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Nasi partnerzy projektu współpracują nad 
poprawą lokalnych usług, integrując 
innowacyjne rozwiązania, takie jak autobusy 
społecznościowe, mobilność jako usługa 
(MaaS) i aplikacje do wspólnych przejazdów  
z już istniejącymi strukturami mobilności  
i świadczenia usług, a także tworząc nowe 
projekty społeczne - takie jak przestrzeń 
coworkingowa i poradnia socjalna.  

Dostępność dobrej jakości opcji mobilności 
ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki 
wiejskiej. Zapewnia dostęp do towarów  
i usług, do wielu miejsc pracy, a także do życia 
społecznego i kulturalnego. Główne 
wyzwania związane z zapewnieniem 
niezawodnego systemu transportu  
na obszarach wiejskich to:  

• Wyższe koszty usług w przypadku 
prowadzenia działalności na większym 
obszarze o rzadkiej populacji 

• Dodatkowe zapotrzebowanie na finanso-
wanie publiczne ze względu na mniejszą 
liczbę pasażerów i niższe dochody  
ze sprzedaży biletów 

• Zwiększone zapotrzebowanie  
na dostępne rozwiązania dla osób 
starszych 

• Spadek liczby ludności (zmiany 
demograficzne), co prowadzi  
do zmniejszenia popytu na usługi 
transportu publicznego. 

Niektóre z tych regionów borykają się 
również z kryzysem gospodarczym  
ze względu na swoje oddalenie i zależność  
od wydajnego systemu transportowego - 
czego w praktyce obecnie nie mają. 

Konieczne będą rozległe zmiany w sposobie, 
w jaki rozumiemy i planujemy mobilność, jeśli 

mamy znaleźć rozwiązania problemów  
z mobilnością i dostępnością na obszarach 
wiejskich, np. Zmiany w zarządzaniu ruchem, 
modalności, finansowaniu i ustawodawstwie. 

Wytyczne te mają na celu przedstawienie 
wykonalnych zaleceń politycznych  
dla organów władz krajowych, regionalnych  
i lokalnych, organizacji pozarządowych 
(NGO) i dostawców usług transportowych. 
Oferują one wgląd w pokonywanie przeszkód 
prawnych, finansowych i administracyjnych 
utrudniających rozwiązania w zakresie 
transportu na obszarach wiejskich, a także 
mają na celu poprawę i maksymalizację 
zarówno mobilności, jak i dostępu do usług  
w regionach wiejskich.  

 
Źródło: Chuttersnap/Unsplash 

Zmiany demograficzne i ograniczone finansowanie publiczne na oddalonych obszarach wiejskich 

zagrażają dostępności towarów i usług socjalnych w wielu krajach w Regionie Morza Bałtyckiego 
(BSR). Projekt MAMBA ma na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez promowanie 
zrównoważonych rozwiązań typu „usługi dla ludzi”  i „usługi dla ludzi”  na obszarach wiejskich. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Nils Lindner/Unsplash. 

 

Opierają się na tym, czego nauczyliśmy się 
podczas trzyletniego projektu w dziewięciu 
zaangażowanych regionach, które 
przetestowały programy pilotażowe  
i utworzyły centra mobilności. Działania 
pilotażowe były częścią projektu MAMBA 
współfinansowanego w ramach Programu 
Region Morza Bałtyckiego Interreg  
i obejmowały analizy legislacyjne, 
ekonomiczne i społeczne.  

Główne zalecenia dotyczące maksymalizacji 
mobilność i dostępie do usług na obszarach 
wiejskich są:  

1. Opracowanie długoterminowej narzędzia 
planowania mobilności 

2. Poprawa integracji społecznej i dostępu 
do usług 

3. Wyprób innowacyjnych rozwiązań 
wykorzystujących mniejsze pojazdy 

4. Wspieranie oddolnych inicjatyw 
5. Wspólne przejazdy w celu  oszczędzania 

zasobów 
6. Stworzenie warunków, gwarantujących 

mobilność  
7. Ułatwienie świadczenia usług związanych 

z mobilnością na obszarach wiejskich 
8. Podejmowanie ryzyka i opracowanie 

innowacyjnych rozwiązań 
9. Przejście do technologii cyfrowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Opracowanie narzędzi do długoter-
minowego planowania mobilności 

Brak mobilności na obszarach wiejskich 
wpływa na ich rozwój i gospodarkę, w tym  
na obecne i przyszłe perspektywy 
zatrudnienia. Mobilność ma również 
kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia 
w tych regionach, umożliwiając ludziom 
dostęp do usług publicznych, takich jak 
edukacja, opieka zdrowotna i usługi socjalne; 
przejazdy do pracy lub w celu znalezienia 
pracy; udział w zajęciach rekreacyjnych; 
odwiedzenie krewnych i przyjaciół; kupno 
towarów i korzystanie z usług oraz 
korzystanie z prawa do swobodnego 
podróżowania na większe odległości.  
Ze względu na oddalenie niektórych 
regionów lokalne rynki są ograniczone, nie 
przyciągają ludzi i nie stwarzają 
wystarczających możliwości zatrudnienia.  
Z drugiej strony brak mobilności siły roboczej 
stwarza trudności osobom, które chcą lub 
muszą pozostać w regionie, a to zwiększa 
ogólną stopę bezrobocia. 

Aby rozwiązać ten problem, należy 
opracować zrównoważone, długoterminowe 
programy mobilności, aby zapewnić 
mobilność ludzi i przedsiębiorstw, biorąc pod 
uwagę odległości do poszczególnych miejsc  
i ich dostępność jako czynniki zapewniające 
lepszą jakość życia w całym regionie. Oficjalne 
organy różnych szczebli, wraz z organizacjami 
pozarządowymi i organizacjami społeczeństwa 



 

 
 

  

 

obywatelskiego, powinny być zaangażowane  
w rozwój tych programów, aby zapewnić pełną 
i wszechstronną odpowiedź na zidentyfi-
kowane potrzeby ludności, w tym różnych 
mniejszości. Długoterminowe programy 
mobilności powinny być opracowywane  
w oparciu o podobne czynniki, w tym gęstość 
zaludnienia, rodzaje istniejących usług 
transportu publicznego dostępnych  
na danym obszarze, dochód na kilometr, 
poziom dochodów ludności i odległości  
do podstawowych usług. Na podstawie tych 
czynników można określić zapotrzebowanie 
na transport publiczny.  

Niektórym krajom RMB, np. Niemcom, udało 
się opracować narzędzia planowania 
mobilności. Ale ich rozwój i regularne 
odnawianie nie są obowiązkowe dla miast  
czy gmin. Jednak ich charakter w większości 
nie jest prawnie wiążący, co może prowadzić 
do problemów we wdrażaniu rozwiązań  
w zakresie mobilności. Obowiązek regularnej 
aktualizacji planów mobilności może 
zapewnić elastyczność i umożliwić 
organizatorom mobilności reagowanie  
na zmieniające się potrzeby ludności.  
W Niemczech przedstawiciele osób 
niepełnosprawnych muszą być włączeni  
w proces konsultacji społecznych przy takich 
procesach planowania, aby ich potrzeby były 
dokładnie rozważane.  

Władze regionalne i lokalne powinny być 
zachęcane przez bodźce prawne  
lub finansowe, do współpracy i łączenia ofert 
usług, np. Poprzez bezpośrednie dostarczanie 
usług medycznych ludziom, świadczenie 
usług poza granicami gmin i ułatwianie 
efektywnego finansowania.  

 

(2) Poprawa włączenia społecznego  
i dostępu do usług  

Długoterminowe programy rozwoju 
mobilności powinny zawsze obejmować 
odpowiednie środki umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym i starszym samodzielne 
życie, uczestnictwo we wszystkich 
dziedzinach życia i dostęp do otaczającego 
ich świata - a także transport, informacje, 
komunikacja i inne obiekty lub usługi otwarte 
dla publiczności. Dotyczy to szczególnie 
obszarów wiejskich, gdzie te ważne zasoby są 
rzadkie i często rozrzucone na dużym 
obszarze. 

Jak wspomniano powyżej, Niemcy poczyniły 
już duże postępy, w tym reprezentowanie 
osób niepełnosprawnych w procesie 
planowania transportu publicznego, co stało 
się prawnym obowiązkiem usługodawców. 
Kraj dąży do tego, aby transport publiczny był 
w pełni dostępny do 2022 roku, zgodnie  
z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. 

Inne działania poprawiające dostępność 
powinny obejmować rozwój prostych, 
wielousługowych obiektów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  

Przy opracowywaniu dostępnych usług 
szczególnie cenne może być zaangażowanie 
organizacji pozarządowych i CSO, ponieważ 
często oferują one unikalną perspektywę 
zorientowaną na użytkownika. Usługa 
pilotażowa zorganizowana przez Diakonie 
Schleswig-Holstein jest jednym z przykładów 
udanego rozwiązania w zakresie mobilności, 
w którym kluczowy element zarządzania 
procesem i jego organizacją został 
powierzony współpracy między organizacją 
pozarządową a gminą.  

 



 

 
 

  

 

 
Jednak zaspokojenie potrzeb ludności 
wiejskiej w zakresie mobilności nie jest 
oczywiście jedynym sposobem przywrócenia 
życia na tych obszarach. Diakonie  
w Szlezwiku-Holsztynie również uruchomiły 
mobilną poradnię społeczną jako program 
pilotażowy. Jego celem jest wspieranie 
zrównoważonych, długoterminowych usług 
doradczych w regionach wiejskich Szlezwiku-
Holsztynu. Gmina Trelleborg w Szwecji 
przeprowadziła pilotaż społeczny  
i zaoferowała wycieczki dla osób starszych, 
które dotyczyły problemu izolacji społecznej 
w słabo zaludnionym regionie. Inicjatywy te 
wymagają finansowania i personelu.  

(3) Wypróbuj innowacyjne rozwiązania 
z wykorzystaniem mniejszych 
pojazdów 

Tworzenie niestandardowych usług  
w zakresie mobilności jest sposobem  
na rozwiązanie problemu na słabo 

zaludnionych      obszarach,       gdzie       usługi 
transportowe są sporadyczne lub nie istnieją. 
Usługi te mogą obejmować: 

• Transport na żądanie (ToD) jako część 
systemu transportu publicznego,  
z autobusami kursującymi na trasie (lub jej 
części) na żądanie. Aspekt na żądanie 
pomaga usługodawcom uniknąć jazdy 
pustymi autobusami,  

• Elastyczne usługi „od drzwi do drzwi” 
organizowane przez gminy, 

• Systemy wspólnego korzystania  
z samochodów na obszarach wiejskich 
(„samochód wiejski”), 

• Mobilność łączona, korzystanie z opcji 
transportu pasażerskiego do dostaw  
i odwrotnie , 

• Transport typu: “ludzie do usług” i “usługi 
do ludzi”. 

Najlepiej, aby takie usługi były świadczone 
przez władze lokalne (poprzez włączenie ich do 
systemu transportu publicznego) lub władze 
regionalne. Wprowadzenie usług wspólnych 

Trelleborg Municipality arranges bus trips for older people in rural areas as an event per se, in order to foster social interaction 
among participants. Source: Niclas Ivarsson. 

CASE 
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dojazdów na żądanie lub na obszarach 
wiejskich może utrzymać dostęp do usług 
transportowych na słabo zaludnionych 
obszarach powiatu / gminy, szczególnie  
w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie  
na regularny transport jest stosunkowo niskie  
i nieregularne. Realizując jeden z rodzajów 
usług przedstawionych powyżej, zaleca się 
zwrócenie się o finansowanie do władz 
krajowych, władz lokalnych lub połączenia tych 
dwóch. 

Płatności użytkowników (zakup biletów  
i częściowy lub całkowity zwrot kosztów) 
powinny być brane pod uwagę tylko wtedy, 
gdy można utrzymać współfinansowanie 
krajowe / gminne, ponieważ zdolność 
płatnicza ludzi może być stosunkowo niska  
na obszarach wiejskich.  

Jednym ze sposobów zaangażowania sektora 
prywatnego w kwestie mobilności jest 
ostrożny wybór modelu - np. Połączenie 
transportu pasażerskiego z usługą 
dostawczą. Pomocne mogą być również 
zachęty podatkowe. Do najlepszych 
przykładów skutecznej współpracy między 
różnymi interesariuszami należą projekty 
pilotażowe MAMBA w Regionie Planowania 
Vidzeme (Łotwa), w powiecie Bielskim 
(Polska) i w Hrabstwo Cuxhaven (Niemcy). 

Transport publiczny na obszarach wiejskich 
często obsługuje niewielką liczbę pasażerów. 
Im niższa rentowność, tym wyższe dotacje 
publiczne potrzebne do utrzymania usługi,  
a ponieważ budżety krajowe i gminne są 
niewystarczające, aby zrekompensować 
straty, trasy na słabo zaludnionych obszarach 
wiejskich muszą być coraz częściej 
anulowane. Ten spadek transportu 
publicznego na obszarach wiejskich 
ogranicza dostęp do usług lokalnych  

i krajowych, które często są scentralizowane 
w większych miastach. 

Zapewnienie transportu publicznego przy 
użyciu mniejszych pojazdów, np. Pięcio- lub 
dziewięcio miejscowych samochodów 
osobowych, może zaoszczędzić sporo 
pieniędzy na obszarach wiejskich, ponieważ 
zazwyczaj nie ma wystarczającej liczby 
pasażerów, aby zapełnić większy autobus. 
Oprócz korzyści finansowych mniejsze 
pojazdy mają również korzyści 
środowiskowe. W niektórych krajach RMB 
samochody osobowe nie kwalifikują się jako 
pojazdy transportu publicznego. Jednak 
zmiany regulacyjne, takie jak te, które mają 
miejsce na Łotwie, oznaczają, że korzystanie 
z samochodów osobowych w transporcie 
publicznym może teraz stać się opcją.  

 

 

Region Vidzeme przeprowadził transportu  
na żądanie pilotażowy projekt, który faktycznie 
mógłby stać się częścią modelu publicznego 
transportu pasażerskiego na Łotwie. Usługa 
obejmuje rozwiązanie mobilne oparte  
na potrzebach pasażerów, jest przyjazne  
dla środowiska, opłacalne ekonomicznie i zmniejsza 
całkowite koszty ponoszone przez władze krajowe  
i lokalne, jednocześnie spełniając określoną grupę 
potrzeb w zakresie mobilności.  



 

 
 

  

 

(4) Wspieraj inicjatywy oddolne  

Na obszarach o bardzo niewielu 
możliwościach mobilności miejscowi mogą 
wziąć to w swoje ręce, aby wprowadzić 
zmiany. Te „oddolne” inicjatywy rzadko mają 
motywację komercyjną. Są raczej 
przykładem pobudzenia lokalnych 
społeczności i pomocy osobom, które nie 
mogą prowadzić samochodu ze względu  
na wiek (za stary lub za młody), niezdolność 
lub brak pieniędzy. Jednak tego typu 
inicjatywy często borykają się z problemami 
prawnymi i finansowymi ze względu na ich 
nieformalny i niekomercyjny charakter - coś, 
co nie pasuje do ścisłych ram regulacyjnych 
dotyczących transportu pasażerskiego.  

 

Możliwe rozwiązania wspierające inicjatywy 
oddolne obejmują:  

• zapewnienie większej liczby prawnych 
opcji generowania przychodów lub 
zwrotu kosztów autobusów 
społecznościowych, 

• Stworzenie możliwości dzielenia się 
zasobami i know-how z istniejącymi 
firmami transportowymi, 

• Wspieranie ich funduszami, zasobami  
i informacjami samorządu lokalnego, 

• Ułatwienie przestrzegania zasad  
dla zezwoleń na transport publiczny dla 
małych i niekomercyjnych systemów 
autobusowych na obszarach wiejskich,  

• Stworzenie więcej możliwości prawnych 
dla dostarczania innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności.  

Hrabstwo Cuxhaven, Niemcy: wiejska usługa wspólnego korzystania z samochodów, znana jako „samochód wiejski”. Ten projekt 
pilotażowy obejmuje stworzenie stowarzyszenia lub spółdzielni usługi wspólnego użytkowania samochodów. Można go również 
opisać jako dobrowolny transport wahadłowy, którego celem jest zwiększenie dostępu do iz obszarów wiejskich o malejącej 
gęstości zaludnienia. 



 

 
 

  

 

  

Source: Rafelia Kurniawan/Unsplash. 



 

 
 

  

 

Inicjatywy obywatelskie są często dobrym 
początkiem rewitalizacji obszarów wiejskich. 
Są tańsze niż zwykły transport publiczny, 
ponieważ kierowcy są wolontariuszami. 
Sektor publiczny nie powinien jednak polegać 
wyłącznie na wolontariuszach, ponieważ 
trudno jest zapewnić rzetelną usługę, jeśli  
na przykład kierowcy są chorzy lub po prostu 
za starzy, aby to robić. Należy pamiętać,  
że transport publiczny jest obowiązkiem 
rządu, dlatego należy nadal dążyć  
do długoterminowego celu, jakim jest 
przywrócenie systemu transportu 
publicznego.  

 

 

(5) Połącz podróże w celu oszczędzania 
zasobów  

Inną opcją obniżenia kosztów mobilności  
na obszarach wiejskich jest połączenie 
środków transportu. Na przykład usługi 
można łączyć, wykorzystując istniejący 
transport publiczny do przewozu towarów,  
w tym autobusów na odległych obszarach.  
I odwrotnie, dostawy lub inne usługi mogą 
zacząć przewozić pasażerów. Jednak nic  
z tego nie jest możliwe bez solidnych 
podstaw prawnych dla kombinowanego 
transportu towarów i osób. 

Rygorystyczne przepisy dotyczące transportu 
pasażerskiego zabraniają łączenia różnych 
środków transportu w wielu krajach w całym 
BSR. Utrudnia to rozpoczęcie inicjatyw  
w zakresie transportu kombinowanego, 
ponieważ zazwyczaj nie kwalifikują się one 
prawnie do uzyskania zezwoleń 
transportowych. W praktyce oznacza to,  
że usługa nie może być oferowana za opłatą, 
a więc nie ma zachęty finansowej dla 
usługodawców. Potrzeba dodatkowego 
ubezpieczenia pasażerów w niektórych 
krajach jest również czynnikiem 
powstrzymującym.  

Komercyjne przewozy artykułów 
spożywczych środkami transportu 
publicznego są ograniczone głównie przez 
przepisy dotyczące higieny. Wykorzystanie 
środków publicznych do takich celów jest 
również często ograniczone przez prawo 
zamówień publicznych. Pilot MAMBA  
w Trelleborgu, który próbował korzystać  
z publicznych autobusów szkolnych do innych 
podróży, musiał przemyśleć swoje podejście, 
gdy napotkał tę przeszkodę.  

Możliwe rozwiązania ułatwiające dostęp  
do opcji mobilności kombinowanej obejmują:  

• Stworzenie zachęt prawnych dla 
usługodawców do przewożenia 
pasażerów, np. ulgi podatkowe  
lub odszkodowania, 

• Zezwolenie usługom komercyjnym  
na małą skalę na odzyskanie kosztów  
bez konieczności nabywania licencji  
na przewóz osób, 

• Stworzenie opcji prawnych w przypadku 
usług komercyjnych uzyskanie licencji 
pasażerskich na różne środki transportu. 
 
 
 



 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Christian Wiediger/Unsplash. 
 

(6) Ustanowienie warunków 
gwarantujących mobilność 

W kilku krajach RMB prawo wyraźnie 
stwierdza, że transport publiczny pełni 
również funkcję społeczną i że transport 
pasażerski powinien być dostępny  
na obszarach słabo zaludnionych i na trasach, 
na których - w warunkach konkurencji - nie 
byłby możliwy na rozsądne ceny. Jest to 
znane jako obowiązek świadczenia usług 
publicznych przez państwo.  

Aby wypełnić ten obowiązek, pierwszym 
krokiem byłoby opracowanie minimalnego 
poziomu gwarantowanego lokalnego 
transportu publicznego, aby sprostać 
zapotrzebowaniu wynikającemu z potrzeb 
mobilności ludności. Jej ocena może opierać 
się na rzeczywistym zapotrzebowaniu  
na transport publiczny, intensywności  
i regularności usług wymaganych na sieci tras, 
wielkości i jakości usług oraz opłacalności 
ekonomicznej systemu transportowego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 która może być oparta na wynikach 
ekonomicznych i liczbie pasażerów. 

Aby zapewnić poczucie stabilności, ważne 
jest, aby usługa była oferowana codziennie. 
Transport powinien być dostępny 
przynajmniej w dni robocze, oferując 
elastyczność w dostosowywaniu się  
do potrzeb ludności. Na przykład usługa 
powinna być dostosowana do godzin i dni 
pracy przeciętnego pracownika i dostoso-
wywać się do zmian czasu pracy.  
Na poziomie UE można określić dalsze 
kryteria, oprócz rozporządzenia (WE)  
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. W sprawie usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz uchylającego 
rozporządzenia Rady ( EEC) nr 1191/69  
i 1107/70, aby zapewnić wspólne zrozumienie 
kryteriów minimalnej gwarantowanej 
mobilności w całej Unii Europejskiej. 

 



 

 
 

  

 

Ponieważ państwo jest odpowiedzialne  
za zapewnienie transportu publicznego, 
następnym krokiem mogłoby być 
ustanowienie pełnych gwarantowanych usług 
w zakresie mobilności. Na obszarach 
miejskich dostęp do transportu publicznego  
o każdej porze dnia może wydawać się 
powszechny. Ale ludzie na obszarach 
wiejskich nie mają takiego samego dostępu 
do ofert transportu publicznego. Dlatego 
musimy pomyśleć o nowych sposobach 
stworzenia równego dostępu do mobilności 
dla wszystkich - zarówno na wsi,  
jak i w miastach. ToD i rozwiązania typu ride-
pooling wykorzystujące mniejsze pojazdy 
mogą odegrać ważną rolę w osiągnięciu tego 
celu i powinny być zintegrowane z systemem 
transportu publicznego i kwalifikować się  
do finansowania publicznego.  

 
Source: Mak/Unsplash. 

(7) Ułatwienie zamówień związanych  
z mobilnością na obszarach wiejskich  

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania w zakresie 
mobilności na obszarach wiejskich w krajach 
RMB są finansowane ze środków publicznych, 
z zaproszeniami do składania zamówień  
ze strony usługodawców. Celem ram 
prawnych dotyczących zamówień 
publicznych jest zagwarantowanie otwartego 
i przejrzystego procesu, wolnej konkurencji 
między dostawcami, równego  
i sprawiedliwego traktowania oraz 
efektywnego wykorzystania środków 
instytucji zamawiającej. Jednak w dziedzinie 
zamówień publicznych coraz bardziej widać, 
że rzeczywisty proces często nie pozwala  
na osiągnięcie tych kluczowych celów. Środki 
są wydawane na organizację procedury,  
ale zainteresowanie dostawców jest zwykle 
niewielkie, szczególnie na mniej 
dochodowych obszarach wiejskich. Należy 
również wziąć pod uwagę, że dostawcy  
na obszarach słabo zaludnionych są zwykle 
zobowiązani do wniesienia ogromnego 
wkładu finansowego w przygotowanie 
swoich ofert i może być konieczne 
zaangażowanie dodatkowych specjalistów  
w celu sporządzenia określonej 
dokumentacji. 

Potrzebne są nowe ramy dotyczące 
zamówień publicznych. To znacznie 
usprawniłoby proces zarówno  
dla dostawców, jak i klientów. Progi 
zamówień na usługi rządowe lub komunalne 
należy obniżyć lub znieść, aby rozwiązania  
w zakresie mobilności (te, które obecnie 
wymagają zamówień) można było udostępnić 
na obszarach wiejskich. Jako jeden  
ze sposobów zapewnienia konkurencji  
i przejrzystości, ograniczenia wydatków 
publicznych  lub   gminnych   oraz   wspierania  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Manki Kim/Unsplash. 
 
efektywnego wykorzystania funduszy, 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie 
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 
2004/18 / KE powinna przewidzieć 
uproszczoną procedurę porównywania cen 
(ofertowania), w której zaproszenie  
do składania ofert kierowane byłoby  
do co najmniej dwóch lub trzech 
potencjalnych usługodawców. Zapewnia to 
konkurencję i efektywne wykorzystanie 
zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu 
obciążenia administracyjnego usługodawców 
(bez utraty elementu konkurencyjności).  

 

(8) Eksperymentuj z innowacyjnymi 
rozwiązaniami  

W wielu krajach RMB możliwości 
wypróbowania innowacyjnych rozwiązań  
w zakresie mobilności są ograniczone  
z  powodu  surowych  przepisów  dotyczących  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transportu pasażerskiego. Sektor transportu 
jako taki jest ścisły i ściśle regulowany,  
a krajowe, regionalne, lokalne i prywatne 
regulacje obowiązują równolegle  
do przepisów Unii Europejskiej. Jednocześnie 
wprowadzanie zmian w prawodawstwie 
może być procesem długotrwałym - takim, 
który nie pozwala na szybkie reagowanie  
na potrzeby obywateli. 

Często nowa usługa musi być zintegrowana  
z predefiniowanymi rodzajami transportu 
(autobusy, taksówki, wynajem 
samochodów), a z każdą klasyfikacją wiążą 
się reguły, które określają granice, w jakich 
rozwiązanie ma działać. Może to powodować 
problemy w przypadku nowych rozwiązań, 
takich jak transport na żądanie. Jeśli nie będą 
spełniać kryteriów określonego rodzaju 
mobilności, nie otrzymają pozwolenia  
na świadczenie usług przewozu osób.  



 

 
 

  

 

Możliwe sposoby zachęcania  
do eksperymentowania z innowacyjnymi 
rozwiązaniami obejmują:  

• opcje wypróbowania nowych rozwiązań 
poprzez eksperymentalne klauzule  
w ustawodawstwie, 

• narzędzia planowania i kontroli dla gmin 
w przypadku prywatnych innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie mobilności, 
zapewniające, że nie stanowią one 
zagrożenia dla istniejącego systemu 
transportu publicznego, 

• opcjonalnie zintegrować 
eksperymentalne klasyfikacje mobilności 
retrospektywnie z siecią ruchu  
i regulacjami, gdy okażą się przydatne. 

 

(9) Przejście na rozwiązania cyfrowe  

Centra mobilności ustanowione jako część 
platformy MAMBA,  zapewniają lokalnym 
mieszkańcom przegląd dostępnych usług 
mobilnych - w niektórych przypadkach 
również zlecenia “Tod” lub przejażdżek 
samochodowych typu car-pooling. W Vejle  
i regionie Danii Południowej lub w regionie 
Joensuu we wschodniej Finlandii opracowano 
przyjazne dla użytkownika aplikacji mobilnej. 
Te cyfrowe centra mobilności umożliwiły 
integrację istniejących opcji mobilności  
na jednej platformie i sprawiły, że informacje 
o opcjach były kompleksowe i łatwiej 
dostępne. 

Decydenci zdecydowanie powinni wspierać 
tworzenie nowych, zintegrowanych platform  

Source: Nazar Sharafutdinov/Unsplash. 



 

 
 

  

 

 
Source: Victor Ene/Unsplash.  
 
mobilności, ponieważ mogą zapewnić 
elastyczne, wydajne i przyjazne dla klimatu 
rozwiązania w zakresie mobilności. Fiński 
ustawodawca wykonał już pierwszy krok  
w kierunku określenia obowiązków 
regulacyjnych dla wszystkich dostawców 
usług mobilności. Powinni przynajmniej 
dostarczać podstawowe dane, w tym 
informacje o trasach, przystankach, 
rozkładach jazdy, cenach i dostępności. Dane 
te muszą być swobodnie dostępne  
w systemie informacyjnym z otwartym 
interfejsem w znormalizowanym, łatwym  
do edycji formacie czytelnym dla technologii 
informacyjno - komunikacyjnych. Takie 
informacje mogą stać się punktem wyjścia  
do    stworzenia    ogólnokrajowej    platformy 

 

 

 mobilności, do której można następnie 
dodać system rezerwacji. Na późniejszym 
etapie system ten mógłby działać jako system 
MaaS, jeśli rezerwacja całej podróży  
przy użyciu kombinacji różnych usług 
związanych z mobilnością, takich jak autobus, 
pociąg lub wypożyczalnia rowerów, jest 
możliwa tylko w jednym kroku.   

W prawie fińskim interoperacyjność 
systemów biletowych i płatności została 
również wprowadzona jako kryterium  
w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 
Na tym etapie parlament powiązał wymóg 
otwartych interfejsów bezpośrednio  
z konsekwencjami finansowymi.  

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

Source: Clay Banks/Unsplash. 

Możliwe sposoby wspierania cyfryzacji ofert 
mobilności obejmują: 

• Poprawę przepisów dotyczących 
platform mobilności cyfrowej,  
na przykładzie Finlandii jako przykład 
najlepszych praktyk, 

• Określenie ogólnych wymagań 
technicznych dla otwartych interfejsów, 

• Zbudowanie w przyszłości krajowej 
platformy mobilności i opracowanie 
systemu MaaS , 

• Regulowanie usługi mobilności oparte  
na danych jako część prawa 
przewozowego. 

 
PODSUMOWANIE / KLUCZOWE 
LEKCJE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU 
MAMBA 

Opracuj narzędzia do długoterminowego 
planowania mobilności. Obowiązkowo 
należy ustanowić programy planowania 
mobilności dla osób mieszkających  
na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, 
aby zagwarantować im mobilność. 

Poprawić włączenie społeczne i dostęp  
do usług. Osoby niepełnosprawne i starsze 
powinny zostać uwzględnione w planowaniu 
nowych usług w zakresie mobilności. Obszary 
wiejskie mogą również skorzystać z nowych 
usług socjalnych. 

 

 

 

 

 

Wypróbowanie innowacyjnych rozwiązań  
z wykorzystaniem mniejszych pojazdów. 
Aby uniknąć pustych autobusów i działać 
zgodnie z zapotrzebowaniem, warto zbadać 
mniejsze pojazdy i rozwiązania w zakresie 
mobilności. Wprowadzenie elastycznego 
podejścia na obszarach słabo zaludnionych 
stwarza możliwość zapewnienia dostępności 
tam, gdzie w przeciwnym razie usługa nie 
byłaby w ogóle dostępna. 

Oddolne wspieranie inicjatyw . Pierwszym 
krokiem do ożywienia transportu publicznego 
lub zaoferowania nowych usług socjalnych  
na obszarach wiejskich mogą być inicjatywy 
oddolne. Zapewnij wolontariuszom 
informacje, wskazówki i zasoby, ale pamiętaj, 
że transport publiczny jest zasadniczo 
zadaniem państwa. 

Połącz przejazdy, aby oszczędzać zasoby. 

Aby efektywnie wykorzystać nieliczne 

dostępne zasoby, znajdź sposoby  

na połączenie transportu towarów i ludzi 

- i stwórz prawne rozwiązania, które to 

umożliwią! 

Stwórz warunki gwarantujące mobilność. 
Aby zapewnić równe standardy życia  
na obszarach miejskich i wiejskich, ważnym 
krokiem jest rewitalizacja wiejskiego systemu 
transportu publicznego i opracowanie ram  
dla określenia minimum dla gwarantowanej 
usługi lokalnego transportu publicznego. 



 

 
 

  

 

Ułatw zamówienia związane z mobilnością 
na obszarach wiejskich. Oszczędzanie 
zasobów oraz zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego usługodawców (przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
konkurencji), proces udzielania zamówień  
na obszarach wiejskich z niewielką liczbą 
konkurentów powinien zostać uproszczony 
do procedury porównania cen (oferty),  
w której zaproszenie do złożenia oferty 
kierowane byłoby do co najmniej dwóch  
do trzech potencjalnych usługodawców.  

Podejmij ryzyko i opracuj innowacyjne 
rozwiązania. Klauzule eksperymentalne  
w przepisach dotyczących transportu 
publicznego mogą oferować swobodę 
odkrywania nowych pomysłów  
w uzasadnionych ramach prawnych.  

 

 

Hrabstwo Cuxhaven, Niemcy. 

 

Przejdź na rozwiązania cyfrowe. Znajdź 
sposoby na dostarczenie obywatelom 
informacji, łącząc już istniejące oferty 
mobilności i ułatwiając zakup biletów dla nich 
wszystkich. Aplikacje cyfrowe mogą również 
odegrać dużą rolę w tworzeniu systemu MaaS 
z elementami ToD.  

 

Współpraca. Kwestią mobilności  
na obszarach wiejskich i dostępności usług 
powinni zająć się przedstawiciele władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych, 
organizacji pozarządowych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora 
prywatnego. Dlatego należy ustanowić 
niezbędne formaty i struktury oraz wspierać 
kulturę współpracy. 

Podziel się tym, czego się nauczyłeś. 
Ponieważ ważne jest wzajemne wspieranie 
się oraz dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniami dotyczącymi nowych 
rozwiązań w zakresie mobilności  
na obszarach wiejskich, utworzyliśmy bazę 
danych pod adresem:  

https://www.mambaproject.eu/database/. 

  

https://www.mambaproject.eu/database/


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

MAMBA  

Ten dokument jest oficjalnym wynikiem O5.4 
MAMBA (Maksymalizacja mobilności  
i dostępności usług w regionach dotkniętych 
zmianami demograficznymi). MAMBA  
to projekt współpracy ponadnarodowej 
współfinansowany przez Unię Europejską 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 2014–2020). Za treść niniejszej 
publikacji wyłączną odpowiedzialność 
ponoszą autorzy i w żaden sposób nie można 
jej traktować jako odzwierciedlenia poglądów 
Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej  
lub Wspólnego Sekretariatu Programu 
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–
2020.  

Więcej informacji:  

https://www.mambaproject.eu/  

 

Partner wiodący / zarządzanie projektem: 

Diakonie of Schleswig-Holstein 

Nicole Rönnspieß: roennspiess@diakonie-sh.de 

 

REM Consult 

Hakan Uraz: uraz@rem-consult.eu 

Jakob Marcks: marcks @ rem-consult. eu 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o niniejszym dokumencie 
zawierającym wytyczne: 

Niniejsze wytyczne są oparte na działaniach 
pilotażowych wdrożonych w ramach projektu 
MAMBA, w tym na analizach legislacyjnych, 
ekonomicznych i społeczno-kulturowych. 
Dokument ten ma pomóc decydentom, 
ministerstwom, dostawcom usług 
transportowych i gminom w pracach nad 
rozwiązaniami w zakresie mobilności  
na obszarach wiejskich oraz zachęcić 
wszystkie zainteresowane strony do większej 
otwartości na alternatywne rozwiązania 
transportowe i do rozszerzenia ich 
tradycyjnych usług. 
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