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Istota polityki zrównowa Ŝonego transportu

Transport zrównowaŜony to taki, 
“który nie zagraŜa ludzkiemu zdrowiu lub ekosystemom 
oraz spełnia potrzeby przemieszczania osób i towarów zgodnie 
z zasadami: 

• wykorzystywania  odnawialnych zasobów poniŜej ich moŜliwości 
regeneracji oraz 

• wykorzystywania nieodnawialnych zasobów poniŜej moŜliwości 
rozwoju ich odnawialnych substytutów”

(definicja wg raportu OECD „EST!”, Wiedeń 2000)

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Istota polityki zrównowa Ŝonego transportu c.d.

ZrównowaŜenie dotyczy równocześnie czynników: (i) przestrzennych, 
(ii) gospodarczych, (iii) społecznych, (iv) technicznych oraz 
(v) środowiskowych

Kluczem do polityki zrównowaŜonego transportu jest podział zadań
przewozowych (modal split), czyli dąŜenie do racjonalnego z tego punktu 
widzenia udziału poszczególnych środków transportu w przewozach  

Praktycznie oznacza to, Ŝe zapewnienie prawa (potrzeby) przemiesz-
czania się moŜe być powiązane z oddziaływaniem na generację ruchu 
i sposób przemieszczania, tak, aby nie naruszać zasad zrównowaŜenia; 
jest to element zarządzania popytem w transporcie (w odróŜnieniu do dąŜenia do 
zaspokajania potrzeb oddzielnie w ramach kaŜdej gałęzi transportu)

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski



5

Polityka zrównowa Ŝonego transportu w miastach

Główną cechą ruchowa miast jest nagromadzenie na niewielkiej 
(ograniczonej) przestrzeni znaczącej liczby celów / źródeł ruchu
Druga cecha: okresowość i cykliczność większości zjawisk ruchowych 
(godziny szczytu, weekendy)
Trzecia cecha: wysoki poziom motoryzacji indywidualnej (wyŜszy niŜ na 
terenach wiejskich, głownie z powodu wyŜszego poziomu ekonomicznego) 
W tych warunkach zrzróównowawnowaŜŜenieenie polega na zarzzarząądzaniu popytemdzaniu popytem w taki 
sposób, aby podział ruchu na środki podróŜowania nie wywoływał zjawisk 
niekorzystnych: zatłoczenia, skaŜenia środowiska, zagroŜenia bezpieczeń-
stwa, przy utrzymaniu momoŜŜliwoliwośści rozwoju spoci rozwoju społłecznego i gospodarczegoecznego i gospodarczego

Podstawowe instrumenty zarządzania to: 
rozwój systemów transportu publicznego, 
polityka parkingowa, 
polityka taryf i dopłat, 

zarządzanie (w tym sterowanie) ruchem

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Cele polityki transportowej w miastach (sugestia)

Cel gCel głłóówny:wny:

Usprawnienie funkcjonowania aglomeracji jako ośrodka usług  
i obsługi mieszkańców oraz biznesu w zgodzie z zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju

Cele szczegCele szczegóółłoweowe:

(a) Dostarczenie usług na oczekiwanym poziomie ilości, niezawodności 
i jakości, 

(b) Zapewnienie warunków dla świadczenia usług w zgodzie z zasadami
wolnego,   konkurencyjnego i nie-dyskryminacyjnego rynku, 

(c) Zapewnienie stosownych  standardów ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Zadania i instrumenty realizacji polityki w miastac h
(1) Usunięcie wąskich gardeł w systemie, poprzez:

� Modernizację istniejących urządzeń oraz inwestycje punktowe
� Koordynację funkcjonowania gałęzi transportowych 

(2) Zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach, poprzez:
� Rehabilitacje i modernizacje posiadanego majątku
� Inwestycje liniowe w infrastrukturę, tabor oraz systemy zarządzania i sterowania
� Promocje transportu publicznego, dogodne taryfy i systemy informacyjne

(3) Stworzenie sprawnej organizacji zarządczej oraz warunków dla organizacji 

gospodarczych (regulacja rynku), poprzez:
� Wybór optymalnej formy gospodarczej dla świadczenia usług przewozowych
� Rozdzielenie funkcji organizatora transportu publicznego i przewoźników
� Zawarcie stosownych kontraktów z uwzględnieniem konkurencyjnej procedury

(4) Zmniejszenie negatywnych skutków transportu dla otoczenia, poprzez
� Ograniczenie dostępu samochodem do obszarów wraŜliwych
� Aktywną politykę parkingową oraz integracji podsystemów transportowych
� Stosowanie urządzeń ochronnych i ułatwień dla pieszych i niepełnosprawnych

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Podział zadań przewozowych

ZrównowaŜenie podziału między (a) ruch pieszy 
i rowerowy (niezmotoryzowany), (b) transport zbiorowy 
oraz ( c) transport indywidualny jest kluczem polityki 
państwa, regionu i miasta; determinuje potrzeby 
sieciowe, organizacyjne i finansowe

Zarządzanie ruchem

To tzw. miękki instrument polityki transportowej –
pozwala na optymalizację wykorzystania „przestrzeni 
transportowej”, będącej w dyspozycji organizatora ruchu. 
Stopień wykorzystania  owej przestrzeni moŜna mierzyć
poziomem swobody ruchu 

Taryfy i dopłaty

Polityka taryf i dopłat budŜetu do kosztów transportu 
publicznego, organizowanego na zasadach rynkowych, 
pozwala na optymalizację kosztu wsparcia transportu 
publicznego dla finansów publicznych w stosunku do 
oczekiwanego efektu uŜytkowego, mierzonego udziałem 
transportu publicznego w modal split

Główne instrumenty polityki transportowej w 
miastach

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Inwestycje

Konkurencyjność i regulacja

Konkurencyjność w dostępie do świadczenia usług 
publicznych i prywatnych jest gwarancją osiągania 
załoŜonego poziomu usług przy obniŜaniu kosztów; 
regulacja słuŜy uczciwej i otwartej konkurencji oraz 
bezpieczeństwu uŜytkowników

KaŜda inwestycja musi przynieść efekt uŜytkowy z punktu 
widzenia zrównowaŜonego transportu, tj. podnieść walory 
urządzeń (dróg, sieci transportu publicznego) a takŜe dać
efekt ekonomiczny i społeczny, zgodnie z zasadą
najlepszej relacji kosztu do korzyści

Koordynacja

SłuŜy optymalizacji czasów i kosztów podróŜowania przez 
korzystne węzły przesiadkowe, zgranie rozkłady jazdy 
oraz dogodne wiązanie róŜnych systemów transportu 
(w tym głównie Park&Ride w relacjach samochód –
transport publiczny)

Główne instrumenty polityki transportowej w 
miastach c.d.

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Ewolucja podej ścia UE 

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski

White paper 1992: Wspólnotowa polityka transportowa
• Wiodący czynnik dokumentu: otwarcie i regulacja rynku przewozowego
• Wzrost ruchliwości jako czynnik swobód obywatelskich
• Rozwój interoperacyjności podsystemów

White paper 2001: Czas na decyzje
Osiągnięto otwarcie rynków (poza kolejami) i (częściowo) interoperacyjność
Zwalczanie nierównomiernego rozwoju podsystemów i zatłoczenia
Poprawa stanu środowiska i zagroŜeń dla zdrowia ludzi
Miasta stanowią znaczące źródło niekorzystnych zjawisk 
Nowe kraje członkowskie muszą być wsparte w integracji z TEN-T
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Zasady podej ścia UE wobec miast

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski

UE w warstwie strategii nie działa na rzecz samorządów – działa na 
rzecz państw-członków

Administracja regionów, jako część organizacji państwowych, jest 
podmiotem polityki regionalnej  UE   

Administracja lokalna jest podmiotem polityki UE za pośrednictwem 
rządów krajowych i regionów

Praktyka pokazuje, Ŝe w krajach członkowskich (zwłaszcza w UE15) 
administracja rządowa podejmuje szereg przedsięwzięć wspierających 
transport w miastach, jako Ŝe są to obszary koncentracji mieszkańców 
i biznesu (generatory ruchu i samoistne systemy transportowe) a takŜe 
jako węzły sieci TEN-T
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Ewolucja podej ścia UE c.d.

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski

Zrównowa Ŝona Mobilno ść w miastach: średniookreso-
wy przegl ąd Wspólnotowej polityki transportowej 2006:

Miasta bardziej niŜ UE prowadzą politykę zrównowaŜonego transportu

Powszechnie za podstawowy instrument tej polityki uwaŜane jest wpływanie 
na racjonalizację (takŜe ograniczenie) uŜytkowania samochodu; UE zajmuje się
głównie promocją najlepszych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie:

planowanie i zarządzanie popytem

rozwiązania infrastrukturalne oraz z zakresu zarządzania ruchem

ustalanie norm i standardów oraz 

polityka opłat za korzystanie z infrastruktury i środowiska

Konsultacje społeczne wskazują na oczekiwanie większego udziału KE 
w promocji najlepszych rozwiązań na bazie programów UE (CIVITAS, CUTE…) 

Na 2007 KE zapowiada Zieloną Księgę Transportu Miejskiego
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Podejście UE na okres 2007 - 2013

� Promocja pojazdów niskiego zuŜycia energii oraz nowych technologii spalania dla 
redukcji emisji

� Promocja zbiorowych niezmotoryzowanych form przemieszczania w połączeniu 
z zasadami zarządzania mobilnością

� Zarządzanie popytem, w tym sterowanie systemami parkingowymi i ograniczeniem 
dostępu, stosowanie systemów informacyjnych dla lepszej płynności i zarządzania ruchem  

� Zintegrowane intermodalne systemy transportu osób i towarów (logistyka miejska, 
terminale i węzły przesiadkowe…) 

� Uczciwe i efektywne reguły poboru opłat za usługi  

� Wsparcie dla zintegrowanego planowania zagospodarowania przestrzennego 
i transportowego dla zminimalizowania potrzeb transportowych oraz aranŜowania 
systemów transportu publicznego

� Promowanie efektywnego transportu publicznego dla niepełnosprawnych 

� Wsparcie dla ruchu rowerowego

� Wsparcie dla rozwoju tele - pracy  

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Nowe reguły polityki spójno ści 2007 - 2013

� Ścisły związek przedsięwzięć
wspieranych przez Wspólnotę z rozwojem 
regionu

� Uproszczenie i decentralizacja procedur

� Racjonalizacja (proporcjonalność) 
i zwiększenie efektywności procedur 
przeglądów i audytów z zachowaniem ich 
przejrzystości 

� Wykorzystanie elementów 
innowacyjności, badań rozwojowych oraz 
ekonomii wiedzy, w nawiązaniu do Agendy 
Lizbońskiej

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Nowe reguły polityki spójno ści 2007 – 2013 c.d.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 6 pa ździernika 2006 r. w sprawie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójno ści (2006/702/WE)

� Cel generalny - osiągnięcie załoŜeń odnowionej Strategii Lizbońskiej z naciskiem 
na innowacyjność, czerpanie z dobrych praktyk, dąŜenie do zrównowaŜonego rozwoju i synergii 
aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych

� Wśród celów zawiązanych z transportem są:

� Preferować w inwestycjach w infrastrukturę rozwiązania niezbyt kosztowne

� NaleŜy wspierać wyzwalanie mobilności i poprawę dostępności (integracja zarządzania, ekologiczne 
środki transportu)

� Kryteria wyboru przedsięwzięć: (a) obiektywne, (b) wsparcie zrównowaŜonego rozwoju, 
(c) promocja instrumentów „miękkich” (zarządzanie ruchem, wsparcie równowagi w podziale zadań
przewozowych)

� Kluczowe instrumenty oddziaływania wobec Polski: 
� Uzgadniane dokumenty strategiczne (Strategiczne Ramy Odniesienia, Programy Operacyjne)

� Środki funduszy wspólnotowych na dofinansowanie przedsięwzięć

� Nadzór nad realizacją przepisów i zobowiązań traktatowych

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wobec miast

� Opracowanie średnio- i długoterminowego planu zrównowaŜonego rozwoju 
obszarów miejskich, dla zapewnienia spójności inwestycji oraz ich wysokiej 
jakości pod względem ochrony środowiska; przyczyni się to takŜe do 
zapewnienia uczestnictwa sektora prywatnego w regeneracji obszarów 
miejskich. Potrzebne jest podejście multidyscyplinarne lub zintegrowane.  

� Wspieranie zrównowaŜonych pod względem środowiskowym sieci 
transportowych w obszarach miejskich (środki transportu publicznego - w tym 
infrastrukturę „parkuj i jedź”, plany mobilności, obwodnice, podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa na skrzyŜowaniach i ruch niezmotoryzowany (ścieŜki rowerowe, 
drogi dla pieszych)

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Zasada „ śnieŜnej kuli” w polityce UE

Szereg projektów UE zmierza do promocji najcenniejszych inicjatyw róŜnych 
środowisk (KE, rządów, samorządów, NGOs). Niektóre z ich:

Phare: Instrument wsparcia doradczego i inwestycyjnego dla krajów 
kandydujących – transfer wiedzy, doświadczeń i technologii

ELTIS – system informacyjny transportu lokalnego  

EPOMM – Europejska platforma zarządzania mobilnością

Obywatelska Inicjatywa Benchmarkingu

CIVITAS – radykalna strategia czystego transportu miejskiego

i wiele innych…

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Londyn 1/7

Temat: Opłaty za wjazd do centrum 
Metropolii

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski



19

Przykłady – Londyn 2/7

ZałoŜenia polityki do osiągnięcia przez system opłat (lipiec 2001):

� Redukcja zatłoczenia (korków)  

� PrzezwycięŜenie trudności w inwestycjach w metro

� Radykalna poprawa dla ruchu autobusów przez Londyn  

� Lepsza integracja kolei z innymi systemami transportu miasta

� Podniesienie ogólnej przepustowości systemu

� Poprawa niezawodności dla uŜytkowników samochodów co do czasu podróŜy  

� Wsparcie lokalnych inicjatyw transportowych 

� Poprawa systemu zaopatrzenia  

� Poprawa dostępności systemu transportowego 

� Wprowadzenie nowych inicjatyw integracji systemu

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Londyn 3/7

ZałoŜenia funkcjonalne przedięwzięcia (2002 rok): 

� Dla strefy wewnętrznej obszaru opłat: 

� NatęŜenia ruchu zostaną zredukowane o 10 - 15% 

� Kolejki samochodów zostaną skrócone o 20 - 30% 

� Prędkość ruchu podniesie się o 10 - 15%

� Dla strefy zewnętrznej obszaru opłat: 

� Ruch na trasach obwodowych moŜe się zwiększyć o 5% 

� Ruch na trasach promienistych zmniejszy się o 5 - 10% 

� Ogólna redukcja ruchu spodziewana jest o 1 - 2%

�Do transportu publicznego przejdzie 20 000 osób dziennie (1% potoku ruchu) 

Dochód z opłat przeznaczony będzie na przeorganizowanie systemu 
publicznego transportu naziemnego i organizacji ruchu; szacuje się
pozyskanie rocznie ok. 100 mln EUR

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski



21

Przykłady – Londyn 4/7

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski

Efekty systemu w okresie 2002 - 2005Efekty systemu w okresie 2002 - 2005
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Przykłady – Londyn 5/7
Efekty wprowadzenia opłaty (stan na 2005 rok):
� Zatłoczenie w centrum spadło o 26%

� Redukcja korków o 20-30% 

� Wzrost średniej prędkości ruchu drogowego o 10-15%

� Przychody z opłat inwestowane są w rozwój transportu (przede wszystkim autobusowego). 
Przychody za okres 2005/2006 wyniosą 122 mln GBP (190 mln EUR). 

� Komunikacja miejska bez problemu radzi sobie z obsługą nowych 22 000 pasaŜerów dziennie, 
znacznie poprawiła się efektywność komunikacji autobusowej (niezawodność, wzrost punktualności, 
modernizacja floty)

� Zmniejszenie ilości wypadków drogowych (około 40-70 mniej rocznie)

� Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

� Wprowadzenie opłaty nie wpłynęło negatywnie na efektywność finansową przedsięwzięć
prowadzonych w strefie (raport określa wpływ na biznes i ekonomię jako neutralny).

�Rośnie akceptacja społeczna dla opłaty oraz satysfakcja z poziomu usług – 78% płacących było 
zadowolonych z poziomu usług w 2005 roku

� Spadek średniego opóźnienia na kilometr drogi do 1,8 minuty w porównaniu do 2,3 minuty przed 
wprowadzeniem strefy.

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Londyn 6/7

Krótkoterminowe działania za pozyskane środki:  

� ulepszenie sieci autobusowej

� przyspieszenie i poszerzenie poprawy dostępności centrum dla pasaŜerów

� usprawnienie skrzyŜowań i 9innych obiektów w sieci

� wsparcie projektów tramwaju i nowoczesnych linii autobusowych

� wprowadzenie rozwiązań bezpieczeństwa ruchu

� poprawa systemów utrzymania dróg i mostów 

� poprawa przewozów nocnych

� dodatkowe źródło finansowania róŜnych przedsięwzięć transportowych

� restrukturyzacja opłat w transporcie publicznym

� poprawa środowiska dla ruchu niezmotoryzowanego oraz funkcjonowania ulic miejskich

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski



24

Przykłady – Londyn 7/7

W perspektywie średnioterminowej zwi ększone dochody 
pozwol ą na:

� sfinansowanie rozbudowy metra i sieci kolei miejskich w centralnym Londynie jak 
równieŜ dla przewozów peryferyjnych 

� zrealizowanie nowych przekroczeń Tamizy

� poprawę dostępności wielu centrów usługowych Londynu

� wprowadzenie lekkich kolei, tramwaju oraz wysokiej sprawności systemów 
autobusowych

� poprawę wybranych elementów sieci ulicznej

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Strasburg 1/4

Temat:
Uspokojenie 
ruchu w centrum 
z nowym 
systemem 
tramwajowym

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Strasburg 2/4

Krótka historia:

Sieć tramwajowa działała do roku 1960, 
1960 – 1962 nieudany eksperyment z 
trolejbusami

Koncepcje powstają od 1970, takŜe pod 
protektoratem władz państwowych (system 
podziemny VAL, realizacje w Lille, Tuluza, 
Rennes)

w latach 80-ych kilka miast podjęło prace 
nad systemami naziemnymi (Grenoble, 
Nantes, St. Denis/Bobigny, Bordeaux,  
Strasburg), mimo silnego loobbingu
przemysłu (takŜe samochodowego) na 
rzecz rozwiązań podziemnych

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski

„Śmierć tramwaju”, 1 maja 1960

Ostatecznie zwycięŜyła koncepcja naziemna, głównie z powodów finansowych – za 

cenę systemu VAL zrealizować moŜna odpowiednie rozwiązanie naziemne plus 

przebudować cały system uliczny w ramach uspokojenia ruchu w centrum miasta

Budowę promowała nowa (od 1990) mer miasta, Catherine Trautmann, otwarcie linii A 

nastąpiło w listopadzie 1994 roku. Projekt jest konsekwentnie rozwijany.
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Przykłady – Strasburg 3/4

Cele i efekty realizacji sieci 

tramwajowej:  

� umoŜliwienie restrukturyzacji systemu 
transportowego w w kierunku zmniejszenia 
uŜytkowania samochodu

� moŜliwość rozwoju i powiązań z innymi 
środkami transportu (w tym koleją
regionalną)

� duŜa liczba przystanków, łatwość
przesiadek i dostępu do róŜnych celów 
podróŜy zachęcają pasaŜerów

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Strasburg 4/4
Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski

Działania towarzysz ące:

� system autobusowy wspomaga siec 
tramwaju

� promocja ruchu rowerowego

� planowanie przestrzeni i obiektów 
publicznych pod system transportu 
publicznego
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Przykłady - Helsinki 1/2

Temat: Uwolnienie rynku przewozów 
publicznych,  cz ęściowe 
sprywatyzowanie systemu 
komunalnego

� Ścisła współpraca miast Aglomeracji

� Wydzielenie operatora komunalnego systemu 
kolejki miejskiej i tramwaju

� Podział i częściowa prywatyzacja usług 
autobusowych

� Otwarte procedury konkurencyjne w dostepie do 
rynku 

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady - Helsinki 2/2

� YTV (Rada Aglomeracji Helsinki) odpowiada za usługi regionalne i między-gminne oraz ich 
koordynację. Poszczególne Gminy mogą swobodnie organizować usługi wewnętrzne, lecz w 
praktyce przekazują to zadanie YTV.

�YTV planuje wszystkie regionalne i między-gminne usługi transportowe oraz organizuje przetargi 
konkurencyjne (autobusy i kolej). Zakupuje usługi na otwartym rynku i nie bierze bezpośredniego 
udziału w eksploatacji. 

� YTV subsydiuje około 30% kosztu usług transportowych na poziomie około 30 milionów EUR 
rocznie. O usługi autobusowe konkuruje 7 operatorów, dominującą pozycje ma jednak 4 
operatorów transportowych publicznych i prywatnych. Oszczędności ustabilizowały się na 
poziomie około 20% kosztów sprzed przetargów. 

� HKL - Transport Miejski Helsinki zarządza transportem publicznym w granicach Miasta Helsinki. 
Jest bezpośrednim operatorem Metra i Tramwajów, a jej firma córka jest operatorem około 50% 
usług autobusowych w mieście.

� Wszystkie usługi autobusowe podlegają otwartym przetargom konkurencyjnym. (zwykle jest to 
ok. 5 firm, z których ponad 65% przypada firmom z sektora publicznego, około 35% zaś
prywatnym firmom Concordia i Connex. 

�Subsydia obecnie wynoszą ponad 100 milionów EUR, czyli około 50% kosztów operacyjnych. 
Suma ta musi jednak obecnie ulec zmniejszeniu z uwagi na zmniejszone przydziały środków z 
Rządu Centralnego.

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Rouen 1/2

Temat: 30-letni kontrakt na sie ć tramwaju w ramach PPP

Jak stosunkowo niewielki układ komunalny moŜe zorganizować system 
transportu publicznego. Rozwiązanie odpowiada idei „sterowanej konkurencji”
– przyznanie prawa do wyłączności na rynku w drodze konkurencyjnej 
procedury

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Przykłady – Rouen 2/2

� Rouen to samodzielne miasto znajdujące się w zasadniczo wiejskim rejonie i jest  
niewielkim miastem w kontekście warunków francuskich

� Władza rozłoŜona jest na poziomie 34 gmin, które potrzebują działać jako 
aglomeracja aby mogły funkcjonować jak nowoczesne miasto. 

� Powołano związek komunalny CAR który pełni rolę zarządu transportu. 

�W 1991 r. CAR poszukiwała ofert od konsorcjów, które mogłyby sfinansować
wybudować i operować nowy system LRT. W zamian, przyznała 30-letnią koncesję
operatorską na wszystkie usługi transportu publicznego w Rouen – autobus i LRT. LRT 
została zbudowana i w latach 1994 i 1997 otwarto linie. 

� Zwycięskie konsorcjum załoŜyło firmę operatorską TCAR, członka grupy Connex. 
CAR ustala taryfy, ogólny budŜet, oraz poziom subsydiów, który obecnie wynosi ponad 
65%. TCAR ponosi ryzyko związane z wpływami w ramach elementu nie-
subsydiowanego, który jest stosunkowo niewielki. Wielkość subsydiów zawiera 
rekompensatę za inwestycję. CAR ustala ogólne parametry usług, zaś TCAR dokonuje 
szczegółowego planowania sieci i rozkładów jazdy.

Istota polityki Podejście UE PrzykładyInstrumenty polityki Wnioski
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Wnioski dla Rządu RP

� W zasadzie w kaŜdym kraju UE15 państwo uczestniczy w rozwoju transportu w 
miastach – pośrednio, lub bezpośrednio
� Nie wynika to jednak z jednoznacznej linii czy dyrektywy UE – jest wynikiem 
polityki papolityki pańństw w rozumieniu zasad subsydiarnostw w rozumieniu zasad subsydiarnośścici

� W większości krajów istnieją formalnie tworzone obszary metropolitalne w 
drodze decyzji parlamentarnych (bądź jako administracja rządowa, bądź jako 
przymusowe związki samorządowe); kaŜdorazowo przejmują one planowanie i 
zarządzanie całością systemu transportowego; wiele obszarów metropolitalnych 
tworzy takie organizacje dobrowolnie na zasadzie optymalizacji osiągania celów
� Podejście PPP nie jest powszechne, ale są pierwsze pozytywne przykłady
� System prawny transportu publicznego jest w Polsce istotnie rSystem prawny transportu publicznego jest w Polsce istotnie róóŜŜny od ny od 
krajkrajóów UE15 i zasad wyraw UE15 i zasad wyraŜŜonych w obowionych w obowiąązujzująących i planowanych cych i planowanych 
regulacji EU. Utrudnia to stosowanie reguregulacji EU. Utrudnia to stosowanie regułł unijnych, ktunijnych, któóre sre sąą wymagane w wymagane w 
ramach projektramach projektóów sponsorowanych przez Fundusze UEw sponsorowanych przez Fundusze UE

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Wnioski dla miast polskich

� Opisane kierunki działań UE i przykłady mogą być (i są) wykorzystane 
w Polsce. Wskazana jest szeroka promocja w ramach działalności organizacji 
samorządowych
� KaŜdorazowo początkiem przygotowań jest przyjęcie zasad polityki 
transportowej, dokładnie przemyślanej i przedyskutowanej, której stosowanie 
będzie niezbędne przez co najmniej kilkanaście lat.
� Warunkiem jest jednak wieloletni system planowania rzeczowego 
i finansowego, nakierowany na efektywność ekonomiczna i finansową
przedsięwzięć. TakŜe w tym zakresie jest w Polsce wiele przykładów 
powodzenia skomplikowanych przedsięwzięć (Kraków, Trójmiasto, Łódź, 
Poznań, Wrocław).
� Tradycyjne podejście (poprzez coroczne budŜety, np. jak w przypadku metra 
w Warszawie) moŜe prowadzić do powaŜnych perturbacji w realizacji 
przedsięwzięć

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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Wnioski dla miast GOP

� Polski system administracji publicznej jest niekorzystny dla 
poszukiwania rozwiązań dla zrównowaŜonego transportu, a przy tym 
Państwo nie prowadzi własnej polityki w tym kierunku

� Nie ma „cudownych” recept w krajach UE15 – kaŜde z nich 
dochodziło do swoich rozwiązań stopniowo, reagując na gromadzące 
się problemy (zatłoczenie, skaŜenie środowiska, zakłócenia 
w funkcjonowaniu miast)

� W zasadzie sposobem podstawowym jest metropolizacja – tworzenie 
struktur administracji dla potrzeb bieŜącej polityki rozwoju; powstają
one w drodze decyzji parlamentarnych, rzadziej dobrowolnych 
zrzeszeń

Istota polityki Podejście UE PrzykladyInstrumenty polityki Wnioski
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