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Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu  
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Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu – 

informacje podstawowe 
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CZEMU  WARTO PROMOWAĆ ZRÓWNOWAŻONY 
TRANSPORT? 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

HAŁAS 

ZATŁOCZENIE 

OPTYMALIZACJA 
WYKORZYSTANIA 

WSZYSTKICH RODZAJÓW 
TRANSPORTU 

JAKOŚĆ ŻYCIA 

ZDROWIE PUBLICZNE 

ESTETYZACJA 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

GRUPY WYKLUCZONE 
TRANSPORTOWO 

(NIEPEŁNOSPRAWNI, 
OSOBY STARSZE) 



Europejska kampania podnosząca 

świadomość obywateli w zakresie 

zrównoważonej mobilności miejskiej  
(Kulminacją jest Dzień Bez Samochodu) 

16-22 września każdego roku 

+ całoroczne wydarzenia 
MOBILITYACTIONS 

Miasta i gminy w Europie 

i nie tylko 

Zmiana myślenia  

+ promowanie rozwiązań lokalnych 

Inicjatywa Komisji Europejskiej 

Dyrekcji Generalnej  

ds. Mobilności i Transportu 
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CO TO JEST ETZT? 
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ORGANIZACJA 

POZIOM EUROPEJSKI 

POZIOM KRAJOWY 

POZIOM LOKALNY 

Komisja Europejska + Europejski Sekretariat Kampanii 

Koordynatorzy krajowi z ministerstw właściwych ds. transportu lub środowiska 

Miasta i gminy prezentują swoje aktywności w czasie  

EUROPEJSKIEGOTYGODNIAZRÓWNOWAŻONEGOTRANSPORTU 

Inne organizacje promują MOBILITYACTIONS w czasie całego roku 
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TRZY TYPY AKTYWNOŚCI 

TYDZIEŃ DZIAŁAŃ 

(16-22 września) 

Związany z dorocznym 
tematem kampanii. 

DZIAŁANIE TRWAŁE  

Oddanie część przestrzeni 
ulicznej pieszym, rowerzystom 

lub środkom transportu 
publicznego, np. przez 

poszerzenie chodników, 
tworzenie nowych ścieżek 
rowerowych i bus-pasów, 
nowe inicjatywy na rzecz 

uspokojenia ruchu, bardziej 
restrykcyjne ograniczenia 

prędkości. 

DZIEŃ BEZ 
SAMOCHODU 

(22 września) 

Zamknięcie dla ruchu 
samochodowego jednego lub 
kliku obszarów miasta/gminy, 
co najmniej na cały dzień (1 
godzinę przed i 1 godzinę po 

zwyczajowych godzinach 
pracy). 
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• Jakiekolwiek wydarzenie w czasie tygodnia 16 - 22 września. 

• Nawet jedno wydarzenie wystarczy! 
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• Oddane do użytku między wrześniem 2018 a wrześniem 2019. 

• Promowane w czasie ETZT 2019. 
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NOWA LUB ZMODERNIZOWANA INFRASTRUKTURA 

ROWEROWA 

• Nowa lub zmodernizowana sieć ścieżek rowerowych (budowa, przedłużenie, 

poszerzenie, modernizacja, oznakowanie ścieżek rowerowych, itd.) 

• Rozwój miejskiego/gminnego systemu wypożyczania lub współdzielenia 

rowerów 

• Rozwój innej infrastruktury rowerowej (parkingi, wiaty, schowki, stojaki, itd.) 

• Instalacja punktów ładowania dla rowerów elektrycznych 

• Wdrożenie systemów wypożyczania rowerów (bike-sharing) bez stałych stacji 

dokujących  

• Inne 
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ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO 

• Utworzenie lub powiększenie stref dla pieszych, deptaków 

• Rozwój infrastruktury (nowe mosty dla pieszych, chodniki, przejścia 

dla pieszych, itd.) 

• Utworzenie lub przedłużenie szlaków dla pieszych 

• Inne 
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TRANSPORT PUBLICZNY 

• Rozwój i usprawnienie sieci transportu publicznego (utworzenie 

pasów dla środków transportu zbiorowego, nowe przystanki, linie, 

itd.) 

• Rozwój i usprawnienie publicznych usług transportowych (skrócenie 

czasów przejazdu, większa częstotliwość kursowania, itd.) 

• Zakup ekologicznych środków transportu 

• Zakup nowych technologii usprawniających transport publiczny 

• Wprowadzenie zintegrowanych usług dla różnych środków transportu 

• Rozwój usług transportowych dostępnych dla wszystkich 

• Inne 
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USPOKOJENIE RUCHU I WYZNACZENIE STREF 

OGRANICZONEGO RUCHU 

• Programy ograniczenia prędkości w pobliżu placówek edukacyjnych 

• Ograniczenie liczby parkingów i przeznaczenie przestrzeni na inne 

cele 

• Tworzenie parkingów "parkuj&jedź" 

• Nowe zasady dotyczące ruchu w mieście/gminie i parkowania 

• Stworzenie nowych stref ograniczonego ruchu 

• Wdrożenie bądź rozszerzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów 

(Urban Vehicle Access Regulation Scheme)  

• Inne 
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DOSTĘPNOŚĆ 

• Wprowadzenie oznakowań dla osób niewidomych 

• Tworzenie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach 

• Obniżanie krawężników 

• Poszerzanie chodników 

• Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sygnały dźwiękowe 

• Usuwanie barier architektonicznych 

• Przygotowanie planów zwiększania dostępności 

• Tworzenie usprawnień dla osób z ograniczoną możliwością 

poruszania się 

• Inne 
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NOWE FORMY UŻYTKOWANIA I WSPÓŁDZIELENIA 

SAMOCHODÓW 

• Wprowadzenie internetowej platformy współdzielenia samochodów 

• Odpowiedzialne korzystanie z samochodu (edukacja w zakresie 

ekojazdy, czyli ekologicznych porad dla kierowców, itd.) 

• Używanie ekologicznych pojazdów 

• Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych 

• Mobilność jako usługa (Mobility as a Service) 

• Testy pojazdów autonomicznych  

• Inne 
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DYSTRYBUCJA TOWARÓW 

• Nowe zasady dystrybucji towarów w mieście/gminie 

• Używanie ekologicznych pojazdów 

• Tworzenie współpracy różnych podmiotów w celu optymalizacji 

dostaw towarów w ramach miasta/gminy 

• Wdrożenia rowerów cargo  

• Inne 
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ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM 

• Opracowanie planów podróży dla pracowników 

• Opracowanie planów podróży dla uczniów 

• Utworzenie centrów mobilności i internetowych informatorów (np. 

dotyczących planowania podróży) 

• Prowadzenie działań edukacyjnych/kampanii społecznych 

• Przygotowanie materiałów edukacyjnych 

• Opracowanie planów podróży/mobilności w porozumieniu z 

interesariuszami 

• Zachęty dla przedsiębiorców 
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ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM C.D. 

• Stałe ograniczenie wjazdu do centrum miejscowości 

• Stworzenie niezawodnego systemu transportu publicznego, 

ułatwiającego dostęp do dzielnic/stref biznesowych, przemysłowych i 

innych 

• Stworzenie systemu bus-pasów i szlaków pieszych 

• Zakup sprzętu i budowa stacji pomiaru jakości powietrza w 

miastach/gminach 

• Dialog ze społeczeństwem i badanie opinii publicznej 

• Inne 
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• Działanie na Dzień Bez Samochodu. 

• Zamknięcie ulicy (co najmniej jedna godzina przed godzinami 

pracy, jedna godzina po godzinach pracy) – wymagane do 

europejskich nagród ETZT. 

• Bezpłatna komunikacja miejska. 
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Podsumowanie ETZT 2018  
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2018 TO UDANY ROK DLA POLSKI! 
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KONFERENCJA 30 LISTOPADA 2018 
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WARSZTATY  12-13 GRUDNIA 2018 
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LAUREACI POLSKICH NAGRÓD ETZT 2018 
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE W ETZT 2018 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

TYDZIEŃ  

WYDARZEŃ 

DZIAŁANIE 

TRWAŁE 
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BIŁGORAJ 

W ramach kampanii ETZT 21 września 2018 r. w Biłgoraju 

zorganizowano Dzień Bez Samochodu. W dniu tym zamknięto dla 

ruchu kołowego ulicę Targową - drogę dojazdową do Stadionu 

Miejskiego. Kulminacją Dnia był Piknik rekreacyjny na stadionie, 

podczas którego propagowano alternatywne, w stosunku do 

pojazdów mechanicznych, środki poruszania się. Poprzedził go 

rowerowy przejazd ulicami miasta. Zbiórka i start rowerzystów 

nastąpiły w centrum Biłgoraja, na Placu Wolności, następnie 

kolumna rowerzystów przejechała głównymi ulicami miasta na 

stadion, gdzie odbywały się konkursy i zabawy rekreacyjne dla 

dzieci i dorosłych. Były konkurencje rowerowe, biegowe i rolkowe, 

znakowanie rowerów, poczęstunek (grill). W trakcie pikniku 

losowane były upominki i wręczane nagrody rzeczowe dla 

uczestników imprezy (m.in. dla najliczniej szkoły, najstarszego i 

najmłodszego uczestnika, rodzin, itp.). W imprezie udział wzięło 

ponad 400 osób. 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 
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KRAŚNIK 

W Kraśniku wdrożono Działania Trwałe i obchodzono Dzień Bez 

Samochodu. 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

DZIAŁANIE 

TRWAŁE 
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LUBLIN 

Kampania ETZT w Lublinie składała się z 34 inicjatyw. Zrealizowane 

działania promowały poruszanie się po mieście komunikacją 

miejską, rowerem lub pieszo. Nad jakością wydarzeń pracowało 

ponad 30 partnerów administracyjnych, biznesowych oraz 

organizacji społecznych. 

Główne działania składały się ze zmiany ulicy Krótkiej na podwórzec 

miejski, stworzenia Poziomego Placu Zabaw na Starym Mieście, 

śniadania dla rowerzystów, przejazdu zabytkowym Gutkiem 

(autobusem), akcji bombardowania włóczką przystanków 

komunikacji miejskiej, umocowania naklejek edukacyjnych na 

infrastrukturze rowerowej, rywalizacji organizacji pozarządowych w 

docieraniu rowerem do pracy, zorganizowania rowerowej gry 

terenowej wokół Zalewu Zemborzyckiego, przeprowadzenia ankiety 

transportowej o tym, jak urzędnicy dojeżdżają do pracy, debaty 

poświęconej strefom zielonego transportu, otwarcia wypożyczalni 

cargobike, interaktywnych zabawy dla najmłodszych i warsztatów 

programowania, a w Dniu Bez Samochodu można było jechać 

bezpłatnie autobusem lub rowerem miejskim przez godzinę. 

 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

TYDZIEŃ  

WYDARZEŃ 

DZIAŁANIE 

TRWAŁE 
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ŁĘCZNA 

W Łęcznej zorganizowano Tydzień Działań, wdrożono Działania 

Trwałe i obchodzono Dzień Bez Samochodu. 

W ramach wydarzeń odbyła się akcja „Rowerowy wrzesień w 

szkole”, a także spotkanie uczniów ze Strażą Miejską w temacie 

bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz z druhami 

OSP Łęczna, w czasie których przedstawione zostały zasady 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Na Dzień Bez Samochodu zamknięto ulicę Kościuszki. 

 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

TYDZIEŃ  

WYDARZEŃ 

DZIAŁANIE 

TRWAŁE 
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ŁUKÓW 

W Łukowie w ramach Tygodnia Działań odbył się przejazd 

zorganizowanej grupy rowerzystów na pod patronatem Burmistrza 

Łukowa. 

TYDZIEŃ  

WYDARZEŃ 
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PUŁAWY 

W Puławach obchodzono Dzień Bez Samochodu. 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 
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ŚWIDNIK 

W Świdniku zorganizowano Tydzień Działań, wdrożono Działania 

Trwałe i obchodzono Dzień Bez samochodu. 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

TYDZIEŃ  

WYDARZEŃ 

DZIAŁANIE 

TRWAŁE 
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Więcej informacji i inspirujących 
przykładów znajduje się w Raporcie: 
 
https://www.gov.pl/documents/9058
43/1047987/1966_11_18_mi_raport
_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-
39b8-d83c-2faa-28911a4af46c  
 

https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/1966_11_18_mi_raport_112018_v6_net.pdf/ac7e89d8-39b8-d83c-2faa-28911a4af46c
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Kampania 2019 – hasło i slogan 



39 

Walk with us! 
Chodź z nami! 
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Rejestracja – informacje 

techniczne 



Rejestracja 
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Rejestracja 
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Rejestracja 
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Rejestracja 
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Rejestracja 
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DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

• Wszystkie elementy graficzne i wytyczne dot. wizualizacji, by 
utrzymać spójność przekazu  

• Klip dostępny na YouTube 

http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/  

Narzędzia komunikacyjne i identyfikacji wizualnej 

http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
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DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

• Atrakcyjna wizualnie ulotka, prezentująca 
tegoroczny slogan 

• Dostępna we wszystkich językach UE 

Ulotka 

http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/  

http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/
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DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

• Kompendium wiedzy na temat organizacji i 
promocji ETZT! 

• Corocznie aktualizowane 

• Dostępne od kwietnia danego roku 

• Zawierają przykłady, w jaki sposób tematyka 
kampanii może zostać zastosowana na poziomie 
lokalnym 

• Pomysły na każdy dzień kampanii 

• Dostępne we wszystkich językach UE 

 

 

Podręcznik i wytyczne tematyczne 

http://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/    

http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
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DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

• Wydawany co roku 

• Podsumowuje dokonania zeszłorocznych zwycięzców, finalistów i miast z tzw. krótkiej listy 
(shortlisted)  

• Przykłady promowania MOBILITYACTIONS 

• Dobre praktyki dla mniejszych miast  

• Wszystkie wydania od 2007 roku dostępne na 

 

 

Przewodnik po najlepszych praktykach 

http://mobilityweek.eu/previous-years/    

http://mobilityweek.eu/previous-years/
http://mobilityweek.eu/previous-years/
http://mobilityweek.eu/previous-years/
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MATERIAŁY PROMOCYJNE NA KAMPANIE LOKALNE 

• Plecaki dla rowerzystów 

• Długopisy 

• Opaski odblaskowe 

• Naklejki odblaskowe 

• Pokrowce na siodełko 

• Zawieszki odblaskowe 
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Nagrody ETZT - europejskie 
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NAGRODY 

Wręczana miastu/gminie, które w najlepszy sposób promowało zrównoważoną mobilność 

w czasie poprzedniego 

EUROPEJSKIEGOTYGODNIAZRÓWNOWAŻONEGOTRANSPORTU  

Miasta muszą podpisać Kartę uczestnika i spełnić 3 kryteria:  
- Organizacja Tygodnia działań (16-22 września) 

- Wdrożenie Działania trwałego (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 

- Organizacja Dnia Bez Samochodu (22 września) 

Wręczane miastu, które wykaże dokonania w zakresie tworzenia i wdrażania Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.  
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Nagrody ETZT - polskie 



NAGRODY 
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Nagroda Ministra Infrastruktury dla najlepszej kampanii lokalnej 
w dwóch kategoriach: 

Dla dużych  
miast 

Dla małych miast (poniżej 
50.000 mieszkańców) 



NAGRODY 
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Wymagania:  
• Miasto/gmina z Polski 
• Udział w kampanii w 2019 roku 
• Rejestracja na stronie www.mobilityweek.eu  
• Rejestracja 3 typów aktywności: 

o Działania w każdym dniu kampanii 
o Środek trwały 
o Dzień Bez Samochodu (niekoniecznie zamknięta ulica!) 

• Wniosek złożony w terminie wskazanym w regulaminie 

http://www.mobilityweek.eu/


NAGRODY 
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Nagroda Ministra Infrastruktury dla 
najbardziej innowacyjnego wydarzenia w 

ramach ETZT 



NAGRODY 
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Wymagania:  
• Miasto/gmina z Polski (ew. inna organizacja) 
• Udział w kampanii w 2019 roku 
• Rejestracja na stronie www.mobilityweek.eu  
• Tylko jedno działanie!!!  
• Wniosek złożony w terminie wskazanym w regulaminie 

http://www.mobilityweek.eu/


NAGRODY 
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Wyróżnienie dla najbardziej aktywnego województwa 
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Dyskusja i pytania 



Maria Perkuszewska 

Departament Strategii Transportu  

Ministerstwo Infrastruktury  

tel. +48 22 630 12 09 

kom. +48 797 934 241 

maria.perkuszewska@mi.gov.pl 
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Dziękuję za uwagę 

mailto:maria.perkuszewska@mi.gov.pl

