchu rowerowego i wspomaga jego promocję. Poprzez
projekty tego działania kontynuowany będzie rozwój systemu roweru publicznego w
zarówno w strefie śródmiejskiej jak i innych dzielnicach. Realizowane projekty mogą przede
wszystkim prowadzić do zwiększenia liczby stacji w systemie i obejmować te części miasta,
które nie są nim objęte w ramach obowiązującej umowy wieloletniej.
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Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Rozwój roweru publicznego
Wskaźnik produktu 1: liczba nowo utworzonych stacji roweru publicznego [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 72

Projektem może być inwestycja polegająca na rozwoju systemu roweru publicznego.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy,
2) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
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Cel szczegółowy 4. Poruszamy się pieszo po mieście
Każdy z nas jest w mieście pieszym. Nawet jeśli przemieszczamy się na duże odległości i
korzystamy z różnych środków transportu – roweru, samochodu, autobusu, tramwaju – to
pewną część podróży zawsze pokonujemy pieszo, np. drogę do przystanku albo do parkingu.
Poruszanie się pieszo jest najbardziej podstawową, uniwersalną formą przemieszczania się,
dlatego dostępność piesza i wygoda pieszych muszą być priorytetowo traktowane w
projektowaniu miejskiej przestrzeni.
W podejściu do projektowania miast i systemów transportowych długo tego nie
dostrzegano. Priorytet nadawano rozwojowi infrastruktury drogowej, zwiększaniu
przepustowości dróg dla samochodów i dostępności przestrzeni ulic dla parkowania
samochodów. Efektem było ograniczanie powierzchni dla ruchu pieszego (na rzecz jezdni i
parkingów) oraz powstawanie licznych barier przestrzennych dla pieszych - np. usuwanie
przejść naziemnych, budowa przejść podziemnych.
Zwiększenie dostępności pieszej jest kluczowe dla kształtowania zrównoważonej mobilności
miejskiej. Zwiększa skłonność do odbywania podróży pieszo (skracają się trasy dojścia do
celów podróży), ułatwia dostęp do środków transportu zbiorowego. Z tego powodu,
Program zakłada w działaniu 4.1 likwidację różnorakich barier architektonicznych, które
ograniczają dostępność pieszą, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności. Standardy
projektowe infrastruktury pieszej przyjęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr
1682/2017 z 23 października 2017 r. określają warunki jakie powinny spełniać nawierzchnie
dla pieszych oraz warunki techniczne zapewniające dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji. Efektem ma być wyraźna poprawa jakości i bezpieczeństwa
poruszania się pieszo po mieście.
Dostępność piesza jest też jednym ze wskaźników jakości przestrzeni miejskiej. Przestrzeń o
niskiej dostępności, zdominowana przez ruch kołowy i parkujące samochody – jest
przestrzenią niskiej jakości. Nie jest przyjazna pieszym. Duża liczba parkujących samochodów
i ignorowanie zasad parkowania prowadzi do degradacji zieleni ulicznej oraz zajmowania i
nierzadko blokowania chodników. Dobra dostępność piesza i wysoka jakość przestrzeni jest
potrzebna, aby ulica lub plac pełniły nie tylko funkcję transportową, ale też kulturową
(społeczną, handlową). Przestrzeń bezpieczna i przyjazna pieszym zachęca do korzystania z
niej, przyciąga użytkowników. Zagadnienia dotyczące przestrzeni miejskiej wpisują się w cel
operacyjny 3.1 Strategii #Warszawa2030 – „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej”,
do którego przypisany jest odrębny program wykonawczy – program „Poprawa jakości
ważnych przestrzeni publicznych”. Program ten ustali szczegółowe ramy dla tego typu
projektów.
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Wskaźnik realizacji celu
Wskaźnik rezultatu: udział ruchu pieszego w podróżach ogółem [%]
Wskaźnik określa udział ruchu pieszego w podróżach ogółem.
Wartość bazowa rok 2015*: 17,9

Wartość docelowa rok 2026: 25

*rok dla wartości bazowej przyjęty zgodnie z aktualnością ostatniego dostępnego
Warszawskiego Badania Ruchu

Działanie 4.1. Podnoszenie dostępności przestrzeni dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji
Działanie to będzie realizowane poprzez projekty o charakterze punktowym, często o
niewielkim zakresie. Pomimo to nawet tak małe inwestycje mogą znacząco przyczynić się do
zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej czy transportu zbiorowego. Szczególnymi
beneficjentami projektów będą osoby o ograniczonej mobilności i percepcji.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Likwidacja barier architektonicznych
Wskaźnik produktu 1: liczba zlikwidowanych barier architektonicznych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 300

Projektem może być każde działanie zmierzające do zwiększenia dostępności przestrzeni
publicznej dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dla osób o ograniczonej
mobilności. Działania mogą obejmować: obniżanie krawężników, uzupełnianie
oznakowania dotykowego, uzupełnianie sieci ciągów pieszych, remont nawierzchni i
ciągów pieszych, budowa urządzeń dźwigowych itp.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny ze Standardami dostępności m.st. Warszawy
przyjętymi zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23
października 2017 r.
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Cel Szczegółowy 5. Korzystamy z nowoczesnych metod zarządzania mobilnością
Organizacja ruchu ulicznego czy planowanie obsługi połączeń transportowych wielkiego
miasta jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Efektywna organizacja przekłada się na
efektywność całego systemu transportowego. Dobra organizacja pozwala np. ograniczyć
potrzebę rozbudowy infrastruktury drogowej oraz koszty funkcjonowania transportu
zbiorowego.
Program zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi wspierających planowanie i
organizację transportu. Należą do nich narzędzia techniczno-informatyczne, m.in.
rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. W ramach działania 5.1
mieści się np. rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – koordynującego
działanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Wykorzystanie takich systemów może
służyć do inteligentnego i dynamicznego sterowania ruchem, z określeniem priorytetów w
sygnalizacji świetlnej dla określonych środków transportu. Analiza bieżących danych
wykorzystywana w takich systemach pozwala na automatyczne monitorowanie tras,
zakłóceń w ruchu i jakości obsługi połączeń, czy sterowanie flotą pojazdów.
Cyfrowe narzędzia obejmują systemy i programy służące do planowania i optymalizacji
połączeń i obsługi transportu zbiorowego, czyli przeznaczone dla organizatorów transportu.
Obejmują jednak również narzędzia przeznaczone dla użytkowników transportu (pasażerów),
oparte na idei „mobilności jako usługi” (ang. „Mobility as a Service”, MaaS). Mogą to być
programy czy aplikacje, które służą do planowania i optymalizacji podróży (według zadanego
kryterium, np. czasu lub ceny), z wykorzystaniem wszelkich środków transportu (w tym
komercyjnych, np. wypożyczanych hulajnóg czy samochodów elektrycznych). Najbardziej
rozwinięte systemy oparte na tej idei umożliwiają zintegrowane płatności za podróże.
Zarządzanie mobilnością w mieście wymaga również korzystania z różnych narzędzi
organizacji ruchu (działanie 5.2). Są one stosowane, aby ograniczyć nadmierny ruch kołowy,
poprawić warunki ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego, poprawić jakość
przestrzeni oraz poprawić jakość powietrza (ograniczyć emisje zanieczyszczeń z transportu).
Obejmują one takie środki, jak uspokajanie ruchu (czy to poprzez ograniczenie dozwolonej
prędkości – np. strefa „tempo 30” – czy poprzez odpowiednie urządzenie przestrzeni – np. w
postaci tzw. woonerfów), albo zakaz lub ograniczenie wjazdu dla określonej grupy pojazdów
(np. strefy czystego transportu z zakazem wjazdu dla pojazdów niespełniających określonych
norm środowiskowych). Są to środki bardzo skuteczne m.in. w ograniczaniu nadmiernego
napływu samochodów do strefy śródmiejskiej, narażonej na kumulację zanieczyszczeń
transportowych i przeciążenie komunikacyjne.

44

Częścią zarządzania mobilnością jest również organizacja parkowania, która reguluje liczbę
miejsc parkingowych dla samochodów. Mniejsza liczba miejsc ogranicza napływ
samochodów na dany obszar. Podobnie działają strefy płatnego parkowania
(niestrzeżonego), które dodatkowo stymulują większą rotację samochodów zajmujących
miejsca postojowe. Należy jednocześnie pamiętać, że duża dostępność tych miejsc, poprzez
rozbudowany system wielopasmowych dróg, wciąż zachęca do korzystania z samochodu
osobowego, zwłaszcza w podróżach do centrum
Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu czy też prowadzanie polityki parkingowej, aby było
rzetelne, dobrze planowane – wymaga pozyskiwania i analizowania danych, sporządzania
prognoz i monitorowania efektów wprowadzanych zmian. Dlatego też działanie 5.2
obejmuje wykonywanie różnego rodzaju analiz, badań, audytów transportowych. Działanie
obejmuje też wsparcie dla sporządzania planów mobilności – czyli dokumentów pomocnych
w zarządzaniu zrównoważoną mobilnością różnych grup odbiorców i w różnej skali, np. dla
danego osiedla mieszkaniowego.
Jednym z najważniejszych efektów dobrego zarządzania mobilnością miejską powinien być
wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Służą mu wymienione wyżej
działania, jak uspokajanie ruchu, ograniczenie ruchu kołowego czy wykonywanie audytów
bezpieczeństwa. Ich uzupełnieniem będzie działanie 5.3, polegające na stosownych
interwencjach w infrastrukturę drogową: przebudowie dróg, skrzyżowań, przejść dla
pieszych, instalacji urządzeń pomiaru prędkości, czy poprawie oświetlenia – które będą
zwiększać bezpieczeństwo.

Wskaźnik realizacji celu
Wskaźnik rezultatu: odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających stan dróg w
Warszawie [%]5
Wskaźnik określa odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających stan dróg w Warszawie.
Wartość bazowa rok 2021: 80

Wartość docelowa rok 2026: 85

5

Sugerowana zmiana wskaźnika w nowym Barometrze Warszawskim na „odsetek mieszkańców pozytywnie
oceniających stan i bezpieczeństwo dróg w Warszawie [%]”
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Działanie 5.1. Narzędzia wspierające transport
Projekty w ramach tego działania będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia
efektywności transportu osób w mieście oraz wygody korzystania z niego. Projekty ITS są dziś
nierozerwalną częścią systemów transportowych w nowoczesnych metropoliach i
uzupełnieniem infrastruktury fizycznej. Powszechny dostęp do Internetu sprawia zaś, że
efekty prac inteligentnych systemów dostępne są dla szerokich grup odbiorców.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Cyfrowe wsparcie dla transportu
Wskaźnik produktu 1: liczba nowych aplikacji/systemów informatycznych wspierających
transport [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 3

Projektem może być każda aplikacja, oprogramowanie, system informatyczny i inne
narzędzia informatyczne, które wspierają planowanie lub optymalizację funkcjonowania
transportu zbiorowego oraz korzystanie z niego przez pasażerów. Projekt może także
obejmować inteligentne rozwiązania dla ruchu indywidualnego w szczególności takie,
które wpływają pozytywnie na płynność ruchu. Projekt może uwzględniać także koszty
zakupu niezbędnej infrastruktury do ich funkcjonowania.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być poprzedzony analizą wykazującą potrzebę wdrożenia nowego
lub modernizacji istniejącego rozwiązania.

Działanie 5.2. Organizacja ruchu i parkowania
W ramach tego działania realizowane będą dwie grupy projektów. Typ projektu 5.2.1.
obejmuje wszelkie badania, opracowania analizy prowadzące do pozyskania i przetworzenia
danych związanych z szeroko pojętą mobilnością, wytyczne itp. Opracowania takie powinny
stanowić podstawę dla wielu interwencji, w dziedzinie mobilności, podejmowanych przez
miasto. Projekty typu 5.2.2. będą miały charakter wdrożeń w terenie i będą bezpośrednio
wpływały na zachowania transportowe mieszkańców.
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Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Opracowania dotyczące tematyki mobilnościowej
Wskaźnik produktu 1: liczba nowych opracowań dotyczących tematyki mobilnościowej
[sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 5

Projektem może być każde działanie polegające na wykonaniu badania, analizy, planu
transportowego, modelu ruchu, symulacji i prognozy ruchu.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy,
2) projekt musi być zgodny ze standardami infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji,
3) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
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Typ projektu
Strefy czystego transportu, strefy Tempo 30, SPPN
Wskaźnik produktu 1: długość dróg nowo objętych strefą czystego transportu [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu**

Wskaźnik produktu 2: długość dróg nowo objętych strefą tempo 30 [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu**

Wskaźnik produktu 3: powierzchnia nowo objęta SPPN [ha]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu**

Projektem może być każde działanie polegające na wyznaczeniu lub powiększeniu, stref
czystego transportu, stref Tempo 30 lub Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy,
2) projekt musi być zgodny ze standardami infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji
3) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
**Ustalenie poziomu docelowego wymaga dokładniejszych studiów i analiz, których
wykonanie nie było możliwe w okresie przygotowywania Programu. Poziom docelowy
zostanie wprowadzony do dokumentu w późniejszym terminie w trybie właściwym dla
aktualizacji Programu.

Działanie 5.3. Bezpieczeństwo na ulicach i placach
Projekty w ramach tego działania mają charakter inwestycyjny. Ich zakres będzie
zróżnicowany i może obejmować zarówno niewielkie inwestycje punktowe jak i liniowe o
znacznie większej skali. Mogą one zatem prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników ruchu na dużym obszarze miasta.
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Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu:
Bezpieczne drogi
Wskaźnik produktu 1: długość zmodernizowanych dróg [km]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu***

Wskaźnik produktu 2: liczba doświetlonych przejść dla pieszych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 1099

Projektem może być każde działanie polegające na poprawie bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego poprzez inwestycję drogową, w szczególności polegającą
na przebudowie drogi, wyznaczeniu przejść dla pieszych, wyposażeniu dróg w urządzenia
do pomiaru prędkości pojazdów, w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianie
parametrów drogi prowadzącą do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa itp.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy,
2) projekt musi być zgodny ze standardami infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji
3) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
***Ustalenie poziomu docelowego wymaga zebrania i analizy dokładniejszych danych, co nie
było możliwe w okresie przygotowywania Programu. Poziom docelowy zostanie
wprowadzony do dokumentu w późniejszym terminie w trybie właściwym dla aktualizacji
Programu.
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Typ projektu:
Nowoczesne oświetlenie
Wskaźnik produktu 1: liczba nowych opraw oświetleniowych [sztuk]
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 7500

Projektem może być każda wymiana lub budowa nowego oświetlenia wzdłuż dróg, ciągów
pieszych lub dróg rowerowych, wpływająca na poprawę bezpieczeństwa poruszania się i
zmniejszenie energochłonności.
Kryteria wyboru projektów do programu:
1) projekt musi być zgodny ze standardami infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji
2) projekt musi być zgodny ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie.
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System realizacji
Odpowiedzialność za realizację programu
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie
Programu jest określony w Systemie zarządzania strategią rozwoju miasta (wprowadzonym
zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 1 sierpnia 2019 r).
Za podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania Programu, w tym za coroczne
zatwierdzanie listy projektów przewidzianych na rok kolejny oraz za nadzór nad realizacją
Programu odpowiada Rada Programu.
Biurem wiodącym we wdrażaniu Programu jest biuro odpowiedzialne za politykę
mobilności.6
Do realizacji Programu są również zobowiązane pozostałe biura Urzędu m.st. Warszawy
wskazane w Strategii jako „biura odpowiedzialne za cel” lub jako „kluczowi partnerzy
wewnętrzni” w realizacji celu 3.3 Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego (tj.
jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, np. Zarząd Dróg Miejskich, Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, czy biura odpowiedzialne za
infrastrukturę, drogownictwo, transport, zarządzanie ruchem drogowym, politykę
przestrzenną) i urzędy dzielnic m.st. Warszawy. Każde z tych biur, jednostek i urzędów
odpowiada, wraz z biurem wiodącym, za przebieg Programu i osiągnięcie jego celów.
Do grona potencjalnych realizatorów (czyli podmiotów, które mogą włączyć się w realizację
Programu) należą podmioty z różnych sektorów. Grono realizatorów Programu jest otwarte:
należą do niego podmioty realizujące w danym roku projekty w ramach Programu.
Tabela 2. Partnerzy programu w podziale na cele szczegółowe
Nazwa celu

Partnerzy wewnętrzni

Partnerzy zewnętrzni

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Biura Urzędu m.st. Warszawy,



Uczymy się o zrównoważonej

w szczególności te

ponadpodstawowe,

odpowiedzialne za:

zawodowe, wyższe)

mobilności i bezpiecznym
poruszaniu się po mieście

szkoły (podstawowe,



politykę edukacyjną

6



organizacje pozarządowe



Policja

Zgodnie z zarządzeniem nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w
sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), biurem
odpowiedzialnym za politykę mobilności jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
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politykę publicznego



transportu zbiorowego


zarządzanie ruchem
drogowym



politykę informacyjnopromocyjną



Inspekcja Transportu
Drogowego



prywatni operatorzy
transportu zbiorowego



inni publiczni operatorzy
transportu zbiorowego

politykę

cyfrową/informatyzację 

Gminy objęte

urzędu

Warszawskim
Transportem Publicznym

Urzędy dzielnic m.st.
Warszawy
Jednostki organizacyjne i
osoby prawne m.st. Warszawy
w szczególności:


Zarząd Transportu
Miejskiego



Zarząd Dróg Miejskich



miejscy operatorzy
publicznego transportu
zbiorowego

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Biura Urzędu m.st. Warszawy,



w szczególności te
Podróżujemy transportem

odpowiedzialne za:

transportowej


zbiorowym




koordynowanie polityki



Transportem Publicznym

zewnętrznych



zarządzanie ruchem

inwestorzy prywatni



prywatni operatorzy

drogowym
politykę informacyjnopromocyjną


Gminy objęte
Warszawskim

pozyskiwanie funduszy



zarządca infrastruktury
kolejowej

inwestycyjnej i



producenci taboru
transportu zbiorowego

politykę publicznego
transportu zbiorowego



wykonawcy infrastruktury

politykę
cyfrową/informatyzację
urzędu
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transportu zbiorowego

Urzędy dzielnic m.st.
Warszawy
Jednostki organizacyjne i
osoby prawne m.st. Warszawy
w szczególności:


Zarząd Transportu
Miejskiego



Zarząd Dróg Miejskich



Metro Warszawskie



Tramwaje Warszawskie



Szybka Kolej Miejska



Miejskie Zakłady
Autobusowe



Pełnomocnik ds. rozwoju
infrastruktury kolejowej



Pełnomocnik ds.
koordynacji inwestycji i
remontów w pasie
drogowym



Pełnomocnik ds.
partnerstwa publicznoprywatnego

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Biura Urzędu m.st. Warszawy,



w szczególności te
Podróżujemy rowerem po

odpowiedzialne za:

rowerowej


mieście


firmy świadczące usługi w
zakresie mobilności

zarządzanie ruchem
drogowym



wykonawcy infrastruktury

koordynowanie polityki
inwestycyjnej i
pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych

Urzędy dzielnic m.st.
Warszawy
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współdzielonej


organizacje pozarządowe

Jednostki organizacyjne i
osoby prawne m.st. Warszawy
w szczególności:


Zarząd Dróg Miejskich



Zarząd Terenów
Publicznych



Pełnomocnik ds.
komunikacji rowerowej



Pełnomocnik ds.
koordynacji inwestycji i
remontów w pasie
drogowym

CEL SZCZEGÓŁOWY 4
Poruszamy się pieszo po

Biura Urzędu m.st. Warszawy,



organizacje pozarządowe

w szczególności te

w szczególności

odpowiedzialne za:

reprezentujące osoby ze

mieście


szczególnymi potrzebami
zarządzanie ruchem
drogowym

w zakresie mobilności


wykonawcy infrastruktury



prywatni operatorzy

Urzędy dzielnic m.st.
Warszawy
Jednostki organizacyjne i
osoby prawne m.st. Warszawy
w szczególności:


Zarząd Dróg Miejskich



Zarząd Terenów
Publicznych



Pełnomocnik ds.
dostępności



Pełnomocnik ds.
koordynacji inwestycji i
remontów w pasie
drogowym

CEL SZCZEGÓŁOWY 5

Biura Urzędu m.st. Warszawy,
w szczególności te
odpowiedzialne za:

transportu zbiorowego


inni publiczni operatorzy
transportu zbiorowego
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Korzystamy z nowoczesnych



metod zarządzania
mobilnością




zarządzanie ruchem

zakresie mobilności

politykę publicznego

współdzielonej

transportu zbiorowego



instytucje naukowe

koordynowanie polityki



wykonawcy infrastruktury

inwestycyjnej i



wykonawcy opracowań

pozyskiwanie funduszy



programiści

politykę informacyjnopromocyjną



politykę
cyfrową/informatyzację
urzędu



analizowanie danych i
badań

Urzędy dzielnic m.st.
Warszawy
Jednostki organizacyjne i
osoby prawne m.st. Warszawy
w szczególności:


Zarząd Transportu
Miejskiego



Zarząd Dróg Miejskich



Zarząd Terenów
Publicznych



miejscy operatorzy
publicznego transportu
zbiorowego



Pełnomocnik ds. rozwoju
infrastruktury kolejowej



Pełnomocnik ds.
koordynacji inwestycji i
remontów w pasie
drogowym



firmy świadczące usługi w

drogowym

zewnętrznych




Pełnomocnik ds.
partnerstwa publicznoprywatnego
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Narzędzie realizacji programu
W celu realizacji Programu stosowane jest ogólne narzędzie pn. Nabór systemowy
projektów.
Biuro odpowiedzialne za politykę mobilności przeprowadza nabór projektów finansowanych
z budżetu m.st. Warszawy oraz budżetów poszczególnych potencjalnych realizatorów.
Projekt może dotyczyć jednego roku lub kilku lat. Biuro odpowiedzialne za politykę
mobilności informuje o tym naborze poprzez publikację każdorazowo co najmniej na stronie
internetowej Strategii. Informacja o naborze jest też kierowana bezpośrednio co najmniej do
wszystkich biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych miasta, zainteresowanych
tematyką zrównoważonej mobilności. Finansowanie w ramach naboru realizowane jest przy
pomocy budżetu m.st. Warszawy oraz budżetów poszczególnych potencjalnych realizatorów.
Harmonogram roczny aktualizacji katalogi projektów:


Do 15 stycznia koordynator Programu informuje realizatorów programu o
konieczności przygotowania informacji o projektach do realizacji w kolejnym roku.



Do 15 lutego realizatorzy projektów składają informację o projektach do
koordynatora Programu.



Do 10 marca koordynator projektów przygotowuje listę projektów do aktualizacji i
przedstawia ją Radzie Programu.



Do 31 marca Rada Programu zatwierdza listę projektów i przekazuje ją do
zaopiniowania Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju
miasta do zaopiniowania pod kątem realizacji celów strategii.



Do 15 października koordynator Programu występuje do realizatorów o aktualizację
parametrów finansowych projektu w celu zgłoszenia projektów do uchwały Rady
Miasta w sprawie budżetu m.st. Warszawy (dot. programów finansowanych z
budżetu m.st. Warszawy)



Po przyjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały w sprawie budżetu
m.st. Warszawy na dany rok, rada programu zatwierdza listę projektów na dany rok
zgodnie z przyjętym budżetem.

Pierwsza aktualizacja załącznika z tabelą projektów planowana jest na rok 2023. Obecny
załącznik uwzględnia projekty zgłoszone w 2021 r., które nie zostały zakończone.
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Przesłanki włączania projektów do programu
Projekty zgłaszane do Programu są przyporządkowywane przez zgłaszających do
konkretnego szczegółowego typu projektu. Przesłankami uwzględnianymi przy
podejmowaniu decyzji o włączeniu danego projektu do Programu są:


dopasowanie do wskazanego szczegółowego typu projektów,



spełnianie określonych w Programie przesłanek specyficznych dla wskazanego
szczegółowego typu projektów,



zadeklarowany poziom wartości wskaźników produktu, które zostaną osiągnięte w
wyniku realizacji projektu,



uzasadnienie spodziewanej skuteczności proponowanego projektu,



uzasadnienie potrzeby realizacji projektu dla wskazanej grupy docelowej, we
wskazanym miejscu.

Finansowanie realizacji programu
Program jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy oraz dodatkowo ze źródeł
zewnętrznych, pozyskanych lub przeznaczonych na poszczególne projekty przez ich
realizatorów.
Takimi źródłami mogą być w szczególności:


środki unijne,



środki partnerów publicznych,



środki partnerów prywatnych.

Budżet Programu będzie ustalany na poszczególne lata, na podstawie listy projektów
zaakceptowanych na dany rok jako narzędzia realizacji Programu.
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Tabela 4. Szacunkowy budżet Programu ustalony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz przybliżonego kosztu
utrzymania infrastruktury.
Szacunkowy budżet
[kwoty w tys. zł]
Szczegółowy cel programu

Koszty utrzymania przez 5 lat
łącznie

2022

2023

2024

2025

2026

(1,5% rocznie nakładów
inwestycyjnych)

Cel szczegółowy 1
Uczymy się o zrównoważonej
mobilności i bezpiecznym

0

0

0

0

0

0

0

3 958 948

653 309

1 446 273

1 051 870

255 096

552 400

296 921

26 375

13 375

13 000

0

0

0

1 978

19 759

19 120

439

200

0

0

1 482

1 861 980

515 140

562 354

354 801

280 241

149 443

139 648

5 867 063

1 200 946

2 022 066

1 406 871

535 337

701 843

440 030

poruszaniu się po mieście
Cel szczegółowy 2
Podróżujemy transportem
zbiorowym
Cel szczegółowy 3
Podróżujemy rowerem po mieście
Cel szczegółowy 4
Poruszamy się pieszo po mieście
Cel szczegółowy 5
Korzystamy z nowoczesnych metod
zarządzania mobilnością
Program łącznie
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Wskazany całościowy koszt Programu będzie się zmieniał w związku z aktualizowaniem listy
projektów do realizacji. Na dzień przyjęcia Programu wiele przedsięwzięć nie zostało na niej
uwzględnionych, gdyż nie posiadają zabezpieczenia finansowego na realizację. Całkowity
koszt wdrożenia Programu nie obejmuje nakładów finansowych związanych z zarządzaniem
Programem (stałych kosztów – kadrowych, technicznych itp.) oraz wewnętrznych kosztów
ponoszonych przez wewnętrznych realizatorów projektów. W ramach kosztów realizacji
Programu należy przewidzieć dodatkowy wydatek na przeprowadzenie ewaluacji ex-post
(2026 r.).

System monitoringu i ewaluacji
Monitoring Programu będzie prowadzony zgodnie z założeniami Systemu zarządzania
strategią rozwoju miasta (wprowadzonym zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z 1 sierpnia 2019 r.). Podstawą monitoringu są informacje dotyczące
poszczególnych projektów, przekazywane w cyklu półrocznym i rocznym przez ich
realizatorów Koordynatorowi Programu, z wykorzystaniem systemu sprawozdawczego
(funkcję tę będzie pełnił m.in. Bank Informacji o Mieście (narzędzie informatyczne)).
Informacje te będą obejmowały:


dane o poniesionych nakładach finansowych,



dane o osiągniętej wartości wskaźników,



informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,



ewentualne wnioski wynikające z realizacji projektu (np. dotyczące dobrych praktyk,
oraz napotkanych trudności i rozwiązań proponowanych w celu ich przezwyciężania),



ewentualne raporty z ewaluacji, przeprowadzonej z inicjatywy realizatora danego
projektu.

Koordynator Programu organizuje, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, spotkania
realizatorów Programu (dodatkowe wobec posiedzeń Rady Programu), służące refleksji nad
jego przebiegiem oraz sformułowaniu rekomendacji zmierzających do doskonalenia
Programu.
W raportach rocznych z realizacji Programu, sporządzanych przez jego koordynatora,
przedstawiane są co najmniej:
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dane o poniesionych nakładach finansowych (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów),



dane o osiągniętej wartości wskaźników (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów oraz danych uzyskanych w badaniach ankietowych)



informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,



wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego przebiegu Programu (na podstawie danych
zebranych od realizatorów projektów za pośrednictwem systemu sprawozdawczego i
podczas spotkań).

Program podlega ewaluacji w ostatnim roku realizacji. Oprócz tego mogą być prowadzone
dodatkowe ewaluacje (np. na poziomie wybranych celów szczegółowych Programu lub
Działań). Jest to wskazane, zwłaszcza jeżeli przemawiają za tym informacje przekazywane
przez realizatorów projektów lub inne przesłanki. Ewaluacja jest prowadzona zgodnie ze
standardami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (obecna wersja standardów jest
dostępna na stronie:
http://pte.org.pl/wp[1]content/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf,
odsłona 25 stycznia 2022 r.). Zadaniem ewaluatora jest przede wszystkim zidentyfikowanie
uwarunkowań wpływających (korzystnie lub niekorzystnie) na osiąganie celów Programu
oraz sformułowanie na tej podstawie rekomendacji. Uczestnicy systemu zarządzania
Strategią (Wskazani w zarządzeniu nr 1277/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z
1 sierpnia 2019 r.) oraz ewaluator dokładają starań, żeby ewaluacja była stosowana jako
narzędzie ulepszania Programu.

Sposób komunikowania
Program będzie komunikowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W tym celu
zostaną wykorzystane różnorodne kanały dotarcia, a w szczególności:


miejska strona internetowa poświęcona „Strategii #Warszawa2030”;



miejska strona internetowa poświęcona architekturze i planowaniu przestrzennemu;



ekrany zmiennej treści w pojazdach transportu zbiorowego;



profile w mediach społecznościowych administrowane przez stołeczny samorząd;



kanały komunikacji wewnętrznej (np. Portum, wewnętrzne newslettery).
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Komunikacja wewnętrzna będzie służyć upowszechnianiu wiedzy o Programie wśród
pracownic i pracowników administracji Warszawy, wymianie informacji między aktualnymi i
potencjalnymi realizatorami Programu oraz identyfikowaniu dobrych praktyk. Jej odbiorcami
będą osoby zatrudnione w biurach Urzędu m.st. Warszawy, urzędach dzielnic m.st.
Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy oraz radni m.st. Warszawy i
dzielnic.
Komunikacja zewnętrzna skierowana będzie w szczególności do odbiorców Programu –
użytkowników miasta, w tym mieszkańców, szkoły, instytucje naukowe, organizacje
pozarządowe.
Koordynator Programu poinformuje o przyjęciu Programu zaangażowane w jego realizację
biura, urzędy dzielnic, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy oraz
zorganizuje i będzie realizował proces komunikowania Programu wśród partnerów
zewnętrznych i innych interesariuszy, w sposób uzgodniony z biurem odpowiedzialnym za
politykę informacyjno-promocyjną.
Postępy oraz ewentualne trudności w realizacji Programu będą przedstawiane w Raportach z
realizacji Programu. Do opracowania raportów wykorzystywane będą dane monitoringowe
przekazywane przez realizatorów poszczególnych projektów. Raporty będą sporządzane w
cyklu półrocznym i rocznym przez Koordynatora Programu i zatwierdzane przez Radę
Programu. Raporty będą sporządzane zgodnie ze standardami dostępności. Wszystkie
raporty będą publikowane na stronie internetowej Strategii #Warszawa2030 w terminie
wynikającym z zarządzenia nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju miasta.
Biuro wiodące, również w sposób uzgodniony z biurem odpowiedzialnym za politykę
informacyjno-promocyjną, będzie uczestniczyć w procesie komunikowania Programu wśród
realizatorów wewnętrznych, partnerów zewnętrznych i innych interesariuszy. Natomiast
Rada Programu będzie zatwierdzać sposób komunikowania Programu i sprawować nadzór
nad realizacją planu jego komunikacji, po uzgodnieniu z biurem odpowiedzialnym za politykę
informacyjno-promocyjną. Jej zadaniem będzie także uczestnictwo w komunikowaniu
Programu wśród realizatorów wewnętrznych, jak i w kontaktach z podmiotami
zewnętrznymi.
Komunikaty opracowywane będą zgodnie ze standardami dostępności.
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Załączniki
Załącznik 1 – Diagnoza systemu transportowego m.st. Warszawy
Załącznik 2 – Tabela wskaźników
Załącznik 3 – Koncepcja rozwoju infrastruktury
Załącznik 4 – Raport z prac nad programem – w trakcie opracowywania
Załącznik 5 – Ocena ryzyka
Załącznik 6 – Tabela projektów wstępnie zgłoszonych do programu
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