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Metro, autobus, tramwaj, rower albo hulajnoga – możliwości jest wiele. Co zrobić, żeby mieszkańcy miast 
zamiast samochodu wybierali inny środek transportu? Co przeszkadza im w zmianie nawyków?

AUTO OD ŚWIĘTA
 í Olga Laska

 

Połowa populacji świata mieszka w miastach. Szacuje się, że 
w niedalekiej przyszłości liczba ta wzrośnie niemal dwukrotnie. 
Uczestnicy warsztatów IdeaLab1 z Polski, Norwegii, Islandii 
i Liechtensteinu, które odbyły się rok temu, mieli spojrzeć na 
miasta jako miejsca dobre do życia i pracy w 2040 roku. Repre-
zentowali różne dziedziny, różne uczelnie i różne perspektywy. 
Przez pięć dni musieli nie tylko od podstaw stworzyć zespół 
badawczy, ale również wymyślić projekt i przekonać do niego 
ekspertów. Maksymalną możliwą ocenę i najwyższe dofinan-
sowanie uzyskał Co-designing Inclusive Mobility, kierowany 
przez dr Annę Nicińską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 

zdobywając dofinansowa-
nie w wysokości niemal 
9 mln zł. Projekt będzie 
realizowany na Wydziale 
Socjologii UW przy wspar-
ciu DELab-u UW (Digital 
Economy Lab).

RODZICE ZA KÓŁKIEM
Projekt formalnie rozpoczął się 1 marca 2021 roku. – Zastana-
wiamy się, co by było, gdyby ludzie mieszkający w miastach 
preferowali sprawne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska 
usługi mobilności ponad posiadanie własnego auta – wyjaśnia 
dr Anna Nicińska. Ich laboratorium stała się Warszawa. W Urzę-
dzie Miasta stworzyli zespół reprezentantów różnych biur (m.in. 
polityki mobilności i transportu, edukacji czy ochrony powietrza 
i polityki klimatycznej), w sumie ponad 20 osób.

Główną grupę badawczą w projekcie stanowić będą rodzice 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W Warszawie, podobnie 
jak w innych miastach na świecie, to oni generują znaczną 
część porannego ruchu, kiedy odwożą dzieci do szkoły. Często 
robią to, jadąc do pracy. – Jeśli przedszkole czy szkoła nie 
znajduje się w odległości spaceru, to wybór samochodu staje 
się dla nich optymalny. Sprawdzimy, co można zmienić, żeby 
te optymalne wybory były inne – mówi dr Nicińska. – Nie 
chcemy zakazywać ruchu samochodowego w okolicach 
szkół. Chodzi o wsłuchanie się w głos mieszkańców, żeby 
w dłuższej perspektywie komfortowo nam się żyło – dodaje.  
Sama jeździ głównie autobusami. Z premedytacją wybrała 
dla dzieci przedszkole w Łazienkach, żeby mieć motywację do 
codziennego spaceru.

WARSZAWA W LABORATORIUM
Naukowcy z zespołu CoMobility będą 
prowadzić serię eksperymentów w szko-
łach, które zostaną wybrane do udziału 
w projekcie. 

Będzie to od trzech do pięciu placówek zlo-
kalizowanych w różnych częściach miasta. 
Laboratoria miejskie (tzw. citylabs), będą 
prowadzone jeden po drugim – tak, aby 
wykorzystać wnioski z ewaluacji poprzed-
niego citylabu w kolejnym podejściu.

Jakie działania przewidują? Najpierw podczas cyklu 
warsztatów będą rozmawiać z przedstawicielami społecz-
ności lokalnych, aby poznać ich perspektywę i pomysły na 
ułatwienie przemieszczania się bez auta. Na podstawie 
rozwiązań zaproponowanych podczas tych warsztatów, 
będą podejmować różne interwencje. Są gotowi m.in. na 
małe zmiany – takie jak malowanie dodatkowych pasów, 
zwiększenie liczby „Panów Stopków”, uatrakcyjnienie trasy 
do szkoły (np. malowaniem na chodnikach gry w klasy), ale 
także większe, jak np. postawienie tymczasowego przy-
stanku czy wydłużenie trwania zielonych świateł. Działania, 
które nie będą możliwe do zrealizowania np. przez obostrze-
nia pandemiczne, zasymulują na modelach badawczych.

W citylabsach badacze będą również popularyzować naukę 
wśród dzieci, np. angażując je w instalowanie czujników jakości 
powietrza i samodzielne dokonywanie pomiarów – tak, aby 
potrafiły zinterpretować dane. – Jeśli pandemia pozwoli, dzieci 
mogłyby też przeprowadzać drobne audyty, np. sprawdzić jaka 
jest odległość od przystanku autobusowego do przejścia dla 
pieszych czy opisywać otoczenie szkoły – wymienia dr Nicińska.

Wyniki uzyskane z citylabsów naukowcy będą później symu-
lować na całe miasto. Po roku zbadają te same społeczności 
ponownie, aby zweryfikować wypracowane rozwiązania 
i zobaczyć, czy efekt jest długotrwały.

MODEL SKALOWALNY
– Kiedy dowiemy się, jak poprzestawiać rzeczywistość, żeby 
przekonać rodziców do wyboru innych środków transportu 
w Warszawie, będziemy mogli stworzyć rekomendacje, 
również dla innych miast – mówi dr Anna Nicińska.

Ich celem jest stworzenie narzędzia, zawierającego model 
środowiskowy, model zachowań transportowych oraz model 
transportu (informatyczne odwzorowanie procesów zacho-
dzących w systemie transportowym). Dzięki temu można 
będzie symulować różne scenariusze, nie tylko reorganizacje 
w transporcie publicznym, ale też np. zmianę struktury demo-
graficznej populacji. 

– Zintegrowany model będziemy chcieli dostosować tak, żeby 
mógł na podstawie indywidualnych cech użytkowników dróg 
przewidywać optymalne wybory transportowe – mówi dr 
Nicińska. – Gdy poznamy optymalne zachowania indywidu-
alne i przełożymy je na całe miasto, sprawdzimy jaki będzie 
to miało wpływ na jakość powietrza, natężenie hałasu, emisję 
gazów cieplarnianych oraz cząstek PM – tłumaczy badaczka.

– Ciekawe dla nas będzie też to, na ile nasze rozwiązanie 
będzie skalowane. Co konkretne otoczenie może nam powie-
dzieć o możliwościach zmian w innych miastach? Ocenimy, 
na ile to, co robimy w Warszawie, będzie mieć zastosowanie 
w Lublinie, Krakowie czy w Oslo – dodaje.

Projekt CoMobility potrwa do 2024 roku. Obecnie naukowcy 
wybierają szkoły do citylabsów. Pierwszy etap badań rozpocz-
nie się we wrześniu i potrwa do czerwca 2022 roku.

SAMOCHÓD VS ROWER 

W Warszawie w 2016 roku zareje-
strowanych było 1,18 mln aut. To 673 
samochodów na 1000 mieszkańców. 
Z aut korzystało wtedy 77% pasażerów, 
z autobusów 14,5%. Według danych 
z 2019 roku w Warszawie jest 645 km tras 
rowerowych. Najwięcej na Mokotowie, 
w Śródmieściu i na Ursynowie.

www.transport.um.warszawa.pl

Co by było, gdyby ludzie preferowali 
sprawne, bezpieczne i przyjazne dla 

środowiska usługi mobilności ponad 
posiadanie własnego auta? 

 DR ANNA NICIŃSKA

1IdeaLab w obszarze 
„Miasta przyszłości: usługi 
i rozwiązania” to konkurs 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, realizowany 
w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata  
2014-2021. 
 

Konsorcjum CoMobility: 
Uniwersytet Warszawski 
(lider), Szkoła Główna 
Handlowa, Politechnika 
Warszawska, Norwegian 
Institute for Air Research,  
The Fridtjof Nansen 
Foundation at Polhøgda, 
Fundacja „Na miejscu”,  
Miasto Lublin.

pismo uczelni „UW”, 1/98

www.transport.um.warszawa.pl



