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www.poly-sump.eu

Przebieg historycznego oraz demograficznego rozwoju miast 

oraz regionów w Europie przyczynił się do powstania na tym 

obszarze licznych regionów o charakterze policentrycznym. 

Mieszkańcy tych regionów każdego dnia w drodze do 

pracy przemieszczają się pomiędzy licznymi ośrodkami i 

niejednokrotnie przekraczają granice miast, regionów, a także 

i państw. Geograficzne rozproszenie zakładów pracy, punktów 

usługowych oraz miejsc wypoczynku i rekreacji sprawia, 

że przeciętna odległość pokonywana każdego dnia przez 

mieszkańców regionu wzrasta, a co za tym idzie - są oni w 

większym stopniu zależni od używania własnych samochodów. 

W sytuacji, gdy wzory zachowań transportowych obejmują liczne 

podróże poza granice poszczególnych miast, opracowanie 

strategii na poziomie regionu ma kluczowe znaczenie 

dla zwrócenia się w kierunku bardziej zrównoważonych i 

przyjaznych środowisku środków transportu. Pociąga to za 

sobą konieczność zintegrowanego oraz skoordynowanego 

planowania mobilności na terenie poszczególnych okręgów 

administracyjnych oraz pomiędzy nimi.

Sześć europejskich regionów zostało objętych 

projektem Poly-SUMP w celu opracowania metodologii 

skoordynowanego i zintegrowanego planowania mobilności 

dla regionów policentrycznych przy udziale takich właśnie 

regionów. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 

regionu policentrycznego dotyczy całego regionu i łączy w 

sobie kompetencje władz na różnych szczeblach oraz innych 

zainteresowanych podmiotów. Wdrożenie metodologii 

Poly-SUMP przebiega w trzech etapach. Na początku 

należy dokładnie poznać zachowania transportowe obecne 

w danym regionie. Do tego celu stosuje się narzędzie do 

tworzenia profilu transportowego regionu. Następnie, 

przy współudziale wszystkich głównych zainteresowanych, 

opracowywana jest wspólna wizja oraz plan działania dla 

całego regionu. Odbywa się to w technice partycypacji, dla 

której podstawę stanowi Technika Future Search. Na koniec 

przeprowadzane są czynności kontrolne, mające na celu 

udoskonalenie rozpoznanych zachowań transportowych oraz 

wszczęcie oficjalnego procesu koordynacji, dzięki któremu 

będzie mógł powstać Plan Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej obejmujący cały region.

Szczegółowe wytyczne zawarte w metodologii Poly-

SUMP stanowią pomoc dla władz uchwałodawczych, 

przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe oraz 

innych zainteresowanych osób z regionów policentrycznych 

na etapie wszczęcia prac nad opracowywaniem Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Niniejsza broszura informacyjna jest skierowana do organów 

uchwałodawczych na poziomie lokalnym oraz regionalnym, 

praktyków z dziedziny planowania transportu i planowania 

przestrzennego oraz do osób zainteresowanych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego.

streszczenie

Celem metodologii Poly-SUMP jest wspieranie procesu opracowywania planów zrównoważonej 

mobilności miejskiej w regionach policentrycznych. Prace nad metodologią Poly-SUMP trwały 

w latach 2012 - 2014 i stanowiły część projektu pod nazwą „Poly-SUMP - wspólne planowanie 

zrównoważonej mobilności”, który był współfinansowany ze środków Programu Inteligentna 

Energia - Europa.
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Poznaj korzyści płynące z 
zastosowania metodologii Poly-SUMP:

•	 Skorzystaj	ze	sprawdzonej	metodologii,	by	
rozpocząć pracę nad rozwojem skutecznego Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Twojego 
regionu policentrycznego;

•	 Metoda	ta	została	wypróbowana	przez	
sześć europejskich regionów. Skorzystaj z ich 
doświadczenia!

•	 Przeprowadzaj	systematyczne	analizy	profilu	
policentrycznego swojego regionu za pomocą 
narzędzia online.

•	 Zgromadź	wszystkie	zainteresowane	osoby,	by	
w kreatywny sposób oparty na partycypacji, 
zaangażowały się w tworzenie wspólnej wizji w 
zakresie mobilności regionu.

Wprowadzenie

Planowanie mobilności miejskiej to trudne zadanie. Staje się 

ono jeszcze trudniejsze, gdy funkcje miejskie, ludzie oraz 

mobilność są rozproszone w różnych ośrodkach miejskich 

oraz w różnych granicach administracyjnych, jak ma to 

miejsce w przypadku regionu policentrycznego. Każdego 

dnia mieszkańcy regionu przekraczają granice miast, z tego 

powodu istnieje konieczność opracowania planu mobilności, 

który jest znacznie bardziej złożony od planu na poziomie 

pojedynczego miasta. Jeśli Państwa region ma charakter 

policentryczny, wówczas Wytyczne metodologii Poly-SUMP 

(www.poly-sump.eu/tools) mogą Państwu służyć pomocą 

w procesie opracowywania rozwiązań, które będą najlepiej 

dostosowane do potrzeb Państwa regionu.

Planowanie mobilności w tych regionach wymaga 

skoordynowania działania oraz usług wielu podmiotów - osób 

zajmujących się planowaniem kwestii transportowych oraz 

przestrzennych, władz uchwałodawczych na poziomie lokalnym 

i regionalnym oraz przewoźników świadczących usługi w 

zakresie publicznego transportu na terenie poszczególnych 

miast i pomiędzy nimi. Jeśli proces planowania nie zostanie 

przeprowadzony w taki właśnie sposób, mieszkańcy regionu 

mogą skłonić się ku własnemu rozwiązaniu, jakim jest 

korzystanie z prywatnych samochodów w zwiększonym 

zakresie.

Czym jest region policentryczny?

Regiony policentryczne to obszary charakteryzujące 

się obecnością kilku centrów, w których towary i usługi 

są rozproszone w kilku ośrodkach miejskich. Każdego 

dnia mieszkańcy regionu przekraczają granice 

miast, i z tego powodu pojawia się konieczność 

opracowania jednolitego planu mobilności dla 

poszczególnych ośrodków miejskich i innych 

obszarów administracyjnych.

„Władze na szczeblu lokalnym i regionalnym stają 

w obliczu ogromnego wyzwania, gdy mają sprostać 

problemom takim, jak zagęszczenie ruchu ulicznego, 

czy zanieczyszczenie powietrza w miastach. W 

regionach posiadających kilka odrębnych ośrodków 

politycznych, społecznych, czy też finansowych, które 

określa się mianem „regionów policentrycznych” 

wyzwanie, jakim jest planowanie zrównoważonej 

mobilności staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ w 

proces ten zaangażowanych jest wiele różnych stron. 

Niniejsze wytyczne z całą pewnością będą stanowiły 

wsparcie dla władz lokalnych i regionalnych w 

procesie tworzenia planów mobilności dla regionów 

policentrycznych, uzupełniając istniejące wytyczne w 

zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, które 

zostały utworzone przez Komisję Europejską.”

Violeta Bulc, Europejski Komisarz ds. transportu
Im

ag
e:

 E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 2
01

4 
- E

ur
op

ea
n 

Pa
rl

ia
m

en
t



5

W portugalskim regionie Alentejo ważne ośrodki 

zatrudnienia są rozproszone w miastach regionu, w 

tym w jego głównym mieście, jakim jest Évora. Pojazdy 

prywatne stanowią tu najbardziej rozpowszechniony 

środek transportu. Brak sprawnego systemu transportu 

publicznego w Évorze przyczynia się do wysokiego 

udziału samochodów wśród środków transportu. 

Przystępując do udziału w projekcie Poly-SUMP, 

region pragnął opracować strategię transportu, która 

usprawni przemieszczanie się pomiędzy głównymi 

miastami, zmniejszając w ten sposób liczbę prywatnych 

samochodów wykorzystywanych do codziennych 

dojazdów do pracy.

Czym jest SUMP?

1 Załącznik nr 1 do Pakietu Mobilności Miejskiej:
  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm

  Na obszarze Słowenii Centralnej kwestie związane 

z mobilnością stanowią gorący temat. W przeszłości 

jednak na tym terenie istniały ograniczone możliwości 

rozwoju polityki transportu regionalnego. Ten 

stan rzeczy był przypisywany niskiemu poziomowi 

współpracy pomiędzy głównymi graczami na tym 

terenie. Dzięki metodologii Poly-SUMP poprawiła 

się komunikacja pomiędzy najważniejszymi stronami 

zainteresowanymi w tym regionie, co było możliwe 

zwłaszcza dzięki zaangażowaniu w proces polityków z 

różnych szczebli władzy.

Głównym założeniem Planu Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej (SUMP) jest zwiększenie dostępności obszarów 

miejskich oraz zapewnienie zrównoważonego transportu 

o wysokiej jakości na obszarach miejskich oraz pomiędzy 

takimi obszarami. Powyższe dotyczy raczej potrzeb miasta w 

rozumieniu jego funkcjonalności i zaplecza, niż jego obszaru 

administracyjnego.1

Plan SUMP w regionie policentrycznym ma zastosowanie 

do całej sieci ośrodków miejskich i granic administracyjnych 

w danym regionie i wymaga współpracy władz na 

różnym poziomie, społeczeństwa oraz innych osób 

zainteresowanych. Metodologia Poly-SUMP wspiera 

osoby zajmujące się planowaniem, a także decydentów 

na poziomie lokalnym oraz regionalnym w zakresie oceny 

wzorów zachowań transportowych. Patrząc poza granice 

poszczególnych ośrodków miejskich mogą oni dostrzec 

najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności 

dla ich regionu.

Główne elementy Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej:

1. Cele

2. Długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan 

wdrożenia strategii

3. Ocena stanu bieżącego oraz zakładacych 

rezultatów

4. Zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich 

środków transportu

5. Integracja horyzontalna i wertykalna

6. Podejście partycypacyjne

7. Monitorowanie, weryfikowanie i 

sprawozdawczość

8. Zapewnienie jakości

Więcej informacji na temat planów SUMP można 

uzyskać w dziale Plany Mobilności na stronie

www.eltis.org/mobility-plans.
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Metodologia Poly-sUMP

Metodologia Poly-SUMP ma na celu opracowanie i wdrożenie planu SUMP w oparciu o cykl planowania.2 Metodologia ta 

wprowadza poszczególne działania do pierwszych trzech faz cyklu planowania w celu wsparcia regionów policentrycznych w 

procesie opracowywania planu SUMP.

Metodologia Poly-SUMP przeprowadza Państwa region przez 

trzy etapy procesu, zgodnie z poniższym schematem:

Milestone: 
Analysis of problems 

& opportunities concluded

1. Determine 
your potential 
for a successful 

SUMP

2. De�ne the 
development 
process and 

scope of 
plan

3. Analyse the 
mobility situation 

and develop 
scenarios

4. Develop 
a common 

vision

5. Set 
priorities and 
measurable 

targets
6. Develop 

e�ective 
packages of 

measures

7. Agree 
on clear 

responsibilities 
and allocate 

funding

8. Build 
monitoring and 
assessment into 

the plan

9. Adopt
Sustainable 

Urban Mobility 
Plan

10. Ensure 
proper manage-

ment and 
communication

11. Learn the 
lessons

Commit to overall sustainable mobility principles

Assess impact of regional/national framework

Conduct self-assessment

Review availability of resources

De�ne basic timeline

Identify key actors and stakeholders

Look beyond your own 
boundaries and responsibilities

Strive for policy coordination and 
an integrated planing approach

Plan stakeholder and citizen 
involvement

Agree on workplan and 
management arrangements

Prepare an analysis of 
problems and opportunities

Develop scenarios

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Develop a common vision of 
mobility and beyond 

Actively inform the public

4.1

4.2

Identify the priorities for mobility

Develop SMART targets

5.1

5.2

Identify the most e�ective measures 

Learn from others' experience

Consider best value for money

Use synergies and create integrated packages of measures

6.1

6.2

6.3

6.4

Milestone:
Measures 
identi�ed

Assign responsibilities and resources

Prepare an action and budget plan

7.1

7.2

Arrange for monitoring 
and evaluation8.1

Check the quality
of the plan

Adopt the plan

Create ownership 
of the plan 

9.1

9.2

9.3

Milestone:
SUMP 

document 
adopted

Manage plan implementation

Inform and engage the citizens

Check progress towards 
achieving the objectives

10.1

10.2

10.3

Update current plan regularly

Review achievements - 
understand success and failure

Identify new challenges 
for next SUMP generation

11.1

11.2

11.3

Milestone:
Final impact assessment

concluded

Starting Point:
"We want to 

improve mobility 
and quality 

of life for our 
citizens!"

Preparing 
well

Rational and 
transparent 
goal setting

Elaborating
the plan

Implementing 
the plan

Sustainable 
Urban 

Mobility 
Planning

3. Utwórz wspólne 
podstawy i wizję

2. Wykorzystaj 
uzyskane wyniki i 

opracuj plan

1. Przygotuj się, dokładnie
poznając swój region 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

1,0
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0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

2. Wykorzystaj uzyskane 
wyniki i opracuj plan

3. Utwórz wspólne 
podstawy i wizję

1. Przygotuj się, 
dokładnie poznając 
swój region

Źródło: Wytyczne - Opracowywanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

2 Wytyczne - Opracowywanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności
  Miejskiej, Komisja Europejska, 2013: www.eltis.org/mobility-plans
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Zanim rozpocznie się etap właściwego 

planowania, należy dokładnie poznać 

i zrozumieć profil oraz codzienne 

wzory zachowań transportowych 

Państwa regionu. Istotne znaczenie 

ma także zrozumienie, w jaki sposób 

obowiązki są rozłożone w obrębie poszczególnych granic 

administracyjnych na obszarze regionu. Ze względu na 

powyższe, pierwszy krok polega na ocenie kontekstu oraz 

praktyk planowania mobilności miejskiej. Wdrażanie metody 

Poly-SUMP należy rozpocząć od następujących czynności:

a. Wyznacz region i określ jego granice,

b. Określ obecne warunki ogólne, które mogą mieć wpływ na 

planowanie mobilności, 

c. Sprawdź, czy inne strategie i zasady obowiązujące w 

regionie mogą mieć korzystny bądź niekorzystny wpływ na 

strategię zrównoważonej mobilności,

d. Poznaj i zrozum procesy planowania w Twoim regionie,

e. Określ strony zainteresowane i ich kompetencje w 

zakresie procesu planowania, np. osoby zajmujące się 

planowaniem transportu, osoby odpowiedzialne za 

gospodarkę gruntową, architekci, itp.,

f. Przeanalizuj i podsumuj siły napędzające, bariery oraz 

możliwości dla danego procesu, bazując na powyższych 

działaniach.

„Dzięki technice Future Search zrozumieliśmy że każdy 

region musi wdrażać politykę w zakresie transportu w 

oparciu o jego własne potrzeby”.

Yiannis Toskas, Planista w zakresie transportu i 

mobilności. Organizacja Planowania i Ochrony 

Środowiska dla miasta Saloniki (Grecja)
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  Region Centralnej Macedonii w Grecji przeszedł okres 
gwałtownego rozwoju przemysłowego i gospodarczego, 
który ukształtował jego dzisiejszą sieć miejską, 
składającą się głównie z miasta Saloniki oraz otaczającej 
je sieci mniejszych ośrodków miejskich. Zarówno 
Saloniki, jak i otaczające je ośrodki miejskie borykają się 
z zagęszczonym ruchem ulicznym i niedostatkiem miejsc 
parkingowych.Wzrastające ceny paliwa spowodowały 
zmniejszenie się nadmiernego używania samochodów, 
jednak brak zintegrowanej polityki transportowej 
sprawił, że transport publiczny nie zwiększył swego 
udziału w wykorzystywanych środkach transportu. 
Powstałe w ten sposób korki uliczne doprowadziły 
do zwiększonego zużycia paliwa i związanego z nim 
zanieczyszczenia powietrza, nadmiernego hałasu 
oraz do zanieczyszczenia widzialnego gołym okiem. 
Zwiększyła się także liczba wypadków drogowych, a 
produktywność uległa obniżeniu w związku czasem 
traconym w korkach.

1. Przygotuj się, dokładnie poznając swój region

Image: Regione Marche
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„Wykorzystaliśmy narzędzie do tworzenia profilu 

regionu, by wyodrębnić kluczowe kwestie w 

dziedzinie mobilności w naszym regionie. Dzięki 

temu mogliśmy porównać nasz region z innymi 

regionami i skorzystać z ich doświadczeń.”

Fabrizio Pigini, Przewodniczący Jednostki ds. 

Zrównoważonej Mobilności we włoskim regionie 

Marche.

Informacje wynikające z profilu Państwa regionu będą 

przydatne w drugim etapie procesu, w którym strony 

zainteresowane gromadzą się, by opracować wspólną wizję 

regionu.

Transport regionalny
Struktura regionalna

Wskaźnik współzależności w potrzebach 
transportowych (dni robocze)

Udział podróży 
niezmotoryzowanych 

(dni robocze)

Udział podróży środkami 
transportu publicznego

(dni robocze)

Odległość podróży: 
podróże zewnętrzne 
pomiędzy ośrodkami

Odległość podróży:
podróżne wewnętrzne w obrębie 

ośrodków

Rozkład populacji w
stosunku do rozkładu

miejsc pracy

Rozkład miejsc
pracy

Rozkład 
mieszkańców

Udział populacji zamieszkującej ośrodki 
przejściowe w stosunku do

całości populacji

Populacja względem ośrodka

1,0
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0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Narzędzie do tworzenia profilu regionu

Narzędzie do tworzenia profilu regionu (www.poly-

sump.eu/tools) służy do przedstawienia struktury 

regionu policentrycznego oraz jego wzorów zachowań 

transportowych, a następnie do porównania ich z podobnymi 

regionami w Europie. Narzędzie określa profil regionu, 

uwzględniając dziesięć wskaźników, które są związane 

ze strukturą regionu oraz z jego wzorami zachowań 

transportowych. Wyniki są przedstawiane w formie wykresu 

radarowego wskazującego, w jakim stopniu policentryczny 

jest dany region. Im bardziej policentryczny jest dany region, 

tym bardziej rozproszone są jego ośrodki i funkcje miejskie, 

a także tym wyższy jest wskaźnik odbywanych podróży 

pomiędzy tymi ośrodkami.

Poniższy rysunek zawiera przykład wykresu radarowego 

przedstawiający wysoce policentryczny region.

Rysunek: Przykład profilu regionu



9

Proces wyznaczania celów w regio-

nach policentrycznych wymaga bliskiej 

współpracy podmiotów zainteresowa-

nych. Wspólne podstawy oraz wizja są 

opracowywane w oparciu o technikę 

partycypacji podczas warsztatów Future Search. Przy współ-

uczestnictwie wszystkich ważnych zainteresowanych określa 

się w czasie warsztatów konkretne działania, które będą mia-

ły na celu realizację wspólnej wizji regionu.

Istotne znaczenie ma właściwy dobór osób zainteresowa-

nych, które wezmą udział w warsztatach. Ze względu na ten 

fakt, jeszcze przed rozesłaniem zaproszeń, należy przepro-

wadzić analizę osób zainteresowanych. Uczestnicy, którzy 

mają moc decyzyjną w sprawach kształtowania sytuacji 

transportowej regionu z całą pewnością powinni zasiąść 

przy stole.

Warsztaty obejmują trzy bloki tematyczne, które są realizo-

wane w ciągu trzech dni. 

a. Diagnoza:

Spójrz wstecz i zastanów się, w jaki sposób kształtowała się 

obecna sytuacja transportowa regionu. Następnie spójrz w 

przyszłość i zastanów się, jak trendy obecne w strukturze tej 

sytuacji mogą wpłynąć na wzory zachowań transportowych 

w przyszłości.

b. Przyszłość, jakiej chcemy:

Zdefiniuj idealną sytuację transportową w przyszłości i 

podziel się własną wizją z innymi uczestnikami. Na tym 

etapie ustalane są wspólne podstawy i tworzy się zarys 

działań, które należy podjąć, by stworzyć przyszłość, jakiej 

chcemy. Jest to także czas, w którym podnoszone są wszelkie 

różnice i kwestie sporne.

c. Plan działania:

W ostatnim etapie procesu nacisk kładzie się na stworzenie 

konkretnych projektów i planów działania, opartych na 

wizjach stworzonych we wcześniejszych etapach.

„Warsztaty Future Search w metodologii Poly-SUMP 
stanowią doskonały sposób odkrycia wspólnych 
wartości wśród różnych stron zainteresowanych.”

Paul Alzer, Urzędnik ds. strategii odpowiedzialny 
za metodę Poly-SUMP w holenderskim regionie 
Parkstad-Limburg.

Warsztaty Future Search są oparte na 
następujących filarach: 

•	 Wszystkie	znaczące	osoby	zainteresowane	muszą	
być obecne.

•	 Zanim	zostanie	podjęta	próba	opracowania	
rozwiązań dla poszczególnych aspektów należy 
zrozumieć ich szerszy kontekst.

•	 Nacisk	należy	położyć	na	opracowaniu	wspólnych	
podstaw oraz opracowaniu wzorców dla przyszłości. 
Wszelkie problemy i konflikty interesów należy 
potraktować jako informacje mające znaczenie dla 
sprawy, a nie jako incydenty.

•	 Przed	warsztatami	Future	Search,	w	ich	trakcie	oraz	
po ich zakończeniu należy zachęcać uczestników 
do samodzielnego zarządzania oraz przejęcia 
odpowiedzialności za własne działania.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania, 

przeprowadzenia, usprawnienia oraz ocenienia warsztatów 

Future Search można znaleźć w www.poly-sump.eu/tools. 

Zostały one także omówione w Wytycznych metodologii 

Poly-SUMP

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

Image: City of Ghent

2. Utwórz wspólne podstawy i wizję

Przeszłość Obecny Przyszłość Wizja Wartości
Celi

Akcje Plan

a. Diagnoza b. Przyszłość, 
jakiej chcemy

c. Plan działania
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Po przeprowadzeniu warsztatów Future 

Search opracowane działania należy 

udoskonalić i nadać im priorytety. 

Dzięki temu wykonacie Państwo krok 

naprzód w stronę przygotowania 

i wdrożenia planu działania w 

kontekście „Planu SUMP dla regionu policentrycznego”. 

W celu ukończenia planu SUMP dla regionu należy podjąć 

następujące działania:

a. Zatwierdzić rezultaty otrzymane w drodze

przeprowadzonych warsztatów

Badanie przeprowadzone wśród uczestników warsztatów 

pomoże Państwu w sklasyfikowaniu ustalonych działań w 

oparciu o wpływ, jaki mogą one wywrzeć na region. Wzór 

badania online jest dostępny online na stronie (www.poly-

sump.eu/tools).

b. Udoskonalenie działań

Wyniki uzyskane w czasie badania powinny umożliwić dalsze 

udoskonalenie działań, wizji oraz celów dla regionu, które 

zostały ustalone w trakcie warsztatów oraz w drodze procesu 

tworzenia profilu regionu.

c. Utrzymuj współpracę z uchwałodawcami i osobami

zainteresowanymi

Aby ułatwić wdrożenie planowanych działań i utrzymanie 

ich rezultatów, uchwałodacy i inne osoby zainteresowane 

powinny być nieustannie zaangażowane w projekt. W tym celu 

zaleca się przeprowadzenie wśród osób zainteresowanych 

badania dotyczącego potencjalnych barier, sił napędzających 

oraz działań.

„Decyzje polityczne w regionie Parkstad-Limburg 
odgrywały ogromną rolę w procesie decyzyjnym 
dotyczącym działań, które wyłoniono w czasie 
warsztatów Future Search.”

Paul Alzer, Urzędnik ds. strategii odpowiedzialny
za metodę Poly-SUMP w holenderskim regionie 
Parkstad-Limburg.

Możliwość wykorzystania 
przez inne regiony 
policentryczne 

Każdy z regionów biorących udział w projekcie na etapie 

testowym pomyślnie dobrał się w pary z bliźniaczym 

regionem partnerskim, któremu przekazał wiedzę zdobytą 

dzięki zastosowaniu metodologii. Metodologia Poly-

SUMP wykazała się ogromnym potencjałem w zakresie 

skoordynowanego planowania mobilności dla obszarów 

policentrycznych. Stanowi ona skuteczne narzędzie służące 

do opracowania wspólnych podstaw oraz wizji mobilności 

dla danego regionu oraz do określenia koniecznych działań w 

procesie, który musi uwzględnić opinie wielu stron. Traktując 

znaczące strony zainteresowane na równych zasadach, 

podejście to zachęca do otwartości, przejrzystości oraz 

kreatywności. To właśnie to holistyczne podejście uzasadnia 

całość podjętych prac.

Stosując metodę Poly-SUMP regiony policentryczne 

z pełną pomyślnością opracowały plany mobilności, 

które uwzględniły szczególne potrzeby tychże regionów. 

Jednocześnie poprawiły one współpracę władz różnych 

szczebli, uzyskały lepszą koordynację z sąsiadującymi 

obszarami, a także zachęciły różne strony zainteresowane 

oraz działaczy społeczeństwa obywatelskiego do aktywnej 

partycypacji i zaangażowania w proces.

Regiony wykorzystały metodologię Poly-
SUMP nie tylko do opracowania planów 
mobilności, ale także do:

•	 Opracowania	nowych	ram	dla	istniejącej	polityki	

regionalnej,

•	 Ulepszenia	działań	w	ramach	istniejących	planów,

•	 Porównania	się	z	na	tle	innych	regionów,

•	 Utworzenia	nowych	grup	roboczych	oraz	nowych	

grup nacisku,

•	 Nabrania	impetu	do	rozpoczęcia	nowych	procesów,

•	 Podniesienia	znaczenia	kwestii	mobilności	w	

regionie.

„Metodologia Poly-SUMP stanowi doskonałe narzędzie 
do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla 
regionu policentrycznego, jakim jest zachodnia część 
Górnej Styrii w Austrii. Szczególnie pomocne jest 
narzędzie do tworzenia profilu regionu, dzięki któremu 
można zrozumieć region w ujęciu holistycznym. 
Narzędzie to umożliwia także porównanie się z innymi 
regionami, dzięki czemu można wymieniać się z nimi 

wiedzą ku wzajemnej korzyści.”

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Austria

3. Wykorzystaj uzyskane rezultaty i 
opracuj plan
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regiony pilotażowe
Poniższe regiony europejskie wzięły udział w opracowaniu i 
przetestowaniu metodologii Poly-SUMP:

Region Marche, Włochy

Populacja regionu Marche wynosi ponad 1, 5 miliona 
mieszkańców, którzy są rozproszeni w 239 okręgach 
administracyjnych. Dzięki projektowi Poly-SUMP utworzono 
zarys wspólnych zasad, który dotyczy codziennych 
zachowań transportowych w regionie, obejmujących 
przemieszczanie się pomiędzy miastami. Przy współudziale 
uchwałodawców oraz stron zainteresowanych z różnych 
okręgów administracyjnych i na różnych szczeblach władzy 
opracowano także plan działania.

Osoba do kontaktów: pan Sergio Strali, Przewodniczący 
Działu Zarządzania Transportem Publicznym,

funzione.trasportolocale@regione.marche.it 

Środkowe Alentejo, Portugalia

Pomiędzy Évorą, największym miastem w Środkowym 
Alentejo, a miastami w pozostałych 13 okręgach 
administracyjnych regionu, transport publiczny składa się 
głównie z przewozów autobusowych na niskim poziomie. 
Większość mieszkańców korzysta z własnych samochodów, 
ale region jest w trakcie opracowywania skutecznej strategii 
zrównoważonego transportu dla regionu policentrycznego.
Osoba do kontaktów: Arq André Espenica, Dyrektor, CIMAC, 
aespenica@cimac.pt

Centralna Macedonia, Grecja

Region składa się z siedmiu jednostek regionalnych, 38 
ośrodków administracyjnych i jest zamieszkiwany przez 
prawie dwa miliony mieszkańców. Jego infrastruktura 
transportowa jest skupiona głównie wokół samochodów 
prywatnych, dzięki czemu pozostaje sporo miejsca 
na zastosowanie zrównoważonych działań w zakresie 
transportu. Dzięki projektowi Poly-SUMP udało się 
zgromadzić wszystkie zainteresowane strony, by opracowały 
zintegrowany system transportu dla regionu.

Osoba do kontaktów: Dr Konstantinou Kostas, Dyrektor ds. 
rozwoju lokalnego, kostas@anatoliki.gr

Parkstad Limburg, Holandia

Region Parkstad Limburg składa się z ośmiu ośrodków 
administracyjnych i znajduje się w bliskim sąsiedztwie 
granicy pomiędzy Holandią, Niemcami i Belgią. Transport 
rowerowy oraz pieszy stanowi ponad 40 procent 
udziału w transporcie pomiędzy miastami, ale udział 
prywatnych samochodów w transporcie na poziomie 
międzyregionalnym i międzynarodowym jest wciąż wysoki. 
Dzięki zastosowaniu metodologii Poly-SUMP udało się 
stworzyć wspólne podstawy zrównoważonej mobilności 
oraz plan działania dla wszystkich zainteresowanych stron. 
W wyniku powyższego, region Parkstad Limburg pracuje 

obecnie nad wdrożeniem planu obejmującego e-mobilność, 
dystrybucję miejską oraz transport publiczny i rowerowy.                                                                    
Osoba do kontaktów: Paul Alzer, Urzędnik ds. strategii, 
p.alzer@parkstad-limburg.nl

Vorarlberg Dolina Renu, Austria

Jest to region składający się z 29 ośrodków administracyjnych, 
położony w pobliżu granicy ze Szwajcarią. Od wielu lat ma 
on cechy przypisywane regionom policentrycznym. Pomimo 
dobrze rozwiniętego transportu publicznego, główne drogi 
są często zatłoczone pojazdami wjeżdżającymi na teren 
regionu i opuszczającymi go. Dzięki projektowi Poly-SUMP 
te kwestie zostały podjęte przez urzędników w regionie, 
polityków, ekspertów i zainteresowanych mieszkańców.

Osoba do kontaktów: Martin Assmann, przewodniczący 
projektu, martin.assmann@vision-rheintal.at

Serce Słowenii, Słowenia

Serce Słowenii obejmuje osiem ośrodków administracyjnych, 
a na jego terenie zamieszkuje ponad 96 000 osób. Region 
ten boryka się z zagęszczonym ruchem drogowym i licznymi 
zatorami, które wiążą się z kierowcami dojeżdżającymi 
codziennie do stolicy kraju, Lublany. Dzięki metodologii Poly-
SUMP poprawiła się komunikacja pomiędzy najważniejszymi 
stronami zainteresowanymi w tym regionie, co było możliwe 
zwłaszcza dzięki zaangażowaniu w proces polityków z 
różnych szczebli władzy.

Osoba do kontaktów: Razvojni center Srca Slovenije,

info@razvoj.si
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Sekretariat Poly-SUMP
C/o Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Włochy

Tel:  +39 071 8063447

Fax: +39 071 8063103

E-mail: poly-sump@iclei.org

www.poly-sump.eu

skONtaktUJ
siĘ Z NaMi:

Narzędzia opracowane w ramach projektu:
• Wytyczne: Metodologia Poly-SUMP - Jak opracować 

plan SUMP dla regionu policentrycznego

• Narzędzie do tworzenia profi lu regionu służące do 

badania stopnia policentryczności oraz wzorów 

zachowań transportowych

• Praktyczny przewodnik na temat prowadzenia 

warsztatów Future Search dla regionów 

policentrycznych 
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