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Stan przed wdrożeniem planu mobilności 

Podział zadań przewozowych w podróżach do kampusów Uczelni (2006):



System carpooling dla PK

Stworzenie systemu carpooling dla pracowników i studentów pod nazwą „Jedźmy razem”

Uruchomienie internetowej strony systemu carpooling www.jedzmyrazem.pk.edu.pl

Działanie zrealizowane (1)



Nowa strona informacyjna www.info–komunikacja.one.pl dotycząca 
podróżowania w Krakowie:

 transportem publicznym 

 rowerem

 w systemie carpooling

• Planner podróży– określanie trasy 
i czasu podróży samochodem / 
transportem publicznym

Działanie zrealizowane (2)



Stworzenie stanowiska konsultanta mobilności

 Doradzanie w zakresie racjonalnych 
decyzji dotyczących podróżowania 

 Oddziaływanie na proekologiczne 
zachowania komunikacyjne

 Informowanie o kierunkach rozwoju 
infrastruktury transportowej w mieście

 Informowanie o wpływie transportu na środowisko 

Działanie zrealizowane (3)



Działanie zrealizowane (4)

Dwukrotne zwiększenie opłaty za identyfikator uprawniający 
do wjazdu na teren PK

1. Rezultaty wg ankiety (2008):

5% pracowników i 9% studentów zaocznych 

zadeklarował zmianę środka transportu

2. Porównanie liczby identyfikatorów (2006 i 2008):

Pracownicy: 1550  1468 

Studenci zaoczni: 800  980 (!)



Działanie zrealizowane (5)

Polityka rowerowa

 23 nowe stojaki przy poszczególnych budynkach PK 

 skrócenie szlabanów wjazdowych

 tablice informacyjne o rozmieszczeniu stojaków rowerowych na terenie PK



Działanie realizowane (6)

Koncepcje lepszego skomunikowania kampusów PK transportem publicznym

 Zmiana trasy linii 129  skrócenie czasu przejazdu

 Umieszczenia przystanku końcowego linii 129 na terenie kampusu w Czyżynach



Działanie realizowane (7)

Koncepcja lepszego skomunikowania kampusów PK rowerem 

 Wariant tymczasowy  zmiana organizacji ruchu na kilku ulicach, 

ułatwienia dla rowerzystów (oznakowanie poziome i pionowe, obniżenie krawężników itp.)

 Wariant docelowy  przebudowa ulic



Promocja proekologicznej mobilności (1)

Informacja dla studentów I roku o korzystaniu z usług transportu zbiorowego 



Promocja proekologicznej mobilności (2)



Promocja proekologicznej mobilności (3)



Rezultaty (2008)

 W podróżach pracowników do kampusów PK udział rowerów został dwukrotnie 

zwiększony

 Udział podróży realizowanych w systemie carpooling w dojazdach do PK został 

zwiększony:

 Dla pracowników: z 1% do 5% 

 Dla studentów dziennych: z 0% do 7%

 Dla studentów zaocznych: z 1% do 17%



Rezultaty (2008)

 Udział samochodów (jednoosobowe korzystanie z samochodu) 

w podróżach do PK został zmniejszony:

 Dla pracowników: z 45% do 41%

 Dla studentów zaocznych: z 50% do 30% (!)

 Zmniejszono zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla samochodów, 

poprzez zwiększenia udziału podróży realizowanych w systemie carpooling 



Dziękuję za uwagę!

knosal@ztp.krakow.pl


