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http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20813349,metro-warszawa-przy-ii-linii-brakuje-miejsca-na-parkingi-
przesiadkowe.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warszawa_Wyborcza
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Cel główny Warszawskiej Polityki Mobilności
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• Struktura podróży

– wzrost ruchu pieszego i rowerowego

– utrzymanie udziału Publicznego 
Transportu Zbiorowego

– ograniczenie roli samochodów
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• Czy po przyjęciu strategii #Warszawa2030 i Warszawskiej 
Polityki Mobilności planowana jest kompleksowa zmiana 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego?

• Czy planowana jest budowa 
trzeciej linii metra?

• Czy kontynuowane będą prace 
nad zmianą przebiegu 
obwodnicy śródmiejskiej?

• Aktualizacja planów budowy 
tras tramwajowych i wytyczania 
pasów autobusowych

Planowanie przestrzenne
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Wpływanie na popyt i parkowanie

• Współpraca z gminami Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w zakresie budowy parkingów P&R

• Poprawa działania Straży Miejskiej

• Poprawa funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego (np. jeden abonament na jedno mieszkanie)

• Rozszerzenie SPPN

• Działania na rzecz podniesienia maksymalnej opłaty za 
parkowanie, tj. zmiany Art. 13b ustawy o drogach publicznych 
(skierowanie wniosku do TK – kompetencja rady miasta 
zapisana w Art. 174 Konstytucji)
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Ruch pieszy i rowerowy
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Źródło: Global outlook on Walking and 
Cycling 2016, UN Environment, Nairobi
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Standardy ruchu pieszego w Warszawie 

2016-10-27 11

Str. 28, Rys. 4 Schemat rozwiązania poszerzenia
ciągu pieszego umożliwiającego mijanie się 
osób na wózkach inwalidzkich.

Str. 31
minimalna rekomendowana szerokość trasy wolnej 
od przeszkód (pas ruchu pieszego) części ciągu pieszego 
równą 1,60 m (bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu),
minimalna szerokość trasy wolnej od przeszkód (pas ruchu 
pieszego) części ciągu pieszego równą 1,00 m (warunek 
wynikający ze skrajni osób na wózkach inwalidzkich, 
bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu),

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1169

Czy standardy są zgodne z Konwencją?

Dlaczego minimalna szerokość 
chodnika nie wynosi 1,8 m, a jedynie 
w wypadkach braku możliwości 
technicznych dopuszcza się na 
zasadzie odstępstwa zawężenia
do 1 m?



Wytyczne ruchu pieszego w Warszawie 
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„Sugeruje się różne wartości graniczne dla tego, co możemy 
nazwać akceptowalnym wymiarem przestrzeni dla ruchu 
pieszych. Bazując na badaniach z Nowego Jorku, William H. 
Whyte zaproponował wskaźnik 23 pieszych na minutę na metr 
[szerokości] chodnika. Badania przeprowadzone w Kopenhadze 
sugerują 13 osób, jako tę liczbę, która pozwoli uniknąć tłoku na 
chodnikach.”
Jan Gehl, Miasta dla ludzi, str. 123

Diagnoza i ocena systemu transportu pieszego w Warszawie, 
str. 20, Transeko na zlecenie BDiK, 2010

Wytyczne ruchu pieszego, Str. 11



Partnerstwa międzysektorowe
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Żródło: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_articles_files/7229/open_circuit_pdf.pdf



Drabina partycypacji społecznej
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Źródło: Sherry R. Arnstein, W: Erbel J., Sadura P., 
Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2012

Żródło: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_articles_files/7229/open_circuit_pdf.pdf



Style zarządzania publicznego

• Zarządzanie autorytarne (decydent podejmuje 
wszystkie decyzje)

• Zarządzanie pasywne (skupione na rozwiązywaniu 
konfliktów)

• Zarządzanie taktyczne (skupione na rozwiązywaniu 
bieżących problemów)

• Zarządzanie strategiczne (podejmowanie decyzji 
w oparciu o zapisy dokumentów strategicznych)
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Warszawski Okrągły Stół Mobilności

• Stanowisko KDS ds. transportu – tak 

• Skład WOSM – urząd miasta, radni, organizacje 
pozarządowe, naukowcy, projektanci, wykonawcy

• Stół miejski i podstoliki

– tematyczne (np. rowerowy)

– terytorialne (dzielnicowe)

– branżowe (np. organizacji pozarządowych)
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Wariantowanie inwestycji
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http://www.go4expert.com/articles/encapsulation-inheritance-polymorphism-t29981/

Polimorfizm



Wariantowanie inwestycji
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https://richnewman.wordpress.com/2007/07/21/introduction-to-dependency-injection-introduction-to-
cabscsf-part-3/

The Dependency Inversion Principle
Depend on abstractions, not on concretions.



Przegląd inwestycji

• Brak informacji dla mieszkańców 
o podejmowanych decyzjach

• Weryfikacja dokumentów
w oparciu o obowiązujące
strategie

• Duże zadanie możliwe do
realizacji wyłącznie we
współpracy urzędu miasta
z organizacjami
pozarządowymi
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Promocja zrównoważonej mobilności
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• Jedna strona z wszystkimi projektami 
transportowymi na transport.um.warszawa.pl 
analogiczna do twojbudzet.um.warszawa.pl

• Współpraca urzędu miasta i organizacji 
pozarządowych – pierwsze zadanie WOSM?



Wieloletnia Prognoza Finansowa
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• Ostatnie zmiany w WPF, dlaczego należało to 
zrobić?

• Dlaczego w trakcie prac nad WPF pomija się 
głos organizacji pozarządowych?

• Czy urząd miasta mógłby publikować zmiany 
dotyczące WPF w trakcie roku w zakładce jej 
poświęconej w BIP?



II linia metra
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• Dlaczego pomimo deklaracji protokoły Komitetu Sterującego nie są 
łatwo dostępne na stronie internetowej?

• Dlaczego decyzje Komitetu Sterującego nie wynikają z poprzedniej 
dyskusji publicznej i są nieodwołalne?

• Dlaczego m.st. Warszawa nie poddało pełnym konsultacjom 
społecznym przebiegu II linii metra w III etapie, tak jak to ma 
miejsce w przypadku innych inwestycji?

• Jaka będzie ostateczna lokalizacja stacji metra w III etapie inwestycji 
tj. na zachód od stacji Księcia Janusza i na wschód od stacji Trocka?

• Doniesienia medialne, dotyczące lokalizacji stacji pod 
skrzyżowaniem Powstańców Śląskich/Górczewska oraz dot. stacji 
Lazurowa są niejasne. Prosimy o przekazanie rysunków i planów z 
obecnie proponowaną lokalizacją wszystkich stacji.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

michal.harasimowicz@forumrozwoju.waw.pl

r.buciak@zm.org.pl
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