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Wybór działań
Analiza istniejących wdrożeń, celów, problemów i  trendów

Przeprowadzenie oceny proponowanych działań i pakietów

Opracowanie szczegółowej specyfikacji działań i pakietów

Uzgodnienie odpowiedzialności i wdrażanie pakietów działań

Monitorowanie i ocena

Zbieranie danych i poszukiwanie nowych źródeł danych

Opracowanie planu monitorowania i oceny

Analiza danych i wskaźników oraz prezentacja wyników

Ocena procesu rozwoju SUMP

Współpraca instytucjonalna
Badanie prawnych ram współpracy

Identyfikacja aktorów instytucjonalnych i zrozumienie ich działalności

Ocena umiejętności instytucjonalnych, wiedzy, zdolności i zasobów

Budowanie struktur współpracy i określenie odpowiedzialności

Zarządzanie partnerstwami instytucjonalnymi

Ocena partnerstw instytucjonalnych

Udział
Identyfikacja lokalnych i regionalnych interesariuszy i ich interesów

Opracowanie strategii dla zaangażowania obywateli i interesariuszy 

Określenie poziomu i metod zaangażowania

Zarządzanie uczestnictwem i rozwiązywanie konfliktów

Ocena procesu udziału

Kluczowe działania

Zalecane działania

Potencjalne działania
Proces SUMP jest sekwencją faz od definicji 
procesu planowania do dokonania oceny planu i 
działań. Wykres przedstawia kluczowe zadania 
SUMP dla organów planistycznych, związane z 
czterema wyzwaniami.

Współpraca instytucjonalna i uczestnictwo są  
ciągłymi, horyzontalnymi działaniami, które 
powinny rozpocząć się wcześnie, w trakcie fazy 
planowania procesu SUMP. Wybór działań, jak 
również monitorowanie i ocena, są szczególnie 

istotne w kolejnych analitycznych i technicznych 
fazach planowania. Wykres odzwierciedla 
przygotowanie i rozwój Zrównoważonego Planu 
Mobilności Miejskiej po raz pierwszy. Rewizja i 
aktualizacja SUMP powinna opierać się na  
istniejących strukturach.

Definicja procesu 
SUMP

Opracowanie 
planu

Realizacja planu

Ocena
 planu i zapropo-

nowanych 
działań

Główne zadania w rozwoju SUMP
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Wizje, 
cele i zadania

Warunki bazowe i 
scenariusze

Wybór wskaźników monitorowania i oceny

Identyfikacja i analiza odpowiednich rodzajów działań

Udział społeczny – wyzwanie w pigułce
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 
określa program wraz z celami i priorytetami dla 
długoterminowego rozwoju systemu transportowego 
miasta. Przejście w kierunku zrównoważonej mobilności 
wymaga aktywnego wsparcia ze strony społeczeństwa i 
interesariuszy i jeśli się powiedzie, pozwala wypracować 
cenne strategie. Proces partycypacji oparty na 
dialogu jest niezbędny na przykład dla potrzeb analizy 
problemów mobilności, opracowania wspólnych celów 
oraz wyboru działań transportowych. Zaangażowanie 
obywateli i interesariuszy może wytworzyć pozytywne 
fundamenty dla wspólnego planowania, ulepsza bazę 
wiedzy, pozwala rozważać nowe pomysły i opinie 
oraz zwiększa ogólną jakość i wiarygodność procesu 
decyzyjnego.

Istnieją różne wyzwania związane z prowadzeniem 
efektywnego procesu partycypacyjnego. Są to 
na przykład: brak wsparcia politycznego, do 
przeprowadzenia procesu SUMP, który poważnie 
traktuje wiedzę obywateli i ekspertów, niewystarczające 
zasoby finansowe lub ograniczenia w zasobach 
kadrowych. Jeśli interesariusze i społeczeństwo są 
niedostatecznie angażowani w trakcie procesu rozwoju 
SUMP, planiści mogą napotkać nieoczekiwany opór 
i przegapić szanse na współpracę. Ponadto, istnieje 
szeroka gama narzędzi angażowania, spośród których 
organ planujący musi znaleźć najbardziej odpowiednią 
kombinację. Wkład obywateli i interesariuszy, musi być 
wykorzystany w planowaniu technicznym i politycznym 
podejmowaniu decyzji.

Kluczowe zadania w procesie rozwoju SUMP 
Źródło: Rupprecht Consult, 2016
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Wyraźnie określ etapy w cyklu SUMP, dla 
których będzie konieczna partycypacja

Opracowanie strategii partycypacji jest pomocne 
w określeniu etapów w cyklu SUMP, w ramach 
których mieszkańcy i interesariusze będą zapraszani 
do udziału oraz pomaga określić, czy należy ich 
włączyć w kontekście czasu i formatu partycypacji. 
Strategia partycypacji ułatwia koordynację i zapewnia 
przejrzystość procesu udziału oraz jego celów, wśród 
uczestników.

Zapewnij każdemu możliwość  
zaangażowania się

Proces partycypacji powinien odzwierciedlać zakres 
interesariuszy i demografię, jak też różnorodność 
społeczno-gospodarczą osób, które mają wpływ lub 
na które wpływa rozwój i realizacja planu mobilności. 
Dotyczy to także grup, które zazwyczaj trudno jest 
zaangażować. Istnieje wielka różnorodność dostępnych 
formatów angażowania na rzecz rozwoju SUMP, 
każdy o różnych poziomach współpracy (np. oddolne 
pozyskiwanie informacji o lokalnej mobilności, 
interaktywny rozwój wizji, komentowanie projektu 
planu mobilności). Zespół planujący powinien zapoznać 
się z narzędziami bezpośredniej („twarzą w twarz“) 
i internetowej partycypacji oraz wybrać najbardziej 
odpowiednie metody dla każdego etapu cyklu SUMP 
oraz dla każdej grupy uczestników.  

Zachowuj i analizuj uzyskane uwagi w sposób 
systematyczny i przejrzysty

Uwagi mieszkańców i interesariuszy muszą być 
dokumentowane, sprawdzane i analizowane. Ważne 
jest, by proces rozwoju SUMP był jasny i otwarty oraz 
przejrzysty co do sposobu podejmowania decyzji. Dialog 
powinien być otwarty i pełen szacunku, przy założeniu, 
że niekoniecznie będzie możliwe zrealizowanie każdej 
pozyskanej sugestii. 

Zabezpiecz wystarczające zasoby na 
przygotowanie i przeprowadzenie procesu 
partycypacji

Ogólna koncepcja partycypacji powinna być dostosowana 
do lokalnego kontekstu, doświadczenia, umiejętności, 
zasobów i możliwości. Planowanie i koordynowanie 
działań partycypacyjnych wymaga znacznych wysiłków 
i czasu. Obejmuje to również staranne monitorowanie  
i kontrolę jakości w celu śledzenia postępów oraz w razie 
potrzeby podejmowania działań naprawczych. Powinno 
się też zarezerwować zasoby dla krytycznego przeglądu 
skuteczności procesu partycypacji, w celu zwiększenia 
udziału społecznego w kolejnych edycjach SUMP. 
Rozwój kultury udziału społecznego o wysokiej jakości 
jest procesem uczenia się i rozwoju wiedzy dla organu 
organizującego partycypację, a także dla mieszkańców i 
interesariuszy.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej? 

Dalsze informacje i różne lokalne przykłady przypadków 
można znaleźć w Podręczniku na temat Udziału 
Społecznego!

Spotkanie interesariuszy w Budapeszcie 
Źródło: BKK Centre for Budapest Transport

Aby uzyskać więcej informacji, można również dołączyć do 
nas na stronie www.eltis.org i www.sump-challenges.eu
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Participation

Involve: The planning authority, citizens and 
stakeholders work together continuously throughout 
the SUMP stages. Issues and concerns are directly 
reflected, and participants are informed about how 
their input specifically influenced the decision.

Collaborate: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted, though, that if citizens and 
stakeholders are not genuinely involved, this level of 
involvement may be at odds with democratic principles.

Empower: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted though that if citizens and 
stakeholders have not been genuinely involved, this 
level of involvement may be at odds with democratic 
principles. 

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’  
survey on future modal split).  
Source: City of Dresden

2.2  Why is participation  
important?

The engagement of stakeholders and citizens can 
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014; 
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

•	understanding the current problems as perceived by 
citizens and the objectives which they would wish the 
SUMP to address

•	considering (new) ideas and concerns, improving the 
knowledge base and increasing the range of options

•	creating a positive foundation for working with 
interested parties to build trust, resolve problems, 
make informed decisions and reach common goals

•	revealing potentially unforeseen barriers or possible 
conflicts early in the process, thereby reducing costs 
during plan preparation and implementation

•	increasing the public authority’s transparency and 
accountability to the public throughout the planning 
process

•	increasing the overall quality and credibility of decision 
making.

Whether those benefits can be achieved depends on 
how the participation process is actually conducted. 
If stakeholders and the public are engaged properly, 
participation has the potential to increase the quality 
of the plan. It also increases the probability of finding 
agreements and compromises which all participants 
find acceptable. Participation does not automatically 
lead to agreement among stakeholders; it is quite the 
opposite – disagreements need to be accommodated 
in the decision making process. What seems to be an 
additional effort could actually reduce delays and costs 
in both the planning and implementation phases and 
reduce the risks of the plan failing or facing strong 
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004). 
Last but not least, participation can create a greater 
sense of responsibility and buy-in among the involved 
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD, 
2009). A sense of ownership can evolve even if no final 
agreement for everybody has been achieved. 
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Participation

Another crucial topic in participation is the 
representation of different interests; as in many cases 
only certain powerful groups or the “familiar faces” are 
actually involved in the process. Participation means the 
inclusion of different types of participants throughout 
the planning process and also addressing specific 
requirements of each group involved. This especially 
concerns groups with less ability to articulate their 
concerns and groups with particular needs (e.g. people 
with disabilities, children and the elderly). 

2.3 Participation in Europe

Stakeholder involvement and citizen participation 
practices in transport planning do vary across European 
countries and between cities. Several countries have 
formal, mandatory consultation procedures for medium 
and large scale transport projects, as well as for the 
development of transport plans and SUMPs (see e.g. 
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans 
(LTPs), for example, which English local authorities 
are legally obliged to develop, require participation 
but have no prescribed procedure for the participation 
process. In France, there is a clear legal framework 

Box 1: The Paradox of Participation

The “paradox of participation” reflects that 
the interest of citizens is low in early planning 
phases when processes are still open and 
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker, 
2015). As soon as planning processes and 
proposals become more concrete and at the 
same time more inflexible, citizens’ interest 
increases as they now feel directly affected. 
Accordingly, one of the challenges for cities 
is to select different participation approaches 
and tools for different planning phases in 
order to raise interest and encourage early, 
active participation.

for the development of urban mobility plans (Plan 
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the 
involvement of institutional stakeholders; but it is 
not very demanding in terms of citizen involvement 
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders, 
Belgium, the involvement of citizens in all local planning 
activities is set by law. A range of Belgian cities have 
gone beyond the required consultation procedures and 
developed new participation approaches and routines.

A number of countries in Europe have only limited 
experience in collaborative planning approaches and 
no or very limited procedures for involving citizens 
and stakeholders. The transport planning objectives 
in these countries usually relate to traffic flow capacity 
and speed, while accessibility, quality of life and social 
involvement were added only very recently to the 
cities’ transport agendas. The planning itself is still 
undertaken primarily by transport and technical experts 
while citizens and stakeholders are only informed about 
the planned developments, plans and projects, rather 
than being involved in the planning processes.

Public debate evening on SUMP in Brno. 
Source: City of Brno
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