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Prace na rzecz przygotowania katalogu projektów służących osiągnięciu założonych w 

niniejszym opracowaniu celów, prowadzone były w ramach kilku etapów o charakterze 

kroczącym. Pierwsze prace rozpoczęto w ramach etapu Prognoza. Na podstawie badań 

przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, przygotowana została 

propozycja projektów w obszarze zrównoważonej mobilności w ŁOM, którą następnie 

poddano dyskusji oraz ocenie podczas panelu eksperckiego. Następnie katalog projektów 

rozszerzono o propozycje projektów zgłoszone podczas warsztatów z przedstawicielami JST 

(członków ŁOM)
1
, które zostały zweryfikowane pod kątem ich znaczenia dla wzmacniania 

procesów na rzecz zrównoważonej mobilności w ŁOM, oraz pogrupowano je według cech 

wspólnych. Taka wielowarstwowo przeprowadzona analiza pozwoliła na przygotowanie 

propozycji projektów zintegrowanych oraz pakietów projektów zintegrowanych o charakterze 

systemowym. 

Zintegrowane Projekty Systemowe (ZPS) odgrywają kluczową rolę dla budowania 

zrównoważonego systemu transportowego i kształtowania zrównoważonej mobilności w 

Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Obejmują kilka mniejszych podprojektów stanowiących 

portfel projektów zintegrowanych. Projekty zintegrowane są przedsięwzięciami o 

charakterze kompleksowym i wieloelementowym, w których następuje międzysektorowa 

integracja i koordynacja działań, których realizacja determinuje rozwój w długim horyzoncie 

czasowym. Projekty zintegrowane to także projekty wielopodmiotowe, gdzie współpraca i 

partnerstwo publiczno-prywatne i instytucjonalne, są warunkiem ich skutecznej realizacji. 

Celem realizacji tego typu przedsięwzięć jest łączenie wysiłków wielu podmiotów na rzecz 

rozwoju i rozwiązywania wspólnych potrzeb w ramach kształtującego się obszaru 

funkcjonalnego niezależnie od formalnych administracyjnych właściwości poszczególnych 

instytucji
2
.  

Z uwagi na zastosowane zintegrowane holistyczne podejście, wszystkie 

zaproponowane w tab. 1 Zintegrowane Projekty Systemowe dla Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego mają charakter innowacyjny. Znaczna część projektów (lub typów działań) 

składających się na ZPS nosi również cechy innowacyjności. Istnieje wiele definicji 

projektów innowacyjnych w zależności od podejścia do tematu innowacji. Mogą być one 

                                                 
1
 Warsztaty zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Łódzki w ramach prac służących przygotowaniu analizy 

SWOT  na rzecz niniejszego opracowania. 
2
 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane [w:] T. Markowski, M. Turała 

(red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-

3943-0582-6), Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015; T. Markowski (red.), 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030, 

Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015, s. 73 
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traktowane jako nowy pomysł, nowy lub ulepszony produkt (rozumiany jako dobro lub 

usługa), proces lub technologia
3
. Za minimalny warunek uznaje się również nowość (lub 

nowatorstwo) dla tego, kto innowację wdraża
4
. Na potrzeby niniejszego opracowania przez 

projekt innowacyjny rozumie się nowe przedsięwzięcie (zarówno o charakterze twardym, 

infrastrukturalnym, jak i miękkim), które nie było realizowane na wybranym terytorium 

(terytorium ŁOM), lub też którego realizacja została w znaczący sposób zmieniona 

(udoskonalona lub rozszerzona). 

Ostateczny kształt projektów, w tym w szczególności: cele, kierunki działań, 

wskaźniki realizacji, partnerzy, budżet oraz źródła finansowania, powinien zostać określony 

na etapie prac przygotowawczych prowadzonych przy współudziale zainteresowanych stron. 

Skład zespołu zaangażowanego w przygotowanie Zintegrowanego Projektu Systemowego 

(lub poszczególnych typów działań) będzie uzależniony od zakresu projektu. Do zespołu tego 

powinni wejść przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, jednostek 

samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworząc tym samym trzon 

zespołu roboczego) oraz zaproszeni eksperci – specjaliści, w tym m.in. planiści, urbaniści, 

inżynierowie, socjologowie, demografowie. Do udziału w pracach mogą zostać zaproszeni 

również inni interesariusze (w tym np.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ruchy 

miejsce). Proponowana struktura zespołu zaprezentowana została na Rysunku nr 1. 

 

  

                                                 
3
 Schumpeter (1934) wyróżnił pięć typów innowacji: wprowadzanie nowych produktów, wprowadzanie nowych 

metod produkcji, otwarcie nowych rynków zbytu, ukształtowanie nowych źródeł dostaw surowców lub innych 

środków, tworzenie nowych struktur rynkowych w ramach danego rodzaju działalności. Podręcznik Oslo. 

Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, OECD i Eurostat 2005. 
4
 Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Krajowa Instytucja 

Wspomagająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2009, s. 7  
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Rysunek nr 1. Proponowana struktura zespołu roboczego ds. ZPS  

 

 

Podjęcie działań w ramach zaproponowanych projektów uzależnione będzie m.in. od 

woli współpracy partnerów, możliwości organizacyjnych oraz finansowych, w tym 

możliwości sfinansowania działań z zasobów własnych partnerów, czy funduszy 

zewnętrznych. 

Analiza katalogu projektów zwraca uwagę na ich wielopodmiotowy charakter. Stąd 

też na etapie prac przygotowawczych, poszczególnym grupom interesariuszy należy 

przypisać właściwą rolę w projekcie, zarówno na etapie przygotowania, jak i jego realizacji. 

Zatem za przygotowanie i wdrożenie części projektów odpowiedzialne może być 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, w innych projektach SŁOM może pełnić rolę 

inicjatora, słabnącą na etapie przygotowań lub wdrożenia. W części przypadków projekty 

realizowane będą przez jednostki samorządu terytorialnego ŁOM samodzielnie lub przy 

współudziale różnych grup interesariuszy (w tym np. przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych). 

 

Zaproponowany w Tabeli 1. katalog ZPS koncentruje się wokół 6 obszarów 

systemowych, w tym: 1) budowy Zintegrowanych Punktów Przesiadkowych (ZPP), 2) 

zapewnienia wysokiej jakości bezpiecznego i ekologicznego zbiorowego transportu, 3) 

transportu towarowego, 4) monitoringu i zarządzania ruchem, 5) tworzenia dostępnych, 

atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, 6) komunikacji i promocji na rzecz 

zrównoważonej mobilności. 

przedstawiciele SŁOM 

przedstawiciele JST ŁOM 

Eksperci  

(zespół ekspercki dedykowany 

każdemu projektowi - tworzony w 

zależności od charakteru i zakresu 

planowanego i przygotowywanego 

projektu) 

ZESPÓŁ ROBOCZY ds. ZINTEGROWANEGO PROJEKTU 

SYSTEMOWEGO 

Inni interesariusze 
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Każdy z zaproponowanych ZPSów ma charakter modułowy, co oznacza, iż składa się 

z propozycji projektów systemowych
5
 lub typów działań, których zakres rzeczowy może być 

weryfikowany (tj. rozszerzany lub zawężany) na etapie prac przygotowawczych. 

Fragmentacja Zintegrowanych Projektów Systemowych na projekty zintegrowane / typy 

działań tworzy możliwość wyboru projektów (działań) z katalogu projektów 

zaproponowanych dla innego ZPSa. 

 

Ze względu na znaczenie projektów dla budowania zrównoważonej mobilności w 

ŁOM, ograniczone możliwości finansowania, jak również stopień złożoności (ze względu na 

konieczność zaangażowania różnych grup interesariuszy oraz przygotowanie montażu 

finansowego opierającego się na różnych źródłach finansowania), projekty przypisano do 

trzech grup, kierując się trzystopniową skalą klasyfikacji, odpowiadającą priorytetyzacji 

działań, tj.: 

 grupa I – do grupy tej zaliczono projekty o kluczowym znaczeniu dla ŁOM, których 

rozpoczęcie (w tym prace przygotowawcze) powinno nastąpić niezwłocznie (to projekty 

pierwszej kolejności); 

 grupa II - to projekty bardzo istotne dla budowania zrównoważonej mobilności w ŁOM, 

ich realizacja może być uzależniona np. od możliwości sfinansowania (w tym pozyskania 

źródeł zewnętrznych) przedsięwzięcia (to projekty drugiej kolejności); 

 grupa III - to projekty postulowane, również istotne dla osiągnięcia założonych celów, 

których realizacja ze względu na wysoki poziom złożoności (pod kątem partnerstwa czy 

finansowania) lub innowacyjności, będzie możliwa w kolejnej perspektywie czasowej (to 

projekty trzeciej kolejności). 

 

Kierując się przyjętą powyżej klasyfikacją, poszczególnym projektom przypisano 

odpowiednie priorytety. Priorytetyzacja ta ma charakter ekspercki. Powinna być ona 

przedmiotem dyskusji, weryfikacji i finalnych ustaleń w ramach prac przygotowawczych. 

 

                                                 
5
 w tym projektów i działań o charakterze innowacyjnym, twardym (inwestycyjnym) lub miękkim (w tym 

organizacyjnym). 
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Tab. 1 Propozycje Zintegrowanych Projektów Systemowych dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

Zintegrowane projekty 

systemowe 
Projekty zintegrowane / Typy działań

6
 

typ projektu 

Priorytet 

INW
7
 M

8
 INN

9
 

Zintegrowane 

Punkty 

Przesiadkowe (ZPP) 

 

Lokalizacje ZPP 

określone zostaną w 

koncepcji urbanistyczno-

programowej. Punkty te 

mogą być usytuowane np. 

na krańcowych 

przystankach lub też poza 

rdzeniem obszaru 

Przygotowanie wspólnej (międzygminnej) koncepcji urbanistyczno-programowej  

koncepcja określać będzie m.in. miejsca lokalizacji ZPP ŁOM o znaczeniu metropolitalnym i lokalnym, jak również 

zawierać wskazówki i zalecenia dla gmin w zakresie koncentracji funkcji poszczególnych ZPP 

      I 

Budowa jedno i wielopoziomowych bezobsługowych parkingów naziemnych  

parkingi budowane m.in. w systemie Park&Ride, Bike& Ride oraz wykorzystujące nowoczesne technologie i rozwiązania – 

w tym parkingi typu smart parking 

      II 

Budowa infrastruktury przyjaznej podróżującym 

w tym m.in. poczekalni pasażerskich, zadaszonych wielostanowiskowych peronów przystankowych/przystanków, 

biletomatów, zadaszonych parkingów dla rowerów, ciągów pieszych, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, 

punktów odbioru towarów do finalnego odbiorcy - paczkomatów 

      II 

Budowa infrastruktury służącej wykorzystaniu alternatywnych źródeł zasilania w ZPP
10 

w tym m.in. budowa i integracja sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych indywidualnych i transportu 

zbiorowego, wykorzystywanie alternatywnych źródeł zasilania w infrastrukturze ZPP, np. na potrzeby stacji szybkiego 

ładowania 

      III 

  

                                                 
6
 Propozycje projektów systemowych / typów działań zostały uzupełnione o krótkie opisy koncentrujące uwagę na pewnych cechach charakterystycznych dla rozwiązania. 

7
 Skrót: INW - projekt inwestycyjny (zarówno w części infrastrukturalnej jak i rozwiązań aplikacyjnych) 

8
 Skrót: M - projekt miękki, w tym organizacyjny 

9
 Skrót: INN – innowacyjność. Kolumna dot. innowacyjności jednostkowej, tj. projektów / typów działań 

10
 Projekt ten ujęty został w ZPS „Wysokiej jakości bezpieczny i ekologiczny zbiorowy transport ŁOM”. Z uwagi na istotę tego projektu z punktu widzenia zapewnienia 

infrastruktury służącej wdrożeniu niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie ŁOM, został również ujęty w ZPP. 
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Wysokiej jakości 

bezpieczny i 

ekologiczny 

zbiorowy transport 

ŁOM 

Integracja taryfowo-biletowa 

projekt składający się z dwóch etapów: 

1) opracowanie koncepcji na rzecz integracji taryfowo-biletowej (w tym przeprowadzenie analiz, określenie ram 

prawnych i zasad współpracy) – priorytet I 

2) wdrożenie zintegrowanego biletu metropolitalnego uwzględniającego różne środki transportu oraz możliwość 

dokonywania zakupów w formie elektronicznej) – priorytet II 

      I / II 

Przygotowanie systemu transportowego ŁOM do zmian klimatycznych 

Projekt składający się z dwóch etapów: 

1) opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu ŁOM – priorytet I 

2) opracowanie standardów w zakresie inwestycji i funkcjonowania transportu w ekstremalnych warunkach 

klimatycznych - określających m.in. formy interwencji, zasady interwencyjnej organizacji przewozów, wykorzystania 

na większą skalę innych środków transportu, zmiany organizacji transportu pod kątem ratowania ludzi i mienia) – 

priorytet II 

      I / II 

Modernizacja taboru transportu publicznego  

zakup niskoemisyjnego taboru z uwzględnieniem zasady powszechnej dostępności, efektywności w eksploatacji, jak również 

komfortu i bezpieczeństwa podróżnych 

      II 

Budowa i integracja infrastruktury służącej wykorzystaniu alternatywnych źródeł zasilania w 

transporcie 

w tym budowa i integracja sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych indywidualnych i transportu 

zbiorowego, wykorzystywanie alternatywnych źródeł zasilania w publicznej infrastrukturze transportowej 

    III 

Przygotowanie i wdrożenie różnorodnych (nowoczesnych) form elastycznej organizacji ruchu transportu 

publicznego 

w tym m.in. systemu zarządzania transportem publicznym na żądanie (wykorzystującego zgłoszenia zapotrzebowania na 

usługi przewozowe za pośrednictwem sieci Internet i osobistych urządzeń mobilnych), czy systemu elastycznych rozkładów 

jazdy (w drodze zróżnicowania częstotliwości przejazdów komunikacji publicznej w zależności od pory dnia czy tygodnia) 

      II 
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Budowa, modernizacja brakujących lub krytycznych elementów ciągów pieszo-rowerowych na obszarze 

ŁOM 

w tym m.in. ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg i parkingów dla rowerów  

   II 

Wdrożenie zintegrowanego systemu planowania podróży uwzględniającego różne środki transportu i 

różnych przewoźników 

zawierającego m.in. aktywny i czytelny dla różnych grup odbiorców system informacji pasażerskiej o środkach transportu, 

rozkładzie jazdy, taryfach, w tym np.: przystankowe dynamiczne tablice informacji pasażerskiej, aplikacje mobilne, strony 

internetowe z dynamiczną informacją pasażerską 

      III 

Transport towarowy 

ŁOM 

Przygotowanie koncepcji służącej optymalizacji transportu towarowego w centrum ŁOM 

zawierającej m.in.: 1) założenia dot. lokalizacji centrów dystrybucji, 2) system transportu i dystrybucji towarów w centrum 

ŁOM (w tym określający m.in. godziny dostaw w układzie dziennym i nocnym, podmioty uprawnione), 3) system 

zarządzania miejscami parkingowymi w centrum (służącymi do załadunku i rozładunku towarów) 

   I 

 

Przygotowanie i wdrożenie jednolitych w ŁOM zasad dostępu obszarów dla pojazdów ciężarowych  

w tym dokonanie kategoryzacji obszarów miejskich z uwagi na docelowy poziom dostępności dla pojazdów ciężarowych, 

określenie zasad planowania miejsc załadunkowych, wyznaczenie tras przewozu materiałów niebezpiecznych 

   I 

 

Monitoring i 

zarządzanie ruchem 

ŁOM 

Monitoring zachowań transportowych
11 

prowadzenie regularnych pomiarów z wykorzystaniem np. badań terenowych, nowoczesnych technologii (np. w drodze 

pozycjonowania telefonów komórkowych) 

      II 

Monitoring emisji zanieczyszczeń i hałasu związanych z ruchem 

rozbudowa systemu i integracja z istniejącymi rozwiązaniami, wdrożenie innowacji w pomiarach (wykorzystujących np. 

pojazdy autonomiczne) 

      II 

  

                                                 
11

 Wdrożenie projektu służącego monitoringowi zachowań transportowych w drodze regularnych pomiarów możliwe jest pod warunkiem stworzenia odpowiednich 

warunków prawnych. W przeciwnym razie monitoring jest możliwy w formie doraźnych badań realizowanych poprzez partnerstwa zawiązywane np. z jednostkami naukowo-

badawczymi. 
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Monitoring wizyjny przestrzeni publicznej i środków transportu na terenie całego ŁOM 

monitoring służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie ŁOM, prowadzony m.in. poprzez: monitorowanie przestrzeni 

w głównych węzłach przesiadkowych, punktach przesiadkowych, na przystankach, parkingach i miejscach przystankowych; 

wyposażenie w system monitoringu środków transportu publicznego obsługujących mieszkańców ŁOM. Wykorzystanie 

pojazdów autonomicznych w monitoringu wizyjnym przestrzeni publicznej 

   II 

Wdrożenie inteligentnych systemów transportowych dla ŁOM  

1) Wdrożenie nowych i integracja dotychczas istniejących systemów w celu zapewnienia takich usługi jak: informacja dla 

podróżnych (np. w zakresie warunków drogowych, utrudnień w ruchu, zagrożeń i wypadków, dostępności parkingów); 

system planowania tras podróży; zarządzanie ruchem; potrzeba pomocy, bezpieczeństwo i.in.; 2) Rozwój IST - Cooperative 

Intelligent Transport Systems - w układach: vehicle to infrastructure, vehicle to vehicle; 3) Wdrożenie rozwiązań służących 

priorytetyzacji transportu zbiorowego w ruchu miejskim; 4) Wdrożenie inteligentnych systemów sterowania 

autonomicznymi pojazdami komunikacji publicznej 

   III 

Przygotowanie wspólnego (międzygminnego) programu na rzecz likwidacji miejsc szczególnie 

niebezpiecznych 

Projekt składający się z dwóch etapów: 

1) przeprowadzenie analizy służącej wskazaniu lokalizacji miejsc niebezpiecznych (o znaczeniu metropolitalnym i 

lokalnym) – priorytet I 

2) przygotowanie wspólnego (międzygminnego) programu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnych na 

obszarze ŁOM (zawierającego m.in. wskazówki i zalecenia dla gmin w zakresie przebudowy miejsc szczególnie 

niebezpiecznych, wdrożenia innych działań o organizacyjnym i informacyjnym (przy włączeniu różnych służb) 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych) – priorytet II 

    I / II 

Dostępne, 

atrakcyjne i 

bezpieczne 

przestrzenie 

publiczne ŁOM 

Opracowanie wytycznych dla dokumentów planistycznych pod kątem zrównoważonej mobilności w 

ŁOM 

opracowanie odnoszące się m.in: 1) tworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych zintegrowanych z terenami 

rekreacyjnymi, sportowymi, kulturowymi, handlowymi i usługowym;, 2) zwiększenia dostępności transportu zbiorowego; 3) 

rozbudowy infrastruktury uzupełniającej na rzecz transportu w ŁOM i jego integracji z infrastrukturą zieloną; 4) 

zapewnienia dobrej dostępności pieszej 

    

  

I 
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Wdrożenie rozwiązań ograniczających transport samochodowy w centrach miast 

wyznaczenie stref uspokojenia ruchu oraz stref wyłączonych z ruchu, wyłączenie z ruchu wybranych odcinków ulic, 

ograniczenia czasowe, ograniczenia dla przyjezdnych, strefy płatnego wjazdu, parkingi strategiczne itp. 

    

  

I 

 

 

Budowa i modernizacja brakujących lub krytycznych elementów sieci liniowej na obszarze ŁOM 

w tym sieci liniowej transportu kołowego i szynowego  
  

 II 

Komunikacja i 

promocja na rzecz 

zrównoważonej 

mobilności 

 

ZPS o charakterze 

horyzontalnym, działania 

promocyjne i 

upowszechniające na 

rzecz zrównoważonej 

mobilności powinny być 

realizowane w ramach 

każdego realizowanego 

projektu, w oparciu o 

opracowaną koncepcję 

komunikacji i promocji 

Przygotowanie koncepcji / strategii komunikacji i promocji na rzecz zrównoważonej mobilności 

(określającej m.in. tożsamość wizualną, wymianę informacji, kluczowe działania o charakterze informacyjnym, 

szkoleniowym, badawczym i marketingowym)  

 

 I 

Realizacja kampanii edukacyjnych i promujących zmianę wzorców mobilności i konsumpcji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

w tym m.in.:1) organizacja m.in. konferencji, warsztatów, szkoleń i innych zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży i 

dorosłych, poświęconych różnorodnym aspektom zrównoważonej mobilności; 2) realizacja akcji promujących zdrowy i 

aktywny styl życia (np. w drodze kampanii społecznych, specjalnych wydarzeń, np. BeActive Week); 3) promowanie idei 

przygotowania i wdrożenia planów mobilności przez podmioty koncentrujące ludność i generujące nadmierne natężenie 

ruchu; 4) promowanie idei współdzielenia środków transportu (w tym rozwiązań typu carpooling, carsharing); 5) 

promowanie i wspieranie rozwoju systemów wypożyczania środków transportu (w niskoemisyjnych samochodów, rowerów 

miejskich i aglomeracyjnych, skuterów itp.) 

 

 

  

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Realizacja powyżej zaproponowanych projektów zintegrowanych wymaga podjęcia 

działań o charakterze horyzontalnym. Niezbędne jest stworzenie przyjaznych warunków 

służących budowaniu relacji i partnerstw w układach wielopodmiotowych i 

międzysektorowych. Warunkiem wstępnym jest jednak porozumienie między jednostkami 

samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego służące podejmowaniu 

wspólnych działań na rzecz budowania zintegrowanej mobilności w ŁOM.  

Drugim istotnym obszarem działań jest podnoszenie świadomości mieszkańców ŁOM 

w zakresie zmiany wzorców mobilności i konsumpcji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak 

również przełamywania barier mentalnych w zakresie innowacji transportowych. Działania te 

powinny być spójne i wpisywać się w realizację wszystkich projektów zintegrowanych.  

Po trzecie, realizacja projektów (zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym, 

służących tworzeniu przyjaznych warunków podróżowania) powinna następować ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup wykluczonych, w tym: osób starszych i 

niepełnosprawnych. Stąd też niezbędna jest implementacja udogodnień w transporcie m.in. 

poprzez wdrożenie systemu komunikatów audiowizualnych, wykorzystanie infrastruktury 

ułatwiającej przemieszczanie (np. dźwigi, pochylnie ruchome, windy ukośne, windy pionowe, 

platformy przystankowe, antyzatoki) oraz autobusów dostosowanych dla osób o specjalnych 

potrzebach. Kluczowym elementem staje się również likwidacja barier architektonicznych 

utrudniających przemieszczanie się. 

 

 


