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Wrocławska polityka mobilności 2013  
 

 
 

OBSZAR : Kształtowanie zrównoważonej 
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zachęcanie firm zatrudniających wielu 

pracowników oraz szkoły i uczelnie , a także 
jednostki administracji publicznej do tworzenia 

planów mobilności    
 
 



 

Plan mobilności dla Urzędu Miejskiego Wrocławia 2014 

 

 
ZALECENIA I PROPOZYCJE 
ROZWIĄZAŃ  

 
Poprawa warunków podróżowania                      
środkami komunikacji miejskiej  
 
Poprawa dostępności pieszej i 
rowerowej  do obiektów  UM 
 
Uelastycznienie czasu pracy 
  
Wprowadzenie instrumentów 
finansowych dopłaty do biletów MPK 
zachęty za dojazd rowerem 
 
Ograniczenia dla ruchu samochodów 
zmniejszenie liczby miejsc do parkowania 
zwiększenie opłat za parkowanie  

 
  
 
 
 



 

Plan mobilności dla Urzędu Miejskiego Wrocławia 2014 

 



 

Co udało się zrobić? 
 

Poprawa dostępności  
transportem zbiorowym: 
 rozbudowa przystanków na 
przystanki podwójne przy obiektach 
UM 
 1,25 km nowej trasy autobusowo-
tramwajowej 
 Wyniesienie przystanków na 
Nowym Targu – przy głównym 
budynku UM  
 w planach są kolejne 2 w centrum 
 dodatkowe dojścia piesze 
 

 
 
 

 
 
 
  
 



 

Co udało się zrobić? 
 

Poprawa w zakresie podróży 
rowerowych: 
 wiaty rowerowe przy obiektach 
UM 
 więcej stacji WRM 
 stojaki rowerowe dla klientów UM 
 Rynek otwarty dla rowerów 
 rowery służbowe dla pracowników 
UM, również cargo 
 nowe trasy rowerowe w 
sąsiedztwie budynków 
 

 
 
 
  
 
 
 



 

Co udało się zrobić? 
 

Nowe trasy rowerowe  
w sąsiedztwie obiektów 
UM 
w ulicach:  

 
 Piłsudskiego;  
 Swobodna; 
 Małachowskiego;  
 Hubska; 
 Piaskowa;  
 św. Katarzyny;  
 Janickiego;  
 Kraińskiego;  
 

 
 
 
  
 
 
 



 

Co udało się zrobić? 
 

Na dziedzińcach UM wprowadzono opłaty za parkowanie – 100 zł/miesiąc  



 

Gdzie natrafiliśmy na opór? 
 

 
 trudności prawno – organizacyjne w uruchomieniu dopłat za dojazd 
niesamochodowy do pracy z wykorzystaniem funduszu socjalnego (ZFŚS) 
  obecnie mamy tylko dofinansowanie na zakup świadczeń w ramach 
działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo – rekreacyjnej 
wypłacane na podstawie wniosku pracownika 
 większe uelastycznienie czasu pracy dla pracowników UM – teraz 
ruchome 15 min  

 
Nie tracimy entuzjazmu... 

 
 
 
  
 
 
 

 
 poszerzamy naszą wiedzę w temacie – bierzemy udział w konferencjach, szkoleniach  
 wzmacniamy przekaz – wpisujemy działania promujące wdrażanie planów mobilności do innych 
dokumentów miejskich:  Strategia Wrocław 2030, SUMP dla Wrocławia 
 przeprowadzamy własne badania – pytamy o preferencje, gotowość 
 podejmujemy corocznie działania na rzecz promowania zrównoważonego transportu 
 zachęcamy ułatwiając dostęp do materiałów szkoleniowych i dając wsparcie merytoryczne   

 
 

 
 
 



 

Dojeżdżający do pracy samochodem z gmin sąsiednich   
 

88% 

12% 

Podróże samochodowe do pracy do Wrocławia z gmin sąsiednich  
w szczycie porannym 7:00 - 8:00 

podróże samochodowe 

pozostałe środki 
transportu 

wg Kompleksowych Badań Ruchu z 2018 roku  

Ok. 240 tys. aut wjeżdża do Wrocławia w ciągu doby 
 
Wrocław to miejsce dynamicznego rozwoju biznesu, a 
więc oferujący także wiele miejsc pracy nie tylko dla 
mieszkańców miasta, ale także  sąsiadów 
 



 
Mobilność pracowników  - co jeszcze wiemy? 
Badania ARAW 2017 – 5700 pracowników  
 

  *   * 

Obraz mobilności pracowników branży nowoczesnych 
usług biznesowych we Wrocławiu  - większość to 
ludzie młodzi ( 20-35 rok życia)    



Mobilność pracowników  - co jeszcze wiemy? 
Badania fokusowe 2019 



Mobilność pracowników  - co jeszcze wiemy? 
Badania fokusowe 2019 



„U mnie w pracy jeździ część ludzi, bo mają z tego korzyści. Jest coś 
takiego, że każdy kto przyjedzie rowerem chyba 16 razy w miesiącu to 
dostaje przez cały miesiąc kanapkę.” 
 
„Nie mówię, że wolne z pracy, ale trywialna rzecz pojedź rowerem a jak 
zmarzniesz napijesz się w tym punkcie kawy za 1 zł, coś takiego i to by 
już ludzi chwyciło, bo dla ludzi ważna jest tożsamość.” 

Pracownicy najwyżej cenią sobie te benefity, które 
pozwalają im na oszczędność pieniędzy i czasu! 

Efektywne zachęty pracownicze 
Badania fokusowe 2019 



Efektywne zachęty pracownicze 
Badania fokusowe 2019 

„U mnie nie, ale znajomy mi opowiadał, że u niego są takie związane z 
benefitami dla rowerzystów. Kolega mi opowiadał, że Ci co dojeżdżają do 
pracy rowerem mają za darmo Multisport.” 

„Była kiedyś taka aplikacja, którą trzeba było włączać i wyłączać jak 
wsiadało się na rower, nie pamiętam jak się nazywała, ale była ona 
połączona z miastem, że w zależności od ilości punktów można było dostać 
jakieś nagrody jak wejście do Hydropolis.”   

„A u nas w pracy też mamy osobę, która ma kogoś z rodziny chorego i też w 
zależności od ilości przejechanych kilometrów właśnie na Endomondo jest 
wsparcie dla takiej osoby, że wspieramy tą osobę i kręcimy dla niej 
kilometry.”   

Najbardziej atrakcyjne dodatki pozapłacowe  



Benefity – czyli co motywuje pracowników? 
– raport Pracuj.pl 



Propagowanie dobrych praktyk 
 Broszura i Poradnik na temat planów mobilności  

Materiały mają pokazać, że warto opracować  swój PLAN MOBILNOŚCI, czyli plan działań 
celowanych w daną grupę z uwzględnieniem specyfiki firmy – efektywność działań !!! 
 
WAŻNE także, że nie trzeba do tego grona specjalistów – wystarczy zaangażowanie   



List intencyjny Prezydenta Wrocławia  
do rektorów  27 uczelni wyższych oraz 48 przedsiębiorstw 

 
Zachęta do przygotowania Planu Mobilności – szansa na pozytywną zmianę?   

 



 

Miasto działa na wielu płaszczyznach - 2021  
 

Park&Ride 

Bike&Ride 

WRM 

2566 miejsc postojowych 

928 miejsc postojowych 

220 stacji 2265 rowerów 386 km tras rowerowych 

 
 

 

 264 km długości tras komunikacji międzygminnej  



Rozwój sieci tramwajowej  
 a dostępność transportowa budynków biurowych 
 

 

Najlepiej skomunikowane 
obszary miasta  

stanowią atrakcyjne 
lokalizacje pod biura  

w sektorze nowoczesnych 
usług dla biznesu  

   

 

9,55 km 
tras tramwajowych powstanie we Wrocławiu do 2023 

 

wg raportu ARAW 



Działania edukacyjne 



Mobilizujemy  od najmłodszych lat  



 A sami dajemy przykład   



Dziękuję za uwagę 

 
 

Monika Kozłowska-Święconek 
Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności  

Urząd Miejski Wrocławia 
 

monika.kozlowska-swieconek@um.wroc.pl 

 
   

 


