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Wykaz skrótów 

AED  Automatyczny defibrylator zewnętrzny 
ATC  Kontrola ruchu lotniczego 
ATM  Zarządzanie ruchem lotniczym 
BIM  Modelowanie informacji o budynku 
BWI  Ministerstwo Gospodarki i Innowacji Miasta Hamburg (Behörde für Wirtschaft und Innovation) 
CEN  Europejski Komitet Normalizacyjny 
DACUS Optymalizacja zapotrzebowania i pojemności dla przestrzeni powietrznej U-Space 
DCB  Równoważenie popytu i zdolności produkcyjnych 
EASA  Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 
EIP-SCC Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności 
EU  Unia Europejska 
EUROCAE Europejska Organizacja Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego 
eVTOL  Elektryczny pojazd pionowego startu i lądowania 
FAA  Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego 
FUA  Funkcjonalny obszar miejski 
PKB  Produkt Krajowy Brutto 
GZM  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
HAv  Hamburg Aviation 
HPA  Zarząd portu w Hamburgu 
ICAO  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
ICT  Technologie informacyjne i komunikacyjne 
IFB  Inwestycje i rozwój w Hamburgu 
ISO  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
ITS  Inteligentne systemy transportowe 
KPI  Kluczowe wskaźniki wydajności 
MaaS  Mobilność jako usługa 
MAHHL Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen i Liege 
MNM  Zarządzanie siecią mobilności 
MRO  Konserwacja, naprawa i przegląd 
NASA  Krajowa Administracja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej 
OECD  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
RRI  Odpowiedzialne badania i innowacje 
SECAP  Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu 
SESAR JU Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna Wspólne Przedsiębiorstwo Badawcze ATM 
SORA  Ocena ryzyka związanego z konkretnymi operacjami 
SUMP  Zrównoważone planowanie mobilności miejskiej 
Analiza SWOT Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 
UAM  Miejska mobilność powietrzna 
UAS  Bezzałogowe systemy powietrzne 
UAV  Bezzałogowy statek powietrzny 
UIC2  Wspólnota Miast Inicjatywy UAM 
USEPE Wydzielenie przestrzeni powietrznej U-Space w Europie 
UTM  Zarządzanie ruchem bezzałogowych statków powietrznych 
VLL  Bardzo niski poziom 
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Przewodnik dla czytelnika 

 
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące Miejskiej 
Mobilności Powietrznej (UAM) jako szczególnego 
zagadnienia związanego ze Zrównoważonym Planowaniem 
Mobilności Miejskiej (SUMP). Opiera się on na koncepcji 
SUMP, przedstawionej w Pakiecie Mobilności Miejskiej 
Komisji Europejskiej1 i opisanej szczegółowo w Europejskich 
Wytycznych SUMP (wydanie drugie)2. 

Zrównoważone Planowanie Mobilności Miejskiej jest 
strategicznym i zintegrowanym podejściem do zaradzenia 
problemowi złożoności transportu miejskiego. Jego głównym 
celem jest poprawa dostępności usług i jakości życia 
mieszkańców miast poprzez transformację w kierunku 
zrównoważonej mobilności. SUMP opowiada się za 
podejmowaniem decyzji w oparciu o fakty, kierując się 
długoterminową wizją zrównoważonej mobilności. Wymaga 
to przede wszystkim dokładnej oceny obecnej sytuacji i 
przyszłych tendencji, szeroko popieranej wspólnej wizji wraz 
z celami strategicznymi oraz kompleksowego zestawu 
środków regulacyjnych, promocyjnych, finansowych, 
technicznych i infrastrukturalnych służących osiągnięciu tych 
celów - których wdrażaniu powinno towarzyszyć wiarygodne 
monitorowanie i ocena. W przeciwieństwie do tradycyjnych 
podejść do planowania, SUMP kładzie szczególny nacisk na 
zaangażowanie obywateli i interesariuszy, koordynację 
polityki pomiędzy sektorami (transport, zagospodarowanie 
przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, polityka 
społeczna, zdrowie, bezpieczeństwo, energia, itp.) oraz 
szeroką współpracę pomiędzy różnymi szczeblami władzy 
oraz z podmiotami publicznymi i prywatnymi. 

Rozdział 1 stanowi wprowadzenie w podstawy rozwijającej 
się dziedziny UAM. W rozdziale 2 przedstawiono osiem 
zasad SUMP i odniesiono się do nich w obecnym kontekście 
UAM. Rozdział 3 przedstawia cykl SUMP, koncentrując się 
na fazach i podetapach, w których koncepcja SUMP i 
domena UAM łączą się ze sobą w specyficzny i interesujący 
sposób. Rozdział 4 poświęcony jest opisowi przykładów z 
miast i regionów UIC2, które są czynnie zaangażowane w 
UAM i przyczyniły się do powstania niniejszego dokumentu. 
Wreszcie, w rozdziale 5 przedstawiono wnioski i zalecenia 
dotyczące działań. 

 
1 Załącznik 1 do COM(2013) 91 
2 Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH (red.), 2019 

Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan, Second Edition. 

3 ERTICO - ITS Europe (redaktor), Mobility as a Service (MaaS) and 
Sustainable Urban Mobility Planning 
(https://www.eltis.org/sites/default/files/mobility_as_a_service_maas

Niniejszy dokument jest częścią kompendium przewodników 
i informatorów uzupełniających zaktualizowane drugie 
wydanie Wytycznych SUMP. Bardziej szczegółowo 
omawiają one trudne aspekty planowania, dostarczają 
wskazówek dotyczących konkretnych kontekstów lub 
koncentrują się na ważnych obszarach polityki. Istnieją dwa 
rodzaje dokumentów: Podczas gdy "Przewodniki 
tematyczne" zawierają kompleksowe zalecenia dotyczące 
planowania w odniesieniu do ustalonych zagadnień, 
"Informatory praktyczne" są mniej rozbudowanymi 
dokumentami dotyczącymi nowych zagadnień o wyższym 
poziomie niepewności. Wraz z drugim wydaniem Wytycznych 
SUMP w 2019 r. opublikowane zostaną przewodniki i 
informatory dotyczące sposobu uwzględnienia 
następujących zagadnień w procesie SUMP: 

• Proces planowania: Uczestnictwo; Monitorowanie i 
ocena; Współpraca instytucjonalna; Wybór środków; 
Planowanie działań; Finansowanie i fundusze; 
Zamówienia publiczne. 

• Konteksty: Regiony metropolitalne; Regiony 
policentryczne; Mniejsze miasta; Wsparcie krajowe. 

• Dziedziny polityki: Bezpieczeństwo; Energia (SECAP - 
Plany działań na rzecz zrównoważonej energii i 
klimatu); Zdrowie; Logistyka; Ruch pieszy; Ruch 
rowerowy; Parkowanie; Współdzielenie mobilności; 
Mobilność jako usługa3; Inteligentne systemy 
transportowe4; Elektryfikacja; Regulacja dostępu; 
Automatyzacja. 

Stanowią one część rosnącej bazy wiedzy, która będzie 
regularnie aktualizowana o nowe wytyczne. Wszystkie 
najnowsze dokumenty można zawsze znaleźć w sekcji 
"Plany mobilności" na portalu Komisji Europejskiej 
poświęconym mobilności miejskiej Eltis (www.eltis.org). 
 

_and_sustainable_urban_mobility_planning.pdf) 
4 ERTICO - ITS Europe (redaktor): Intelligent Transport Systems (ITS) 

and SUMPs - making smarter integrated mobility plans and policies 
(https://www.eltis.org/sites/default/files/the_role_of_intelligent_trans
port_systems_its_in_sumps.pdf) 

https://www.eltis.org/sites/default/files/mobility_as_a_service_maas_and_sustainable_urban_mobility_planning.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/mobility_as_a_service_maas_and_sustainable_urban_mobility_planning.pdf
http://www.eltis.org/
https://www.eltis.org/sites/default/files/the_role_of_intelligent_transport_systems_its_in_sumps.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/the_role_of_intelligent_transport_systems_its_in_sumps.pdf
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Streszczenie wykonawcze 

Miejska Mobilność Powietrzna (UAM) jest nieustannie rozwijającym się zagadnieniem dyskusji, które wykracza poza granice 
rozwoju technologicznego w przemyśle lotniczym, ponieważ przyciąga uwagę podmiotów zajmujących się mobilnością i władz 
lokalnych jako środek przyczyniający się do zrównoważonej i zintegrowanej mobilności w miastach i regionach. Niniejszy 
Informator Praktyczny został opracowany przez UIC2, wspólnotę miast inicjatywy Urban-Air-Mobility w ramach unijnego rynku EU 
Smart Cities Marketplace. Wspólnota UIC2 powstała w październiku 2017 roku i jest społecznością skoncentrowaną na miastach 
(i regionach), odzwierciedlającą stanowiska europejskich miast i regionów w rozwijającym się zagadnieniu miejskiej mobilności 
powietrznej. Jej misją jest wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego przejścia mobilności miejskiej w trzeci - pionowy - 
wymiar. 

 

Ponieważ miejska mobilność powietrzna jest stosunkowo 
nowym terminem, nie ma powszechnie uzgodnionej i 
stosowanej definicji tego pojęcia. Definicje różnią się w 
zależności od perspektywy każdej z grup interesariuszy. Na 
przykład, wspólnota UAM Initiative Cities Community (UIC2) 
definiuje miejską mobilność powietrzną - UAM - jako: "Ruch 
lotniczy na bardzo małej wysokości, nad obszarami 
zaludnionymi, na skalę, która jest w zrównoważony sposób 
zintegrowana z naziemnymi systemami mobilności". 
Definicje zaproponowane przez innych interesariuszy 
podano w rozdziale 1.2. 

Technologie UAM, jak i pojawiające się technologie 
towarzyszące, choć niektóre z nich nie są całkowicie nowe, a 
także ramy regulacyjne, jak również możliwości, jakie 
obiecują one otworzyć przed różnymi zainteresowanymi 
stronami w miastach, mogą bez wątpienia uchodzić za 
innowacyjne. Jednakże UAM to nie tylko element rozwoju 
technologii lotniczych i mobilnościowych, ale przede 
wszystkim planowania mobilności i rozwoju miast. W tym celu 
UAM może odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu strategii 
innowacji miejskich i zrównoważonych przemian. Zasadnicze 
pytanie, przed którym stoją miasta i regiony, brzmi: w jaki 
sposób UAM powinna być zintegrowana z planowaniem 
mobilności miejskiej na wyższym poziomie? Lub, w bardziej 
praktycznym ujęciu: jaką rolę powinna pełnić UAM w 
istniejących lub planowanych miejskich systemach 
transportowych? 

Wprowadzenie UAM w obszarze miejskim wymaga 
podejmowania długoterminowych decyzji strategicznych, 
które dotykają różnych innych obszarów decyzyjnych 
wysokiego szczebla, na przykład strategii innowacyjnej 
miasta lub podstaw planowania urbanistycznego. 
Wprowadzenie UAM wymaga holistycznego podejścia do 
planowania, które obejmuje nie tylko integrację UAM z 
naziemną infrastrukturą wspierającą z systemem 
transportowym, lecz także infrastrukturę miejską i ogólny 
komfort życia w mieście. Jest to konieczne dla zapewnienia 
celowego powstawanie odpowiedzialnego i 
zrównoważonego ekosystemu UAM. 

Niniejszy Informator Praktyczny przedstawia UAM jako 
uzupełniający środek transportu w ramach inteligentnej 
mobilności w inteligentnych miastach w kontekście 
odpowiedzialnych innowacji na rzecz zrównoważonej i 
zintegrowanej mobilności miejskiej, który powinien być 
postrzegany jako część szerszej koncepcji zarządzania 
siecią mobilności (Mobility Network Management - MNM). 
Opiera się on na doświadczeniach pionierskich miast i 
regionów europejskich, które wcześnie zaangażowały się w 

temat miejskiej mobilności powietrznej. Przedstawione prace 
podkreślają znaczenie włączenia UAM do procesu Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), poprzez osiem 
zasad SUMP i cztery fazy cyklu SUMP. Następnie opisano 
przypadki miast i regionów zajmujących się tematem UAM w 
kontekście wspierania ich celów w dziedzinie polityki 
miejskiej i mobilności. 
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1. Wprowadzenie 

1.1 Miejska mobilność powietrzna: 
przyszłość jest bliższa niż mogłoby 
się wydawać 
Miejska mobilność powietrzna (UAM), czyli mówiąc prościej 
ruch lotniczy w miejskiej i szerzej metropolitalnej przestrzeni 
powietrznej, w celu świadczenia usług takich jak transport 
pasażerów i towarów, jest bliższa miejskiej rzeczywistości (i 
planowania mobilności miejskiej) niż wielu osobom mogłoby 
się wydawać. UAM, jak zostanie to przedstawione w 
niniejszym dokumencie, nie jest "tylko kolejnym środkiem 
transportu", lecz wymaga holistycznego podejścia do 
planowania, które obejmuje nie tylko integrację UAM z 
naziemną infrastrukturą wspierającą z systemem 
transportowym, lecz także infrastrukturę miejską i ogólny 
komfort życia w mieście. Usługi UAM są nie tylko 
innowacyjne, ponieważ dodają nowy rodzaj mobilności do 
istniejącego zestawu środków transportu, lecz są również 
ściśle powiązane z innowacyjnymi dziedzinami, takimi jak 
digitalizacja, zrównoważony rozwój, systemy energii 
odnawialnej oraz badania podstawowe, takie jak nauki o 
materiałach, a także napędzane przez te dziedziny. Ponadto 
usługi UAM opierają się na silnej polityce i ramach 
wdrożeniowych na rzecz poprawy jakości życia, etycznego 
korzystania z technologii i miast przyjaznych dla 
mieszkańców, takich jak odpowiedzialne innowacje i 
inteligentne miasta. 

Decyzja o wprowadzeniu usług UAM na obszarze miejskim 
lub regionalnym jest w swej istocie długofalową decyzją 
strategiczną, która dotyka różnych innych obszarów 
decyzyjnych wysokiego szczebla, na przykład podstaw 
planowania urbanistycznego, jak również strategii 
innowacyjnej i rozwoju gospodarczego miasta lub regionu. W 
niniejszym informatorze praktycznym doświadczenia miast i 
regionów podkreślają potrzebę "myślenia w szerszej 
perspektywie" od samego początku i skupienia się na 
konkretnych zagadnieniach, takich jak UAM (a nie 
odwrotnie). Zgodnie z podstawowymi zasadami racjonalnego 
podejmowania decyzji, odpowiedzialne jednostki 
planistyczne mogą od samego początku zadawać sobie 
podstawowe pytania, takie jak: Jak ma wyglądać miasto, w 
którym chcemy żyć w dłuższej perspektywie? Jaką rolę mogą 
tu odegrać usługi UAM? 

Strategiczne badania prognostyczne (np. planowanie 
scenariuszy i "prognozowanie wstecz") mogą pomóc uzyskać 
odpowiedzi na wyżej wymienione pytania poprzez badanie 
(ewentualnie utopijnych lub dystopijnych scenariuszy 
przyszłości) mające na celu określenie czynników 
przyczyniających się do zmian w kierunku kształtowania 
pożądanego scenariusza (wyniku). W przypadku fanów 
technologii potencjalnym źródłem inspiracji mogą być na 
przykład filmy. 

Przykładowo, miejski ruch powietrzny, który zobrazowano w 
filmach takich jak Gwiezdne Wojny czy Piąty Element (patrz 
rysunek 1), jest dla nich czasem bardziej intrygujący niż akcja 
na pierwszym planie. 

Rysunek 1: Miejski ruch powietrzny w Gwiezdnych Wojnach i Piątym 
elemencie (Źródło: Price, G.; Helton, D.; Jenkins, K.; Kvicala, M.; 
Parker, S.; Wolfe, R. (2020): Koncepcja operacyjna miejskiej 
mobilności powietrznej (OpsCon) - Operacje przewozu pasażerów. 
NASA, Alexandria/Hampton, VA, str. 9) 

 

Innymi słowy, fani mogą zwrócić uwagę na dużą liczbę 
załogowych i bezzałogowych statków powietrznych 
bezpiecznie i w sposób skoordynowany manewrujących w 
gęstej przestrzeni miejskiej (powietrznej). Tymczasem 
latające roboty wykonują w tych miastach autonomicznie 
różne usługi, na przykład przeglądy i konserwację 
infrastruktury miejskiej. 

Może się to wydawać dość futurystyczne, dla niektórych 
dystopijne i dalekie od naszego codziennego życia, niemniej 
jednak, bardziej pozytywne i zrównoważone warianty mogą 
być bliższe niż czytelnik mógłby pomyśleć; przykładowo: 
drony (znane również jako UAV lub UAS, Unmanned Aerial 
Vehicles/Systems) są już stosowane na coraz większą skalę 
do celów zbierania danych opartych na czujnikach; na 
przykład do monitorowania ruchu drogowego i incydentów, 
konserwacji instalacji przemysłowych i struktur, takich jak 
mosty i pasy startowe, lub do modelowania informacji o 
budynkach (BIM), a także w nagłych wypadkach i w 
medycynie (patrz rysunek 2). Filmy takie jak Piąty element 
czy Łowca androidów przedstawiają raczej dystopijne stany 
społeczno-technologiczne, w których, mimo że technologia 
(mobilności) jest bardzo zaawansowana, duża część 
społeczeństwa miejskiego żyje w nędznych warunkach. 
Odpowiedzialne planowanie mobilności miejskiej ma na celu 
uniknięcie niepożądanych zjawisk i tego rodzaju nierówności 
poprzez realizację nadrzędnych celów społecznych, takich 
jak zrównoważony rozwój, przyjazne do życia miasta, 
integracja społeczna i równe szanse. 

Biorąc pod uwagę zwiększone wykorzystanie UAS w różnych 
dziedzinach oraz obecne (i przyszłe) wyzwania w planowaniu 
mobilności, nie jest zaskoczeniem, że innowacje 
technologiczne coraz częściej pojawiają się jako czynnik 
umożliwiający realizację strategii zrównoważonej mobilności, 
takich jak "Strategia zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności" Komisji Europejskiej (COM 2020/789 wersja 
ostateczna). 

W dokumencie tym bezpośrednio wspomina się o dronach 
jako możliwym bezemisyjnym rozwiązaniu służącym 
realizacji planów zrównoważonej logistyki miejskiej (COM 
2020/789 wersja ostateczna, 11). 
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Rysunek 2: Przykład projektu miejskiej mobilności powietrznej dla 
krytycznych zastosowań medycznych (projekt Medifly w Hamburgu) 
(Źródło: ©Lufthansa Technik) 

 

Komisja oczekuje ponadto "pojawienia się i szerszego 
wykorzystania dronów (bezzałogowych statków 
powietrznych) do zastosowań komercyjnych" oraz "w pełni 
popiera wdrażanie dronów i bezzałogowych statków 
powietrznych" (COM 2020/789 wersja ostateczna, 16). 
Przewiduje się, że w 2022 r. Komisja przyjmie "Strategię w 
sprawie dronów 2.0", w której przedstawione zostaną różne 
ramy regulacyjne dla bezzałogowych statków powietrznych 
oraz przyszłe ścieżki rozwoju technologicznego. 

Celem niniejszego Informatora Praktycznego jest 
zapoznanie praktyków planowania mobilności z szybko 
rozwijającą się dziedziną miejskiej mobilności powietrznej 
(UAM) oraz z koncepcją zrównoważonego planowania 
mobilności miejskiej (SUMP), która może być łatwo 
zastosowana do integracji rozwijających się technologii, 
infrastruktury i usług UAM z istniejącymi i nowymi 
kombinacjami mobilności oraz tkankami miejskimi. Ponadto, 
jego celem jest wsparcie praktyków w dziedzinie mobilności i 
planowania miejskiego, a co za tym idzie miast i regionów, 
które reprezentują, w podejmowaniu strategicznych decyzji 
dotyczących UAM, wraz z ich włączeniem i integracją w 
proces SUMP. Ponadto, aby podkreślić możliwości i 
wyzwania, które wiążą się z UAM, miasta i regiony, które 
przyczyniły się do powstania niniejszego dokumentu, dzielą 
się doświadczeniami, które zdobyły w tej niezwykle 
dynamicznej i innowacyjnej dziedzinie. 

Rzeczywiście, liczba projektów związanych z UAM i inicjatyw 
miejskich rośnie skokowo na całym świecie. W Europie 
obecnie realizowanych jest kilka innowacyjnych projektów, w 
których miasta i regiony odgrywają wiodącą rolę: 

• W Hamburgu (Niemcy) w ramach projektu "Medifly" 
bada się możliwość transportu próbek medycznych lub 
towarów o krytycznym znaczeniu czasowym za pomocą 
systemów UAS w bardzo zatłoczonej przestrzeni 
powietrznej, w której znajdują się dwa lotniska (rys. 2). 
W tym samym czasie nad portem w Hamburgu 
powstanie prototyp systemu zarządzania ruchem i 
zarządzania przestrzenią powietrzną (U-Space) w 
ramach projektu "U-Space Reallabor" finansowanego 
przez Federalne Ministerstwo Transportu i Digitalizacji 
w 2021 roku. 

• Metropolia Tuluzy (FR) współpracuje od 2018 roku z 
ekosystemem UAM poprzez stały dialog i wymianę. 
Metropolia Tuluzy jest zaangażowana w różne projekty 
i działania na poziomie międzynarodowym, 
europejskim, krajowym i lokalnym. Projekty UAM 

obejmują m.in. dostawę dronów medycznych, rozwój 
testowania multimodalności oraz badanie równowagi 
między zapotrzebowaniem na przestrzeń powietrzną a 
jej przepustowością. Metropolia Tuluzy pragnie 
wzmocnić strategię organizacji mobilności lokalnej, a w 
szczególności tej związanej z mobilnością 
niskoemisyjną. Jak przedstawiono w niniejszym 
Informatorze Praktycznym, zintegrowane podejścia do 
planowania mobilności, takie jak SUMP, musiałyby 
uwzględniać różne wymiary powstających regulacji, ich 
potencjał w zakresie przyczyniania się do zintegrowanej 
mobilności, ich potencjalny wpływ na dekarbonizację 
mobilności oraz szerszy wpływ na społeczeństwo. 

• W GZM - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PL) 
naturalną konsekwencją utworzenia w 2018 r. zespołów 
SUMP i UAM było połączenie obu wysiłków w celu 
wypracowania wspólnych definicji i współzależności 
pomiędzy SUMP i UAM. Oprócz realizacji UAM zgodnie 
z cyklem SUMP, podejście GZM charakteryzuje się 
silnym naciskiem na wielopoziomową współpracę z 
najważniejszymi interesariuszami ekosystemu UAV na 
wszystkich poziomach. Dzięki tym powiązaniom i 
wymianie wiedzy z kluczowymi organami 
legislacyjnymi, organami nadzoru bezpieczeństwa 
lotów, podmiotami B+R, partnerami branżowymi i 
samorządowymi, kluczową rolą GZM w procesie UAM 
jest ocena jego wpływu na akceptację społeczną. GZM 
prowadzi projekty identyfikujące potrzeby własnych 
miast, uczestniczy w demonstracjach usług UAM na 
obszarach testowych GZM oraz bierze udział w 
międzynarodowych projektach UAM. 

• W Trikali (GR) we wrześniu 2021 r. przeprowadzono 
pokaz dronów do celów medycznych w ramach projektu 
"Harmony" finansowanego przez UE w ramach 
programu H2020. Demonstracja polegała na 
skutecznym dostarczeniu leków ratunkowych na styku 
miast i wsi, a mianowicie z miasta Trikala do apteki w 
Leptokarya, wsi należącej do gminy. Tam farmaceuta 
odebrał dostarczony produkt ze schowka drona, po 
czym urządzenie ponownie wystartowało. 

Szczegóły dotyczące różnych projektów, które są już 
realizowane w różnych miastach i regionach, w tym 
możliwości tworzenia wartości publicznej, jak również 
wyzwania, ryzyka i obawy, z którymi trzeba się zmierzyć, 
znaleźć można w rozdziale 4. Wspólnym celem inicjatyw 
projektowych UAM prowadzonych przez miasta jest 
odpowiedzialne i zrównoważone wdrożenie regularnych 
usług UAM poprzez eksploatację UAS, w tym ewentualnie w 
perspektywie średnio- i długoterminowej tzw. eVTOL 
(pojazdy o napędzie elektrycznym zdolne do pionowego 
startu i lądowania), służące we wszystkich przypadkach 
wspólnemu dobru publicznemu i komplementarności z 
systemami transportu naziemnego. 

1.2 Podstawy koncepcji UAM, 
aktywa fizyczne i cyfrowe 
W niniejszym rozdziale omówiono bardziej szczegółowo 
pojęcie miejskiej mobilności powietrznej (UAM). W 
rzeczywistości, ponieważ miejska mobilność powietrzna jest 
stosunkowo nowym terminem (według wiedzy autorów, 
termin UAM ukuła firma Airbus w swej publikacji Forum 



 

WPROWADZENIE 

 

9 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

Magazine w 2016 r.), nie ma powszechnie uzgodnionej i 
stosowanej definicji tego pojęcia. Definicje różnią się w 
zależności od perspektywy każdej z grup interesariuszy. W 

tabeli 1 przedstawiono i rozwinięto definicje UAM oferowane 
przez poszczególnych interesariuszy. 
 

 

Tabela 1: Definicje UAM według różnych interesariuszy 

CZYM JEST MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA? Zestawienie definicji UAM w Europie i Ameryce Północnej 

Europa 

UAM zgodnie z definicją EASA: 

UAM to "system powietrznego transportu pasażerskiego i towarowego w środowisku miejskim i jego obrębie" 5 

UAM zgodnie z definicją UIC2: 

"Ruch lotniczy na bardzo małej wysokości, nad obszarami zaludnionymi, na skalę, która jest w zrównoważony sposób 
zintegrowana z naziemnymi systemami mobilności".6 

Ameryka 
Północna 

UAM zgodnie z definicją FAA: 

"Urban Air Mobility (UAM) to wizja bezpiecznego i wydajnego systemu transportu powietrznego, który będzie wykorzystywał 
wysoce zautomatyzowane statki powietrzne operujące i transportujące pasażerów lub towary na niższych wysokościach w 
obszarach miejskich i podmiejskich. UAM będzie obejmował ekosystem, który uwzględnia ewolucję i bezpieczeństwo statku 
powietrznego, ramy działania, dostęp do przestrzeni powietrznej, rozwój infrastruktury i zaangażowanie społeczności."7 

UAM zgodnie z definicją NASA: 

"Nasza wizja UAM to bezpieczny, wydajny, wygodny, przystępny cenowo i dostępny system transportu lotniczego dla 
pasażerów i towarów, który rewolucjonizuje mobilność w obrębie obszarów metropolitalnych. Wizja ta obejmuje wszystko, 
od małych dronów dostarczających paczki po powietrzne taksówki przewożące pasażerów, które działają nad zaludnionymi 
obszarami."8 

Rozwinięcie zaproponowanych definicji na temat UAM: 

Kluczową cechą definicji EASA jest zwięzłość. Nie dokonuje się żadnych ocen wartościujących i nie powołuje się na żadne pożądane przyszłe 
stany lub pożądane cechy UAM. Definicje FAA i NASA są z kolei dłuższe i bardziej szczegółowe oraz obejmują właśnie stwierdzenia wartościujące 
dotyczące pożądanych, przyszłych cech UAM. 

Definicje EASA, FAA i NASA mają tę wspólną cechę, że koncentrują się wyłącznie na transporcie towarów i pasażerów. Z kolei definicja UIC2, 
choć zwięzła, abstrahuje od definicji "pojazdocentrycznej" oraz od "ładunku użytecznego" dronów lub taksówek powietrznych/eVTOL-ów (np. 
pasażerów lub towarów) i skupia się raczej na potencjalnych zagrożeniach z perspektywy władz lokalnych i obywateli, a mianowicie na przestrzeni 
powietrznej nad obszarami zaludnionymi, gdzie odbywają się operacje UAM, oraz na skali (wielkości) tych operacji w kontekście zintegrowanej i 
zrównoważonej mobilności. 

Co prawda, żadna z tych definicji nie może pretendować do miana uniwersalnej w sensie ściśle logicznym. Reprezentują one raczej różne punkty 
widzenia i różne perspektywy na UAM. W związku z tym czytelnik może skłaniać się ku definicji, która najlepiej pasuje do jego punktu widzenia 
na dany temat lub najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom. 

 
 
 

 

 
5 EASA (2021): Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe. EASA: Cologne, p. 3. 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf. 
6 UAM Initiative Cities Community (UIC2), An Overview, prezentacja, listopad 2021. 
7 FAA (2020): Urban Air Mobility and Advanced Air Mobility. https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/urban_air_mobility/, 08.10.2020. 
8 NASA/Deloitte (2020): UAM Vision Concept of Operations (ConOps) UAM Maturity Level (UML) 4 Version 1.0, Washington D.C.; NASA, s. 76 

https://ntrs.nasa.gov/citations/20205011091. 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf
https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/urban_air_mobility/
https://ntrs.nasa.gov/citations/20205011091
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Wymiar mobilności pionowej nad miastami  
i regionami: Dotychczasowy rozwój, możliwości  
i wyzwania 

Bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) to pierwsze 
kroki człowieka w przestworzach. Zanim w 1783 r. 
bracia Montgolfier przeprowadzili pierwszy w historii 
lot załogowy, testowali swoje balony bezzałogowo. Na 
początku XX wieku opracowano również koncepcję 
transportu śmigłowcowego, próbując w zasadzie 
sprostać tym samym wyzwaniom, co obecnie (patrz 
rys. 3). Niemniej jednak wszystkie te pomysły były 
ograniczone przez ówczesne ograniczenia 
technologiczne, wysokie koszty eksploatacji lub 
poziom hałasu. W ostatniej dekadzie postęp 
technologiczny, zwłaszcza w sektorze akumulatorów 
litowo-jonowych, napędu elektrycznego, materiałów 
zaawansowanych i cyfryzacji przestrzeni powietrznej, 
doprowadził do szybkiego wzrostu potencjału 
zastosowań UAS w kontekście projektów UAM. 
Przesłanką tych postępów jest fakt, że przede 
wszystkim wszystkie prototypy samolotów są 
napędzane elektrycznie (patrz rys. 3), ze względu na 
oczekiwane obniżenie poziomu hałasu i zerową emisję 
lokalną. 

 

Rysunek 3: Od fikcji do rzeczywistości: ewolucja pionowego 
unoszenia i rozproszonego napędu elektrycznego (eVTOLs) 
(Źródło: Twórczość własna; zdjęcia na licencji creative 
commons lub z podaniem źródła) 
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Rysunek 4: Różne rodzaje eVTOL (Źródło: EASA (2021)9) 

 Ciąg wektorowany Wzniesienie + Przelot Pojazdy bezskrzydłowe 
(Multikopter) 

 

 Silniki odrzutowe używane do 
podnoszenia i krążenia 

Niezależne pędniki używane zarówno 
do rejsu jak i do unoszenia 

Silniki odrzutowe wyłącznie do 
unoszenia, przelot przy 
przechylonym wirniku 

 

 

   

 

Przykład Hyundai SA1 eVTOL Wisk (Kitty Hawk) Cora Volocopter 2X  

Korzyści Zoptymalizowany zarówno dla 
zawisu jak i przelotu 

Unoszenie przez skrzydła 
podczas przelotu dla najwyższej 
wydajności 

Najwyższe prędkości przelotowe 

Zalety redundancji w multicopterach 
bez sterowania zbiorowego lub 
cyklicznego 

Konfiguracja skrzydeł pozwala na 
uzyskanie większej prędkości podczas 
przelotu 

Wysoka redundancja i proste 
sterowanie 

Znacznie cichsze niż 
helikoptery 

Niższe koszty utrzymania i 
niewielki ciężar 

 

 

Ogólnie rzecz biorąc, eVTOL można podzielić na trzy różne 
klasy układów napędowych, jak opisano poniżej i 
zilustrowano na rysunku 4: 

1. Ciąg wektorowany - Jednostki napędowe ruchome w 
płaszczyźnie pionowej i poziomej, ponieważ są 
zamontowane obrotowo. Podczas przelotu siła nośna jest 
generowana przez skrzydła. 

2. Unoszenie + przelot - Oddzielne jednostki napędowe do 
pionowego startu i lądowania oraz do fazy przelotu. 
Dodatkowa siła nośna jest wytwarzana przez skrzydła w 
fazie przelotu. 

3. Multikopter (bezskrzydłowy) - konstrukcja bezskrzydłowa, 
podobna do dzisiejszych śmigłowców, w której wiele 
jednostek napędowych wytwarza siłę nośną i siłę ciągu w 
tym samym czasie poprzez zmianę względnej prędkości 
każdego wirnika. 

Cyfryzacja przestrzeni powietrznej 

Wspierane dużymi sumami kapitału wysokiego ryzyka, różne 
firmy rozpoczynające działalność konkurują obecnie o miano 
pierwszej, która wprowadzi regularne usługi "powietrznych 
taksówek" w miastach i regionach. Oprócz rozwoju statków 
powietrznych eVTOL, wiele badań prowadzi się w dziedzinie 
systemów sterowania pojazdami UAM, projektowania sieci, 
niezbędnego zaplecza naziemnego (np. vertiportów) oraz 
integracji statków powietrznych związanych z UAM w już 
obecnie zatłoczonej przestrzeni powietrznej nad miastami. 

W rozwijającym się kontekście zrównoważonego rozwoju i 
mobilności miejskiej "taksówki powietrzne" to, mówiąc 
ogólnie, elektryczne statki powietrzne (np. eVTOL) zdolne do 
przewozu pasażerów i ciężkich towarów. Z tego powodu, nie 
tylko w filmowej przyszłości, lecz również obecnie, do 

 
9 EASA (2021): Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe. EASA Kolonia, s. 23. 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf. 

koordynacji operacji powietrznych w miejskiej przestrzeni 
powietrznej potrzebny jest oczywiście jakiś rodzaj 
zaawansowanego (miejskiego) zarządzania ruchem 
lotniczym (ATM), zwłaszcza jeśli wzrośnie gęstość ruchu. 
Obejmuje to nie tylko wymiar technologiczny, lecz również 
regulacyjny, polityczny i zarządczy, przy czym ten ostatni jest 
uwzględniany przez Unię Europejską w formie rozporządzeń 
i ram regulacyjnych (prawnie wiążących dla wszystkich 
państw członkowskich UE). Jednym z przykładów jest 
wprowadzenie koncepcji "przestrzeni powietrznej U-Space". 
UE stworzyła ramy prawne dla eksploatacji UAS i możliwych 
przypadków ich wykorzystania na terenie Unii. 

Mówiąc dosłownie, przestrzeń powietrzna U-Space jest 
specjalnym przypadkiem strefy geograficznej (zwanej 
również "geostrefą") w nisko położonej przestrzeni 
powietrznej, zazwyczaj, ale niekoniecznie, nad obszarami 
zaludnionymi, na przykład w kontekście miejskim, 
regionalnym lub wiejskim, jak pokazano na rysunku 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5: Operacje w przestrzeni powietrznej U-Space 
umożliwione przez służby przestrzeni powietrznej U-Space 
(Źródło: SEJAR JU (2017): Warsztaty U-Space 20171) 

 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf
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Ponieważ przestrzeń powietrzna U-Space jest geostrefą 
UAS, oznacza to, że operacje UAS mogą odbywać się 
wyłącznie przy wsparciu służb U-Space, jak przedstawiono 
na rysunku 6. 

Najważniejsze rozporządzenia, które już obowiązują to (UE) 
2019/945 i (UE) 2019/947. Określają one trzy różne kategorie 
eksploatacji UAS (otwarta, specjalna i certyfikowana) z 
rosnącymi wymaganiami kwalifikacyjnymi po stronie 
operatora i obowiązkową oceną ryzyka w powietrzu i na 
ziemi. Same UAS są klasyfikowane w siedmiu różnych 
klasach, w zależności od m.in. maksymalnej masy startowej, 
prędkości lotu i maksymalnej osiągalnej wysokości nad 
ziemią. 

Rysunek 6: Przestrzeń U-Space oraz rosnący poziom usług 
automatyzacji i łączności (Źródło: SESAR JU (2017): U-Space 
Blueprint10) 

U-space U-Space 
U-space foundation services  Usługi podstawowe w zakresie 

przestrzeni powietrznej U-Space  
U-space initial services Usługi początkowe U-Space 
U-space advanced services Zaawansowane usługi U-Space 
U-space full services Pełne usługi U-Space 
Level of drone automation 
increases 

Wzrasta poziom automatyzacji 
dronów 

Level of drone connectivity 
increases 

Wzrasta poziom zdolności 
łącznościowych dronów 

 
10 SESAR JU (2017b): U-Space Blueprint. Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej: Luksemburg, s. 5 https://www.sesarju.eu/u-space-
blueprint. 

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/664 z dnia 22 
kwietnia 2021 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących 
przestrzeni powietrznej U-Space (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Ostatnio w 2021 r. sfinalizowano prace nad 
rozporządzeniami w sprawie przestrzeni powietrznej U-
Space (UE) 2021/664, (UE) 2021/665 i (UE) 2021/666 
szczegółowo opisujące wdrażanie przestrzeni powietrznej U-
Space, które wejdą w życie 26 stycznia 2023 r. 
Rozporządzenia te zawierają wytyczne dla państw 
członkowskich dotyczące tworzenia nisko położonych 
przestrzeni powietrznych specjalnie dla UAS oraz zapewniają 
niezbędne ramy regulacyjne.  
Przestrzeń powietrzna U-Space, jako szczególny przypadek 
przestrzeni powietrznej, jest wyznaczana przez państwa 
członkowskie, które są odpowiedzialne za ustanowienie 
mechanizmu koordynacji pomiędzy różnymi 
zainteresowanymi stronami, określonego w rozporządzeniu 
UE 2021/664, art. 18 lit. f)11. Zgodnie z tym artykułem 
państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia 
organów odpowiedzialnych za wdrożenie przestrzeni 
powietrznej U-Space z udziałem różnych zainteresowanych 
stron, w tym organów państwowych i innych organów 
publicznych oraz podmiotów na szczeblu krajowym i 
lokalnym reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. 
 
Ostatecznie przestrzeń powietrzna U-Space stanowi plan 
regulacyjny, który ma na celu bezpieczne, pewne, 
zrównoważone i efektywne działanie UAS, w tym 
potencjalnie taksówek powietrznych w przyszłości, w 
miejskiej przestrzeni powietrznej, w celu zarządzania 
skalowalnym ruchem lotniczym dostosowanym do potrzeb 
społeczeństwa. Solidne ramy regulacyjne, takie jak 
"przestrzeń powietrzna U-Space", są, jak zostanie to 
przedstawione w dalszej części niniejszego dokumentu, 
raczej czynnikiem umożliwiającym niż barierą. Innymi słowy, 
jest to warunek wstępny dla odpowiedzialnego i 
zrównoważonego wdrożenia usług mobilności powietrznej w 
mieście lub regionie na szeroką skalę. 
Prawo lotnicze i pojęcie "własności" przestrzeni 
powietrznej 

Ze względu na rosnące znaczenie UAM, miasta i regiony 
zaczynają traktować nisko położoną przestrzeń powietrzną 
nad ich terytorium jako część swojej przestrzeni miejskiej. 
Niemniej jednak miasta i regiony powinny być świadome 
faktu, że ogólna przestrzeń powietrzna nie podlega ich 
jurysdykcji. Prawo lotnicze jest rozpatrywane na poziomie 
krajowym lub międzynarodowym; dlatego też właściwe 
organy znajdują się na tych samych poziomach. Zazwyczaj, 
w zależności od ram prawnych danego państwa 
członkowskiego, wpływ szczebla lokalnego może być 
ograniczony do oceny zagrożeń naziemnych i związanej z 
nimi infrastruktury. W ramach próby złagodzenia 
potencjalnego konfliktu interesów związanego z przestrzenią 
powietrzną na małej wysokości i rozszerzeniem przestrzeni 
publicznej na trzeci wymiar, rozporządzenie wykonawcze UE 
2021/664 wyraźnie wskazuje w art. 18 lit. f) na znaczenie 
koordynacji na poziomie lokalnym, jak wspomniano 
powyżej.12 
 

C/2021/2671 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0664. 

12 Grupa zadaniowa UIC2 ds. regulacji (miasto Hamburg i GZM 
Metropolia) była częścią grupy roboczej opracowującej wytyczne do 
art. 18 lit. f). 

https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint
https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0664
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0664
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Infrastruktura naziemna 

Podobnie jak w przypadku transportu rowerowego, a nawet 
najnowszych hulajnóg elektrycznych w transporcie 
naziemnym, gdzie infrastruktura oraz jej interakcja i 
integracja z innymi rodzajami infrastruktury mobilności ma 
znaczenie zasadnicze, kompleksowe wdrożenie SUMP musi 
obejmować infrastrukturę naziemną, która jest niezbędna dla 
nowych usług UAM, a także interfejsy z inną infrastrukturą 
naziemną. Obejmuje to na przykład miejsca bezpiecznego 
startu i lądowania statków powietrznych UAM ("vertiporty" lub 
"drone-pady"), parkowanie statków powietrznych oraz ich 
integrację ze strukturą mobilności, infrastrukturę ładowania, 
a także wymaganą infrastrukturę kontroli ruchu lotniczego i 
łączności. 

Rysunek 7: Vertiport zintegrowany z obiektem komercyjnym (Źródło: 
© MVRDV 2018 - (W. Maas, J.van Rijs, N. de Vries)) 

 

Myśląc o specyficznej dla UAM miejskiej infrastrukturze 
naziemnej, warto przyznać, że ma ona charakter 
bezprecedensowy i wyjątkowy. Podobne do vertiportów są 
lądowiska dla tradycyjnych helikopterów - tzw. helipady (np. 
zob. rys. 7), lecz te pierwsze przeznaczone są do operacji o 
niskiej intensywności wykonywanych przez duże statki 
powietrzne napędzane silnikami turbinowymi, a nie do 
obsługi ruchu o wysokiej intensywności obejmującego 
mniejsze statki powietrzne UAM w vertiportach lub drony w 
lądowiskach dla dronów (dronepad). Ponieważ w większości 
miast jest mało miejsca, planiści muszą myśleć o 
innowacyjnych koncepcjach lokalizacji infrastruktury 

naziemnej (np. na dachach, pływając po zbiornikach 
wodnych, nad torami kolejowymi lub dużymi ulicami) zgodnie 
z planami mobilności i potrzebami miast/regionów oraz 
celami ustalonymi dla poziomów jakości życia. 
Podstawowym warunkiem wstępnym musi być zawsze to, 
aby nowa infrastruktura była odpowiednio zintegrowana z 
istniejącym systemem mobilności miejskiej i szerszym 
planowaniem miejskim oraz cieszyła się autentycznym 
poparciem obywateli. 

Omówienie zagadnienia planowania miejskiego i 
infrastruktury zawarto w rozdziale 1.4, w którym 
przedstawiono kluczowe wyzwania społeczne w zakresie 
urbanizacji i zmiany klimatu w połączeniu z postępem 
technologicznym i cechami regulacyjnymi UAM. Ponadto, 
rozdział ten szerzej omawia rolę, jaką UAM może odegrać w 
planowaniu miejskim (mobilności) i innowacji miejskiej. 
Koncepcje takie jak "miejski obszar funkcjonalny" i "15-
minutowe miasto" zostały omówione i zastosowane w 
przypadku UAM. W rozdziale 1.4 omówiono UAM i jej pozycję 
w ramach koncepcji Zarządzania Siecią Mobilności 

Przygotowanie usług UAM wymaga rozważenia szeregu 
czynników, począwszy od bezpieczeństwa lotniczego i 
ochrony operacji, a skończywszy na integracji z istniejącymi 
(lub przyszłymi) usługami w zakresie mobilności naziemnej. 
W tym celu, podczas analizy środowiska UAM, kluczowym 
aspektem jest, oprócz podstawowych kwestii 
bezpieczeństwa i ochrony, wyrażenie korzyści publicznych i 
szerszych korzyści społecznych w różnych wymiarach, takich 
jak poprawa jakości życia, dostępności, jak również aspektów 
ekonomicznych i środowiskowych. Ostatnie badanie EASA 
dotyczące społecznej akceptacji UAM pokazuje, że 
Europejczycy wyraźnie preferują przypadki zastosowania 
UAM, które przynoszą wyraźne korzyści społeczne. 
Obejmuje to wszelkiego rodzaju transport medyczny i 
związany z nagłymi wypadkami, w tym przypadki użycia w 
zarządzaniu kryzysowym. 

1.3 Dostęp do wymiaru pionowego 
w celu zwiększenia wydajności i 
skuteczności systemów transportu 
naziemnego 
Świat staje się coraz bardziej zurbanizowany. Od 2007 roku 
ponad połowa ludności świata mieszka w miastach, a do 
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2030 roku udział ten ma wzrosnąć do 60 procent. Miasta i 
obszary metropolitalne są siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, wnoszącą około 60 procent światowego 
produktu krajowego brutto (PKB). Odpowiadają one jednak 
również za około 70 procent światowych emisji dwutlenku 
węgla i ponad 60 procent zużycia zasobów. W kontekście 
zmian klimatycznych i śmiałych polityk, takich jak Europejski 
Zielony Ład (Rysunek 8) i Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ (Rysunek 9), wiele miast i regionów wyznaczyło sobie 
ambitne cele zrównoważonego rozwoju, których celem jest, 
między innymi, przejście z paliw kopalnych na bezemisyjne 
odnawialne źródła energii w stosunkowo krótkim czasie. 

Rysunek 8: Główne obszary polityki w ramach Zielonego Ładu UE 
(Źródło: Komisja Europejska13) 

 

A zero pollution Europe Europa bez zanieczyszczeń 
Transition to a Circular 
Economy 

Przejście do gospodarki obiegu 
zamkniętego 

Farm to Fork Od pola do stołu 
Towards a Green CAP W kierunku zielonej WPR 
Take everyone along (Just 
Transition Mechanism) 

Zabierzmy wszystkich ze sobą 
(Mechanizm Just Transition) 

Financing the transition Finansowanie przejścia 
Clean, Reliable and Affordable 
energy 

Czysta, niezawodna i 
przystępna cenowo energia 

Achieving Climate Neutrality Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej 

Sustainable Transport Zrównoważony transport 
Preserving Europe’s natural 
captial 

Zachowanie naturalnego 
dziedzictwa Europy 

European Green Deal Europejski Zielony Ład 

W wielu (jeśli nie we wszystkich) przypadkach kluczowym 
elementem takich ambicji jest pełna transformacja systemu 
transportu miejskiego, często oparta na zastąpieniu 
pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi bardziej 
zrównoważonymi środkami transportu, lecz także poprzez 
poprawę przestrzeni publicznej, bezpieczne 
przemieszczanie się pieszo i rowerem, lepsze połączenia 
transportowe i lepszą logistykę. Wskazuje to, że planowanie 
mobilności miejskiej jest zagadnieniem wielowymiarowym i 

 
13 Główne elementy Europejskiego Zielonego Ładu, s. 5 

https://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/4.
%20Agenda%20item%206%20-
%20European%20Green%20deal.pdf. 

wieloaspektowym, które staje się coraz większym 
wyzwaniem. 

Rysunek 9: Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rok 2030 (Źródło: Organizacja Narodów 
Zjednoczonych14) 

 

1 NO POVERTY 1 BRAK UBÓSTWA 
2 ZERO HUNGER 2 ZERO GŁODU 
3 GOOD HEALTH AND WELL-
BEING 

3 DOBRE ZDROWIE I DOBRE 
SAMOPOCZUCIE 

4 QUALITY EDUCATION 4 WYSOKIEJ JAKOŚCI 
EDUKACJA 

5 GENDER EQUALITY 5 RÓWNOŚĆ PŁCI 
6 CLEAN WATER AND 
SANITATION 

6 CZYSTA WODA I WARUNKI 
SANITARNE 

7 AFFORDABLE AND CLEAN 
ENERGY 

7 PRZYSTĘPNA I CZYSTA 
ENERGIA 

8 DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH 

8 GODNA PRACA I WZROST 
GOSPODARCZY 

9 INDUSTRY INNOVATION 
AND INFRASTRUCTURE 

9 INNOWACJE 
PRZEMYSŁOWE I 
INFRASTRUKTURA 

10 REDUCED (NIECZYTELNY 
TEKST) QUALITIES 

10 ZREDUKOWANIE 
NIERÓWNOŚCI 

11 SUSTAINABLE CITIES AND 
COMMUNITIES 

11 ZRÓWNOWAŻONE 
MIASTA I SPOŁECZNOŚCI 

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION AND 
PRODUCTION 

12 ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA I PRODUKCJA 

13 CLIMATE ACTION 13 DZIAŁANIA NA RZECZ 
KLIMATU 

14 LIFE BELOW WATER 14 ŻYCIE POD WODĄ 
15 LIFE ON LAND 15 ŻYCIE NA LĄDZIE 
16 PEACE, JUSTICE AND 
STRONG INSTITUTION 

16 POKÓJ, 
SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE 
INSTYTUCJE 

17 PARTNERSHIPS FOR THE 
GOALS 

17 PARTNERSTWA NA 
RZECZ CELÓW 

Inteligentne życie, czyli wyższa jakość życia, obejmuje usługi 
w zakresie mobilności, które przyczyniają się do dobrobytu 
obywateli w zrównoważony sposób. Zrównoważone 
podejście pod względem korzyści społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych jest podstawą 
inteligentnego życia. Obszary metropolitalne, niezależnie od 

14 Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, materiały 
komunikacyjne. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-
material/. 

https://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/4.%20Agenda%20item%206%20-%20European%20Green%20deal.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/4.%20Agenda%20item%206%20-%20European%20Green%20deal.pdf
https://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/4.%20Agenda%20item%206%20-%20European%20Green%20deal.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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ich wielkości, stoją przed coraz bardziej palącymi 
wyzwaniami, takimi jak niekontrolowany rozwój miast, wzrost 
liczby ludności i rosnące zagęszczenie ruchu, które są 
związane z mobilnością miejską. Jednocześnie obywatele 
mają jeszcze większe wymagania w stosunku do systemów 
transportu miejskiego. 

Z jednej strony, mobilność jest coraz częściej postrzegana i 
wprowadzana na rynek jako usługa (np. koncepcja Mobility-
as-a-Service - MaaS15), która powinna być dostępna na 
wyciągnięcie ręki - zawsze i wszędzie. W związku z tym 
ambicją koncepcji MaaS jest wyeliminowanie potrzeby 
posiadania własnego samochodu poprzez zapewnienie 
najnowocześniejszego intermodalnego systemu mobilności. 
Z drugiej strony, małe i średnie miasta, przedmieścia, a także 
obszary wiejskie i odległe stoją przed zupełnie innymi 
wyzwaniami. Jak dotąd ani transport publiczny, ani przewozy 
na miejscu nie zdołały w znaczący sposób zastąpić ruchu 
generowanego przez pojazdy osobowe na tych obszarach. 
Aby temu zaradzić, potrzebne jest zintegrowane podejście do 
MaaS i transportu publicznego poprzez rozważenie 
efektywności i komplementarności różnych opcji modalnych. 

1.4 Rola UAM w planowaniu 
mobilności miejskiej i innowacji w 
mieście 
Podstawowym pytaniem, przed którym stoją miasta i regiony, 
jest: W jaki sposób UAM powinna być zintegrowana z 
planowaniem mobilności miejskiej na wyższym poziomie, lub 
bardziej praktycznie: jaką rolę powinna pełnić UAM w danym 
(lub przewidywanym) systemie transportu miejskiego? Aby 
rozwiązać ten problem, w niniejszej części omówione 
zostaną dwie zaawansowane koncepcje planowania 
mobilności miejskiej, a mianowicie "miejski obszar 
funkcjonalny" oraz "15-minutowe miasto", jak również rola, 
jaką UAM może w nich odgrywać. Jednocześnie wspomina 
się o koncepcji zarządzania siecią mobilności (MNM), w 
której stosuje się systemowe spojrzenie na system 
transportowy jako całość. 

Planowanie mobilności w mieście jest innowacyjne, 
ponieważ wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić 
odpowiedzi na różne wyzwania związane z mobilnością, 
rozszerza możliwości przestrzenne mieszkańców miast (tj. 
zestaw opcji mobilności) i służy wyższym celom społecznym. 
Planowanie mobilności w mieście służy przede wszystkim 
realizacji celów społecznych, takich jak zrównoważony 
rozwój, integracja społeczna czy ogólna jakość życia16. 
Jednocześnie planowanie mobilności miejskiej stanowi 
zazwyczaj podstawowy element strategii innowacyjnych, 
które - zwłaszcza w przypadku dużych miast, obszarów 
metropolitalnych i regionów - mają na celu przyciągnięcie 
talentów i przedsiębiorstw w celu zapewnienia wzrostu 
gospodarczego. UAM staje się zatem nie tylko jednym z 
elementów planowania mobilności, lecz także ważnym 

 
15 Sojusz na rzecz mobilności jako usługi (MaaS), https://maas-

alliance.eu/. 
16 Na przykład miasto Hamburg w najnowszej wersji swojej 

"Regionalnej Strategii Innowacji" (udostępnionej publicznie w maju 
2021 r.) określiło pięć następujących priorytetowych wyzwań na 
przyszłość: (1) zdrowie, (2) klimat i energia, (3) nauka o danych i 

filarem w tworzeniu miejskich strategii innowacyjnych. Miasta 
zazwyczaj stoją przed następującą strategiczną decyzją 
dotyczącą UAM: jak bardzo innowacyjni chcemy być jako 
miasto (ogólnie) i jak nowe usługi, takie jak UAM i leżące u 
ich podstaw technologie wspomagające, mogą przyczynić się 
do naszej strategii innowacji miejskiej? 

"Funkcjonalny obszar miejski" 

Planowanie mobilności miejskiej byłoby nierozsądne, gdyby 
ograniczało się do gminy określonej przez jej granice 
administracyjne, ponieważ przepływy ruchu i działalność 
gospodarcza zazwyczaj znacznie wykraczają poza te 
granice. Regionalna mapa gmin, czyli podział regionu 
utworzony przez granice gmin, zwykle nie pokrywa się z 
mapą regionalnych systemów transportowych i przepływów 
ruchu. Poleganie wyłącznie na tym pierwszym oznaczałoby 
ignorowanie istotnych elementów rzeczywistego problemu 
planowania i prowadziłoby do niewystarczających wyników 
planowania. 

Rysunek 10: Schemat Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (FUA) w 
kontekście złożonego mikroregionu. Źródło: Sýkora, & Mulíček 2009, 
293) 

 

COMPLEX MICRO REGION 
(CMR) 

ZŁOŻONY MIKROREGION 
(CMR) 

FUNCTIONAL URBAN AREA FUNKCJONALNY OBSZAR 
MIEJSKI 

URBAN CORE RDZEŃ MIEJSKI 
PERIPHERAL PARTS CZĘŚCI PERYFERYJNE 

cyfryzacja, (4) materiałoznawstwo i nowe materiały - oraz obszar nas 
interesujący: (5) mobilność (zob. regionalną strategię innowacji 
Wolnego Miasta Hamburg (Freien und Hansestadt Hamburg) 
https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3
e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf. 

https://maas-alliance.eu/
https://maas-alliance.eu/
https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf


 

WPROWADZENIE 

 

16 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

Aby przezwyciężyć te problemy i zapewnić planistom 
mobilności potężne narzędzie statystyczne, OECD i Unia 
Europejska wspólnie opracowały koncepcję "miejskiego 
obszaru funkcjonalnego" (Functional Urban Area - FUA)17. 
Definiując komórki siatki, centra miejskie, jednostki lokalne i 
strefy dojazdów do pracy, koncepcja FUA wykracza poza 
granice miast, szczególnie biorąc pod uwagę przepływy osób 

dojeżdżających do pracy. Rysunek 10 ilustruje schemat FUA 
w kontekście złożonego mikroregionu. W przypadku 
zastosowania na szeroką skalę, koncepcja FUA pozwala na 
statystyczne porównanie różnych miast funkcjonalnych - jest 
to kluczowa siła, z której OECD chętnie korzysta w swoich 
"Przeglądach Terytorialnych".18 
 

 

 
Oczywiście FUA opiera się na "danych dwuwymiarowych", 
które są generowane w obszarze miejskim/regionalnym. 
Pytanie, które natychmiast nasuwa się na myśl brzmi: czy, a 
jeśli tak, to jak zmienia się koncepcja FUA, gdy tylko operacje 
UAM wprowadzają trzeci (pionowy) wymiar do systemu 
mobilności miejskiej. Czy ekosystem UAM może, lub 
powinien, być tworzony relatywnie niezależnie od 
"naziemnego" systemu transportowego, czy też istnieją 
zależności i wzajemne powiązania z ruchem w miejskiej 
przestrzeni powietrznej, które muszą zostać wzięte pod 
uwagę? 

Po pierwsze, częstotliwość, gęstość i przepływ operacji 
lotniczych we w pełni rozwiniętym ekosystemie UAM, 
zintegrowanym z innymi rodzajami transportu, z pewnością 
będzie różnić się od liczby osób dojeżdżających do pracy na 
ziemi19, a zatem od przepływów w funkcjonalnym obszarze 
miejskim, jak określono w pracy Dijkstra, Poelman & Veneri 
(2019). 

 
17 Dijkstra, L.; Poelman, H. & Veneri, P. (2019): The EU-OECD 

definition of a functional urban area. OECD Regional Development 
Working Papers 2019/11, OECD Publishing: Paryż. 

18 Zob. przeglądy terytorialne OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-
reviews_19900759. Na przykład przegląd terytorialny regionu 
metropolitalnego Hamburga dostępny jest tutaj: https://www.oecd-
ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-
reviews-hamburg-metropolitan-region-germany_29afa27f-en. 

19 Zob. np. Balac, M.; Vetrella, A. R.; Rothfeld, R. & Schmid, B. (2018): 
Demand estimation for aerial vehicles in urban settings. In: IEEE 
Intelligent Transportation Systems Magazine, 105-116; Ploetner, K. 
O., Al Haddad, C., Antoniou, C., Frank, F., Fu, M., Kabel, S., Zhang, 

W momencie, gdy operacje w miejskiej przestrzeni 
powietrznej nabiorą tempa, nastąpi znaczny wzrost 
złożoności regulacyjnej i technologicznej, na przykład w 
zakresie zarządzania ruchem bezzałogowych statków 
powietrznych (UTM). Wyżej wymienione regulacje dotyczące 
UAS/dronów i przestrzeni U-Space mają na celu zapewnienie 
bezpiecznego, pewnego i zrównoważonego korzystania z 
miejskiego nieba. Projekty finansowane w ramach wspólnego 
przedsięwzięcia H2020 SESAR, takie jak DACUS 
("Optymalizacja popytu i pojemności dla przestrzeni U-
Space") i USEPE ("Rozdzielenie przestrzeni U-Space w 
Europie") dotyczą tych i innych powiązanych kwestii20. 

Złożoność spowodowana przez UAM w wymiarze pionowym 
prawie na pewno przeniesie się na ziemię, gdzie trzeba 
będzie zbudować związaną z tym infrastrukturę pomocniczą. 

Może ona obejmować, jak już wspomniano, vertiporty, 
lądowiska dla dronów, a także parkingi dla samolotów i 
obiekty konserwacyjne, naprawcze i remontowe, punkty 

Q. (2020). Long-term application potential of urban air mobility 
complementing public transport: an upper Bavaria example. CEAS 
Aeronautical Journal, 11(4), 991 -1007; and Pukhova, A.; Llorca, C.; 
Moreno, A.; Staves, C.; Zhang, Q. & Moeckel, R. (2021): Flying taxis 
revived: Can Urban air mobility reduce road congestion? W: Journal 
of Urban Mobility 1, 1-8. 

20 Pełen wykaz projektów związanych z przestrzenią U-Space, 
bezzałogowymi systemami powietrznymi (UAS) i urządzeniami 
wspomagającymi zarządzanie (UAM) finansowanych przez Komisję 
Europejską i wspólne przedsięwzięcie SESAR w ramach H2020 
zawarto w załączniku. 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews_19900759
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews_19900759
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews_19900759
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-hamburg-metropolitan-region-germany_29afa27f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-hamburg-metropolitan-region-germany_29afa27f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-hamburg-metropolitan-region-germany_29afa27f-en
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dostawy energii i zarządzanie nią, miejsca odprawy 
pasażerów, miejsca przeładunku towarów i operacji 
logistycznych lub integrację z infrastrukturą służb 
medycznych i ratowniczych. 

UAM z pewnością będzie miała wpływ na naziemny system 
transportowy, ponieważ wystąpią efekty substytucji 
pomiędzy strumieniami ruchu na ziemi i w miejskiej 
przestrzeni powietrznej.21 Ponadto część strumieni ruchu 
zostanie przekierowana do i ze stref lądowania dronów 
towarowych i powietrznych taksówek, które będą przewozić 
pasażerów i towary do miejsc docelowych. UAM wpłynie 
również na architekturę i urbanistykę, ponieważ związana z 
nimi infrastruktura musi zostać zintegrowana z krajobrazem 
miejskim i zabudową miejską. 

Inny aspekt pojawiającej się złożoności związany jest z 
faktem, że sama liczba zainteresowanych stron, zarówno w 
przypadku mobilności lądowej, jak i UAM, będzie rosła, a 
obszary ich wspólnych zainteresowań będą w naturalny 
sposób coraz bardziej rozbieżne, w związku z czym 
konieczne będzie opracowanie skutecznych narzędzi 
komunikacji i podejmowania decyzji, aby sprostać 
wyzwaniom związanym z wielopoziomowym zarządzaniem 
oczekiwaniami interesariuszy. 

Kluczowe znaczenie ma zrozumienie i uwzględnienie potrzeb 
interesariuszy kluczowych: obywateli. W celu 
przeanalizowania preferencji obywateli w zakresie 
podstawowych kwestii związanych z UAM oraz uzyskania 
istotnych odpowiedzi, które skutecznie ukierunkują 
strategiczne procesy decyzyjne w zakresie polityki miejskiej 
(mobilności) i planowania, niezbędna jest publiczna dyskusja 
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. 
Przykładowo, w jaki sposób pojawienie się usług UAM może 
zmienić Miejski Obszar Funkcjonalny - FUA? 

Kwestia ta może zostać poddana pod dyskusję w szerszym 
gronie ekspertów, lecz, jak pokazują powyższe rozważania, 
można oczekiwać, że wzajemne powiązania pomiędzy 
infrastrukturą, systemami transportu naziemnego oraz 
operacjami lotniczymi w miejskiej przestrzeni powietrznej 
będą wieloaspektowe i złożone. Na przykład, niektóre 
operacje, jak to miało miejsce w przypadku różnych 
projektów pilotażowych UAM, będą miały miejsce w ściśle 
określonych granicach przestrzennych i nie będą wykraczać 
poza granice gminy, a zatem mogą być prowadzone 
stosunkowo niezależnie od warunków na miejscowych. 
Obecnie granice te są zwykle narzucane przez właściwy 
organ kontroli ruchu lotniczego, głównie ze względów 
bezpieczeństwa, w celu ochrony życia i infrastruktury na 
ziemi, jak również zakłóceń w konwencjonalnych operacjach 
lotów załogowych. W związku z tym zasadne jest uznanie, że 
"funkcjonalna miejska przestrzeń powietrzna" jest obecnie i 
w przeważającej mierze zarządzana z uwzględnieniem 
ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną, a 
także zagrożeń i możliwości pochodzących z ziemi. W tym 

 
21 Powyższe efekty substytucyjne, a zwłaszcza odciążenie 

zatłoczonego systemu transportowego w terenie, są zamierzone i 
stanowią jeden z głównych powodów, dla których ekosystem UAM 
może być wprowadzany do środowiska miejskiego. 

22 Smitham E. & Glassman A. (2012): The Next Pandemic Could Come 
Soon and Be Deadlier. W: Center for Global Development. 
https://www.cgdev.org/blog/the-next-pandemic-could-come-soon-

celu zintegrowane podejście, którego impulsem jest proces 
SUMP, może skorzystać z rozszerzonej wersji FUA, 
uwzględniającej ruch w trzecim (pionowym) wymiarze. W 
dłuższej perspektywie UAM ma potencjał radykalnego 
wpłynięcia na FUA ze względu na swój zasięg i stosunkowo 
niewielką infrastrukturę (w porównaniu z transportem 
kolejowym i drogowym) - SUMP jest narzędziem 
zapewniającym, że wpływ ten będzie miał charakter 
pozytywny. 

"15-minutowe miasto" 

15-minutowe miasto to koncepcja, która przenosi punkt 
ciężkości z mobilności na dostępność. Powstaje pytanie: "Ile 
mogę uzyskać w danym okresie czasu?" zamiast "Jak daleko 
mogę dojść w danym czasie?" 

W ten sposób na pierwszym miejscu przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących planowania znajdują się potrzeby ludzi, 
a nie szybkość podróży. Prowadzi to do zwiększenia 
dostępności, bliskości i bezpieczeństwa, co może przyczynić 
się do tworzenia wspólnoty wśród mieszkańców, a tym 
samym do poprawy jakości życia w mieście. Ponadto, 
podejście to było ostatnimi czasy szczególnie wyróżniane z 
uwagi na jego doskonałe dopasowanie do skutków pandemii 
(np. wnioski wyciągnięte podczas COVID),22 pomagając 
ograniczyć rozprzestrzenianie się potencjalnych infekcji, 
ponieważ obywatele nie musieliby dojeżdżać tak daleko, aby 
zaspokoić swoje potrzeby. Koncepcja 15-minutowego miasta 
promuje chodzenie pieszo i jazdę na rowerze jako główne 
środki mobilności, tworząc zagęszczone rdzenie możliwe do 
pokonywania pieszo; jednakże, przeciwnicy tej koncepcji 
wskazują na zwiększony potencjał marginalizacji osób 
niepełnosprawnych oraz gentryfikacji, gdzie wyższa jakość 
życia w niektórych dzielnicach mogłaby podnieść ceny 
nieruchomości. 

Na pierwszy rzut oka w ramach koncepcji 15-minutowego 
miasta nie ma miejsca dla UAM, ponieważ UAM jest 
postrzegana jako technologicznie napędzana koncepcja 
poszerzania mobilności (aspekt dłuższego dystansu i 
większej prędkości), a druga jako koncepcja koncentrująca 
się na społeczności lokalnej (aspekt krótszego dystansu i 
krótszego czasu). Czy plany SUMP mogą stanowić 
potencjalny pomost łączący te dwie potencjalnie 
wykluczające się koncepcje? 

Po pierwsze, UAM zastosowana w fizycznej warstwie dostaw 
e-commerce, mogłaby zmniejszyć niepokój związany z 
mobilnością i potrzebę jazdy samochodem w celu zakupu 
towarów, pozwalając na wzmocnienie pozycji transportu 
publicznego, wspierając i nie zagrażając koncepcji 15-
minutowego miasta. Po drugie, odnosząc się do krytyki 
marginalizacji, UAM może być wykorzystana jako narzędzie 
do wprowadzenia większej sprawiedliwości w 
przestrzeniach, które już zostały przekształcone zgodnie z 
koncepcją 15-minutowego miasta poprzez umożliwienie 

and-be-deadlier, 25.08.2021. Murdoch, D. (2020): The next once-a-
century pandemic is coming sooner than you think - but COVID-19 
can help us get ready. W: The Conversation. 
https://theconversation.com/the-next-once-a-century-pandemic-
iscoming-sooner-than-you-think-but-covid-19-can-help-us-get-
ready-139976, 14.06.2021. 

https://www.cgdev.org/blog/the-next-pandemic-could-come-soon-and-be-deadlier
https://www.cgdev.org/blog/the-next-pandemic-could-come-soon-and-be-deadlier
https://theconversation.com/the-next-once-a-century-pandemic-iscoming-sooner-than-you-think-but-covid-19-can-help-us-get-ready-139976
https://theconversation.com/the-next-once-a-century-pandemic-iscoming-sooner-than-you-think-but-covid-19-can-help-us-get-ready-139976
https://theconversation.com/the-next-once-a-century-pandemic-iscoming-sooner-than-you-think-but-covid-19-can-help-us-get-ready-139976
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realizacji potrzeb mobilności osób niepełnosprawnych. 
Usługi UAM mogłyby wspierać pozytywne aspekty koncepcji 
"miasta 15-minutowego" poprzez przeniesienie punktu 
ciężkości z mobilności na dostępność. W dłuższej 
perspektywie można sobie wyobrazić, że konieczne może 
być wprowadzenie polityki, która regulowałaby nawet dostęp 
do 15-minutowych przestrzeni miejskich za pomocą eVTOL-i 
lub dronów, w celu zarządzania kwestiami związanymi z 
gentryfikacją i cenami nieruchomości. 

Rozwój usług UAM mógłby złagodzić niekontrolowany rozwój 
miast lub negatywne efekty zewnętrzne planowania 
miejskiego i regionalnego. Usługi UAM wykorzystywane w 
fizycznej warstwie dostaw e-commerce mogą zmniejszyć 
niepokój związany z mobilnością i potrzebę jazdy 
samochodem w celu zakupu towarów, pozwalając na 

wzmocnienie pozycji transportu publicznego. Innym istotnym 
wyzwaniem, które można podjąć, jest uczynienie dostaw w 
ramach handlu elektronicznego bardziej przyjaznymi dla 
środowiska oraz zmniejszenie zatorów i dominacji 
samochodów w podziale modalnym miast. Zmniejszenie 
zatłoczenia komunikacyjnego i emisji gazów cieplarnianych 
w centrum miasta może być ułatwione poprzez zapewnienie 
lepszej sieci połączeń w trzecim wymiarze z obszarami 
podmiejskimi i wiejskimi. UAM może być wykorzystana jako 
narzędzie do wprowadzenia większej sprawiedliwości w 
przestrzeniach, które już teraz zostaną przekształcone 
poprzez umożliwienie realizacji potrzeb mobilności osób 
niepełnosprawnych. 
 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Koncepcja 15-minutowego miasta w GZM (Polska) 

Od początku prac nad SUMP w Metropolii GZM największym wyzwaniem było podejście do specyficznego układu z wieloma centrami i siecią 
dzielnic, których lokalizacja wynika w dużej mierze z położenia dawnych fabryk/zakładów przemysłowych. Opinie mieszkańców zostały 
przefiltrowane i przeanalizowane w celu znalezienia rozwiązań dotyczących wizji rozwoju trzech podstawowych typów obszarów: 

Dobra dzielnica - odpowiedź na koncepcję 15-
minutowego miasta i rosnącą w dobie 
pandemii potrzebę/przymus zaspokajania 
swoich potrzeb w najbliższym otoczeniu. 
Chodzi o to, aby zarówno w dużych miastach, 
jak i w gminach wiejskich powstawały osiedla 
bezpieczne dla wszystkich użytkowników, w 
tym głównie pieszych i rowerzystów. 
Podstawowym narzędziem do tworzenia 
dobrej dzielnicy jest uspokojenie ruchu. 

Dobre centrum - miejsce docelowe dla wielu 
podróży, które odbywają się w określonym, 
krótkoterminowym celu. Centrum, w którym na 
mapie miasta/gminy znajdują się miejsca i 
punkty użyteczności publicznej - miejsca 
publiczne, urzędy, instytucje. W związku z tym 
należy rozwiązać problem masowego napływu 
prywatnych samochodów do centrów o 
ograniczonej przepustowości dla ruchu 
indywidualnego. Głównym narzędziem będzie 
bardziej restrykcyjna polityka parkingowa. 

Dobry transport - jako spoiwo dzielnic z 
centrami i wszystkich miast między sobą. 
Opiera się ono głównie na sprawnie 
działającym transporcie publicznym, 
uzupełnianym - na krótszych dystansach - 
przez ruch rowerowy i pieszy. Jest to zadanie 
nie tylko dla zarządzającego transportem, lecz 
także dla gmin realizujących takie zadania, co 
znajduje odzwierciedlenie w analizie skarg 
dotyczących transportu publicznego. 

DOBRA DZIELNICA DOBRE CENTRUM DOBRY TRANSPORT 

Wszystkie te obszary (ruch pieszy, bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu, problemy z parkowaniem w mieście, a także problemy związane z 
transportem rowerowym i publicznym) powinny być traktowane łącznie. Problemy te są ze sobą powiązane i mają na siebie bezpośredni wpływ. 
Działania prowadzone we wszystkich obszarach mają wspólny mianownik - wdrażanie zrównoważonej mobilności. Środki przeznaczone do tego 
celu są następujące: 

• Redukcja: redukcja tych form i przypadków mobilności, które nie są konieczne (tj. redukcja konieczności załatwiania spraw daleko od 
domu zamiast w bezpośrednim sąsiedztwie) 

• Zastępowanie: zastępowanie części indywidualnych podróży samochodem innymi środkami mobilności, które realizują zasadę 
zrównoważonego rozwoju (np. poprzez nowe połączenia autobusowe lub trasy rowerowe) 

• Reorganizacja: lepsze zarządzanie istniejącymi zasobami (np. dostosowanie infrastruktury do ruchu pieszego i rowerowego podczas 
trwających remontów lub wymuszenie rotacji istniejących miejsc parkingowych) 

• Redystrybucja: sprawiedliwa dystrybucja zasobów w celu zwiększenia dostępności mobilności i kompetencji do jej efektywnego i 
przyjemnego uprawiania (np. zarządzanie pasem drogowym w taki sposób, aby było miejsce na bezpieczną i wygodną mobilność nie tylko 
samochodem, ale również rowerem lub pieszo) 

 

Koncepcja zarządzania siecią mobilności (MNM) 

Innowacje miejskie, jak przedstawiono powyżej, obejmują 
zarówno koncepcję planowania mobilności miejskiej, jak i 
koncepcję "piętnastominutowego miasta". Obie koncepcje 
stawiają na pierwszym miejscu lepszą jakość życia 
mieszkańców w nowoczesnych obszarach miejskich. 
Niemniej jednak, pojawia się pytanie, czy UAM może być 
rzeczywiście zintegrowana z całym systemem mobilności, 
zaspokajając zarówno potrzeby jednostek, jak i władz 
publicznych, które działają jako podmioty wyznaczające cele 
w zakresie planowania mobilności miejskiej. 

Ponieważ operacje UAM wymagają infrastruktury 
towarzyszącej (vertiporty, parkingi dla statków powietrznych, 
parkingi dla użytkowników UAM) oraz obiektów powiązanych, 
takich jak węzły energetyczne i MRO, należy wziąć pod 
uwagę wpływ korzystania z nich, a ponadto uwzględnić go w 
ramach zarządzania siecią mobilności (MNM). Opisano już, 
w jaki sposób należy rozdzielić ruch, gdy UAM działa na 
obszarze miejskim - lecz sposób, w jaki ten ruch może zostać 
rozłożony, nie powinien być pozostawiony przypadkowi. 

Integralną częścią planowania i projektowania mobilności w 
mieście lub regionie jest architektura systemu sieci 
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mobilności. Ze względu na fakt, że UAM jest jednym ze 
sposobów transportu w wielomodalnym i wielowymiarowym 
ekosystemie mobilności, należy go uwzględniać przy 
wyznaczaniu przez miasto swych celów społecznych, 
środowiskowych i związanych z mobilnością. W 
nowoczesnych praktykach zarządzania ruchem (naziemnym) 
władze publiczne współpracują z interesariuszami ruchu 
(naziemnego) i uzgadniają konkretne zestawy celów, które 
obejmują geograficzne wytyczanie pewnych obszarów, 
zmianę trasy w ściśle określonych przypadkach i nadawanie 
priorytetów niektórym użytkownikom ruchu (najbardziej 
powszechne jest nadawanie priorytetu ruchowi rowerowemu 
nad ruchem pojazdów, jak to ma miejsce w Kopenhadze i 
Amsterdamie). Ponieważ priorytetem władz miejskich jest 
łagodzenie zatorów komunikacyjnych, redukcja 
negatywnego wpływu mobilności na środowisko, coraz 
więcej miast współpracuje z operatorami mobilności i 
dostawcami usług w zakresie kierowania i rozpraszania 
ruchu na alternatywne środki transportu, które pomogą 
użytkownikom dotrzeć do celu, aczkolwiek z wykorzystaniem 
środków i tras w różnych kombinacjach. Zarządzanie 
wszystkimi rodzajami mobilności w ramach równoważenia 
(szerszej) sieci mobilności jest bardziej skuteczne, gdy 
interesariusze zgadzają się podążać za wytycznymi 
decydentów na poziomie miasta w odniesieniu do celów 
nadrzędnych, jednocześnie zachowując zdolność do 
konkurowania w zakresie jakości usług oferowanych 
indywidualnym użytkownikom (zasady TM 2.0 dotyczące 
koopetycji i zaufania pomiędzy interesariuszami 
mobilności23). 

UAM może przyczynić się do pomyślnego wdrożenia MNM, 
gdy przewiduje się, że modalności naziemne i ruch będą 
przeciążone lub niewystarczające do zapewnienia 
wymaganej dostępności. Następnie decydenci powinni 
przewidzieć i złagodzić potencjalnie negatywne 
konsekwencje i skierować ruch do wymiaru pionowego 
(trzeciego). Dotyczy to w pierwszej kolejności ratownictwa 
medycznego i innych działań logistycznych i dostaw o 
charakterze krytycznym w środowisku miejskim, lecz nie 
tylko. Innym zastosowaniem MNM, które wiąże się z 
optymalnym wykorzystaniem UAM, jest redystrybucja 
strumienia ruchu do wymiaru pionowego w przypadku blokad 
dróg i przerw w dostawie energii, przy czym te ostatnie są 
zazwyczaj przyczyną załamania ruchu w większości miast. 
Ponieważ UAM jest jednym z trybów mobilności w ramach 
systemu mobilności multimodalnej, może być traktowany 
jako kanał do celowego radzenia sobie z wąskimi gardłami 
ruchu naziemnego, gdy jest to konieczne, lub do poprawy 
dostępności niektórych miejsc. Dobre zrozumienie pomiędzy 
władzami miejskimi/regionalnymi, UAM i operatorami 
mobilności (w tym operatorami MaaS) jest kluczowe w tym 
holistycznym podejściu do sieci mobilności. 

Wstępne wybory strategiczne dla miast i regionów w 
odniesieniu do UAM 

Miasta i regiony stoją przed następującym wyborem 
strategicznym dotyczącym UAM: 

 
23 Patrz platformę TM2.0 Innovation, www.tm20.org. 
24 Materiały Wikipedii (2021a): Cykl życia przyjęcia technologii, 

1. Czy w ogóle powinniśmy angażować się w UAM? 

2. Jeśli tak, to kiedy pod względem dojrzałości technologii i 
regulacji powinniśmy zacząć angażować się w UAM i jak 
daleko powinno sięgać nasze zaangażowanie? 

Opcje wyboru związane z pierwszym krokiem decyzyjnym to 
po prostu "Tak" lub "Nie", podczas gdy opcje wyboru 
związane z wymiarem czasowym - kiedy w kategoriach 
dojrzałości technologicznej i regulacji powinno rozpocząć się 
zaangażowanie miasta w UAM - są, ogólnie rzecz biorąc, 
następujące: 

a) Zaangażowanie jak najwcześniej i zostanie liderem lub 
innowatorem we wdrażaniu usług UAM. 

b) Przyjęcie usług UAM po osiągnięciu przez technologię i 
ramy regulacyjne pewnej dojrzałości i zdobyciu 
wystarczającego doświadczenia operacyjnego w innych 
miejscach (np. przez miasta i regiony będące liderami lub 
podmioty wcześnie przyjmujące UAM). 

c) Przyjęcie usług UAM po osiągnięciu przez nie pełnej 
dojrzałości (operacyjnej) w innych miejscach i po pełnym 
udowodnieniu korzyści. 

Aby wesprzeć swój proces decyzyjny, miasta i regiony mogą 
rozważyć "cykl życia związany z przyjęciem technologii"24 

jako użyteczne narzędzie pozwalające jasno określić ich 
własne cele, preferencje, postawy wobec ryzyka i zasoby w 
odniesieniu do innowacji. Zakres zaangażowania w usługi 
UAM może wahać się od zastosowań wysoce specyficznych, 
na przykład transportu towarów medycznych, do wdrożenia 
na pełną skalę, które obejmuje nie tylko pełne spektrum 
publicznych, ale również komercyjnych usług UAM. Zgodnie 
ze wspomnianym wyżej cyklem życia procesu wdrażania 
technologii, za "innowatorów" należy uznać znaczną liczbę 
miast i regionów uczestniczących w UIC2. Te miasta i regiony 
żeglują (lub raczej lecą) po nieznanych wodach w swoich 
wysiłkach zmierzających do ustanowienia infrastruktury i 
usług UAM w swoich miastach i regionach. 

Przedstawione powyżej kwestie strategicznego wyboru 
mogą oczywiście zostać ponownie przeanalizowane w 
późniejszym terminie lub w sposób powtarzalny w świetle 
nowych informacji i nowych osiągnięć w dziedzinie UAM. 
Ponadto należy zauważyć, że autorzy, którzy reprezentują 
przodujące miasta i regiony w dziedzinie UAM, w żadnym 
wypadku nie zamierzają ustanawiać imperatywu 
preferowania jednej strategii względem drugiej, na przykład: 
"zaangażuj się jak najszybciej" lub "przyjmij później". Innymi 
słowy, w zależności od celów danej jednostki samorządowej 
i jej ludności, na przykład, szczególnych okoliczności i 
ograniczeń, z którymi się boryka, jak również niepewności 
związanych z usługami UAM, oraz zbiorowej "kultury 
ograniczania ryzyka" gminy, każdy z przedstawionych 
powyżej wyborów strategicznych może być zarówno 
całkowicie rozsądny, jak i uzasadniony. Do rozwiązania 
problemu podejmowania decyzji przedstawionego w tym 
rozdziale pomocne jest podejście "Racjonalnego 
Podejmowania Decyzji"25.  Podejście to dostarcza 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle. 
25 Eisenführ, F. & Weber, M. & Langer, T. (2010): Rational Decision 

http://www.tm20.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle
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decydentom zestawu 
technik, które są tak 
opracowane, aby 
podejmować decyzje, 
które są w jak 
największym stopniu 
zgodne z celami 
decydentów, biorąc pod 
uwagę dane możliwości 
wyboru, jak również 
niepewności, które mogą 
zakłócić proces osiągania 
celu. Koncepcja SUMP, 
która jest przedstawiona w 
kolejnych rozdziałach, 
łatwo czerpie z tego 
podejścia i zapewnia nie 
tylko potężne ramy 
planowania, lecz także 
zestaw użytecznych 
narzędzi decyzyjnych. 

Ponieważ przygoda z 
UAM dopiero się 
rozpoczęła, cztery fazy 
cyklu SUMP, 
przedstawione w rozdziale 
3, nie zostały jeszcze w 
pełni zrealizowane w 
dziedzinie UAM. Dlatego 
też w niniejszym 
dokumencie położono 
nacisk na dwa pierwsze 
etapy cyklu SUMP, w 
których autorzy zdobyli 
duże doświadczenie, a 
mianowicie na etap 
przygotowania i analizy 
oraz etap opracowania 
strategii. Na podstawie 

tych doświadczeń omówiono zestaw możliwych strategii, 
które można zastosować na dwóch ostatnich etapach cyklu 
SUMP, a mianowicie na etapie planowania działań oraz ich 
wdrażania i monitorowania. 

Miasta i regiony UIC2, które przyczyniły się do powstania 
niniejszego Informatora Praktycznego, są już zaangażowane 
w różne działania mające na celu tworzenie polityki i 
wdrażanie środowisk UAM. Podejścia stosowane w 
poszczególnych miastach i regionach różnią się jednak 
znacząco pod wieloma względami, takimi jak zasoby, ramy 
instytucjonalne, atrybuty kulturowe czy podejście władz 
lokalnych do planowania, zarówno na poziomie 
miasta/gminy, jak i regionu/prefektury. W związku z tym, 
czytelnik zastanawiający się nad wprowadzeniem 
infrastruktury UAM, powinien być w stanie skorzystać z 
bogatej gamy doświadczeń zebranych i wyszczególnionych 
w niniejszym Informatorze Praktycznym i dostarczyć cennych 
informacji do procesu decyzyjnego prowadzonego przez 
swoją instytucję. Ponadto, dokument ten zajmuje się 
integracją UAM jako nowego i innowacyjnego środka 

 
Making. Berlin/Heidelberg: Springer. Przydatne informacje znaleźć 
można również na stronie: Wikipedia contributors. (2021 b): Model 
racjonalnego planowania, 

transportu z koncepcją zrównoważonego planowania 
mobilności miejskiej (SUMP), jak również, bardziej ogólnie, z 
polityką i praktyką planowania miejskiego. Podczas gdy 
miasta w filmach science-fiction są, pomimo całego 
zaawansowania technologicznego, zazwyczaj mrocznymi, 
dystopijnymi miejscami, UAM i SUMP mają na celu 
stworzenie czegoś zupełnie przeciwnego, uczynienie miast 
nadającymi się do życia i lepszymi miejscami. Cel ten 
wymaga podejścia holistycznego, integrującego praktycznie 
wszystkie wymiary planowania miejskiego, jak również 
odpowiedzialnych badań i innowacji. 

Pozostała część dokumentu ma następującą strukturę: 

• Rozdział 2 przedstawia osiem zasad SUMP, które mają 
fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego 
planowania mobilności miejskiej i odnosi się do nich w 
obecnym kontekście UAM. 

 

• W rozdziale 3 przedstawiono cykl SUMP, podstawowe 
narzędzie planowania SUMP, a szczególną uwagę 
zwrócono na jego fazy i podetapy, w których koncepcja 
SUMP i domena UAM w specyficzny i interesujący 
sposób łączą się ze sobą. Dotyczy to w szczególności 
fazy 1 i 2 cyklu SUMP ("przygotowanie i analiza" oraz 
"opracowanie strategii"). Przykłady praktyk z różnych 
miast i regionów podkreślają wyzwania i możliwości, 
które mogą pojawić się w trakcie cyklu SUMP. 

• Rozdział 4 poświęcony jest opisowi przykładów z miast 
i regionów UIC2, które są czynnie zaangażowane w 
UAM i przyczyniły się do powstania niniejszego 
dokumentu. Czytelnik zapozna się z różnymi 
podejściami miast/regionów do planowania i wdrażania 
UAM, które sięgają od "już ściśle dostosowanych do 
koncepcji SUMP" (np. przypadek GZM), poprzez 
"zintegrowane odgórnie" (np. przypadek Tuluzy), aż po 
"eksperymentalne w kontekście poczwórnej helisy 
innowacji" (np. przypadek Hamburga). Rozdział 4 
kończy się uwagami na temat roli i przyszłości UAM w 
planowaniu zrównoważonej mobilności, a w 
szczególności w ramach koncepcji SUMP. Uwagi te 
mają być szczególnie pomocne dla tych miast i 
regionów, które albo myślą o stworzeniu, umożliwieniu i 
ułatwieniu wdrożenia ekosystemów UAM, albo po 
prostu zastanawiają się nad swoimi kolejnymi krokami 
związanymi z UAM. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_planning_model. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_planning_model
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2. Osiem zasad SUMP w kontekście miejskiej mobilności 
powietrznej 

Osiem zasad SUMP (rys. 11) ma zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu. Kontekst UAM jest jednak przypadkiem 
szczególnym, ponieważ zasady te były zazwyczaj stosowane do naziemnych i przyziemnych środków transportu. UAM jest zatem 
czymś więcej niż tylko zupełnie nowym środkiem transportu, który musi zostać zintegrowany z istniejącymi systemami mobilności 
w funkcjonalnym obszarze miejskim. Chodzi tu o ruch lotniczy na małych wysokościach, nad zaludnionymi obszarami, a to wiąże 
się z możliwościami i ograniczeniami ze strony zarówno lotnictwa, jak i sektora transportu naziemnego (np. przepisy 
bezpieczeństwa i polityka planowania miejskiego). Ruch lotniczy jest obecnie odczuwalny na poziomie miejskim i regionalnym, 
głównie w wyniku działalności komercyjnych linii powietrznych w pobliżu portów powietrznych. Lotnictwo komercyjne posiada 
najwyższe normy bezpieczeństwa spośród wszystkich środków transportu publicznego, a normy te są obecnie wykorzystywane 
jako podstawa, w stosownych przypadkach, do kształtowania środków bezpieczeństwa i ochrony dla powstających usług UAM. 

Rysunek 11: Osiem kluczowych zasad dla pomyślnego 
zrównoważonego planowania mobilności miejskiej (Źródło: Eltis. Unijne 
Obserwatorium Mobilności Miejskiej26) 

 

Plan na rzecz 
zrównoważonej mobilności w 
"funkcjonalnym mieście" 

 

Określenie długoterminowej 
wizji oraz jasnego planu jej 
realizacji 

 

Współpraca ponad granicami 
instytucjonalnymi 

 

Rozwój wszystkich rodzajów 
transportu w sposób 
zintegrowany  

 

Zaangażowanie obywateli i 
interesariuszy 

 

Zorganizowanie monitoringu i 
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Ocena bieżących i przyszłych 
wyników 

 

Zapewnienie jakości 

1. Plan na rzecz zrównoważonej mobilności w "miejskim 
obszarze funkcjonalnym" 

W oparciu o rozwój technologiczny z jednej strony i coraz 
bardziej rygorystyczne przepisy na poziomie europejskim, 
miasta i regiony powinny odpowiednio wcześnie zaplanować 
potencjalne korzyści, jakie usługi UAM mogą dla nich 
przynieść oraz rozważyć, w jaki sposób chciałyby 
postępować przy ich definiowaniu i wdrażaniu. W 

 
26 Eltis (2021): Koncepcja SUMP, https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept. 

funkcjonalnym obszarze miejskim potrzebne jest podejście 
holistyczne, w którym UAM uzupełnia inne środki transportu 
i w żaden sposób ich nie ogranicza. 

Usługi UAM mają moc wpływania na mobilność miasta lub 
regionu na wiele różnych sposobów, na przykład niezależnie 
od tego, czy jest to transport towarów czy osób, i mogą 
zainicjować głęboki proces transformacji. Przykładowo, 
usługi UAM mogłyby oferować korzyści w postaci zazwyczaj 

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
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dłuższych dystansów dojazdu do pracy przy zachowaniu 
stałego średniego czasu dojazdu. Innymi słowy, umożliwienie 
osobom dojeżdżającym do pracy, które mieszkają dalej od 
miejsca pracy, szybszego dojazdu do pracy niż jest to 
obecnie możliwe. W przypadku logistyki, korzyści polegają na 
dostarczaniu leków lub innych krytycznych potrzeb. Aby móc 
zarządzać tym procesem i wpływać na niego, miasta i regiony 
muszą być świadome charakteru usług UAM i odpowiednio 
się do tego przygotować. 

Kluczowe pytania: 

• Czy lokalne instytucje są gotowe na taką transformację 
mobilności? 

• Jakie zmiany mogą być konieczne, na jakim poziomie 
instytucjonalnym, aby potrzeby UAM mogły zostać 
zaspokojone? 

2. Współpraca ponad granicami instytucjonalnymi 

Usługi UAM nie mogą być zarządzane i planowane przez 
jeden sektor instytucjonalny. Dlatego ważne jest, aby do 
tematu podchodzić z różnych perspektyw i środowisk. 
Potencjalna współpraca międzysektorowa może obejmować 
zarówno lokalne władze lotnicze, jak i wydziały planowania 
miejskiego, ochrony środowiska i/lub rozwoju 
gospodarczego. Współpraca ta może nawet doprowadzić do 
powstania nowych struktur instytucjonalnych, które mogłyby 
przejąć odpowiedzialność za ten nowy środek transportu. 

To współtworzenie rozszerza tradycyjne granice wiedzy 
specjalistycznej, włączając każdego do procesu decyzyjnego 
jako eksperta w tej czy innej kwestii, poza zwyczajowymi 
podmiotami. Taką sytuację możemy zaobserwować w 
przypadku Tuluzy, która jest opisana w kolejnym rozdziale. 

Zrównoważona mobilność miejska jest kluczowym obszarem 
współtworzenia ze względu na codzienne implikacje dla 
różnych grup społecznych. Obywatele, zarówno jako 
użytkownicy, jak i nieużytkownicy, wraz z szeregiem różnych 
interesariuszy powinni być zaangażowani na różne sposoby. 
W tym kontekście UIC2 (zob. rysunek 18 w rozdziale 4) służy 
jako skoncentrowana na mieście platforma zapewniająca 
holistyczne podejście do mobilności w mieście, proaktywnie 
angażująca obywateli i sprzyjająca współtworzeniu przez 
podmioty publiczne i prywatne (w tym obywateli). W 
kontekście współtworzenia, w zależności od kontekstu, 
należy stosować takie narzędzia jak żywe laboratoria (zwane 
także "Experimentierraum"), kampanie angażujące w 
mediach społecznościowych, badania opinii publicznej oraz 
kampanie komunikacyjne w mediach tradycyjnych. 

Kluczowe pytania: 

• Jaka wiedza specjalistyczna jest potrzebna różnym 
interesariuszom instytucjonalnym? 

• Jaki rodzaj współpracy jest możliwy do realizacji? 

• Czy istnieje potrzeba stworzenia innych/nowych 
struktur instytucjonalnych? 

• W zależności od kontekstu, jakie narzędzie jest 
najbardziej odpowiednie? 

3. Zaangażowanie obywateli i interesariuszy 

Zgodnie z tą zasadą SUMP, miasto powinno umieścić 
obywateli w centrum rozwoju mobilności, jak również 
przeznaczyć środki i zdefiniować plan zaangażowania 
obywateli na każdym etapie rozwoju; na przykład niektóre 
miasta, takie jak Tuluza, posiadają już platformę cyfrową o 
nazwie "je participe", aby zaangażować obywateli, a także 
angażują dedykowany zespół i narzędzia do tego celu. Mimo 
że głównym interesariuszem są mieszkańcy, należy 
pamiętać o uwzględnieniu potrzeb innych grup, np. turystów, 
gości biznesowych i osób codziennie dojeżdżających do 
pracy z innych miast lub regionów w ramach miasta 
funkcjonalnego. 

Jak na razie najważniejszym aspektem, który należy wziąć 
pod uwagę, jest akceptacja ze strony obywateli. Jest to 
warunek wstępny dla komercyjnej aktualizacji usług UAM. W 
tym celu, usługi UAM przewidziane dla dobra publicznego 
mogą pomagać pozyskać społeczną akceptację i odporność 
na ewentualną krytykę. Byłoby korzystne, gdyby miasto wraz 
z instytucjami akademickimi i partnerami branżowymi 
zorganizowało dedykowane warsztaty i sesje interaktywne 
dla społeczności w celu dostarczenia informacji i stworzenia 
dialogu z mieszkańcami. Projekty pilotażowe, jeśli to 
możliwe, powinny skupiać się na ważnych aspektach 
społecznych, aby uzyskać większą akceptację społeczną. Na 
przykład, w większości przypadków projekty pilotażowe 
związane z ochroną zdrowia (jak np. transport krwi) zyskują 
większą akceptację społeczną niż zastosowania związane z 
kontrolą tłumu. 

Gorąco zachęca się do wdrażania metod i narzędzi w 
kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI), co 
oznacza, że podmioty społeczne (np. naukowcy, obywatele, 
decydenci, przedsiębiorstwa, organizacje sektorów trzecich) 
współpracują ze sobą w trakcie całego procesu badań i 
innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, 
jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań 
społeczeństwa. Ma to zasadnicze znaczenie dla usług UAM, 
ponieważ interesy i potencjalne konflikty pomiędzy różnymi 
interesariuszami muszą zostać uzgodnione i w razie potrzeby 
rozwiązane. Dzięki uczestnictwu w tym procesie może 
zmienić się nastawienie do opracowywanych zagadnień, 
dzięki czemu UAM zyskuje naturalnych ambasadorów w 
różnych miejscach swojego ekosystemu. 

Kluczowe pytania: 

• Co moi obywatele myślą o usługach UAM i czy 
posiadają wystarczająco dużo wysokiej jakości 
informacji, aby wyrobić sobie miarodajną opinię? 

• Jakich informacji potrzebują moi obywatele i jak mogę 
im je dostarczyć? 

• Jak nawiązać kontakt z obywatelami i zaangażować ich 
w ten proces? 

4. Ocena bieżących i przyszłych wyników 

Na dzień dzisiejszy zastosowania UAS w kontekście UAM są 
w większości przypadków nadal na poziomie 
eksperymentalnym lub na bardzo wczesnym etapie procesu 
wdrażania. To sprawia, że dość trudno jest ocenić ich obecną 
wydajność. Niemniej jednak, oceniając doświadczenia i 
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wyniki tych eksperymentalnych projektów27 można w 
pewnym stopniu ocenić potencjał tej nowej technologii. Na 
przykład w Metropolii Tuluzy władze lokalne próbują 
opracować przyszły swoisty multimodalny poligon 
doświadczalny, aby przewidzieć przyszłe scenariusze 
mobilności. 

Dodatkową skuteczność w przyszłości można ocenić 
stosując metodologie takie jak opracowanie scenariusza lub 
analiza SWOT. 

Kluczowe pytania: 

• Czy istnieją projekty eksperymentalne, które nadają się 
do potencjalnego zastosowania w moim mieście lub 
regionie? 

• Jak uzyskać ich wyniki lub skontaktować się z zespołem 
projektowym? 

• W jaki sposób należy uwzględnić UAM w obecnej 
ocenie środków transportu? 

• Jakie są potencjalne scenariusze na przyszłość? 

5. Określenie długoterminowej wizji oraz jasnego planu 
jej realizacji 

Nawet jeśli UAM może nadal brzmieć jak "science fiction", 
nowe przepisy ustanowione przez Komisję Europejską 
pokazują, że UAM i zastosowanie UAS w miastach i 
regionach są bliższe niż niektórzy mogą się spodziewać. 
Dlatego ważne jest, aby gminy miały plan budowania 
potencjału, pozwalający poradzić sobie z nadchodzącym 
wejściem usług UAM w ich funkcjonalne obszary miejskie. Na 
przykład, Metropolia Tuluzy uwzględniła przypadki 
wykorzystania UAM w swoim wieloletnim projekcie 
mobilności miejskiej o nazwie VILAGIL w celu zbadania i 
zweryfikowania pozytywnego wpływu UAM na 
społeczeństwo. Ustalenia i wiedza uzyskane w ramach tego 
projektu mogą być wykorzystane we wczesnych fazach cyklu 
procesu SUMP. 

W celu określenia jasnego planu wdrożenia, istnieje potrzeba 
przeprowadzenia dogłębnej analizy w celu określenia 
wkładu, jak również potencjalnych negatywnych skutków, 
jakie usługi UAM mogą mieć w ramach przedsięwzięć 
związanych ze zrównoważoną mobilnością. Należy 
skutecznie określić i zaangażować wszystkich interesariuszy. 
W tym celu należy już na samym początku określić ambicje i 
zakres usług UAM, na przykład rozróżnić pomiędzy 
transportem pasażerskim a logistyką, jak również ustalić 

 
27 Komisja Europejska sfinansowała szereg projektów badawczych i 

innowacyjnych w kontekście strategii H2020, na przykład poprzez 
wspólne przedsięwzięcie SESAR, czy programy finansowania MG3.6 

rodzaj pożądanych operacji logistycznych. 

Kluczowe pytania: 

• Czy usługi UAM są zgodne z różnymi celami 
instytucjonalnymi w moim mieście/regionie i czy istnieją 
jakiekolwiek potencjalne negatywne skutki? 

• Czy dostępne są zasoby do opracowania planów 
wykonalności i wdrożenia? 

• Czy istnieją środki łagodzące dla potencjalnych 
negatywnych skutków usług UAM? 

6. Rozwój wszystkich rodzajów transportu w sposób 
zintegrowany 

UAM może być sukcesem tylko wtedy, gdy zostanie 
zintegrowany z szerszą i holistyczną strategią mobilności, 
która łączy wszystkie różne środki transportu. Aby to 
osiągnąć, różne rodzaje transportu, szczególnie te nowe, jak 
UAM, muszą być odpowiednio sprzężone i scalone w obrębie 
jednego systemu. 

Należy pamiętać, że ostatecznym celem usług UAM nie jest 
zastąpienie istniejących systemów transportowych, lecz 
raczej zrównoważone i odpowiedzialne uzupełnienie 
istniejących środków transportu. 

Szczególnym przypadkiem integracji z innymi rodzajami 
transportu jest integracja UAS w przestrzeni powietrznej nad 
miastem, zwłaszcza jeśli znajdują się tam duże lotniska z 
odpowiednimi strefami kontroli. Konieczna jest przy tym 
intensywna współpraca z odpowiedzialną organizacją 
kontroli ruchu lotniczego (ATC). Ponadto należy wziąć pod 
uwagę potencjalny wpływ na akcje helikopterów ratunkowych 
i policyjnych. Proces ten ułatwi nowe rozporządzenie UE 
dotyczące przestrzeni powietrznej U-Space. 

Kluczowe pytania: 

• W jakim miejscu usługi UAM są sprzężone z innymi 
środkami transportu? 

• Jak umożliwić tworzenie sprzęgów i budować punkty 
integracji? 

• Jak bezpiecznie zintegrować UAS z (kontrolowaną) 
przestrzenią powietrzną nad miastem? 

 

i LC-1.12. Pełen wykaz finansowanych przez UE projektów 
związanych z UAM zawarto w załączniku. 
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7. Zorganizowanie nadzoru i oceny 

Usługi UAM mają potencjał dla szerokiego zakresu różnych 
przypadków użycia, a miasto musi określić ilościowe i 
jakościowe korzyści wraz z mechanizmami pomiaru, aby móc 
zmierzyć potencjalne kompromisy związane z wdrożeniem 
usług UAM. Dobrym punktem wyjścia może być 
zastosowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). To 
ostatnie ma już miejsce w przypadku Metropolii Tuluzy, gdzie 
rząd francuski będzie mierzył wpływ wszystkich 
komponentów projektu VILAGIL, który zawiera komponent 
UAM (patrz Przykład Dobrej Praktyki, pomarańczowa ramka) 
poprzez monitorowanie wskaźnika KPI. 

Aspekty, które powinny być monitorowane, mogą 
obejmować: 

• Jakość powietrza 

• Poziomy hałasu 

• Czas reakcji w nagłych przypadkach medycznych 

• Zużycie energii 

• Przepływy ruchu i poziomy zatorów 

• Potencjalne "zanieczyszczenie wizualne" 

• Prywatność obywateli 

Powyższa lista jest wyłącznie poglądowa i w żadnym 
wypadku nie wyczerpująca. Konsultacje i współpraca z 
obywatelami i innymi lokalnymi interesariuszami są 
najskuteczniejszym sposobem gromadzenia i ustalania 
priorytetów w zakresie lokalnych obaw i możliwości 
związanych z usługami UAM. 
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Kluczowe pytania: 

• Jakie zasoby są potrzebne, aby móc prowadzić tego 
typu nadzór? 

• Jakie są prawidłowe wskaźniki efektywności? 
 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI VILAGIL-Territoire d'innovation: Metropolia Tuluzy - podejście do zintegrowanej i 
zrównoważonej mobilności przyszłości z uwzględnieniem UAM 

Program VILAGIL, wspierany przez Toulouse Métropole, Tisséo, 
SICOVAL i Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Portes de 
Gascogne, został wybrany pod koniec 2019 roku przez państwo spośród 
24 innych we Francji w ramach krajowego programu Territoires 
D'innovation. 

Obszar VILAGIL charakteryzuje się silnym wzrostem demograficznym 
(+1,55% rocznie), który pogłębia zjawisko niekontrolowanego rozwoju 
miast i potencjalnie prowadzi do wzrostu liczby przejazdów o 500 000 
dziennie do 2025 r. W celu realizacji ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji, ale także innowacji i 
dekarbonizacji terytorium, program VILAGIL ma na celu zapewnienie 
operacyjnych i konkretnych rozwiązań. VILAGIL jest więc projektem 
mającym na celu dekarbonizację i zmniejszenie zagęszczenia ruchu na 
tym terenie, aby zachęcić do pojawienia się nowych form mobilności i 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Program ten opiera się na 
ekosystemie publicznym, prywatnym i akademickim oraz na trzech 
obszarach pracy, które są realizowane w ramach 15 projektów (9 
projektów inwestycyjnych + 6 projektów grantowych): 

• Wprowadzanie ulepszeń technologicznych i danych w służbie 
inteligentnej i wydajnej mobilności. 

• Zmiana zachowań i sposobów użytkowania poprzez 
umieszczenie obywateli w centrum projektu. 

• Przekształcenie organizacji przestrzeni mieszkalnych i miejsc 
aktywności w regionie z perspektywy ekologicznej i cyfrowej, jak 
również zarządzanie przejazdami dom-praca. 

 

 
Système Mobilité Territoire Système Mobilité Territoire 
Urban third places Miejsca trzecie w miastach 
Last-mile delivery Dostawy na końcowym odcinku 
Carbon free mobility Mobilność bez węgla 
Aerial Logistics Logistyka lotnicza 
Sovereign Digital Infrastructures Suwerenna infrastruktura cyfrowa 
Regional Air Mobility Regionalna mobilność lotnicza 
Unmanned traffic management Bezzałogowe zarządzanie ruchem 
Integrated urban design Zintegrowane projektowanie urbanistyczne 
MaaS MaaS 
CITIZEN ENGAGEMENT ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI 
Last mile delivery Dostawy ostatniej mili 
Data Mobility Mobilność danych 
MaaS Service Usługa MaaS 
Urban Design Projektowanie urbanistyczne 
AUTOCAMPUS AUTOCAMPUS 
SHERPA - Cle VIRTUELLE SHERPA - Cle VIRTUELLE 
Investment Actions Działania inwestycyjne 
Research Actions Działania badawcze 
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8. Zapewnienie jakości 

SUMP jest jednym z kluczowych pojęć dla rozwoju obszaru 
miejskiego. Posiadanie mechanizmów zapewniających 
ogólną profesjonalną jakość SUMP oraz walidację jego 
zgodności z wymaganiami koncepcji SUMP (tj. niniejszego 
dokumentu) jest wysiłkiem wartym podjęcia. 

Szczególnej uwagi wymaga zapewnienie jakości danych i 
zarządzanie ryzykiem podczas wdrażania. Zadania te mogą 
być delegowane do zewnętrznych analityków jakości lub 
innej instytucji rządowej (np. na poziomie regionalnym lub 
krajowym), natomiast mogą być ułatwione dzięki 
wykorzystaniu narzędzi takich jak Narzędzie Samooceny 
SUMP. Miasto lub region, w koordynacji z innymi właściwymi 
organami, musi określić politykę obejmującą nie tylko 
wszystkie aspekty bezpiecznego i pewnego funkcjonowania 
usług UAM, ale także ich wartość publiczną i szersze 
społeczne przyjęcie. Usługi UAM należy ponadto opracować 
i wdrożyć w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi (np. 
ds. lotnictwa, mobilności naziemnej, ochrony środowiska) 
oraz podmiotami działającymi w różnych sektorach i na 
różnych poziomach zarządzania (np. krajowym i 
regionalnym). 

Eksperci lotniczy aktywni w społeczności UAM mają 
ugruntowaną reputację w zakresie zapewniania jakości, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo operacji, niezawodność 
technologiczną i odporność jako część dziedzictwa sektora 
lotniczego i kosmicznego. 

W kontekście SUMP definicja jakości powinna obejmować 
również poziom zgodności z zasadami SUMP oraz 
odpowiednie narzędzia metryczne. Należy opracować 
wspólny zestaw norm jakości i wymagań certyfikacyjnych dla 
działań i usług UAM, preferowalnie opracowany przez 
interesariuszy pod auspicjami europejskich podmiotów i 

organizacji normalizacyjnych, takich jak Europejski Komitet 
Normalizacyjny, EASA, EUROCAE, CEN, ISO i więcej. W 
pierwszym etapie można sprawdzić, czy istniejące, dobrze 
ugruntowane systemy zarządzania jakością (i związane z 
nimi rodziny norm, takie jak ISO 9000 lub ISO 14000) nadają 
się do zastosowania w kontekście SUMP-UAM. 

Kluczowe pytania: 

• Jakie są istotne kryteria jakości w obszarze UAM i UAS 
i gdzie można je znaleźć? 

• Jakie inne instytucje rządowe mogłyby pomóc w 
zapewnieniu jakości? 
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3. Kroki SUMP w kierunku wprowadzenia miejskiej mobilności 
powietrznej 

 
W niniejszym rozdziale zbadano, w jaki sposób 
wprowadzenie UAM, jako nowego i innowacyjnego środka 
transportu, wiąże się z koncepcją cyklu SUMP (rys. 12), 
przedstawioną w rozdziale 2 Wytycznych SUMP (2019, 30), 
oraz w jaki sposób UAM można zintegrować z danymi 
ramami SUMP. 

Z jednej strony UAM może być postrzegany jako "kolejny 
środek transportu", który płynnie wpisuje się w koncepcję 
SUMP. Z drugiej strony, UAM posiada pewne szczególne 
cechy (np. wykorzystanie pionowego (trzeciego) wymiaru, 
miejskiej przestrzeni powietrznej), które uzasadniają bliższe 
zbadanie wzajemnych powiązań pomiędzy kwestiami 
planowania i wdrażania związanymi z UAM a różnymi 
etapami planowania i wdrażania cyklu SUMP. 

Korzyści płynące z takiego podwójnego podejścia są 
następujące: 

• Miasta i regiony, które rozważają wprowadzenie UAM 
lub już się na to zdecydowały, mogą z łatwością czerpać 
z doświadczeń autorów przedstawionych w tym i 
kolejnym rozdziale. 

• Dzięki powiązaniu UAM i koncepcji SUMP jednostki 
planistyczne działające w obszarze UAM są 
inspirowane do włączenia kwestii planowania UAM do 
istniejących ram SUMP. 

 

Rysunek 12. Cykl SUMP (Źródło: Wytyczne SUMP na 2019 r., s. 31) 

 

Milestone: Measure implementation evaluated Kamień milowy: Ocena realizacji środka 
Milestone: Decision to prepare a SUMP Kamień milowy: Decyzja o przygotowaniu SUMP 
12.1 Analyse successes and failures 12.1 Analiza sukcesów i porażek 
12.2 Share results and lessons learned 12.2 Dzielenie się wynikami i zdobytymi doświadczeniami 
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12.3   Consider new challenges and solutions 12.3 Rozważenie nowych wyzwań i rozwiązań 
11.1 Monitor progress and adapt 11.1 Monitorowanie postępów i adaptacja 
11.2 Inform and engage citizens and stakeholders 11.2 Informowanie i angażowanie obywateli i interesariuszy 
10.1 Coordinate implementation of actions 10.1 Koordynacja realizacji działań 
10.2 Procure goods and services 10.2 Zamówienie towarów i usług 
Milestone: Sustainable Urban Mobility Plan adopted Kamień milowy: Przyjęty plan zrównoważonej mobilności miejskiej 
9.1 Develop financial plans and agree cost sharing 9.1 Opracowanie planów finansowych i uzgodnienie podziału 

kosztów 
9.2 Finalise and assure quality of ‘Sustainable Urban Mobility Plan’ 

document 
9.2 Zakończenie prac nad dokumentem "Plan zrównoważonej 

mobilności miejskiej" i zapewnienie jego jakości 
8.1 Describe all actions 8.1 Opisanie wszystkich działań 
8.2 Identify funding sources and assess financial capacities 8.2 Określenie źródeł finansowania i ocena możliwości finansowych 
8.3 Agree priorities, responsibilities and timeline 8.3 Uzgodnienie priorytetów, obowiązków i harmonogramu 
8.4 Ensure wide political and public support 8.4 Zapewnienie szerokiego poparcia politycznego i publicznego 
7.1 Create and assess long list of measures with stakeholders 7.1 Stworzenie i ocena długiej listy środków we współpracy z 

interesariuszami 
7.2 Define integrated measure packages 7.2 Określenie pakietów działań zintegrowanych 
7.3 Plan measure monitoring and evaluation 7.3 Monitorowanie i ocena działań w ramach planu 
Milestone: Vision, objectives and targets agreed Kamień milowy: Uzgodniona wizja, cele i zadania 
6.1 Identify indicators for all objectives 6.1 Określenie wskaźników dla wszystkich celów 
6.2 Agree measurable targets 6.2 Uzgodnienie wymiernych celów 
© Rupprecht Consult 2019 © Rupprecht Consult 2019 
5.1 Co-create common vision with citizens and stakeholders 5.1 Współtworzenie wspólnej wizji z obywatelami i interesariuszami 
5.2 Agree objectives addressing key problems and all modes 5.2 Uzgodnienie celów dotyczących kluczowych problemów i 

wszystkich rodzajów transportu 
4.1 Develop scenarios of potential futures 4.1 Opracowanie potencjalnych scenariuszy przyszłości 
4.2 Discuss scenarios with citizens and stakeholders 4.2 Omówienie scenariuszy z obywatelami i interesariuszami 
Milestone: Analysis of problems and opportunities concluded Kamień milowy: Zakończona analiza problemów i możliwości 
3.1 Identify information sources and cooperate with data owners 3.1 Określenie źródeł informacji i współpraca z właścicielami 

danych 
3.2 Analyse problems and opportunities (all modes) 3.2 Zanalizowanie problemów i możliwości (wszystkie tryby) 
2.1 Assess planning requirements and define geographic scope 

(‘functional urban area’) 
2.1 Ocena wymogów planowania i określenie zakresu 

geograficznego ("funkcjonalny obszar miejski") 
2.2 Link with other planning processes 2.2 Powiązanie z innymi procesami planowania 
2.3 Agree timeline and work plan 2.3 Uzgodnienie harmonogramu i planu pracy 
2.4 Consider getting external support 2.4 Rozważenie możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego 
1.1 Evaluate capacities and resources 1.1 Ocena możliwości i zasobów 
1.2 Create inter-departmental core team 1.2 Utworzenie podstawowego zespołu międzywydziałowego 
1.3 Ensure political and institutional ownership 1.3 Zapewnienie odpowiedzialności politycznej i instytucjonalnej 
1.4 Plan stakeholder and citizen involvement 1.4 Plan zaangażowania interesariuszy i obywateli 
Set up working structures Utworzenie struktur roboczych 
Determine planning framework Określenie ram planowania 
Analyse mobility situation Analiza sytuacji w zakresie mobilności 
Build and jointly assess scenarios Utworzenie i wspólna ocena scenariuszy 
Develop vision and strategy with stakeholders Opracowanie wizji i strategii we współpracy z interesariuszami 
Set targets and indicators Ustalenie celów i wskaźników 
Select measure packages with stakeholders Wybór pakietów środków we współpracy z interesariuszami 
Agree actions and responsibilities Uzgodnienie działań i obowiązków 
Prepare for adoption and financing Przygotowanie do przyjęcia i finansowania 
Manage implementation Zarządzanie wdrożeniem 
Monitor, adapt and communicate Monitorowanie, adaptacja i komunikacja 
Review and learn lessons Przegląd i wyciągnięcie wniosków 
SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
Preparation & analysis Przygotowanie i analiza 
Strategy development Rozwój strategii 
Measure planning Planowanie środków 
Implementation & monitoring Wdrożenie i monitorowanie 

 

W obu przypadkach, miasto lub region aktywny w UAM po 
prostu osiąga lepsze, bardziej spójne planowanie 
zrównoważonej mobilności. 

Doświadczenie z UAM rzuca ponadto światło na wzajemne 
powiązania pomiędzy planowaniem mobilności a różnymi 
innymi dziedzinami planowania miejskiego, np. 
zrównoważonym zaopatrzeniem w energię (UAM powinno w 
istocie polegać przede wszystkim na zielonej energii) lub 
koncepcją smart city, a także na konieczność zintegrowania 
różnych obszarów planowania miejskiego w jedno spójne 
podejście. 

Mimo że w pierwszej kolejności zajmujemy się 
specjalnościami UAM (w odniesieniu do koncepcji SUMP), 
można również wyciągnąć pewne ogólne spostrzeżenia 
dotyczące integracji nowego środka transportu z istniejącą 
strukturą oferty mobilnościowej miasta. 

Poniżej podkreślono tylko te części cyklu SUMP, w których 
UAM różni się znacznie od innych środków transportu. Jeśli 
nie ma istotnych różnic, podawane są odniesienia do 
ogólnych Wytycznych SUMP. Szczególna uwaga zostanie 
poświęcona wstępnemu etapowi przygotowania i analizy, 
kiedy to planowanie UAM i dany wysiłek SUMP muszą być 
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do pewnego stopnia dopasowane, etapowi opracowywania 
strategii, gdzie podkreśla się konieczność udziału wszystkich 
interesariuszy w procesie planowania UAM, jak również 
kluczową rolę miast i regionów jako podmiotów ułatwiających 

udział obywateli w procesie UAM, zbiorowe tworzenie 
wspólnych wizji i zbiorowe podejmowanie decyzji. 
 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Podejście Hamburga do planowania mobilności miejskiej: Ciągłe planowanie rozwoju 
transportu) 

Zintegrowane podejście do planowania mobilności miejskiej, które wykazuje podobieństwo do koncepcji SUMP, zostało niedawno wprowadzone 
w Hamburgu w 2018 roku. Opracowane i wdrożone przez Ministerstwo Transportu i Mobilności "ciągłe Planowanie Rozwoju Transportu" (cTDP, 
"kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung") uwzględnia wszystkie kwestie związane z ruchem miejskim. Obejmuje to kwestie środowiskowe 
(np. ochronę klimatu, kontrolę zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenie hałasem), jak również różne wymagania stawiane systemowi 
transportowemu przez usługi logistyczne, rowerzystów, kierowców samochodów i pieszych. cTDP obejmuje również planowanie rozwoju portów 
oraz plany mieszkaniowe (co wykracza już poza domenę planowania mobilności) i składa się z trzech etapów: 

1. Analiza stanu mobilności miejskiej w Hamburgu oraz identyfikacja przyszłych wyzwań - Obejmuje ona ocenę i konsolidację istniejących planów 
i działań na rzecz mobilności oraz prognozę rozwoju ruchu w Hamburgu do roku 2030. Miejska przestrzeń powietrzna nie jest jednak wyraźnie 
uwzględniona w tych analizach. 

2. Identyfikacja środków i scenariuszy - Dla danych obszarów działania (np. ruch pieszy, ruch rowerowy, transport publiczny, zmotoryzowany 
transport prywatny) opracowywane są i oceniane (pod względem kosztów i "wartości wpływu") różne środki oraz, w razie potrzeby, 
zintegrowane strategie. Różne środki są dopasowywane do różnych scenariuszy, aby móc optymalnie reagować na różne możliwe przyszłe 
wydarzenia. 

3. Opracowanie zintegrowanej koncepcji działania - W oparciu o scenariusz docelowy, opracowywana jest strategia działania, która łączy środki 
niezbędne do osiągnięcia celów mobilności określonych w poprzednich etapach planowania. Ostatecznie sporządzany jest plan mobilności 
zawierający takie elementy jak szacunki kosztów, podział obowiązków i terminy. 

Na wszystkich trzech etapach cTDP kluczowym elementem jest udział obywateli. Pierwsze trzy lata od rozpoczęcia projektu poświęcone są ocenie 
stanu mobilności miejskiej w Hamburgu oraz, poprzez zaangażowanie w publiczny dyskurs, określeniu potrzeb mieszkańców w zakresie 
mobilności. Propozycje ulepszeń, które mogą być zgłaszane przez wszystkich interesariuszy, są opracowywane w sposób partycypacyjny i 
kompilowane. Z tego katalogu wybierany jest optymalny zestaw środków mobilności. 

Inną integralną cechą cTDP są żywe laboratoria, które pozwalają na prowadzenie eksperymentów na wyznaczonych obszarach, gdzie zasady i 
regulacje obowiązujące zwykle na terenie miasta są zawieszone lub w pewnym stopniu złagodzone. 

Podsumowując, cTDP, hamburskie podejście do planowania mobilności miejskiej, jest stosunkowo młodą koncepcją i ma wiele elementów 
wspólnych z podejściem SUMP, np. cele zrównoważonego rozwoju lub nacisk na partycypację obywatelską i rzeczywiście może być zrównane z 
12 krokami SUMP. Istnieją jednak również znaczące różnice: cTDP może być procesem ciągłym, lecz nie ma kolistej, rekursywnej struktury cyklu 
planowania SUMP. 
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3.1 Przygotowanie i analiza 

Rysunek 13. Faza 1 (przygotowanie i analiza) (Źródło: Wytyczne SUMP na 2019 r., s. 33) 

 

Milestone: Decision to prepare a SUMP Kamień milowy: Decyzja o przygotowaniu SUMP  
1.1 Evaluate capacities and resources 1.1 Ocena możliwości i zasobów 
1.2 Create inter-departmental core team 1.2 Utworzenie podstawowego zespołu międzywydziałowego 
1.3 Ensure political and institutional ownership  1.3 Zapewnienie odpowiedzialności politycznej i instytucjonalnej  
1.4 Plan stakeholder and citizen involvement 1.4 Plan zaangażowania interesariuszy i obywateli 
2.1 Assess planning requirements and define geographic scope 

(‘functional urban area’) 
2.1 Ocena wymogów planowania i określenie zakresu 

geograficznego ("funkcjonalny obszar miejski") 
2.2 Link with other planning processes 2.2 Powiązanie z innymi procesami planowania 
2.3 Agree timeline and work plan 2.3 Uzgodnienie harmonogramu i planu pracy 
2.4 Consider getting external support 2.4 Rozważenie możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego 
3.1 Identify information sources and cooperate with data owners 3.1 Określenie źródeł informacji i współpraca z właścicielami 

danych 
3.2 Analyse problems and opportunities (all modes) 3.2 Zanalizowanie problemów i możliwości (wszystkie tryby) 
Milestone: Analysis of problems and opportunities concluded Kamień milowy: Zakończona analiza problemów i możliwości 
Set up working structures Utworzenie struktur roboczych 
Determine planning framework Określenie ram planowania 
Analyse mobility situation Analiza sytuacji w zakresie mobilności 
Preparation & analysis Przygotowanie i analiza 
© Rupprecht Consult 2019 © Rupprecht Consult 2019 

 

Rysunek 13 ilustruje czynności przygotowawcze i analityczne 
wymagane do celów fazy 1. 
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3.1.1 Utworzenie struktur roboczych 

Decyzja o integracji UAM w kontekście SUMP: sytuacja 
wyjściowa 

Po podjęciu decyzji (na wysokim szczeblu) o stworzeniu 
środowiska UAM i zintegrowaniu go w kontekście SUMP, 
prawie nigdy nie zaczyna się od stanu zerowego, tzn. pewne 
formy (zaawansowanego) planowania mobilności, lub 
przynajmniej pewne struktury, a nawet prace nad UAM, które 
mogłyby stać się istotne dla planowania mobilności 
prawdopodobnie już istnieją i powinny być wzięte pod uwagę. 

Z tego względu zaleca się dokładne zbadanie sytuacji 
wyjściowej w danym mieście/regionie: 

• Które struktury w Twoim mieście lub regionie są 
modyfikowalne, a które nie w odniesieniu do Twoich 
działań związanych z UAM / SUMP? 

 "Struktury niemodyfikowalne" to ograniczenia, 
których nie można zmienić i obejmują np. klimat w 
danym mieście/regionie, ograniczenia 
geograficzne, aspekty prawne i regulacyjne, 
specyfikę instytucjonalną i organizacyjną lub 
ograniczenia budżetowe. 

 Niektóre "struktury miękkie" mogą również tworzyć 
"ograniczenia twarde", np. aspekty kulturowe, 
przekonania obywateli lub wzorce zachowań. 

 Rozróżnienie pomiędzy strukturami 
modyfikowalnymi i niemodyfikowalnymi jest 
ważne, ponieważ struktury niemodyfikowalne 
określają sferę możliwości jednostki planującej, tj. 
które wybory lub działania są wykonalne 
("wykonalny zestaw" działań), a które nie. 

• Należy przestudiować i przeanalizować otoczenie 
organizacyjne i instytucjonalne oraz zidentyfikować 
wszystkich istotnych interesariuszy, jak również ich 
charakterystykę, np. cele (strategiczne), zestawy 
wyborów, uprawnienia w stosunku do innych 
podmiotów lub wpływ na planowanie, a także sieci, 
które tworzą. 

 Jakie jednostki i podmioty w Twoim 
mieście/regionie są aktywne w dziedzinie UAM 
i/lub SUMP, lub mogą stać się istotne dla Twojego 
własnego planowania SUMP-UAM w przyszłości? 

 Odpowiednie podmioty mogą obejmować różne 
wydziały miasta zaangażowane w planowanie 
miejskie (mobilności), instytucje badawcze, 
prywatne przedsiębiorstwa, aktywne w dziedzinie 
UAM/mobilności miejskiej, jak również organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
reprezentują interesy publiczne. 

 Uzyskanie wglądu w krajobraz organizacyjny i 
instytucjonalny w Państwa mieście/regionie nie 
jest bynajmniej przedsięwzięciem trywialnym. W 
dużym mieście lub obszarze metropolitalnym 
wyzwaniem może być zidentyfikowanie 
wszystkich podmiotów i sieci powiązań istotnych z 

punktu widzenia planowania UAM/ SUMP. 
Podobnie, zaskoczeniem może być różnorodność 
działań już podejmowanych w dziedzinie UAM, 
które mogą mieć wpływ na własne działania 
planistyczne. 

UAM jest nowym i innowacyjnym środkiem transportu i musi 
zostać zintegrowany z istniejącym systemem transportu 
miejskiego, aby stać się jego uznanym i zrównoważonym 
uzupełnieniem. Podobnie, planowanie UAM, które 
rozpoczyna się w spójny sposób dopiero w momencie 
podjęcia decyzji (na wysokim szczeblu) o wprowadzeniu 
UAM, musi zostać zintegrowane z istniejącym planowaniem 
mobilności miejskiej (a nawet planowaniem miejskim 
wyższego szczebla, o czym mowa poniżej). W związku z tym 
planowanie UAM w wielu przypadkach będzie musiało 
nadrobić zaległości i zostać "zsynchronizowane" z 
istniejącymi działaniami w zakresie planowania mobilności. 

Ocena możliwości i zasobów 

Możliwości i zasoby, jakimi dysponuje jednostka planująca, 
kształtują wyżej wymieniony obszar możliwości i powinny być 
wystarczające do realizacji zaplanowanych środków i 
działań, zarówno w odniesieniu do UAM, jak i planowania 
zrównoważonej mobilności wyższego rzędu. Należy 
odpowiednio uwzględnić braki w potencjale i niedostatek 
zasobów, które mogą wystąpić na różnych fazach 
planowania i wdrażania. 

Utworzenie podstawowego zespołu 
międzywydziałowego 

Zgodnie z wytycznymi SUMP (SUMP Guidelines 2019, 38), 
korzystne byłoby powołanie międzywydziałowego, 
interdyscyplinarnego zespołu podstawowego. Aby zapewnić 
efektywne tworzenie zespołu, należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie: 

• Którzy pracownicy muszą być członkami takiego 
zespołu? 

• Czy główny zespół posiada niezbędne kompetencje 
zarządcze i techniczne? 

• Czy zespół dysponuje zasobami i uprawnieniami 
decyzyjnymi niezbędnymi do realizacji swoich zadań i 
czy ma w tym celu wystarczające kontakty? 

• Czy podstawowy zespół może się w razie potrzeby 
powiększyć? 

Powyższe ograniczenia strukturalne mogą rzeczywiście mieć 
wpływ na wielkość, skład zespołu i jego zakres działania. 
Kiedy zespół zostanie powołany, należy upewnić się, że 
włożono wystarczająco dużo wysiłku w ustalenie wspólnego 
zrozumienia podstawowych założeń i definicji SUMP i UAM. 

Zapewnienie odpowiedzialności politycznej i 
instytucjonalnej 

Zainteresowane strony muszą być przekonane, że ich 
interesy są odpowiednio uwzględniane i że mają wpływ na 
planowanie UAM/ SUMP oraz proces wdrażania. Aby 
odnieść sukces, Państwa wysiłki związane z UAM/SUMP 
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potrzebują wsparcia ze strony sfery politycznej i 
instytucjonalnej, podczas gdy aktorzy polityczni i 
instytucjonalni z kolei muszą poczuć się odpowiedzialni za 
proces UAM/SUMP. Wskazane jest tworzenie "koalicji 
chętnych" oraz zwracanie się do sceptyków, przekonywanie 
ich i włączanie w proces planowania i wdrażania na jak 
najwcześniejszym etapie. A także określenie odpowiednich 
interesariuszy, ich atrybutów i wzajemnych powiązań, jak 
również możliwych synergii i konfliktów, np. poprzez 
przeprowadzenie analizy interesariuszy (Wytyczne SUMP 
2019, 42). 

Zaangażowanie zainteresowanych stron i obywateli 

Zgodnie z Wytycznymi SUMP, zaangażowanie wszystkich 
interesariuszy w całym procesie planowania i należyte 
uwzględnienie ich wymagań i obaw jest kluczowe dla 
powodzenia SUMP (Wytyczne SUMP 2019, 44). Dotyczy to 
w szczególności UAM, który jest stosunkowo nowym i 
innowacyjnym środkiem transportu i dlatego może spotkać 
się ze sceptycyzmem wśród części mieszkańców danego 
miasta/regionu. Bez zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron, wysiłki związane z planowaniem i 
wdrażaniem UAM będą pozbawione legitymizacji i mogą 
napotkać znaczny opór ze strony niektórych grup 
społecznych. 

W praktycznie wszystkich projektach UAM, które zostały 
przeprowadzone w miastach i regionach reprezentowanych 
przez autorów, kwestia zaangażowania społecznego i 
akceptacji społecznej UAM jest odpowiednio uwzględniona, 
np. w formie ankiet lub poprzez zastosowanie różnych metod 
współpracy, takich jak np. okrągłe stoły zainteresowanych 
stron lub dyskusje publiczne. Zobacz Wytyczne SUMP (2019, 
48), aby zapoznać się z zestawem narzędzi i metod 
interakcji, które mogą być stosowane w całym procesie 
planowania i wdrażania UAM i SUMP, a także z niektórymi 
przypadkami użycia. Bez wystarczającej akceptacji 
społecznej, wszelkie ambicje związane z UAM i SUMP 
prawie na pewno będą skazane na niepowodzenie. 

3.1.2 Określenie ram planowania 

UAM i planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jest 
(hierarchicznie) osadzone w ramach planowania wyższego 
szczebla, takich jak planowanie urbanistyczne (które 
integruje plany różnych obszarów polityki gminy) lub krajowe, 
regionalne lub europejskie plany UAM/mobilności. Ramy 
planowania na wyższym poziomie mogą narzucać 
ograniczenia podejmowanym wysiłkom w zakresie 
planowania, lecz także stwarzać możliwości (poprzez 
rozszerzenie "przestrzeni możliwości", np. poprzez 
finansowanie lub tworzenie korzystnych ram prawnych). 
Należy upewnić się, że przyjęte podejście do planowania jest 
zgodne z ramami planistycznymi wyższego poziomie lub 
podstawowymi celami, jeśli takowe istnieją. 

Jakie są podstawowe cele, które przyświecają 
prowadzonemu planowaniu i działaniom w zakresie 
mobilności miejskiej (powietrznej) i w jakim stopniu UAM 
służy podstawowym celom SUMP (Wytyczne SUMP 2019, 
32)? 

1. Aby osiągnąć ogólne cele SUMP, usługi UAM powinny 
służyć dobru publicznemu i być jednakowo dostępne dla 
wszystkich, bez względu na zamożność, status społeczny 

czy specjalne potrzeby. Biorąc pod uwagę obecne 
specyficzne ograniczenia konstrukcyjne, z jakimi borykają 
się eVTOL, nie wiadomo, w jakim stopniu UAM będą 
pozbawione barier, ani jak można by im to zapewnić. Aby 
służyć dobru publicznemu, gminy mogą również 
zdecydować się na subsydiowanie usług UAM lub 
oferowanie UAM jako usługi publicznej. 

2. Entuzjaści UAM mogą twierdzić, że usługi UAM dodadzą 
nowe, zaawansowane technologicznie opcje do 
istniejących środków transportu miejskiego, podnosząc w 
ten sposób jakość życia i atrakcyjność środowiska 
miejskiego. Niektóre grupy społeczne mogą jednak 
odczuwać wzrost hałasu i zanieczyszczenia wizualnego 
wraz ze wzrostem ruchu w miejskiej przestrzeni 
powietrznej lub mogą czuć się zagrożone przez (nisko 
latające) drony i eVTOL-e, a tym samym mogą 
doświadczać obniżenia ogólnej jakości życia. Kwestiami 
tymi należy zająć się w ramach wspólnego, 
integracyjnego i wyważonego podejścia, które 
uwzględnia skutki, jakie UAM i SUMP wywierają na 
wszystkie zainteresowane strony i całe społeczeństwo. 

3. Wykorzystanie miejskiej przestrzeni powietrznej do 
transportu towarów i pasażerów zmniejszy gęstość ruchu 
na ziemi, a w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo na 
drogach. Jednakże wraz z nasileniem ruchu w miejskiej 
przestrzeni powietrznej nieuchronnie pojawią się nowe 
zagrożenia, np. drony mogą powodować wypadki lub być 
wykorzystywane do popełniania przestępstw. Celem 
koncepcji regulacyjnych takich jak "przestrzeń powietrzna 
U-Space" jest zmniejszenie takiego ryzyka (lub całkowite 
jego uniknięcie), a wysoki stopień awersji do ryzyka 
wynika zasadniczo z kultury unikania ryzyka w lotnictwie 
załogowym. 

4. UAM może rzeczywiście znacząco przyczynić się do 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów 
cieplarnianych, o ile do zasilania pojazdów powietrznych, 
takich jak drony lub eVTOL, wykorzystywana jest zielona 
energia. Ze względu na prawa fizyki, operacje lotnicze w 
sposób nieunikniony zużywają duże ilości energii, a 
zapewnienie zrównoważonego połączenia różnych 
rodzajów mobilności pozostanie problemem, nawet jeśli 
ekologiczna energia będzie produkowana w 
wystarczających ilościach przy niskich kosztach. Ze 
względu na zdrowie, dobre samopoczucie i cele 
społeczne, chodzenie pieszo i jazda na rowerze powinny 
być traktowane priorytetowo/zachęcane, gdy jest to 
możliwe. Innymi słowy, zastosowania UAM są 
opracowywane i wdrażane jako uzupełnienie istniejących 
miejskich i regionalnych systemów mobilności. W tym 
miejscu warto przypomnieć motto UIC2: 
Walk.Ride.Drive.Fly. (patrz rys. 18 w rozdziale 4). 

Jak wynika z powyższych rozważań, implikacje związane z 
UAM wykraczają daleko poza dziedzinę mobilności. Aby 
osiągnąć cele SUMP, UAM nie tylko zależy od zielonej 
gospodarki, lecz może nawet odgrywać w niej integralną rolę: 
drony i eVTOL-e mogą być wykorzystywane w inteligentnych 
sieciach jako urządzenia magazynujące nadwyżki zielonej 
energii (produkowanej przez farmy wiatrowe lub elektrownie 
fotowoltaiczne). 
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Ocena wymogów planowania i określenie zakresu 
geograficznego ("funkcjonalny obszar miejski") 

Zgodnie z wytycznymi SUMP i w oparciu o koncepcję 
"miejskiego obszaru funkcjonalnego", należy określić 
geograficzny zasięg swoich działań planistycznych. W 
przypadku UAM przestrzeń powietrzna dostępna dla dronów 
lub eVTOL-i jest dostępna poprzez odniesienie do ram 
prawnych, takich jak "przestrzeń powietrzna U-Space", 
określonych przez odpowiednie władze lotnicze. 

Tak długo jak operacje UAM odbywają się w obszarze 
odpowiedzialności jednego organu lotniczego, kwestia 
funkcjonalnego obszaru miejskiego (lub bardziej precyzyjnie: 
"funkcjonalnej miejskiej przestrzeni powietrznej") jest dość 
prosta: Krajowe władze lotnicze określają "ogólną" 
funkcjonalną miejską przestrzeń powietrzną poprzez 
zdefiniowanie stref zakazu lotów i stref geograficznych, które 
mogą być zaprojektowane jako przestrzenie powietrzne U-
space; te ostatnie mogą być uważane za "rzeczywiste" 
funkcjonalne miejskie przestrzenie powietrzne, ponieważ w 
ich wyznaczanie zaangażowany jest cały szereg 

interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego. 

Wyzwania mogą jednak pojawić się w momencie, gdy usługi 
i operacje UAM przekraczają granice pomiędzy dwoma lub 
więcej obszarami (np. granice państw) odpowiedzialności: 
każdy zaangażowany organ lotniczy może być zmuszony do 
wydania zezwolenia na lot, a kontrola ruchu lotniczego musi 
być przekazywana z jednego organu do drugiego w czasie 
rzeczywistym, gdy tylko statek powietrzny przekroczy granice 
odpowiedzialności28. 

Biorąc pod uwagę nowe zadania i obowiązki po stronie miast 
i regionów, jak również wymaganą koordynację pomiędzy 
różnymi podmiotami, należy być przygotowanym na 
rozszerzenie typowego "horyzontu planowania" SUMP, 
ponieważ usługi UAM mogą się w przyszłości rozszerzać 
(geograficznie) (i wykraczać poza obszar odpowiedzialności 
pojedynczego organu lotniczego). 
 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI GZM: Współpraca z miastami związku metropolitalnego 

Plan zaangażowania zainteresowanych stron i obywateli 

Postrzegając miasta związku metropolitalnego jako wartość i wspólną przestrzeń, podczas pracy nad rozwojem UAM w GZM, zdefiniowaliśmy 
potrzebę wczesnego zaangażowania obywateli. Osiąganie celów przez GZM powinno być podyktowane korzyściami dla zamieszkujących rejon 
mieszkańców, dlatego też wszelkie rozważania na temat realizacji UAM i SUMP muszą na każdym kroku dobrze odpowiadać na wymagania tych 
interesariuszy. Realizując zadania z zakresu rozwoju bezzałogowych statków powietrznych w miastach, stosowaliśmy partycypacyjne metody 
wypracowywania wniosków i wytycznych, angażując przedstawicieli instytucji publicznych (miasta), ośrodków badawczych (uczelnie), instytucji 
naukowych (eksperci w danej dziedzinie) czy niezależnych ekspertów, a na koniec staraliśmy się skonfrontować wyniki z przedstawicielami 
przemysłu i potencjalnym klientem. Pierwszym krokiem w tym zakresie było zainicjowanie prac Metropolitalnego Zespołu UAM złożonego z 
interesariuszy miejskich, pomyślanego jako narzędzie do pozyskiwania "ambasadorów dronów" wśród władz miast związku metropolitalnego - 
potencjalnych odbiorców usług dronowych i liderów opinii publicznej. 

Już na wczesnym etapie współpracy ujawniły się następujące wnioski. Praca przedstawicieli władz lokalnych nad koncepcjami rozwoju przyszłej 
mobilności i przyszłego bezpieczeństwa, które nie są ujęte w zadaniach miejskich, jest znacznie utrudniona. Wskazano na trudności w przypisaniu 
pracowników poszczególnych działów do prac zespołu. W niektórych przypadkach urzędy nie podjęły współpracy, nie widząc miejsca na tego 
typu zadania w swoich kompetencjach. Zauważono również, że w poszczególnych miastach do współpracy oddelegowano przedstawicieli różnych 
wydziałów, w niektórych przypadkach związanych np. z geodezją czy urbanistyką, w innych np. z zarządzaniem kryzysowym. 

Ograniczone zainteresowanie miast wynikało również z niedostatecznej wiedzy i braku dostępu do realnych wdrożeń dronów i technologii 
dostępnych w Polsce. Przedstawiono również obawy, w tym dotyczące bezpieczeństwa nowych technologii, które stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także obawy dotyczące prywatności mieszkańców. Poza aspektem akceptacji społecznej, przedstawiciele 
władz lokalnych wahali się co do realnych możliwości wydatkowania środków publicznych ze względu na brak wytycznych i przykładów dla tego 
typu zamówień publicznych. 

Naturalną konsekwencją powyższych analiz był projekt U-Space Katowice, w ramach którego podjęto współpracę z przedstawicielami Urzędu 
Miasta Katowice w zakresie identyfikacji wyzwań i problemów w procesie przygotowania miasta do obsługi dronów w obszarach gospodarki 
przestrzennej - urbanistyki, zarządzania przestrzenią, zarządzania ryzykiem. Bieżąca współpraca obejmuje zarówno konsultacje indywidualne, 
jak i warsztaty z zainteresowanymi stronami. Efekty przemyśleń stały się podstawą do stworzenia podręcznika dla miast w wyżej wymienionym 
temacie. 

Omówienie scenariuszy z obywatelami i zainteresowanymi stronami 

GZM, pragnąc realnie wspierać rozwój procesów UAM, zdecydowała się na przeprowadzenie pilotażowego projektu oczekiwanej przez miasta i 
gminy usługi UAM, która miałaby zostać wdrożona w co najmniej dwóch z nich. Urzędnicy z takich miast jak Katowice, Sosnowiec, Będzin, 
Dąbrowa Górnicza Mikołów, Łaziska Górne, Zabrze i Gliwice pracowali w ramach cyklu warsztatów on-line zorganizowanych wspólnie z 
międzyresortowym zespołem GovTech Polska", działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem spotkań było nie tylko 
zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb samorządów, lecz także określenie szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem bezzałogowych 
statków powietrznych (UAV) oraz wskazanie technicznych, organizacyjnych i prawnych możliwości świadczenia konkretnych usług publicznych z 

 
28 Patrz np. projekt "GrenzFlug", który dotyczy transgranicznych misji 

poszukiwawczych i ratowniczych z wykorzystaniem dronów na 
pograniczu niemiecko-holendersko-belgijskim, https://www.fsd.rwth-

aachen.de/cms/fsd/Forschung/Projekte/~kdmvn/GrenzFlug/. 

https://www.fsd.rwth-aachen.de/cms/fsd/Forschung/Projekte/%7Ekdmvn/GrenzFlug/
https://www.fsd.rwth-aachen.de/cms/fsd/Forschung/Projekte/%7Ekdmvn/GrenzFlug/
https://www.fsd.rwth-aachen.de/cms/fsd/Forschung/Projekte/%7Ekdmvn/GrenzFlug/
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wykorzystaniem dronów. W II fazie warsztatów, rozpoczętej w kwietniu 2021 roku, uczestnicy podjęli wyzwanie stworzenia koncepcji monitoringu 
dla służby publicznej ochrony środowiska z wykorzystaniem UAV, który w innowacyjny sposób będzie w stanie zaspokoić potrzeby samorządu. 

3.2 Rozwój strategii 

Rysunek 14. Faza 2 (Rozwój strategii) (Źródło: Wytyczne SUMP 2019, s. 79) 

 

Strategy development Rozwój strategii 
Build and jointly assess scenarios Utworzenie i wspólna ocena scenariuszy 
Develop vision and strategy with stakeholders Opracowanie wizji i strategii we współpracy z interesariuszami 
Set targets and indicators Ustalenie celów i wskaźników 
Milestone: Vision, objectives and targets agreed Kamień milowy: Uzgodniona wizja, cele i zadania 
© Rupprecht Consult 2019 © Rupprecht Consult 2019 
6.1 Identify indicators for all objectives 6.1 Określenie wskaźników dla wszystkich celów 
6.2 Agree measurable targets 6.2 Uzgodnienie wymiernych celów 
5.1 Co-create common vision with citizens and stakeholders 5.1 Współtworzenie wspólnej wizji z obywatelami i interesariuszami 
5.2 Agree objectives addressing key problems and all modes 5.2 Uzgodnienie celów dotyczących kluczowych problemów i 

wszystkich rodzajów transportu 
4.1 Develop scenarios of potential futures 4.1 Opracowanie potencjalnych scenariuszy przyszłości 
4.2 Discuss scenarios with citizens and stakeholders 4.2 Omówienie scenariuszy z obywatelami i interesariuszami 

 

Rozdział ten zawiera szczegóły dotyczące fazy 2 cyklu 
procesu SUMP oraz ich zastosowania do UAM. Rysunek 14 
przedstawia główne działania w zakresie rozwoju 
strategicznego w fazie 2. 

Jak wspomniano na początku rozdziału 3, UAM można uznać 
za "jeszcze jeden rodzaj transportu", który można łatwo 
zintegrować z koncepcją SUMP (oraz z danym 

miejskim/regionalnym systemem transportowym). Jednakże 
UAM, jak również związane z nią technologie, ramy 
regulacyjne i możliwości rynkowe, to szybko zmieniające się, 
złożone i bardzo zmienne dziedziny, które niosą ze sobą 
wielkie obietnice, lecz również wielkie wyzwania. W związku 
z tym, scenariusze przyszłości UAM omawiane publicznie 
wahają się od bardzo optymistycznych, na przykład, że 
nieuchronnie nastąpi nowa rewolucja mobilnościowa, która 



 

ETAPY SUMP WDRAŻANIA MIEJSKIEJ MOBILNOŚCI POWIETRZNEJ 

 

35 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

przekształci transport miejski, gospodarkę miejską i życie w 
mieście, do bardzo sceptycznych i pesymistycznych, na 
przykład, że UAM i tak nie wystartuje ze względu na wiele 
technologicznych i społecznych wyzwań, które należy 
przezwyciężyć, lub w najlepszym przypadku zajmie niszę w 
ramach istniejącego systemu transportowego. 

Nie dziwi więc fakt, że optymistyczne nastawienie do 
przyszłości UAM prezentują przede wszystkim firmy aktywne 
na tym polu, takie jak twórcy dronów czy eVTOL-i oraz 
potencjalni dostawcy usług UAM, a także inwestorzy, którzy 
w tych dziedzinach ulokowali swój kapitał. Sceptyczne oceny 
obietnic i przewidywań optymistów UAM są często 
przedstawiane przez środowisko ekspertów technicznych i 
analityków rynku, którzy poddają dokładniejszej analizie 
zarówno koncepcje technologiczne, jak i modele biznesowe, 
opracowane przez firmy UAM. 

W publikacji "Basics for Investors: An introduction to 
navigating the new landscape of urban air mobility", Head 
(2021) przedstawia przykład wyważonej oceny, która waży 
możliwości, wyzwania i ryzyko związane z UAM z 
perspektywy inwestora29. 

Garrett-Glaser (2021) tymczasem porównuje obecny "szum 
wokół UAM" do spekulacji w erze dot-comów i przewiduje w 
świetle istniejących wyzwań i niepewności w dziedzinie UAM, 
że w dłuższej perspektywie na rynku przetrwa tylko kilka firm 
eVTOL30. 

Oczywiście można sobie wyobrazić szeroki zakres 
przyszłych scenariuszy UAM, nie tylko na przedstawionym 
powyżej "poziomie makro", lecz także na "poziomie mikro", 
czyli w miastach i regionach, gdzie dana specyfika kształtuje 
"przestrzeń scenariuszy", czyli zbiór scenariuszy, którym 
można przypisać dodatnie prawdopodobieństwo 
wystąpienia. Dlatego też pierwszy podetap rozwoju strategii, 
tworzenie i wspólna ocena przyszłych scenariuszy31 jest 
szczególnie ważny w kontekście UAM. 

Wspólne opracowywanie scenariuszy przyszłości UAM 
wprowadza mieszkańców miasta lub regionu do omawianego 
tematu i informuje o zbiorowym podejmowaniu decyzji 
dotyczących przyszłych strategii UAM. 

Wspólne budowanie scenariuszy zakłada identyfikację 
czynników egzogenicznych i zakłóceń, które mogą mieć 
wpływ na strategię UAM oraz projekcję odpowiednich 
trendów w przyszłość. Pozwala to na ocenę interakcji 
pomiędzy różnymi wyborami strategicznymi a 
egzogenicznymi wydarzeniami i zakłóceniami, jak również 
ich powiązanych wyników. 

 
29 Head, E. (2021): Basics for Investors: An introduction to navigating 

the new landscape of urban air mobility. MHM Publishing, Kitchener, 
Ontario. https://assets.evtol.com/wp-
content/uploads/2021/07/eVTOL-Basics-For-Investors.pdf 

30 Garrett-Glaser (2021): Entering the era of peak uncertainty for 
eVTOL. W: EVTOL, 23.02.2021, https://evtol.com/features/entering-
era-peak-uncertainty-evtols/. 

31 Szczegółowe informacje na temat sposobu uwzględnienia 
planowania scenariuszy i technik prognozowania w cyklu procesu 
SUMP znaleźć można w dokumencie "Developing Transition 

Wytyczne SUMP zalecają modelowanie lub analizę 
jakościową przyszłych scenariuszy (lub połączenie obu), 
ocenę współzależności między różnymi rodzajami 
transportu, a także "analizę wrażliwości" jako sposób na 
przeprowadzenie oceny odporności różnych strategii UAM na 
zakłócenia zewnętrzne. 

Po zidentyfikowaniu zestawu odpowiednich scenariuszy 
podmiot planujący może przejść do drugiego podetapu 
opracowywania strategii, a mianowicie do opracowania wizji 
i strategii wspólnie z interesariuszami. 

Zasadnicze pytanie, na które należy odpowiedzieć w ramach 
kolektywnego tworzenia wizji, brzmi (Wytyczne SUMP 2019, 
87): Jak powinno wyglądać miasto lub region, w którym 
chcemy żyć i w jaki sposób system transportowy (a w 
szczególności UAM) może przyczynić się do stworzenia 
pozytywnej wizji przyszłości? Wspólna wizja współtworzona 
przez zainteresowane strony powinna obejmować nie tylko 
wymiar mobilności, ale także ogólnie rozwój miejski i 
społeczny. 

Współtworzone wizje pozwalają na stworzenie wspólnego 
zestawu celów, które konkretyzują wspólne, być może 
abstrakcyjne wizje, dostarczając w ten sposób wskazówek 
dla orientacji strategicznej oraz kolejnych środków i działań, 
które należy podjąć, aby wspólna wizja stała się 
rzeczywistością (Wytyczne SUMP 201 9, 92). Niezbędnym 
zadaniem jest wypracowanie wspólnego zrozumienia i wizji 
pożądanych scenariuszy przyszłości oraz uzgodnienie 
wspólnego zestawu celów w drodze dyskusji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami (np. władzami lotniczymi i innymi 
władzami publicznymi, podmiotami odpowiedzialnymi za 
mobilność i obywatelami). 

Trzecim etapem rozwoju strategii jest wyznaczenie celów i 
wskaźników. Aby móc zmierzyć stopień osiągnięcia celów, 
dla każdego z nich należy ustalić odpowiednie wskaźniki i 
wartości docelowe (Wytyczne SUMP 201 9, 95). Planiści 
rozwiązań mobilnościowych, mający do dyspozycji 
ograniczone zasoby, mogą rozważyć zredukowany, lecz 
mimo to znaczący zestaw wskaźników strategicznych, 
służących do pomiaru realizacji celów ogólnych; wskaźników 
takich nie należy mylić ze wskaźnikami monitorowania 
konkretnych działań, wprowadzonymi w siódmym etapie 
cyklu SUMP. W przypadku UAM planiści mogą z łatwością 
skorzystać z bogatego zbioru kluczowych wskaźników 
skuteczności działania zaproponowanych przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz 
EUROCONTROL w dziedzinie lotnictwa załogowego32. 

W tym momencie oczywista staje się kluczowa rola, jaką 
miasta i regiony odgrywają w rozwoju strategii związanych z 
UAM: Miasta, regiony i ich obywatele znajdują się w 

Pathways towards Sustainable Mobility in European cities: 
Conceptual framework and practical Guidance" dostępnym na stronie 
https://sump-
plus.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Reports_and_publications
/SUMP-PLUS_-_developing_transition_pathways_-
_D1.2_final_version_compressed.pdf  

32 Zob. np. SESAR 2017c: Przegląd obecnych KPI i propozycja nowych, 
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPubl
ic?documentIds=080166e5bb74e0b8&appId=PPGMS. 

https://assets.evtol.com/wp-content/uploads/2021/07/eVTOL-Basics-For-Investors.pdf
https://assets.evtol.com/wp-content/uploads/2021/07/eVTOL-Basics-For-Investors.pdf
https://evtol.com/features/entering-era-peak-uncertainty-evtols/
https://evtol.com/features/entering-era-peak-uncertainty-evtols/
https://sump-plus.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Reports_and_publications/SUMP-PLUS_-_developing_transition_pathways_-_D1.2_final_version_compressed.pdf
https://sump-plus.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Reports_and_publications/SUMP-PLUS_-_developing_transition_pathways_-_D1.2_final_version_compressed.pdf
https://sump-plus.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Reports_and_publications/SUMP-PLUS_-_developing_transition_pathways_-_D1.2_final_version_compressed.pdf
https://sump-plus.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Reports_and_publications/SUMP-PLUS_-_developing_transition_pathways_-_D1.2_final_version_compressed.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bb74e0b8&amp;amp;appId=PPGMS
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bb74e0b8&amp;amp;appId=PPGMS
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najlepszym położeniu dla wspólnego przewidzenia 
przyszłych scenariuszy dotyczących UAM i mobilności, które 
mogą się urzeczywistnić w ich dziedzinach. To od ich uznania 
zależy wypracowanie wspólnego rozumienia pożądanych 
scenariuszy przyszłości i uzgodnienie wspólnego zestawu 
celów, które kierują zarówno rozwojem strategii UAM, jak i 
wyborami strategicznymi związanymi z UAM (Wytyczne 
SUMP 2019, 81). 

Miasta i regiony oraz ich obywatele mają prawo decydować - 
wspólnie i niezależnie - o najważniejszych cechach swojej 
strategii UAM oraz infrastruktury UAM w swoich obszarach. 

Aby to osiągnąć, odpowiednio opracowana koncepcja, taka 
jak SUMP, dostarcza praktycznego przewodnika i procesu, 
który eliminuje potrzebę "ponownego wymyślania" metod 
kolektywnego podejmowania decyzji strategicznych. 

Znaczenie udziału obywateli w planowaniu mobilności 
miejskiej: przypadek UAM 

Poniższe rozdziały przedstawiają dwa przykłady z dziedziny 
UAM, które ilustrują jak ważne jest uczestnictwo 
interesariuszy i obywateli w planowaniu i rozwoju strategii 
mobilności miejskiej (powietrznej): 

Wykonalność techniczna a "wykonalność społeczna" w UAM 

W środowisku inżynierów twierdzi się, że jest, lub staje się, 
technicznie wykonalne bezpieczne operowanie setkami, jeśli 
nie tysiącami dronów jednocześnie w przestrzeni powietrznej 
miast. Jeśli planowanie UAM byłoby kierowane wyłącznie 
względami wykonalności technologicznej, podmiot planujący 
miałby tendencję do instalowania systemu UAM, który 
pozwala na maksymalizację gęstości ruchu w miejskiej 
przestrzeni powietrznej. Jest to jednak sprzeczne z 
wymiarem "wykonalności społecznej": Ze względu na hałas, 
zanieczyszczenie wizualne, obawy dotyczące prywatności i 
bezpieczeństwa, maksymalna gęstość ruchu, wynikająca z 
wymiaru akceptacji społecznej, jest znacznie niższa niż 
maksymalna gęstość ruchu, która jest wykonalna 
technologicznie. Akceptacja społeczna jest tym, co zostało 
nazwane "miękką strukturą" na początku rozdziału 3 - miękką 
strukturą, która jednak tworzy "twarde ograniczenia" dla 
planowania mobilności miejskiej. 

Czynniki akceptacji społecznej jako kluczowe elementy 
rozwoju strategii w UAM 

Kwestie akceptacji społecznej mogą tworzyć twarde 
ograniczenia dla planowania mobilności i dlatego powinny 
być odpowiednio rozważone przez podmiot planujący. 

W dziedzinie UAM regularnie prowadzone są badania 
ankietowe, w których analizowane są kwestie akceptacji 
społecznej33, zwłaszcza w odniesieniu do operacji lotniczych 
z wykorzystaniem dronów i eVTOL oraz ich rozmieszczenia. 
Wyniki takich badań powinny zostać uwzględnione przy 

 
33 Przytoczenie wszystkich badań i źródeł w tym momencie jest 

praktycznie niemożliwe, bo jest ich już zdecydowanie za dużo. 
Czytelnik może zacząć od badania EASA na temat akceptacji 
społecznej, a następnie zapoznać się z bardziej szczegółowymi 

opracowywaniu strategii UAM i mogą stanowić podstawę do 
stworzenia wspólnej wizji, identyfikacji istotnych celów oraz 
określenia odpowiednich celów i wskaźników. 

informacjami i aktualizacjami w opublikowanych artykułach badań 
akademickich. 
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Rysunek 15: Ranking czynników akceptacji społecznej UAM (Źródło: 
EASA 2021, s.18) 
 

 

Societal acceptance factors1 
% 

Czynniki akceptacji społecznej1 
% 

Noise Hałas 
Safety Bezpieczeństwo 
Privacy Prywatność 
Benefits for self or community Korzyści dla jednostek lub społeczności 
Visual annoyance Uciążliwość wizualna 
Environmental impact Wpływ na środowisko naturalne 
Increased travel options Większe możliwości podróżowania 
Security Bezpieczeństwo 
Affinity to automation Przywiązanie do automatyzacji 
Data concerns Obawy dotyczące danych 
Perceived usefulness Postrzegana użyteczność 
Trust Zaufanie 
Willingness to share (ride) Gotowość do dzielenia się (pojazdami) 
Ethics Etyka 
Job loss concerns Obawy związane z utratą pracy 
Lack of experience Brak doświadczenia 
Misuse Niewłaściwe użycie 
Price Cena 
Generic term used in literature and may include noise, visual pollution, 
air pollution, land use, protection of species & biotopes, protection of 
water & soil, climate, and natural resources. 

Termin ogólny stosowany w literaturze i może obejmować hałas, 
zanieczyszczenie wizualne, zanieczyszczenie powietrza, użytkowanie 
gruntów, ochronę gatunków i biotopów, ochronę wód i gleby, klimatu i 
zasobów naturalnych. 

1. Share of the 188 mentions regarding societal acceptance (multiple 
per publication possible) 

1. Część ze 188 wzmianek dotyczących akceptacji społecznej 
(możliwe wielokrotności w każdej publikacji) 
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W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez EASA na 
temat społecznej akceptacji UAM w Europie34. Wykres 15 
przedstawia ranking czynników związanych z akceptacją 
społeczną UAM. 

Na pierwszym i drugim miejscu znajdują się obawy związane 
z hałasem i bezpieczeństwem, których udział jest trzykrotnie 
wyższy niż udział trzeciego w kolejności czynnika, jakim jest 
prywatność. Wyniki te powinny mieć niewątpliwie wpływ na 
"przestrzeń możliwości", czyli zbiór wyborów strategicznych 
w planowaniu mobilności miejskiej (powietrznej): Jednostka 
planująca może na przykład opowiedzieć się przeciwko 
stosowaniu bardzo głośnych dronów i samolotów eVTOL. 
Ponadto, w oparciu o powyższe wyniki, podstawowe cele - 
"minimalizacja poziomu hałasu UAM" oraz "wysoki poziom 
bezpieczeństwa operacyjnego" mogą zostać dodane do 
danego zestawu celów. Jeśli chodzi o wskaźniki i wartości 
docelowe, poziomy hałasu powodowanego przez 
bezzałogowe statki powietrzne i eVTOL można mierzyć 
bezpośrednio (w rzeczywistości istnieją w tym celu 
znormalizowane procedury); a w celu zmierzenia poziomu 
bezpieczeństwa operacji UAM podmioty planujące mogą 
odnieść się do liczby wypadków i/lub liczby ofiar śmiertelnych 

 
34 EASA (2021): Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility 

in Europe. EASA Kolonia. 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf  

spowodowanych przez bezzałogowe statki powietrzne lub 
eVTOL (w danym okresie, np. rocznie). 

Wyniki takich badań preferencji i postaw społeczeństwa 
wobec różnych środków transportu mogą stanowić podstawę 
praktycznie wszystkich podejmowanych decyzji oraz 
środków i działań w całym cyklu SUMP, podejmowanych 
przez jednostkę planistyczną UAM. Tabela 2 zawiera 
infografikę przedstawiającą badanie EASA dotyczące 
społecznej akceptacji UAM i przedstawia dziesięć 
kluczowych ustaleń35 

Złożoność tematu akceptacji społecznej, wynikająca z 
wzajemnych powiązań czynników o charakterze 
transdyscyplinarnym, skłoniła EASA do powołania w IV 
kwartale 2021 r. specjalnej grupy zadaniowej z udziałem 
zainteresowanych stron i ekspertów z całej Europy w celu 
opracowania dalszych zaleceń i działań, które EASA może 
podjąć, aby zająć się tym zagadnieniem w sposób 
holistyczny, zrównoważony i odpowiedzialny. 
 

35 Interaktywną infografikę tego obrazu można znaleźć na stronie 
https://www.easa.europa.eu/uam-10-key-findings  

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf
https://www.easa.europa.eu/uam-10-key-findings


 

ETAPY SUMP WDRAŻANIA MIEJSKIEJ MOBILNOŚCI POWIETRZNEJ 

 

39 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

Tabela 2: Dziesięć kluczowych wniosków z badania EASA UAM "Societal Acceptance" (Źródło EASA, 2021). 

Graficzne przedstawienie wyników Krótki opis ustaleń 

 

1. Obywatele UE początkowo i spontanicznie wyrażają pozytywne 
nastawienie i zainteresowanie UAM; jest ona postrzegana jako 
nowy i atrakcyjny środek mobilności, a większość jest gotowa ją 
wypróbować. 

2. Pojęcie interesu ogólnego/publicznego jest czynnikiem 
decydującym o akceptacji: przypadki użycia przynoszące korzyść 
społeczności, takie jak transport medyczny lub ratunkowy lub 
łączące odległe obszary, są lepiej wspierane niż przypadki użycia 
zaspokajające indywidualne/prywatne potrzeby. 

3. Główne korzyści oczekiwane od UAM to szybsze, czystsze i 
rozszerzone połączenie. 

4. Jednakże, w przypadku, gdy zachęca się obywateli UE do 
zastanowienia się nad konkretnymi konsekwencjami potencjalnych 
działań UAM w ich mieście, chcą oni ograniczyć własne narażenie 
na ryzyko, w szczególności związane z bezpieczeństwem, 
hałasem, ochroną i wpływem na środowisko. 

5. Kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze, lecz badanie pokazuje 
również, że obywatele wydają się ufać obecnym poziomom 
bezpieczeństwa lotniczego i byliby spokojni, gdyby poziomy te 
zostały zastosowane w odniesieniu do UAM. 

6. Hałas jest drugim głównym powodem do niepokoju; badanie 
wskazuje, że poziom dokuczliwości różni się w zależności od 
znajomości dźwięku, przy czym lepiej akceptowane są znane 
dźwięki miejskie o tym samym poziomie decybeli; potwierdza ono 
również, że odległość, czas trwania i powtarzanie dźwięku wpływa 
na jego akceptację. 

7. UAM jest postrzegana jako dobra opcja dla poprawy lokalnego 
śladu środowiskowego, poprzez zmniejszenie natężenia ruchu 
miejskiego i poprawę lokalnej jakości powietrza; lecz mieszkańcy 
wyrażają jednocześnie poważne obawy dotyczące wpływu UAM 
na dziką przyrodę. 

8. Wyniki badań wskazują również na ograniczone zaufanie do 
bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa UAM, co wymaga podjęcia 
działań zapobiegających zagrożeniom. 

9. Integracja UAM z istniejącą infrastrukturą powietrzną i naziemną 
musi odbywać się z poszanowaniem jakości życia mieszkańców i 
dziedzictwa kulturowego starych miast europejskich. 

10. Wreszcie, lokalni mieszkańcy i władze czują się bezpośrednio 
dotknięci wdrożeniem UAM i pragną się zaangażować oraz 
odgrywać aktywną rolę w jego realizacji. 

 

URBAN AIR MOBILITY 10 KEY SURVEY RESULTS MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA 10 NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYNIKÓW ANKIET 

Urban Air Mobility (UAM) is a new mode of air transport of goods and 
passengers in urban environments, using electric aircraft taking off 
and landing vertically, with or without a pilot on board. First operations 

Miejska mobilność powietrzna (UAM) to nowy rodzaj transportu 
powietrznego towarów i pasażerów w środowisku miejskim, 
wykorzystujący elektryczne samoloty startujące i lądujące pionowo, z 
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will be a reality 3 to 5 years from now. pilotem na pokładzie lub bez niego. Pierwsze operacje staną się 
rzeczywistością za 3 do 5 lat. 

1 A POSITIVE INITIAL ATTITUDE TO UAM THROUGHOUT THE 
EU 

1 WSTĘPNE POZYTYWNE NASTAWIENIE DO UAM W CAŁEJ UE 

2 STRONG SUPPORT FOR USE CASES THAT ARE VALUABLE 
TO ALL 

2 SILNE WSPARCIE DLA PRZYPADKÓW UŻYCIA, KTÓRE SĄ 
WARTOŚCIOWE DLA WSZYSTKICH 

3 TOP 3 EXPECTED BENEFITS: FASTER, CLEANER, 
EXTENDED CONNECTIVITY 

3 3 NAJWAŻNIEJSZE OCZEKIWANE KORZYŚCI: SZYBSZA, 
CZYSTSZA, ROZSZERZONA ŁĄCZNOŚĆ 

4 TOP 3 CONCERNS: SAFETY, ENVIRONMENT/NOISE AND 
SECURITY 

4 3 NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY: BEZPIECZEŃSTWO, 
ŚRODOWISKO/ HAŁAS I OCHRONA 

5 SAFETY: EXISTING AVIATION SAFETY LEVELS ARE THE 
BENCHMARK 

5 BEZPIECZEŃSTWO: ISTNIEJĄCE POZIOMY 
BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO STANOWIĄ PUNKT 
ODNIESIENIA 

6 ENVIRONMENT: PRIORITY IS PROTECTION OF WILDLIFE 6 ŚRODOWISKO: PRIORYTETEM JEST OCHRONA DZIKIEJ 
PRZYRODY 

7 NOISE: ACCEPTABLE AT LEVEL OF FAMILIAR CITY SOUNDS 7 HAŁAS: AKCEPTOWALNY NA POZIOMIE ZNANYCH 
DŹWIĘKÓW MIASTA 

8 NEED TO BUILD CONFIDENCE AND TRUST IN CITIZENS 8 POTRZEBA BUDOWANIA PEWNOŚCI I ZAUFANIA POŚRÓD 
OBYWATELI 

9 GROUND INFRASTRUCTURE: MUST INTEGRATE WELL 9 INFRASTRUKTURA NAZIEMNA: MUSI SIĘ DOBRZE 
INTEGROWAĆ 

10 REGULATORY AUTHORITIES: MUST WORK TOGETHER AT 
ALL LEVELS 

10 ORGANY REGULACYJNE: MUSZĄ WSPÓŁPRACOWAĆ NA 
WSZYSTKICH POZIOMACH 

Context: While UAM projects and demonstrators are developing in 
Europe, EASA wants to anticipate this new mode of transport and 
provide an enabling comprehensive regulatory environment for the EU 
to become one of the first movers in this field at global level. To this 
effect, EASA conducted in early 2021 a study to measure the societal 
acceptance by EU citizens of UAM operations. Read more at 
www.easa.europa.eu/UAM or download the infographic. 

Kontekst: Podczas gdy w Europie opracowywane są projekty i 
demonstratory UAM, EASA pragnie osiągnąć gotowość na ten nowy 
rodzaj transportu i zapewnić UE kompleksowe otoczenie regulacyjne, 
które umożliwi jej zajęcie jednego z pierwszych miejsc w tej dziedzinie 
w świecie. W tym celu EASA przeprowadziła na początku 2021 r. 
badanie mające na celu zmierzenie stopnia społecznej akceptacji 
operacji UAM przez obywateli UE. Więcej informacji na stronie 
www.easa.europa.eu/UAM lub pobierz infografikę. 

Your safety is our mission Twoje bezpieczeństwo jest naszą misją 
 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Podejście Metropolii Tuluzy do zaangażowania obywateli 

Zaangażowanie obywateli: Podejście Tuluzy do inteligentnego miasta 

Prace Tuluzy związane z innowacyjnymi rozwiązaniami ujęte są w ramy podejścia "inteligentnego miasta", zapoczątkowanego w 2015 roku. Po 
wstępnej fazie współtworzenia wspólnej mapy drogowej i strategii na lata 2015-2020 ze wszystkimi wspierającymi podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego, Inteligentne Miasto wybrało różne metody, aby przyciągnąć ludzi i sprzyjać podejmowaniu działań operacyjnych przez obywateli 
i przedsiębiorstwa. W latach 2017-2018 kluczowe przyspieszenie miało miejsce wokół 2 osi: fabryki projektów, która umieszcza obywateli i 
podmioty gospodarcze w całym procesie innowacyjnym oraz relacji obywatel-metropolia "wzmocnionych" danymi i sztuczną inteligencją poprzez 
pierwsze znaczące osiągnięcia w 2017 roku, jak chatbot Violette. 

W ramach podejścia inteligentnego miasta - otwartej metropolii, Metropolia Tuluzy stawia w centrum swojej strategii kwestię wykorzystania i 
praktyk obywatelskich. Celem jest współtworzenie miasta jutra z użytkownikami poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań spełniających ich 
potrzeby. Laboratorium Użyteczności Publicznej jest otwartym podejściem współkonstruowanym z obywatelami i przedsiębiorstwami poprzez 
kreatywne warsztaty tematyczne. Celem jest osiągnięcie zbieżności między projektami administracji a potrzebami obywateli. Zachęca on 
administrację do otwartości i sprawności w zakresie propozycji obywateli i przedsiębiorstw. Celem Laboratorium Użyteczności Publicznej jest 
wspieranie tworzenia nowych usług publicznych oraz doskonalenie istniejących. Zrzesza on przedsiębiorstwa, obywateli, naukowców, członków 
społeczności lokalnej i studentów, między innymi przy użyciu metod partycypacyjnych. 

Narzędzie cyfrowe - jeparticipe.toulouse.fr 

"Je participe - https://jeparticipe.toulouse.fr/" to dedykowana platforma cyfrowa, która ma na celu otwarcie dialogu pomiędzy miastem a 
mieszkańcami oraz udostępnienie obywatelom przyszłych Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) miasta, jak również planów 
transportowych/logistycznych poszczególnych instytucji. Platforma cyfrowa na rzecz partycypacji obywatelskiej www.jeparticipe.toulouse.fr dąży 
do tworzenia stron internetowych o uniwersalnym designie i przystępnych treściach, bez barier wizualnych i technologicznych, dla jak największej 
liczby użytkowników, przybliżając w ten sposób komunikację miejską i wykorzystanie nowych technologii obywatelom. Aby osiągnąć ten cel, 
stosuje standard WAI (WAI Accessibility Initiative) przyjęty przez Unię Europejską. Celem jest, aby platforma ta spełniała wytyczne dostępności 
AA określone przez normę WAI (WCAG 2.0). Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, jak również każda inna osoba, która znajduje się w sytuacji 
utrudniającej dostęp do informacji na platformie, może z powodzeniem korzystać z treści. 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Podejście Hamburga do zaangażowania obywateli 

Partycypacja obywatelska w Hamburgu: "Warsztaty miejskie" - budowanie na dialogu 

W 2012 roku, na wniosek parlamentu miasta, Senat Hamburga podjął decyzję o utworzeniu "Hamburger Stadtwerkstatt" ("Hamburskie Warsztaty 

http://www.easa.europa.eu/UAM
http://www.easa.europa.eu/UAM
http://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/
http://www.jeparticipe.toulouse.fr/
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Miejskie") jako platformy dla osób zainteresowanych planowaniem, w celu promowania nowej kultury planowania w Hamburgu. Podstawową 
filozofią jest to, że nowa kultura planowania powstanie tylko wtedy, gdy weźmie w niej udział jak największa liczba osób. Celem Stadtwerkstatt 
jest dostarczenie zainteresowanym mieszkańcom większej ilości informacji, większej przejrzystości, zwiększenie partycypacji i akceptacji oraz 
osiągnięcie lepszych rezultatów przy planowaniu projektów. 

Hamburg dąży do osiągnięcia tej nowej kultury planowania poprzez wzmocnienie informacji i partycypacji w projektach rozwoju miasta oraz w 
kwestiach ochrony środowiska. Dotyczy to wszystkich procedur informacyjnych i partycypacyjnych, które wykraczają poza formalne uczestnictwo 
obywateli, jak np. w "Baugesetzbuch" (Federalny Kodeks Budowlany). Stadtwerkstatt stanowi platformę dla nieformalnego udziału obywateli w 
projektach planistycznych realizowanych w Hamburgu. Jego procedury służą wspieraniu kształtowania opinii i podejmowania decyzji w polityce i 
administracji. W ramach Stadtwerkstatt mieszkańcy mogą współpracować z planistami i przedstawicielami miasta w celu opracowania koncepcji 
rozwiązań dla aktualnych problemów i wyzwań Hamburga w różnych dziedzinach urbanistyki. Link: https://www.hamburg.de/stadtwerkstatt 

Narzędzia do partycypacji obywatelskiej w Hamburgu: Cyfrowy system uczestnictwa (DIPAS) 

DIPAS łączy w sobie internetowe narzędzie partycypacji z cyfrowymi tablicami planistycznymi, tworząc zintegrowany cyfrowy system partycypacji 
obywatelskiej. Dzięki DIPAS obywatele mają dostęp do map cyfrowych, zdjęć lotniczych, modeli 3D i innych geodanych - z domu za pomocą 
smartfona lub podczas imprez za pomocą interaktywnych tabel danych - i mogą przekazywać precyzyjnie zlokalizowane informacje zwrotne na 
temat projektów planistycznych. DIPAS może być wykorzystywany w szerokim zakresie tematów, oraz finalnie we wszystkich procedurach 
planowania, które mają wyraźne odniesienie przestrzenne; czy to w planowaniu urbanistycznym, planowaniu zieleni, planowaniu ruchu (co 
rzeczywiście obejmuje UAM), których tematy i treści mogą być udostępniane za pomocą map i wizualizacji. System wykorzystuje do tego celu 
publiczne geodane z różnych źródeł, ułatwiając w ten sposób rzeczową dyskusję między ekspertami i laikami. Linki: https://dipas.org/, 
https://www.hamburg.de/dipas/ 

3.3 Planowanie działań 

Rysunek 16: Faza 3 (planowanie działań) (Źródło: Wytyczne SUMP na 2019 r., s. 103) 

 

Milestone: Sustainable Urban Mobility Plan adopted Kamień milowy: Przyjęty plan zrównoważonej mobilności miejskiej 
9.1 Develop financial plans and agree cost sharing 9.1 Opracowanie planów finansowych i uzgodnienie podziału 

kosztów 
9.2 Finalise and assure quality of ‘Sustainable Urban Mobility Plan’ 

document 
9.2 Zakończenie prac nad dokumentem "Plan zrównoważonej 

mobilności miejskiej" i zapewnienie jego jakości 

https://www.hamburg.de/stadtwerkstatt
https://dipas.org/
https://www.hamburg.de/dipas/


 

ETAPY SUMP WDRAŻANIA MIEJSKIEJ MOBILNOŚCI POWIETRZNEJ 

 

42 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

8.1 Describe all actions 8.1 Opisanie wszystkich działań 
8.2 Identify funding sources and assess financial capacities 8.2 Określenie źródeł finansowania i ocena możliwości finansowych 
8.3 Agree priorities, responsibilities and timeline 8.3 Uzgodnienie priorytetów, obowiązków i harmonogramu 
8.4 Ensure wide political and public support 8.4 Zapewnienie szerokiego poparcia politycznego i publicznego 
7.1 Create and assess long list of measures with stakeholders 7.1 Stworzenie i ocena długiej listy środków we współpracy z 

interesariuszami 
7.2 Define integrated measure packages 7.2 Określenie pakietów działań zintegrowanych 
7.3 Plan measure monitoring and evaluation 7.3 Monitorowanie i ocena działań w ramach planu 
Prepare for adoption and financing Przygotowanie do przyjęcia i finansowania 
Agree actions and responsibilities Uzgodnienie działań i obowiązków 
Select measure packages with stakeholders Wybór pakietów środków we współpracy z interesariuszami 
© Rupprecht Consult 2019 © Rupprecht Consult 2019 
Measure planning Planowanie środków 

 

W niniejszej części przedstawiono etapy fazy 3 (planowanie 
działań) cyklu SUMP (zob. rys. 16), a także konkretne role, 
jakie UAM może odgrywać w każdym z tych etapów. 

3.3.1 Wybór pakietów środków we 
współpracy z interesariuszami 

Stworzenie i ocena listy środków we współpracy z 
interesariuszami 

• Należy stworzyć kompleksową długą listę działań, które 
mogą służyć realizacji celów zidentyfikowanych w 
poprzednich etapach (Wytyczne SUMP 2019, s. 105). 
Aby uzyskać wyczerpującą listę, w działaniach tych 
powinni uczestniczyć wszyscy interesariusze i ogół 
społeczeństwa. Ponadto, jednostka planująca może 
korzystać z wszelkiego rodzaju dostępnej wiedzy 
eksperckiej, doświadczeń praktyków z SUMP (a w 
szczególności UAM) w swoich miastach lub 
wykorzystywać bazy danych środków mobilności 
miejskiej (przykłady zawarto w Wytycznych SUMP 
2019, s. 105). 

• Wybierz krótką listę działań, które są zarówno 
wykonalne, jak i obiecują wysoki, jeśli nie maksymalny, 
stopień osiągnięcia celu. Wykonalność podlega 
zazwyczaj pewnym ograniczeniom; na przykład 
dostępnemu budżetowi, względom efektywności 
kosztowej lub kwestiom akceptacji społecznej, które 
mogą wykluczać pewne warianty wyboru. 
Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, 
społeczeństwa i ekspertów w proces wyboru. 

• Należy określić bardziej szczegółowo każdy z 
wybranych środków: Kto, kiedy i w jaki sposób wdraża 
dane działanie; należy przedstawić dokładne szacunki 
kosztów; należy zaangażować te podmioty i 
zainteresowane strony, które zgodnie z 
przewidywaniami będą musiały ponieść większą część 
kosztów związanych z planowanymi działaniami SUMP 
(np. departament finansów). 

Kwestia UAM: 

Wprowadzenie trzeciego wymiaru do miksu 
mobilnościowego (zestawu dostępnych środków komunikacji 
miejskiej) wiąże się ze znacznym wzrostem złożoności i 
może stanowić trudność w opracowaniu długiej listy środków 
łączących wymogi bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa z 
warunkami wstępnymi i imperatywami mobilności miejskiej. 
Może to być niezwykle czasochłonne, ponieważ jednostka 

planująca musi uporać się z dużą liczbą źródeł i środków. 

Można zatem uciec się do strategii redukcji złożoności, jeśli 
wymiar UAM ma być uwzględniony w SUMP: 

• Stosować heurystykę i racjonalne podejmowanie 
decyzji na samym początku, aby wyeliminować (klasy) 
środków z listy. Przykładowo, można od razu wydzielić 
te działania, które naruszają przynajmniej jedno z 
ograniczeń, z jakimi mamy do czynienia jako jednostka 
planująca (np. ograniczenia czasowe lub budżetowe). 

• Można wówczas pominąć całkowicie tworzenie długiej 
listy i zacząć od następnego kroku, czyli definicji 
zintegrowanych pakietów działań. Pakiety te tworzą 
swoistą partycję "przestrzeni środków" i mogą być 
rozpatrywane równolegle, unikając jednocześnie 
przeciążenia poznawczego lub naruszenia ograniczeń 
czasowych. 

Określenie pakietów środków zintegrowanych 

• Dla łatwiejszego wdrożenia należy wiązać wybrane 
działania w spójne pakiety działań komplementarnych, 
które mogą być łatwo przypisane do określonych 
podmiotów i pozwalają na łatwiejszą realizację, a także 
ocenę postępów SUMP i ogólnego stopnia osiągnięcia 
celu (Wytyczne SUMP 2019, s.113). 

• Należy opracować pakiety działań w taki sposób, aby 
planowanie sektorowe w dziedzinach takich jak 
środowisko, energia, zdrowie lub polityka gospodarcza 
mogło być łatwo zintegrowane lub uwzględnione. 

• Należy zaangażować wszystkie zainteresowane 
podmioty, społeczeństwo i ekspertów w opracowywanie 
pakietów środków. 

Kwestia UAM: 

Jeśli chodzi o definicję zintegrowanych pakietów środków, 
włączenie wymiaru UAM do podejścia SUMP nie stwarza 
żadnych szczególnych wyzwań, może z wyjątkiem 
wspomnianego wcześniej wzrostu ogólnej złożoności działań 
planistycznych. 

Monitorowanie i ocena działań w ramach planu 

• Monitorowanie i ocena są kluczowe dla oceny realizacji 
planu SUMP zarówno w zakresie procesu planowania, 
jak i wdrażania działań (Wytyczne SUMP 2019, s. 121). 
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• Monitorowanie i ocena pozwalają na identyfikację 
rozbieżności między planowanymi a rzeczywistymi 
postępami i wynikami oraz na odpowiednią reakcję, na 
przykład poprzez ponowne przeanalizowanie i 
powtórzenie wcześniejszych etapów cyklu SUMP lub 
dostosowanie SUMP do jego kolejnej iteracji, a także na 
uniknięcie pewnych błędów w przyszłości. 

• Zaleca się wprowadzić odpowiednie wskaźniki 
ilościowe i jakościowe, które pozwolą na wystarczająco 
precyzyjną i prostą ocenę realizacji celów, zarówno na 
poziomie działań, jak i na poziomie strategicznym. 
Należy odwołać się do istniejących źródeł danych lub 
wygenerować własne (np. przeprowadzając ankiety), 
wykorzystując w miarę możliwości istniejące i dobrze 
ugruntowane wskaźniki. W tym celu, użytecznym 
narzędziem dla miast i obszarów miejskich są wskaźniki 
zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMI)36, 
pozwalającym zidentyfikować mocne i słabe strony ich 
systemu mobilności oraz skupić się na obszarach 
wymagających poprawy. Ponieważ miasta i obszary 
miejskie nadal opracowują plany zrównoważonej 
mobilności miejskiej (SUMP) i pracują nad osiągnięciem 
celów polityki UE, ważne jest, aby te postępy były 
udokumentowane, aby zapewnić, że osiągnięcia te 
staną się widoczne. 

• Zaleca się zaangażowanie zainteresowanych stron w 
proces wyboru wskaźników, przejrzyste informowanie 
opinii publicznej o wynikach oceny oraz zachęcanie do 
otwartej debaty publicznej na temat wyników i 
przyszłego kierunku rozwoju SUMP (a w szczególności 
UAM). 

Kwestia UAM: 

Włączenie wymiaru UAM do koncepcji SUMP nie powinno 
mieć znaczących reperkusji dla monitorowania i oceny 
środków, ponieważ związane z nim kryteria mogą być 
stosowane niezależnie od rodzajów transportu, których 
dotyczą. Jednakże miasta wnoszące wkład w projekt nie 
rozwinęły jeszcze w pełni instrumentów i kryteriów 
monitorowania i oceny osiągania (ogólnych) celów w 
dziedzinie UAM. Powody są następujące: 

• UAM nadal znajduje się w fazie rozwoju, a projekty 
związane z UAM realizowane obecnie mają w 
większości przypadków charakter eksperymentalny (np. 
projekty innowacyjne i żywe laboratoria) i/lub 
demonstrują wykonalność pewnych technologii lub ram 
regulacyjnych, takich jak przestrzeń powietrzna U-
Space. Zatem kryteria monitorowania i oceny, jak 
również wskaźniki wykonania, oparte na ramach SUMI, 
mogą być stosowane na poziomie projektu, lecz - na 
dzień dzisiejszy - niekoniecznie na wyższym poziomie, 
jakim jest SUMP, ponieważ działania te są jeszcze 
stosunkowo odległe od fazy trzeciej (i czwartej) cyklu 
SUMP. 

• W szczególności na monitorowanie i ocenę UAM w 
kontekście ram SUMI mogą w znacznym stopniu 

 
36 Więcej informacji, inspiracji oraz danych do porównań oferuje projekt 

SUMI: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-

wpływać kryteria i bogaty zbiór (kluczowych) 
wskaźników skuteczności środków bezpieczeństwa 
działania ustanowionych w lotnictwie załogowym oraz w 
najnowszych lub przyszłych ramach prawnych 
dotyczących przestrzeni U-Space i UAM. 

• Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że 
stworzenie łatwo dostępnego i wysoce operacyjnego 
ekosystemu UAM z jednej strony, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
ochrony z drugiej strony, wymaga aktualizacji ram SUMI 
w celu uwzględnienia parametrów UAM związanych z 
lotnictwem. Biorąc pod uwagę iteracyjny charakter cyklu 
SUMP, należy dokonać rozróżnienia między 
wskaźnikami wysokiego szczebla z ram SUMI, które 
powinny być traktowane jako "stałe", a wskaźnikami 
niższego szczebla, które można opracować w celu 
uwzględnienia działań związanych z UAM. 

• W tym miejscu należy przyznać, że różnice w kulturze i 
opiniach pomiędzy różnymi sektorami zaangażowanymi 
w UAM, stają się obecnie przedmiotem rozwijających 
się debat i poszukiwania konsensusu. 

• Istnieją znaczne możliwości standaryzacji kryteriów 
monitorowania i oceny oraz wskaźników skuteczności 
w UAM. Taki zestaw standardów wyeliminowałby 
konieczność każdorazowego opracowywania tych 
etapów od początku i pozwoliłby na porównanie 
różnych podejść do UAM. Niemniej jednak, takie 
inicjatywy normalizacyjne nie zostały jeszcze podjęte 
przez zainteresowane strony. 

3.3.2 Uzgodnienie działań i obowiązków 

W kroku 8 cyklu SUMP następuje operacjonalizacja wysiłku 
planistycznego poprzez rozbicie pakietów działań na 
"zadania możliwe do wykonania" (Wytyczne SUMP 2019 r., 
s. 125). Obejmuje to uzgodnienia dotyczące szczegółowych 
opisów działań i szacunków kosztów, przydziału 
obowiązków, priorytetów i harmonogramów. 

Opisanie wszystkich działań 

• W ramach przygotowań do fazy realizacji oraz w celu 
osiągnięcia podstawowych celów, z pakietów środków 
wyprowadzane są szczegółowe i kompleksowe zestawy 
działań: jakie działania są podejmowane, kiedy, gdzie, 
przez kogo i w jakim zakresie? 

• Szczegółowy opis wszystkich działań pozwala na 
identyfikację współzależności pomiędzy 
poszczególnymi działaniami oraz na określenie 
priorytetów, odpowiedzialności i harmonogramów. 

Kwestia UAM: 

Niezależnie od danej kombinacji transportowej, dodatkowa 
złożoność UAM może stanowić trudność w opisaniu 
wszystkich działań. Aby przezwyciężyć te problemy, 

transport-urban-transport/sumi_en 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en
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jednostka planująca może uciec się do podobnych strategii 
jak w przypadku środków (tj. heurystyki lub "pakietów 
działań"). 

Dodatkowym wyzwaniem jest różnorodność i liczba 
podmiotów zaangażowanych w UAM, podczas gdy FUA nie 
zawsze odpowiadają organom przestrzeni powietrznej. Z 
punktu widzenia GZM, jego członkostwo w CEDD (szczegóły 
w rozdziale 4) pozwala nie tylko na faktyczny udział 
Metropolii (GZM) w opracowywaniu procedur UAV dla usług 
UAM, ale także na zarządzanie złożonością związaną z 
wieloma interesariuszami. Współpraca w ramach CEDD 

pozwala także miastom związku metropolitalnego poznać 
potencjał branży, a także przygotowuje je do zarządzania 
nowym wymiarem przestrzeni i innymi obszarami, na które 
pojawienie się dronów może mieć wpływ (np. zarządzanie 
kryzysowe czy planowanie przestrzenne). Z drugiej strony, 
GZM pozyskuje wiedzę od miast na temat ich potrzeb i obaw 
związanych z wprowadzeniem na rynek sektora 
bezzałogowej mobilności. Dane te z kolei pozwalają na 
lepsze projektowanie usług UAM oraz regulacji prawnych z 
nimi związanych. 
 

 

 
Określenie źródeł finansowania i ocena możliwości 
finansowych 

Planowane działania powinny być wykonalne finansowo; 
efektywność kosztowa jest podstawowym kryterium 
projektowania działań. Plan finansowy powinien jak 
najdokładniej uwzględniać zarówno przewidywane koszty, 
jak i strumienie przychodów. Jednostka planistyczna powinna 
mieć świadomość dostępnych źródeł finansowania i 
dofinansowania. Skład zespołu głównego może być tak 
dobrany, aby zmaksymalizować dostęp do istniejących 
źródeł finansowania i dofinansowania. Przykładowo, 
uniwersytety mogą mieć dostęp do innych źródeł 
finansowania i dofinansowania niż firmy czy agencje 
federalne. 

Kwestia UAM: 

Zasadniczo zakres finansowania UAM nie może różnić się 
znacząco od innych rodzajów transportu. Jednak pod 
względem długoterminowego finansowania istnieją znaczne 
różnice między poszczególnymi rodzajami transportu. 
System cenowy operatora metra miejskiego z pewnością 
będzie się różnił od systemów cenowych, jakie może 

wprowadzić dostawca usług taksówek powietrznych lub 
wahadłowych, podobnie jak koszty związane z eksploatacją 
odpowiednich środków transportu. 

To, które usługi UAM będą ekonomicznie opłacalne w 
dłuższej perspektywie, dopiero się okaże. Sukces 
gospodarczy będzie w dużym stopniu zależał od ceny 
dostępu do miejskiej przestrzeni powietrznej. W przypadku 
samolotów eVTOL optymistyczne prognozy twórców 
dotyczące wykonalności technologicznej i wzrostu 
przychodów w dziedzinie UAM spotykają się ze 
sceptycyzmem zarówno ze strony podmiotów 
odpowiedzialnych za mobilność w mieście, jak i znacznej 
części środowiska ekspertów z dziedziny lotnictwa. 

Innym ważnym aspektem UAM będą kwestie ubezpieczenia 
i odpowiedzialności. Poprzez przekierowanie części ruchu 
miejskiego do trzeciego wymiaru, UAM w przewidywalny 
sposób ograniczy niektóre zagrożenia w terenie, aczkolwiek 
z pewnością pojawią się nowe zagrożenia i/lub zwiększą się 
zagrożenia już znane (np. niewłaściwe użycie dronów lub 
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katastrofy dronów).37 Sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe 
będą dokładnie oceniać te nowe ryzyka jest nadal niejasny i 
może stać się barierą dla rozpoczęcia rynku usług UAM i 

powinien być kwestią rozważaną na wczesnym etapie. 
 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Hamburg: Przygotowanie "planowania środków" poprzez badania finansowane przez państwo: 
Projekt i-LUM 

Miasto Hamburg sfinansowało projekt UAM, który ma na celu zajęcie się w sposób holistyczny i zintegrowany transdyscyplinarnymi i 
międzysektorowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem i wdrażaniem usług UAM na swoim terytorium. 

Zarys wielu różnych tematów poruszanych w projekcie odzwierciedla struktura pakietu roboczego projektu (https://i-lum.de/). 

 
37 Rola ryzyka i firm ubezpieczeniowych w UAM została poruszona na 

Amsterdam Drone Week 2020 w ramach forum UIC2 "UAM jako 
część zintegrowanego podejścia do inteligentnej mobilności?" 

Nagranie z dyskusji znaleźć można w Internecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZWETxJ3tuY. 

https://i-lum.de/
https://www.youtube.com/watch?v=XZWETxJ3tuY
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The project Projekt 
Coordination Koordynacja 
MWP 1 
Social Interactions & Legal Framework 

MWP 1 
Interakcje społeczne i ramy prawne 

MWP 2 
Demand Modeling & Concept Development 

MWP 2 
Modelowanie popytu i opracowanie koncepcji 

MWP 3 
Ground-based infrastructure 

MWP 3 
Infrastruktura naziemna 
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MWP 4 
Airspace Organization & Operations 

MWP 4 
Organizacja przestrzeni powietrznej i operacji 

MWP 5 
Overall System Modeling & Evaluation 

MWP 5 
Ogólne modelowanie systemu i ocena 

WP 1.1 
Social expectation formation and acceptance or reactance 

WP 1.1 
Kształtowanie się oczekiwań społecznych i akceptacja lub reakcja 

WP 2.1 
Requirements derivation as a basis for UAM sub-concepts & 
application scenarios 

WP 2.1 
Określenie wymagań jako podstawy dla koncepcji podrzędnych UAM i 
scenariusze zastosowań 

WP 3.1 
Development of a methodology for capacity modeling of vertiports 

WP 3.1 
Opracowanie metodologii modelowania przepustowości vertiportów 

WP 4.1 
Development of regulations for airspace organization 

WP 4.1 
Opracowanie przepisów dotyczących organizacji przestrzeni 
powietrznej 

WP 5.1 
Analysis of the interactions between the sub-disciplines/-concepts 

WP 5.1 
Analiza interakcji pomiędzy subdyscyplinami/koncepcjami 

WP 1.2 
Psychological foundations of social acceptance or reactance 

WP 1.2 
Psychologiczne podstawy akceptacji lub reaktancji społecznej 

WP 2.2 
Potential user group as a basis for demand scenarios 

WP 2.2 
Potencjalna grupa użytkowników jako podstawa scenariuszy popytu 

WP 3.2 
Automatic ground-based MRO 

WP 3.2 
Automatyczne naziemne MRO 

WP 4.2 
Modelling of airspace management and flight trajectories 

WP 4.2 
Modelowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i trajektorii lotu 

WP 5.2 
Setup & test of an overall simulation workflow 

WP 5.2 
Konfiguracja i badanie ogólnego przepływu pracy symulacyjnej 

WP 1.3 
Aviation law implications for the airspace of the future 

WP 1.3 
Implikacje wynikające z prawa lotniczego dla przestrzeni powietrznej 
przyszłości 

WP 2.3 
Multimodal Demand Modeling & Modal Shift Effects 

WP 2.3 
Multimodalne modelowanie popytu i efekty przesunięcia modalnego 

WP 3.3 
Conception of an energy management system 

WP 3.3 
Koncepcja systemu zarządzania energią 

WP 4.3 
Modeling of Conflict Detection & Conflict Resolution Strategies 

WP 4.3 
Modelowanie wykrywania konfliktów i strategie rozwiązywania 
konfliktów 

WP 5.3 
Methodological foundations of the evaluation of multimodal air 
transport systems 

WP 5.3 
Metodologiczne podstawy oceny multimodalnych systemów 
transportu lotniczego 

WP 3.4 
Vertiport-Waterfront: Integration of Vertiport concepts in Hamburg 

WP 3.4 
Vertiport-Waterfront: Wdrożenie koncepcji Vertiport w Hamburgu 

WP 4.4 
Autonomy, communication and sensors 

WP 4.4 
Autonomia, komunikacja i czujniki 

WP 4.5 
Sound propagation in urban environments 

WP 4.5 
Propagacja dźwięku w środowisku miejskim 
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3.4 Realizacja i monitorowanie 

Rysunek 17: Faza 4 (wdrożenie i monitoring) (Źródło: Wytyczne SUMP na 2019 r., s. 145) 

 

Milestone: Measure implementation evaluated Kamień milowy: Ocena realizacji środka 
12.1 Analyse successes and failures 12.1 Analiza sukcesów i porażek 
12.2 Share results and lessons learned 12.2 Dzielenie się wynikami i zdobytymi doświadczeniami 
12.3 Consider new challenges and solutions 12.3 Rozważanie nowych wyzwań i rozwiązań 
11.1 Monitor progress and adapt 11.1 Monitorowanie postępów i adaptacja 
11.2 Inform and engage citizens and stakeholders 11.2 Informowanie i angażowanie obywateli i interesariuszy 
10.1 Coordinate implementation of actions 10.1 Koordynacja realizacji działań 
10.2 Procure goods and services 10.2 Zamówienie towarów i usług 
Manage implementation Zarządzanie wdrożeniem 
Monitor, adapt and communicate Monitorowanie, adaptacja i komunikacja 
Review and learn lessons Przegląd i wyciągnięcie wniosków 
Implementation & monitoring Wdrożenie i monitorowanie 
© Rupprecht Consult 2019 © Rupprecht Consult 2019 

 

Wdrażanie i monitorowanie, ostatni etap cyklu SUMP 
(Rysunek 17), obejmuje podetapy "Zarządzanie 
wdrażaniem", "Monitorowanie, adaptacja i komunikowanie", i 
wreszcie "Przegląd i wyciągnięcie wniosków". 

3.4.1 Zarządzanie wdrażaniem 

Zespół główny zazwyczaj nie wdraża SUMP, gdyż zadanie to 
wykonują podmioty wyspecjalizowane w działaniach z tym 
związanych, np. wydziały urzędu miasta. Zespół główny 
nadzoruje proces wdrażania i zarządza nim, zapewnia jego 
integralność, ocenia ryzyko i planuje działania awaryjne, 
przydziela zadania i obowiązki, a w razie potrzeby zapewnia 
wsparcie jednostkom działającym. 

Udzielanie zamówień na towary i usługi jest zasadniczo 
standardowym działaniem administracji publicznej, lecz 
może również przynieść strategiczne korzyści ze względu na 
siłę nabywczą gmin. Ich decyzje dotyczące zamówień mogą 
tworzyć masę krytyczną i torować drogę na przykład 
innowacyjnym i zrównoważonym technologiom 
transportowym, przy jednoczesnym minimalizowaniu 
negatywnych skutków ubocznych dla społeczeństwa i 
środowiska. 

Kwestia UAM: 

Techniki zarządzania stosowane w celu wdrożenia danego 
SUMP są z reguły uniwersalne, tzn. niezależne od danej 
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kombinacji transportowej i włączenia do niej UAM. 

Decyzja gmin dotycząca zamówień publicznych może mieć 
jednak daleko idące konsekwencje i może przechylić szalę 
na korzyść jednej lub drugiej usługi UAM lub ukształtować 
cały ekosystem UAM. W wielu przypadkach gminy mają 
również znaczną swobodę w finansowaniu projektów lub 
badań związanych z UAM, które mogą służyć strategiom 
innowacyjnym wyższego rzędu lub celom polityki 
gospodarczej. 

3.4.2 Monitorowanie, adaptacja i 
komunikacja 

Zaleca się stałe monitorowanie postępu procesu wdrażania i 
podejmowanie działań w momencie, gdy różnica pomiędzy 
wartościami bazowymi wskaźników realizacji celów a 
wartościami rzeczywistymi osiągnie ustalone wcześniej progi 
krytyczne. 

Należy być elastycznym i dostosować się do zmian w 
środowisku prawnym, technologicznym lub politycznym, 
które mają związek z prowadzonymi działaniami, na przykład 
poprzez zmianę celów, pakietów środków lub planowanych 
zestawów działań. 

Należy komunikować zainteresowanym stronom informacje o 
powodach zmiany celów, pakietów środków lub działań w 
sposób przejrzysty oraz zabiegać o poparcie ze strony sfery 
politycznej. 

Kwestia UAM: 

To, co odnosi się do planowania zrównoważonej mobilności 
miejskiej w ogóle, odnosi się w szczególności do przypadku 
UAM: Ciągłe monitorowanie postępów w realizacji projektu i 
osiągania celów, dostosowywanie się do zmian w środowisku 
istotnych dla projektu (np. kwestie regulacyjne i dojrzałość 
technologii związanych z UAM), jak również przejrzysta 
komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na 
wszystkich etapach projektu są warunkami koniecznymi dla 
udanego wdrożenia ekosystemu UAM oraz dla płynnej 
integracji UAM z istniejącą ofertą komunikacyjną. 

3.4.3 Przegląd i wyciągnięcie wniosków 

Cykl SUMP jest procesem ciągłym: po zakończeniu jednej 
iteracji rozpoczyna się iteracja kolejna. Doświadczenia 
zdobyte w zakończonym cyklu, na przykład z monitorowania 
i oceny, a także konsultacji z zainteresowanymi stronami, są 
wykorzystywane w kolejnej iteracji. 

Należy jak najszerzej dzielić się swoimi doświadczeniami z 
innymi miastami, regionami oraz szerszą społecznością 
SUMP i UAM (np. poprzez UIC2 - UAM Initiative Cities 
Community oraz społeczności projektów H2020 UAM, (patrz 
załącznik, np. projekty Assured-UAM, AiRMOUR, Aurora i 
FF2020). Szczególnie cenne są te doświadczenia, które 
dotyczą wyzwań i błędów oraz sposobów ich 
przezwyciężania. Dlatego zachęcamy do szczerego 
informowania o niepowodzeniach, odchyleniach od planu, 
zakłóceniach i podobnych zdarzeniach. 

Na początku kolejnej iteracji cyklu SUMP należy sprawdzić 
wszelkie zmiany w warunkach ramowych, które mogą mieć - 

jako nowe wyzwania lub nowe rozwiązania - znaczący wpływ 
na planowanie mobilności oraz wdrażanie środków i działań, 
a następnie odpowiednio dostosować SUMP. 

Kwestia UAM: 

Przegląd osiągnięć i wyciąganie wniosków to kluczowe 
zasady każdego podejścia do planowania ciągłego i 
"okrężnego", które mają zastosowanie zarówno w przypadku 
SUMP, jak i UAM. Przegląd własnych doświadczeń, jak 
również czerpanie wiedzy z doświadczeń innych poprzez 
zaangażowanie we wspólnotach UAM i odpowiednie 
działanie są warunkami koniecznymi do poprawy podejścia 
do planowania i przygotowania się do sukcesu kolejnego 
cyklu planowania. 

Podsumowując rozdział 3, należy podkreślić, że UAM nadal 
znajduje się w fazie początkowej praktycznie w każdym 
mieście lub regionie aktywnym w tej dziedzinie, a wiele 
wyzwań technologicznych i regulacyjnych jest jeszcze do 
pokonania. Szczególnie fazy 3 i 4 cyklu SUMP są obecnie 
postrzegane przez jednostki planujące UAM jako części 
odległej przyszłości i prawie nie pojawiają się w żadnym z 
istniejących działań planistycznych i wdrożeniowych UAM. W 
związku z tym autorzy mogą sformułować jedynie dość 
ogólne stwierdzenia i przewidywania dotyczące fazy 3 i 4 w 
kontekście UAM. 

Rozdział 4 przedstawia czytelnikom różne podejścia miast i 
regionów uczestniczących w projekcie do planowania UAM 
oraz opisuje obecny stan wdrażania UAM. Zaprezentowano 
różne podejścia, od "już ściśle powiązanych z koncepcją 
SUMP" (GZM) poprzez "integrację odgórną" (Tuluza) aż po 
"eksperymentalne w kontekście poczwórnej helisy innowacji" 
(Hamburg). Autorzy mają nadzieję, że czytelnicy będą 
czerpać inspirację z przykładów zawartych w rozdziale 4 i 
będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje w 
swoich własnych działaniach związanych z UAM. 
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4. Strategiczne wnioski z przypadków użycia zorientowanych 
na miasto 

 
Jak wspomniano na początku tego dokumentu, niniejszy 
Informator Praktyczny został opracowany przez członków 
UIC2 z miast i regionów. Udokumentowane doświadczenia i 
refleksje zostały opracowane w ramach rozwoju lokalnych 
ekosystemów i projektów, które zostały zainicjowane na 
poziomie europejskim poprzez ustanowienie i wdrożenie 
UIC2. Rysunek 18 przedstawia przegląd wdrożenia UIC2 na 
grudzień 2021 r. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono różne podejścia do 
przygotowania i planowania UAM, zaczerpnięte z miast i 
regionów uczestniczących w projekcie UIC2. Z tych 
przykładów można wyprowadzić trzy ogólne podejścia do 
UAM: 

1. Podejście odgórne: UAM jest częścią kompleksowego 
planu mobilności wyższego rzędu, który zazwyczaj jest 
opracowywany przez centralną jednostkę planistyczną 
(np. państwowe, federalne, regionalne lub miejskie 
organy planistyczne) i jest przekazywany dalej w 
łańcuchu hierarchicznym w celu wdrożenia. Podejście 

odgórne może w istocie opierać się na koncepcji SUMP 
lub zawierać jej elementy. Metropolia Tuluzy stanowi 
przykład podejścia odgórnego w planowaniu i wdrażaniu 
UAM (zob. rozdział 4.1.1). 

2. Podejście oddolne: Bez stosowania się do żadnego 
nadrzędnego planu, pojedynczy aktor lub koalicja 
aktorów zapewnia początkowy impuls do wprowadzenia i 
budowania struktur UAM w mieście lub regionie. 
Inicjatorami tych działań mogą być przedsiębiorstwa, 
które opracowują i wprowadzają na rynek produkty lub 
usługi mające znaczenie dla UAM, ośrodki badawcze 
działające w dziedzinie UAM, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które wyrażają publiczne interesy 
związane z UAM, lub władze miejskie (zazwyczaj poprzez 
działania stymulacyjne wydziałów miejskich), które mogą 
realizować pewne polityki związane z UAM. Przypadek 
Hamburga ilustruje, jak przedsiębiorstwa, ośrodki 
badawcze, społeczeństwo obywatelskie i władze miejskie 
współpracują w UAM w ramach poczwórnej helisy 
innowacji. 

 

Rysunek 18: Przegląd inicjatywy UIC2 (UAM Initiative Cities Community) w ramach unijnego przedsięwzięcia Smart Cities Marketplace (Źródło: 
UIC2 
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3. Podejście "od podstaw": W mieście lub regionie nie 
istnieją żadne struktury UAM i muszą one zostać 
zbudowane od podstaw i zintegrowane z istniejącą ofertą 
komunikacyjną, jak również z planowaniem 
regionalnym/miejskim. Jak pokazuje przypadek GZM, 
kompleksowe podejście do planowania mobilności, takie 
jak proces SUMP, celowo wpisuje się w taką sytuację 
wyjściową, zapewniając strukturę procesu planowania 
oraz obejmując elementy zarówno podejścia odgórnego, 
jak i oddolnego. Ponadto, przypadek GZM rzuca światło 
na regionalną i międzywydziałową współpracę w 
planowaniu mobilności miejskiej, jak również na 
wyzwania, które mogą pojawić się w związku z integracją 
planowania UAM z wyższym poziomem mobilności i 
planowania regionalnego. 

W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo omówiono 
przykłady Metropolii Tuluzy, Hamburga i GZM; ponadto 
przedstawiono krótkie opisy działań UAM w innych miastach 
i regionach partnerskich UIC2, a mianowicie w regionach 
Północnej Hesji i MAAHL (ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta Akwizgran) oraz w miastach Ingolstadt, Turyn, Oulu i 
Trikala. 

4.1 Podejście odgórne 

4.1.1 Przypadek Metropolii Tuluzy, Francja 

Metropolia Tuluzy czynnie pracuje nad poprawą jakości życia 
swoich mieszkańców i pragnie poprawić i monitorować 
parametry, takie jak zanieczyszczenie miasta, zatłoczenie, 
bezpieczeństwo cywilne, szybkie usługi medyczne, równość 
transportu między obszarami wiejskimi, podmiejskimi i 
miejskimi. Przyszłe usługi UAM dają nadzieję, że Metropolia 
Tuluzy będzie w stanie rozwiązać wszystkie te problemy. 

Analiza wyzwań związanych z mobilnością 

Metropolia Tuluzy poddała analizie ilościowej potencjalne 
usługi UAM w odniesieniu do wszystkich trzech czynników 
wyjaśnionych poniżej: 

• Korzyści społeczne - UAM przyczyni się do poprawy 
transportu medycznego w nagłych przypadkach, co 
doprowadzi do ratowania życia. 

• Korzyści dla środowiska - Elektryczne, wodorowe lub 
hybrydowe drony towarowe usuną z dróg samochody 
logistyczne, co doprowadzi do rozwiązania problemów 
związanych z zatłoczeniem dróg i emisjami CO2. 

• Korzyści ekonomiczne - Rozwój nowego sektora 
stworzy nowe możliwości zatrudnienia dla 
mieszkańców, dochody dla firm i wpływy z podatków dla 
miasta. 

W styczniu 2018 roku Metropolia Tuluzy przeprowadziła 
jednodniowe warsztaty z mieszkańcami, aby zebrać ich 
opinię publiczną na temat użyteczności dronów. 

• Większość obywateli poparła ideę mobilności trzeciego 
wymiaru w transporcie medycznym w nagłych 
przypadkach. 

• Władze lokalne i organy władzy muszą teraz przejąć 
inicjatywę zgodnie z ich opinią. 

Metropolia Tuluzy dołączyła do UIC2 19 września 2018 roku, 
podpisując Deklarację Poparcia Inicjatywy UAM w ramach 
Rynku Inteligentnych Miast UE (wcześniej pod nazwą EIP-
SCC). Deklaracja została podpisana przez strategicznych 
partnerów i zwolenników, takich jak władze lokalne, firmy i 
instytucje badawcze, celem zaangażowania się i wspierania 
wizji Metropolii Tuluzy w zakresie planowania i rozwoju 
sektora UAM. 

Metropolia Tuluzy zorganizowała szereg spotkań z 
interesariuszami w celu zrozumienia korzyści i obaw 
związanych z UAM. W wyniku sesji roboczych określono 
osiem następujących tematów lub parametrów, które byłyby 
wymagane do zrównoważonego rozwoju i stosowania usług 
UAM. 

1. Technologia - zaangażowani muszą być wszyscy 
partnerzy technologiczni, w tym producenci pojazdów, 
dostawcy usług zarządzania ruchem, firmy 
telekomunikacyjne czy producenci przewożonych 
towarów. 

2. Regulacje - należy określić interoperacyjne i jednolite 
regulacje oraz zaangażować krajowe i europejskie 
organy regulacyjne. 

3. Polityka - Polityka musi określać bezpieczne, czyste i 
zrównoważone wdrożenie UAM w środowisku miejskim i 
będzie musiała obejmować, między innymi, hałas, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenia i politykę zamówień. 

4. Akceptacja społeczna - usługi UAM muszą być 
zdefiniowane dla dobra obywateli, co nie będzie możliwe 
bez zaangażowania ich w proces decyzyjny. 

5. Intermodalność - Koordynacja pomiędzy mobilnością 
naziemną i powietrzną jest niezbędna do zarządzania 
siecią ruchu, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz 
efektywnego wdrożenia rozwiązania UAM. 

6. Energia - zapotrzebowanie na energię i infrastrukturę 
należy rozważyć przed wprowadzeniem pojazdu 
elektrycznego lub wodorowego, systemu UAM lub 
"systemu systemów". 

7. Dane - Dla bezpieczeństwa i ochrony obywateli należy 
zapewnić bezpieczeństwo cybernetyczne całego 
systemu oraz zarządzanie prywatnością danych. 

8. Infrastruktura - Bez infrastruktury naziemnej, w tym 
vertiportów i lądowisk awaryjnych, jak również 
infrastruktury lotniczej, w tym dostępności sieci 
telekomunikacyjnej, wdrożenie rozwiązania UAM jest 
praktycznie niemożliwe. 

Strategia UAM w Metropolii Tuluzy 

Poprzez poniższe dziewięć kroków, Metropolia Tuluzy starała 
się podkreślić swoje doświadczenie i możliwe sposoby 
definiowania i rozwoju projektów UAM, które mogą prowadzić 
do usług dla obywateli. 
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• Etap 1 - Zarządzanie i legitymizacja: Władze 
samorządowe mogą pomóc poprzez objęcie 
przywództwa w projekcie UAM, ponieważ mogą one 
popchnąć ekosystem w kierunku podejścia opartego na 
współpracy. Ponadto, władze lokalne musiałyby 
uwzględnić stan wiedzy na temat UAM w różnych 
wymiarach (potencjał wykorzystania, potencjalny wpływ 
na dekarbonizację, przepisy) w ramach strategii i 
planowania mobilności miejskiej, a zwłaszcza w SUMP, 
pod warunkiem, że przepisy państwa członkowskiego 
uwzględniają UAM w przepisach krajowych mających 
zastosowanie do SUMP oraz sprawne działanie 
systemów UAM nad przestrzenią publiczną i prywatną. 

• Krok 2 - Zaangażowanie zainteresowanych stron: 
Władze lokalne powinny zaprosić wszystkich 
interesariuszy odpowiedzialnych za 8 parametrów 
zdefiniowanych powyżej. 

• Krok 3 - Zidentyfikowanie przypadku (przypadków) 
użycia: Po konsultacjach z obywatelami i 
zainteresowanymi stronami można zidentyfikować 
jeden lub więcej przypadków użycia. 

• Krok 4 - Zdefiniowanie usługi (usług): Konieczne będzie 
zdefiniowanie zrównoważonych usług dla wybranego 
przypadku (przypadków) użycia, przy 
odpowiedzialności podzielonej pomiędzy 
interesariuszy. 

• Krok 5 - Zorganizowanie finansowania: Konieczne 
będzie opracowanie biznesplanu dla określonego 
rozwiązania, który zostanie złożony w celu uzyskania 
dotacji/publicznego finansowania lub do zewnętrznego 
inwestora w celu zainwestowania kapitału. 

• Krok 6 - Testowanie i walidacja: Kompletne rozwiązanie 
usługowe będzie testowane w rzeczywistym 
środowisku w celu walidacji i zatwierdzenia ośmiu wyżej 
wymienionych parametrów. Akceptacja obywateli 
będzie równie ważna dla powodzenia projektu, więc nie 
należy zapominać o ich zaangażowaniu. 

• Krok 7 - Demonstracja na obszarze miejskim: Po 
opracowaniu, przetestowaniu i zatwierdzeniu 
nadrzędnej architektury systemu, w tym definicji 
systemu systemów, przeprowadzona zostanie mała 
demonstracja dla przypadku(ów) użycia 
zdefiniowanego(ych) w kroku 3. 

• Krok 8 - Wdrożenie na obszarze miejskim: Cała 
infrastruktura naziemna i powietrzna, jak również 
zaplecze eksploatacyjne i konserwacyjne będą musiały 
zostać opracowane przed wdrożeniem rozwiązania dla 
danego przypadku użycia. 

• Krok 9 - Rozszerzenie poziome: Po zakończeniu etapu 
8, interesariusze ekosystemu mogą rozpocząć 
rozszerzanie sektora, jak również usług na inne 
przypadki użycia, miasta, kraje itp. 

Planowanie środków 

Biorąc pod uwagę początkowy etap rozwoju sektora UAM, 
wdrożenie kroków od 1 do 9 wymienionych powyżej jest 

trudne ze względu na następujące wyzwania i pytania: 

• Jak zidentyfikować przypadek użycia i zdefiniować 
projekt? 

• Jak zaangażować partnerów technologicznych i 
przekonać ich do inwestowania w UAM? 

• Jak pozyskać fundusze/inwestycje na rozwój i 
wdrożenie UAM? 

Metropolia Tuluzy: Jak Metropolia Tuluzy radzi sobie z 
powyższymi pytaniami? 

Metropolia Tuluzy włączyła UAM do swojej propozycji 
składania projektów z zakresu mobilności na poziomie 
krajowym o nazwie "Vilagil-Territoires d'innovations". 
Ponadto Komisja ogłosiła zaproszenie do udziału w projekcie 
(VILAGIL) dotyczącym innej dziedziny. Jednocześnie, 
Metropolia Tuluzy wypracowała z partnerami publicznymi, 
prywatnymi i akademickimi krajowy projekt pn. "VILAGIL-
Territoire d'innovation", który ma na celu opracowanie 
zrównoważonych rozwiązań dla mobilności proponowanych i 
rozwijanych przez podmioty prywatne i publiczne, w tym 
wsparcie badań. 

Wdrażanie i monitorowanie 

Proces wdrażania i monitorowania musi mieć charakter 
iteracyjny i obejmować następujące kwestie: 

• Jak zidentyfikować lukę i zweryfikować rozwiązanie 
przed wdrożeniem 

• Jak zweryfikować i zmierzyć trwałość rozwiązania? 

Metropolia Tuluzy: Jak Metropolia Tuluzy radzi sobie z 
powyższymi pytaniami? 

Metropolia Tuluzy nabyła 38 hektarów ziemi wokół obecnego 
lotniska i ma w zamiarze rozwinięcie tej strefy jako miejsca 
zrównoważonej i innowacyjnej mobilności. W ramach 
projektu "Vilagil-Territoires d'innovations", rząd francuski 
będzie mierzył wpływ wszystkich komponentów projektu 
VILAGIL (w tym części UAM) poprzez monitorowanie 
stosownych wskaźników KPI. 

Metropolia Tuluzy stanowi część projektu badawczego 
DACUS (H2020-SJU), którego celem jest opracowanie 
zorientowanego na usługi procesu równoważenia popytu i 
pojemności (DCB) dla zarządzania ruchem dronów. 
Metropolia Tuluzy jest również członkiem rady doradczej 
projektu Tindair (H2020-SJU), który ma na celu zapewnienie 
użytkownikom przestrzeni U-Space taktycznej usługi 
dekonfliktacji. Konsorcjum TindAIR przeprowadzi serię 
demonstracji obejmujących szereg reprezentatywnych i 
operacyjnych przypadków użycia, z wykorzystaniem 
kombinacji załogowych i bezzałogowych statków 
powietrznych. 
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4.2 Podejście oddolne 

4.2.1 Miasto-państwo Hamburg, Niemcy 

Fakty o Hamburgu związane z UAM 

Miasto Hamburg jest drugim co do wielkości miastem w 
Niemczech (1,8 mln mieszkańców) z silną bazą 
przemysłową, zwłaszcza w produkcji, transporcie, logistyce i 
sektorze mediów, największym portem w Niemczech i 
kwitnącym sektorem badawczym. 

Gęsto zaludniony, zagospodarowany rolnie i z ograniczoną 
przestrzenią do rozszerzenia swoich granic, Hamburg stoi w 
obliczu wyzwań i trendów typowych dla dużych miast, takich 
jak urbanizacja, duże natężenie ruchu i stale rosnące 
potrzeby mobilności. 

Hamburg jest trzecim co do wielkości ośrodkiem lotnictwa 
cywilnego na świecie, zatrudniającym około 40 000 

 
38 Regionale Innovationsstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg. 

https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3
e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf. 

39 Zob. np. Carayannis E, Campbell D (2009): ‘Mode 3’ and ‘Quadruple 

pracowników w działach badań, rozwoju i produkcji. Ze 
względu na dwa lotniska (Hamburg Finkenwerder, należące 
do Airbusa, oraz Hamburg International Airport), dwa lotniska 
szybowcowe, siedem heliportów oraz rozbudowane lotnicze 
służby medyczne i policyjne, ruch lotniczy nad Hamburgiem 
już teraz jest bardzo intensywny. Duża część przestrzeni 
powietrznej nad Hamburgiem znajduje się w kontrolowanych 
przestrzeniach powietrznych. 

Jako miasto-kraj związkowy i w przeciwieństwie do wielu 
innych miast, Hamburg posiada własne władze lotnicze, które 
nie tylko zarządzają ruchem lotniczym nad Hamburgiem, ale 
również aktywnie angażują się w kwestie regulacyjne, np. w 
opracowywanie i wdrażanie rozporządzeń Unii Europejskiej 
dotyczących UAM, w szczególności ram regulacyjnych 
dotyczących przestrzeni powietrznej U-Space. 

Dzięki powierzchni ponad 7000 hektarów, różnym 
instalacjom przemysłowym, w tym 45 terminalom, 300 
kilometrom torów kolejowych i ponad 120 mostom, port w 
Hamburgu stanowi idealny poligon doświadczalny dla 
zastosowań i operacji dronów w środowisku przemysłowym. 
Zarząd Portu Hamburga (HPA) nie tylko regularnie używa 
dronów (zwłaszcza do nadzoru i konserwacji infrastruktury 
portowej), lecz także inicjuje i koordynuje projekty z 
uwzględnieniem UAM na terenie portu. Port w Hamburgu to 
nie tylko złożone środowisko przemysłowe, lecz także tereny 
mieszkalne, na których można testować i stosować 
zaawansowane technologie UAM i dronów. Ponadto, port w 
Hamburgu stanowi środowisko regulacyjne kontrolowane 
przez HPA, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi 
podejściami regulacyjnymi związanymi z UAM. 

Biorąc pod uwagę konkurencję z innymi miastami i 
regionami, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, 
miasto Hamburg uważa za konieczność ciągłe wprowadzanie 
innowacji -  ciągłe wymyślanie siebie na nowo. Najnowsza 
wersja "Regionalnej Strategii Innowacji"38, podana do 
publicznej wiadomości w maju 2021 r., koncentruje się na 
człowieku i określa pięć następujących priorytetowych 
dziedzin innowacji w przyszłości: (1) zdrowie, (2) klimat i 
energia, (3) nauka o danych i cyfryzacja, (4) 
materiałoznawstwo i nowe materiały - oraz obszar nas 
interesujący: (5) mobilność. 

Działania związane z UAM (z naciskiem na drony) w 
Hamburgu odbywają się pod auspicjami Ministerstwa 
Gospodarki i Innowacji (Behörde für Wirtschaft und 
Innovation, BWI), które opracowuje i wdraża środki związane 
z UAM, jak również nadrzędne strategie innowacyjne, takie 
jak wyżej wymieniona "Regionalna Strategia Innowacji", 
inicjuje i finansuje projekty odnoszące się do UAM, tworzy i 
wspiera, poprzez odniesienie do modelu poczwórnej helisy 
innowacji39, sieci pomiędzy przemysłem, badaniami 
naukowymi i społeczeństwem obywatelskim (w 
szczególności zaawansowane struktury klastrowe, których 
częścią jest Hamburg Aviation, patrz poniżej) oraz 
reprezentuje miasto Hamburg i jego interesy gospodarcze 
oraz związane z innowacjami na poziomie krajowym, 

Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. W: 
International Journal of Technology Management 46(3/4), 2011-
2234. 

https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/15087588/42f8df5ead27b63d3e1b34330cc2f477/data/2021-05-18-bwfgb-ds-ris.pdf
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europejskim i międzynarodowym. W rzeczywistości Urząd 
Lotnictwa Cywilnego w Hamburgu oraz HPA są 
departamentami BWI, co pozwala na odpowiednio 
skoordynowane podejście regulacyjne w sprawach 
związanych z UAM. Ogólnie rzecz biorąc, BWI dąży do 
zrównoważenia interesów zaangażowanych stron oraz do 
zabezpieczenia interesu publicznego.40 

W odniesieniu do lotnictwa cywilnego i UAM, kluczową rolę 
odgrywa klaster "Hamburg Aviation" (HAv). HAv jest 
partnerstwem publiczno-prywatnym, które łączy i 
reprezentuje ponad 300 członków działających w dziedzinie 
lotnictwa, UAM i technologii dronów (np. producenci sprzętu, 
dostawcy, konsultanci, ośrodki badawcze itp.) W ramach 
HAv, działania UAM są koordynowane przez Windrove-
Network41, który angażuje się w różne formy współpracy i 
inicjatyw, nie tylko w mieście Hamburg, lecz także z innymi 
miastami niemieckimi i europejskimi aktywnymi w dziedzinie 
UAM. 

W chwili pisania tego tekstu technologie dronów są już 
stosowane na znaczną skalę w Hamburgu, głównie do celów 
profesjonalnego gromadzenia danych z czujników (np. do 
konserwacji instalacji przemysłowych i konstrukcji, takich jak 
mosty i pasy startowe, modelowania informacji o budynku 
(BIM) lub świadomości sytuacyjnej, np. w nagłych 
przypadkach). Transport towarów za pomocą dronów nabiera 
rozpędu. 

Podsumowując, Hamburg stanowi idealny poligon 
doświadczalny dla zaawansowanych środowisk UAM z 
następujących powodów: 

• Hamburg jest przede wszystkim miastem, lecz jest 
również krajem związkowym w ramach niemieckiego 
systemu federalnego, ze wszystkimi odpowiednimi 

cechami instytucjonalnymi zbliżonymi do państwa, które 
umożliwiają wdrożenie i przetestowanie ram 
regulacyjnych związanych z UAM na pełną skalę. 

• W Hamburgu istnieje już wysoko rozwinięty przemysł 
lotniczy, jak również dynamiczny ekosystem start-upów 
oraz najwyższej klasy obiekty badawcze w dziedzinie 
lotnictwa i UAM, co eliminuje konieczność budowania 
takich struktur od podstaw. 

• Zarówno na ziemi, jak i w przestrzeni powietrznej, ruch 
w Hamburgu jest gęsty, multimodalny i złożony. W 
związku z tym, jeśli pewne zaawansowane technologie 
związane z UAM lub ramy regulacyjne (lub połączenie 
obu) sprawdzają się w tak wymagającym środowisku, 
można oczekiwać, że sprawdzą się również w innych 
miejscach. 

W Hamburgu istnieją jednak wyzwania dotyczące 
przedmiotowej kwestii SUMP-UAM: 

• Opinie wewnątrz miasta na temat optymalnego planu 
mobilności mogą się różnić, np. w zależności od 
wydziałów lub przynależności politycznej i przekonań (i 
mogą nie być "zrównoważone", lub w ogóle wykluczać 
wymiar UAM). 

• Opinie w szerszym społeczeństwie na temat korzyści i 
kosztów UAM mogą się różnić i mogą stać się jeszcze 
trudniejsze do pogodzenia w coraz bardziej złożonym i 
podzielonym środowisku miejskim. 

• Pandemia COVID 19 pogrążyła przemysł lotniczy w 
kryzysie. 

 
 

 
40 Należy zauważyć, że na początku czerwca 2020 r., po wyborach 

landowych w Hamburgu w dniu 23 lutego 2020 r. i wynikających z 
nich rozmowach koalicyjnych między Socjaldemokratami a Partią 
Zielonych, Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Innowacji (Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, BWVI) zostało podzielone na 
"Ministerstwo Transportu i Zwrotu Mobilności" (Behörde für Verkehr 
und Mobilitätswende, BVM), na czele którego stanął senator dr Anjes 

Tjarks z Partii Zielonych, oraz na BWI, w którym nadal zasiadał 
senator Michael Westhageman (niezależny). 

41 Windrove: "Wirtschaftliche Nutzung eines Drohnen-basierten 
Luftverkehrssystems", co można przełożyć jako "Ekonomiczne 
wykorzystanie systemu transportu lotniczego opartego na dronach". 
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Hamburskie podejście do planowania mobilności 
miejskiej: Ciągłe planowanie rozwoju transportu 

Zintegrowane podejście do planowania mobilności miejskiej, 
które wykazuje podobieństwa do koncepcji SUMP, zostało 
wprowadzone w Hamburgu dopiero w 2018 roku (patrz 
przykład dobrej praktyki w rozdziale 3). 

Hamburskie podejście do kwestii UAM 

Pierwsze kroki w Hamburgu w sferze UAM zostały oparte na 
podejściu potrójnej helisy42, jak przedstawiono na Rysunku 
19, które sprzyja bliskiej, napędzanej innowacjami interakcji 
pomiędzy trzema grupami interesariuszy, a mianowicie 
środowiskiem badawczym, środowiskiem biznesowym i 
oczywiście władzami miasta, a nie na podejściu odgórnym 
lub zintegrowanym, nadrzędnym planie mobilności, takim jak 
SUMP. Powstanie w 2016 roku sieci Windrove Network 
opiera się na inicjatywie ośrodka badań stosowanych, która 
szybko zyskała poparcie BWVI oraz środowiska 
biznesowego działającego w branży lotniczej i technologii 
dronów. Finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Badań 
Naukowych (BMBF) w 2017 r. i Hamburski Bank Inwestycji i 
Rozwoju (IFB) w 2019 r. pomogło zinstytucjonalizować sieć. 

W 2018 r. miasto Hamburg przystąpiło do Inicjatywy UAM 
(UIC2) w ramach unijnego przedsięwzięcia Smart Cities 
Marketplace (wcześniej znanego jako Europejskie 
Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Inteligentnych Miast i 
Społeczności, EIP-SCC) jako drugie miasto po Genewie. 

Miasto Hamburg przygotowuje dla UAM specjalną strategię, 
która uwzględnia zarówno mobilność, jak i przemysłową 
część UAM. 

Część poświęcona mobilności dotyczy różnych 
zainteresowanych stron, na które ma wpływ planowanie 
UAM, w którym lokalny Urząd Lotnictwa Cywilnego odgrywa 
obecnie kluczową rolę w związku z rozwojem miejskiej 
przestrzeni powietrznej. Część przemysłowa dotyczy 
możliwości ekonomicznych, jakie UAM oferuje 
przedsiębiorstwom w Hamburgu, trzecim co do wielkości 
miejscu na świecie, gdzie prowadzi się działalność 
gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego. Podczas gdy 
część dotycząca mobilności obejmuje ramy dla działań UAM, 
które mają być prowadzone na poziomie miasta, część 
przemysłowa ma na celu wzmocnienie pozycji i skupienie się 
na tematach, którymi Hamburg już się zajmuje, takich jak 
wodór. 

 
42 Patrz Etzkowitz & Leydesdorff (1995) na temat modelu potrójnej 

Rysunek 19: Podejście poczwórnej heliksy w Hamburgu (Źródło: 
Windrove) 

 

Society Społeczeństwo 
Science & Research Nauka i badania 
Industry Przemysł 
Public institutions Instytucje publiczne 
City of Hamburg Miasto Hamburg 

Przykłady projektów związanych z UAM w Hamburgu 

W Hamburgu realizowanych jest już kilka projektów (patrz 
Rysunek 20), które będą miały wpływ na proces tworzenia 
strategii. Przede wszystkim projekt "Medifly", w ramach 
którego próbki tkanek i pilne artykuły medyczne są 
transportowane pomiędzy szpitalami. W pierwszej fazie 
przeprowadzono studium wykonalności, które zakończyło się 
udanym pierwszym lotem w lutym 2020 roku. Obecnie 
realizowana jest druga faza, która ma na celu regularne 
operowanie dronów pomiędzy szpitalami. Projektowi 
towarzyszą wydarzenia mające na celu informowanie 
społeczeństwa i poznanie jego stosunku do dronów. W 
wyniku tego zostanie przeprowadzone badanie akceptacji 
społecznej. 

helisy innowacji. 
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Rysunek 20: Projekty UAM w Hamburgu (Źródło: Windrove) 

 

Medifly Hamburg Medifly Hamburg 
UAS based medical logistics 
use case 

Przypadek użycia logistyki 
medycznej opartej na UAS 

UAS traffic management Zarządzanie ruchem UAS 
Test field for drone airspace Pole doświadczalne dla 

przestrzeni powietrznej dla 
dronów 

FALKE FALKE 
UAS detection and counter 
measures at airports 

Środki wykrywania i 
przeciwdziałania UAS w portach 
lotniczych 

Supported by: Wsparcie: 
Federal Ministry of Transport 
and Digital Infrastructure 

Federalne Ministerstwo 
Transportu i Infrastruktury 
Cyfrowej 

on the basic of a decision by the 
German Bundestag 

na podstawie decyzji 
niemieckiego Bundestagu 

Projekt badawczy "Udveo" rzuca światło na uwarunkowania 
prawne i techniczne wdrożenia systemu UTM związane z 
praktyczną realizacją koncepcji U-Space w Niemczech. 
Jednym z celów projektu jest informatyczny system 
sterowania bezzałogowym ruchem lotniczym z elementami 
rejestracji, autoryzacji lotu, monitorowania i kontroli. W 
projekcie zostaną uwzględnione interesy wszystkich 
zaangażowanych stron i podmiotów, których on dotyczy 
(producenci, operatorzy, władze, ludność). 

Z projektem tym powiązany jest tematycznie projekt "U-
Space living lab" niemieckiego Federalnego Ministerstwa 
Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, który jest obecnie 
realizowany w porcie w Hamburgu. Ponieważ przestrzeń 
powietrzna Hamburga jest bardzo wymagająca, ministerstwo 
ma na celu udzielenie odpowiedzi na nierozstrzygnięte 
kwestie dotyczące integracji różnych zainteresowanych 
stron, takich jak operator, dostawca usług w przestrzeni 
powietrznej U-Space, dostawca wspólnych usług 
informacyjnych i władze lokalne. Pod koniec trwania projektu, 
niemiecka branża dronowa zostanie zaproszona do 
testowania i weryfikacji własnych technologii i urządzeń U-
Space w warunkach rzeczywistych. 

Wreszcie, projekt "FALKE" zajmuje się wykrywaniem i 
przechwytywaniem nie współpracujących dronów, zwłaszcza 

w pobliżu lotnisk. 

Oprócz tych przykładowych projektów, istnieje jeszcze wiele 
innych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w 
UAM. Aby wesprzeć tworzenie ekosystemu z różnymi 
kompetencjami UAM, Hamburg obserwuje krajobraz 
projektowy i finansuje nowe projekty, które wypełniają luki i 
angażują istniejące kompetencje z innych sektorów. 
Aktualnym przykładem jest projekt vertiportów realizowany 
przez dostawców usług inżynieryjnych, którzy tradycyjnie 
pracują dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. 

4.2.2 Region Akwizgran / MAHHL 
(Niemcy/Belgia/Holandia) 

Tradycyjnie Akwizgran jest znany jako silny ośrodek 
badawczy (Uniwersytet RWTH Akwizgranu, Uniwersytet 
Nauk Stosowanych Akwizgranu), szczególnie w odniesieniu 
do jego kompetencji inżynieryjnych. 

Miasto Akwizgran utrzymuje ścisłe kontakty partnerskie 
zarówno z instytucjami badawczymi, jak i z wieloma 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami na miejscu. Współpracują 
one ściśle w celu opracowania innowacyjnych technologii, 
które przyczynią się do rozwoju Akwizgranu w kierunku 
bardziej odpornego i neutralnego dla klimatu środowiska 
miejskiego - inteligentnego miasta. 

Cel, jakim jest dalszy rozwój innowacyjnego klastra 
lotniczego, jest wspierany również przez rząd Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Aby wzmocnić już i tak dynamiczny 
ekosystem start-upów, jak również silne środowisko 
badawcze, lokalni aktorzy współpracują ze sobą w ramach 
tak zwanych "sieci innowacji". Inicjatywa UAM jest jedną z 
nich. Obecnie działają dwie aktywne sieci innowacji: 
Erlebniswelt Mobilität Aachen, Urban Air Mobility Initiative. 

Granice państwowe stanowią szczególne wyzwanie dla 
omawianego regionu, jeśli chodzi o wdrażanie usług UAM. 
Ponadto sytuacja transgraniczna niesie ze sobą szereg 
wyzwań w zakresie mobilności, jeśli chodzi o połączenia 
miasta i szerzej rozumianego regionu, na przykład z portami 
lotniczymi. W Akwizgranie funkcjonuje wprawdzie SUMP, 
lecz temat UAM, choć obiecujący dla poprawy łączności 
miasta (patrz rys. 21), jest nadal traktowany jako projekt 
innowacyjny. Prowadzona jest regularna wymiana pomiędzy 
zespołem UAM w mieście a planistami mobilności SUMP w 
celu wyrażenia zainteresowania integracją UAM w ramach 
SUMP, jak tylko eksperymentalne i innowacyjne projekty 
UAM zaczną dojrzewać. 
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Rysunek 21: Badania i innowacje w Akwizgranie badające rolę UAM 
w poprawie łączności miasta i regionu (Źródło: Miasto Akwizgran / 
FEV Consulting) 

 

North Rhine-Westphalia is one 
of the most densely populated 
areas in Europe 

Nadrenia Północna-Westfalia 
jest jednym z najgęściej 
zaludnionych obszarów w 
Europie 

The SkyCab Air Taxi Service 
route network comprises 21 
routes between 9 cities 

Sieć tras SkyCab Air Taxi 
Service obejmuje 21 tras 
pomiędzy 9 miastami 

CITIES MIASTA 
AC Aachen AC Akwizgran 
BF Bielefeld BF Bielefeld 
BN Bonn BN Bonn 
CGN Cologne CGN Kolonia 
DOR Dortmund  DOR Dortmund  
DUS Düsseldorf DUS Düsseldorf 
ESS Essen ESS Essen 
MG Mönchengladbach MG Mönchengladbach 
MÜ Münster MÜ Münster 
AVERAGE TIME ADVANTAGE1 ŚREDNIA PRZEWAGA 

CZASOWA1 
20-30 min  20 - 30 min  
30-50min  30 - 50min  
>50 min >50 min 
1) Time advantage of air taxi 
service in comparison with cars 
and trains including first mile 
and last mile, process times, 
and under consideration of peak 
/ off-peak times 

1) Przewaga czasowa usługi 
taksówki lotniczej w porównaniu 
z samochodami i pociągami, w 
tym pierwsza i ostatnia mila, 
czas procesu, z 
uwzględnieniem godzin szczytu 
i poza szczytem 

Podmioty gospodarcze, naukowe i administracyjne z regionu 
MAHHL - koordynowane przez miasto Aachen - wspólnie 
określają kierunek i rozwój UAM. Celem jest pilotaż usług 
UAM, które zostały opracowane lokalnie, najpierw w regionie 
MAHHL, a następnie rozszerzenie udanych projektów w kraju 
i za granicą. Akwizgran jest jednym z pięciu niemieckich 
regionów pilotażowych Miejskiej Mobilności Powietrznej i 
ściśle współpracuje ze swoimi sąsiadami zza granicy: 
Maastricht, Hasselt, Heerlen i Liege. Mając na celu 
opracowanie i wdrożenie korzystnych społecznie 
innowacyjnych zastosowań lotniczych, przypadek 
zastosowania medycznego stanowi rdzeń inicjatywy lokalnej. 
Rysunek 22 ilustruje mapę drogową dla UAM na poziomie 
MAHHL ustanowioną od 2018 r., kiedy to region MAHHL 
przystąpił do UIC2. 

Rysunek 22: Mapa drogowa UAM w regionie transgranicznym 
MAHHL (Źródło: Miasto Aachen) 

 

Vision of UAM-MAHHL-Initiative Wizja Inicjatywy UAM-MAHHL 
Year Rok 
e.g., search and rescue 
missons 

np. misje poszukiwawcze i 
ratownicze 

e.g., commercial goods np. towary handlowe 
e.g., additional population 
groups 

np. dodatkowe grupy ludności 

Travel (Medical Personnel) Podróż (personel medyczny) 
Transport (Medical Goods) Transport (towary medyczne) 
Sighting (Operating Situations) Obserwacja (sytuacje 

operacyjne) 
Complexity (socio-
technological) 

Złożoność (społeczno-
technologiczna) 

Aachen bada również możliwość zastosowania taksówek 
powietrznych (eVTOLs) jako dodatkowego, uzupełniającego 
środka transportu. Poniżej przedstawiono główne obszary 
zainteresowania UAM i odpowiadające im projekty: 

Dostawa dronem 

• RescueCopter - Transport sprzętu medycznego 
(defibrylatorów itp.) do miejsc nagłych wypadków, aby 
zapewnić pierwszym respondentom niezbędny sprzęt. 
Integracja struktury komunikacyjnej z już wdrożonym 
telelekarzem. 

• GrenzRug - UAV wspomagający służby ratownicze w 
transgranicznych misjach poszukiwawczych i 
ratowniczych. W pełni zautomatyzowany lot statku 
powietrznego typu tilt-wing, wspomagający służby 
ratownicze nawet w trudnych warunkach pogodowych. 

• SAFIR-Med/LegalMed - transport materiałów 
medycznych (np. krew, próbki tkanek, narzędzia 
chirurgiczne) pomiędzy szpitalami w regionie MAHHL. 

Usługi taksówki powietrznej (eVTOL) 

• SkyCab - Rozwój społecznie użytecznej usługi 
taksówkowej z wykorzystaniem dronów, w tym projekt 
techniczny i stylistyczny, integracja z obecnymi i 
przyszłymi systemami mobilności. 

• Silent Air Taxi - Rozwój zrównoważonego, 
innowacyjnego samolotu na średnie dystanse. 
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4.2.3 Miasto Trikala, Grecja 

Miasto Trikala zajmuje się UAM jako projektem 
innowacyjnym; jako taki UAM nie jest bezpośrednio brany 
pod uwagę w bezpośredniej pracy miasta nad SUMP. W 
rzeczywistości, miasto bada innowacyjne aspekty UAM, aby 
odpowiedzieć na potrzebę natychmiastowej dostępności do 
pilnych leków poprzez przyszłą, zdalną usługę UAM. Trikala 
uczestniczy w projekcie Harmony (zob. załącznik), w ramach 
którego opracowano pilotażowy projekt UAM, 
skoncentrowany na dronach, dotyczący logistyki medycznej. 
Eksperymentalny pilotaż obejmuje usługę dostarczania 
leków dronem z centrum miasta do aptek na okolicznych 
obszarach wiejskich, mającą na celu zaspokojenie przede 
wszystkim pilnych potrzeb osób starszych i innych słabszych 
grup społecznych o ograniczonym dostępie do usług 
mobilnościowych. 

Usługa UAM, która mogłaby zostać opracowana na 
podstawie doświadczeń z projektu pilotażowego Harmony, 
może potencjalnie poprawić codzienne życie obywateli 
poprzez skrócenie czasu dostawy, zmniejszenie kosztów 
operacyjnych i działanie w bezpieczniejszy sposób, promując 
w razie potrzeby dystans społeczny, jak w kontekście blokad 
COVID-19. 

4.2.4 Miasto Turyn, Włochy 

Turyn stanowi kolejny przykład podejścia oddolnego, które 
opiera się na żywych laboratoriach i projektach 
eksperymentalnych. 

Turyn jest jednym z najbardziej innowacyjnych i pro-
aktywnych miast w Europie. W 2016 roku miasto uruchomiło 
pierwsze żywe laboratorium, które dzięki aktywacji 29 
projektów dotyczących różnych obszarów, takich jak 
środowisko, mobilność i turystyka, stało się pierwszą 
przestrzenią miejską w Turynie poświęconą innowacjom i 
inteligentnemu miastu. "Torino City Lab" (Rysunek 23) jest 
więc ewolucją Torino Living Lab, mającą na celu 
przekształcenie terytorium miasta w zawsze otwarte "żywe 
laboratorium". Torino City Lab (TCL) działa w bardzo 
dynamicznym środowisku. 

Rysunek 23: Torino City Lab (TCL) - przekształcenie terytorium 
miasta w zawsze otwarte żywe laboratorium (Źródło: Miasto Turyn) 

 

TORINO CITY LAB TORINO CITY LAB 
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AI SZTUCZNA INTELIGENCJA 
SCIENCE DISTRICT DZIELNICA NAUKOWA 
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+CIM 4.0 +CIM 4.0 
HEALTH DISTRICT OKRĘG ZDROWIA 

Misją TCL jest ułatwienie testowania w warunkach 
rzeczywistych innowacyjnych rozwiązań będących 
przedmiotem zainteresowania publicznego. W kwestii 
dronów, Dora Park został zidentyfikowany jako obszar 
testowy dla operacji dronowych - pod nazwą DORALab. Jest 
to obszar optymalny ze względu na swoje położenie, warunki 
bezpieczeństwa i infrastrukturę technologiczną. DORALab 
ma na celu promowanie i wspieranie rozwoju działań 
testowych w zakresie technologii wykorzystywanych do lotów 
bezzałogowych statków powietrznych (Rysunek 24), 
przyczyniając się w ten sposób do promowania badań w 
dziedzinie zdalnie sterowanych samolotów i rozwoju sektora, 
takiego jak sektor lotniczy, strategicznego dla systemu 
gospodarczego terytorium Turynu. 

Rysunek 24: Turing COD - DORALab. Projekt wykonany przez Elite 
Consulting SRL (Dealer DJI) (Źródło: Miasto Turyn) 

 

Urban air mobility Miejska mobilność powietrzna 

Innowacyjne doświadczenia związane z 5G (patrz rys. 25) w 
UAM są obecnie w toku. 
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Rysunek 25: Przykład eksperymentów z dronami w Turynie (Źródło: 
www.eliteconsulting.it) 

 

Jednym z celów eksperymentu jest dostarczenie trzech 
dronów typu Mavic Pro do testowania przez Policję Miejską 
w Turynie oraz pomoc w utworzeniu jednostki ds. dronów. 

Inne eksperymentalne projekty to: 

• Tim/Seykei: monitoring rzek za pomocą dronów, 
czujników i rekonstrukcji 3D z wykorzystaniem analizy 
big data. 

• Leonard - Eksperymenty logistyki ostatniej mili z 
transportem przedmiotów o wadze <25 kg przy użyciu 
dronów (Sumeri Project). 

• Skypersonic Turin - Uruchomienie transatlantyckiego 
eksperymentalnego projektu inspekcji wnętrz i 
kanalizacji w Detroit w BLVOS (Beyond Visual Line of 
Sight - poza linią widoczności) przy użyciu specjalnych 
dronów zdalnie sterowanych z Turynu. 

• Usługa monitoringu terytorialnego (Rysunek 26) z 
patrolami dronowymi w parkach i na terenach zielonych. 

Rysunek 26: Dron patrolujący w dzień i w nocy parki i tereny zielone 
(Źródło: Miasto Turyn) 

 

• CTE Next - W 2021 r. Turyn rozpoczął projekt CTE 
Next, program transferu technologii i innowacji, 
finansowany przez włoskie Ministerstwo Rozwoju 
Gospodarczego w celu wspierania tworzenia 
infrastruktury technologicznej i ekosystemów 
przedsiębiorczości dla inteligentnych miast. Obszary 
strategiczne CTE Next obejmują: Smart Road, Urban 
Air Mobility, Industry 4.0 oraz Innovative Urban 
Services. 

• SkyGate - projekt (Rysunek 27) został przedstawiony 
na posiedzeniu Komisji Specjalnych Smart City i 

Urbanistyki w dniu 15 kwietnia 2021 roku. SkyGate 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
najważniejszego w regionie ośrodka przemysłowego 
przemysłu lotniczego, w sercu tkanki miejskiej 
Piemontu, w przyszłym "Aerospace City" w Turynie. 
Paolo Pari, prezes i dyrektor generalny DigiSky srl i 
współzałożyciel Always srl, wyjaśnił na forum Komisji: 
"Przedsięwzięcie utworzono w celu ożywienia terenu 
lotniska w Turynie i zachęty do transportu osób i 
towarów drogą powietrzną przy użyciu eVTOL-i 
(samolotów pionowego startu i lądowania z napędem 
elektrycznym) oraz dronów. Ponadto, we współpracy z 
Politechniką Turyńską, zamierza oferować usługi 
akceleracji dla przedsiębiorstw i certyfikowanych służb 
lotniskowych, a także szkolić specjalistów pracujących 
w tym sektorze. Wykorzystanie doświadczenia i 
międzynarodowej historii Turynu w dziedzinie 
przemysłu lotniczego i samochodowego. Celem jest 
stworzenie modelu dla wzrostu i rozwoju mobilności 
lotniczej, który może być powielany w innych częściach 
świata. 

Rysunek 27: Konsorcjum projektu SkyGate w rejonie lotniska w 
Turynie (Źródło: Miasto Turyn) 

 

Opisane w niniejszej części prace dotyczące postępów 
miasta Turyn w sferze UAM pokazują, że miasto ma ambitne 
plany, aby stać się europejskim liderem w UAM. W 
rzeczywistości Turyn jest pierwszym miastem, które oferuje 
"kompletny ekosystem eVTOL dedykowany usługom UAM". 
Chociaż Turyn poczynił znaczne postępy w zakresie UAM, to 
jednak z dwóch powodów nie włączył jeszcze w pełni UAM 
do procesu SUMP. Po pierwsze, prace nad UAM są wciąż na 
bardzo wczesnym etapie innowacji i eksperymentów; a po 
drugie, miejski SUMP został dopiero niedawno, bo latem 
2021 roku, przyjęty przez metropolię Turynu. 

4.2.5 Miasto Ingolstadt, Niemcy 

Miasto Ingolstadt stanowi kolejny przykład podejścia 
oddolnego, które opiera się na żywych laboratoriach i 
projektach odkrywczych, eksperymentalnych, jak pokazano 
na Rysunku 28. W tym celu nie stworzono jeszcze 
formalnych powiązań z opracowaniem SUMP. W Ingolstadt 
obowiązuje jednak Plan Rozwoju Transportu, który jest 
nadrzędną, koncepcyjną wytyczną dla planowania transportu 
w mieście Ingolstadt i służy jako podstawa do podejmowania 
decyzji w ramach polityki miejskiej. Na docelowy rok 2025 
określa on wytyczne polityki transportowej i cele działania na 
następne 10 do 15 lat. UAM nie jest jeszcze rozpatrywany w 
ramach planu rozwoju transportu. Będąc innowacyjną gałęzią 
techniki, zagadnienia związane z miejską mobilnością 

http://www.eliteconsulting.it/
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powietrzną są prowadzone i koordynowane przez Wydział 
Gospodarki Miasta Ingolstadt, natomiast fachową wiedzę 
zapewniają wyspecjalizowane urzędy (np. Wydział Rozwoju 
Miasta). 

Ingolstadt koncentruje się na stworzeniu ekosystemu, który 
umożliwia rozwój i testowanie aplikacji UAM. Dlatego też 
rozważa się wiele przypadków użycia (Rysunek 28). 

Rysunek 28: Eksploracyjny przypadek zastosowania UAM w 
mieście Ingolstadt i w jego szerszym regionie (Źródło: Miasto 
Ingolstadt) 

 

Passenger Transport Transport pasażerski 
Public Safety and Order Bezpieczeństwo i porządek 

publiczny 
URBAN AIR MOBILITY 
INGOLSTADT 

MIEJSKA MOBILNOŚĆ 
POWIETRZNA 
INGOLSTADT 

Medical Operations Operacje medyczne 

Ponadto w Ingolstadt utworzono inkubator i akcelerator dla 
przedsiębiorstw oferujących technologie lub usługi dla 
mobilności trzeciego wymiaru (brigkAir). Kontrolowana przez 
wojsko przestrzeń powietrzna nad Ingolstadt oferuje 
wyjątkowe możliwości testowania zastosowań UAM. 
Ośrodek wojskowy na południe od Ingolstadt dysponuje 
wieloletnią wiedzą specjalistyczną w zakresie testowania 
nowych technologii przestrzeni powietrznej i wraz z lokalnymi 
partnerami stworzył otwarte środowisko eksperymentalne w 
celu stworzenia stanowiska badawczego dla zastosowań 
cywilnych. 

Ingolstadt rozwinął i z powodzeniem utrzymuje od 2018 r. 
bardzo dużą sieć partnerów akademickich, przemysłowych i 
instytucjonalnych w ramach swojej Inicjatywy UAM Ingolstadt 
(utworzonej w 2018 r., gdy miasto przystąpiło do UIC2). Do 
dnia dzisiejszego sieć rozrosła się do ponad 80 członków. 
Inicjatywa ta przyczyniła się do pozyskania środków 
finansowych na szczeblu krajowym (Bawaria) i federalnym. 
Ingolstadt jest dziś postrzegane jako miasto pionierskie w 
zakresie UAM, zarządzające różnorodnym portfolio 

 
43 Janotta, F., Peine, L. & Hogreve, J. (2021): Public opinions on Urban 

Air Mobility - The significance of contributing to the common good. 
OSF Preprints, 5 maja 2021 r. DOI: 

projektów związanych z UAM oraz z akceptacją społeczną i 
integracją z systemami mobilności, jak pokazano w Tabeli 3. 

Tabela 3: Portfolio projektów związanych z UAM, realizowanych w 
Ingolstadt i regionie. 

Tytuł projektu Cel 

GABi 
(zakończone) 

Identyfikacja kluczowych czynników i barier 
dla indywidualnej i społecznej akceptacji 
zastosowań UAM oraz wczesne 
zaangażowanie społeczeństwa. 

FreeRail 
(w toku) 

Badania nad w pełni zautomatyzowanym 
systemem opartym na dronach do cyfrowej 
kontroli roślinności i rejestracji szkód po 
gwałtownych zjawiskach pogodowych wzdłuż 
sieci torów Deutsche Bahn. 

MEDinTime 
(w toku) 

Opracowanie rozwiązania umożliwiającego 
szybkie dostarczanie leków dla przychodni 
podstawowej opieki zdrowotnej z centralnej 
apteki dużej przychodni za pomocą 
zautomatyzowanego systemu UAS. 

InCity TakeOff 
(w toku) 

Oparta na sztucznej inteligencji analiza 
wymagań dla wykorzystania i integracji 
vertiportów i vertistopów w Ingolstadt w 
oparciu o praktyczne planowanie na 
przykładzie nowego dworca głównego w 
Ingolstadt. 

W INCityTakeOff miasto Ingolstadt troszczy się o względy 
urbanistyczne, parametry budowlane oraz udział 
użytkowników i mieszkańców. Pozostali partnerzy wnoszą do 
projektu swoją wiedzę na temat samolotów, symulacji i 
wykorzystania sztucznej inteligencji. Teoretycznie 
planowana lokalizacja vertiportu znajduje się na dworcu 
głównym miasta Ingolstadt, gdzie można przesiąść się do 
pociągu lub autobusu. Projekt skupia się jednak nie tylko na 
potrzebach użytkowników, ale także na wpływie na 
okolicznych mieszkańców - na przykład na hałas. 

Projekt GABi dotyczył aspektów społecznych UAM. Głównym 
celem było znalezienie czynników wpływających na 
akceptację UAM oraz promowanie udziału obywateli w 
rozwoju i wprowadzaniu aplikacji UAM. Wyniki (Rysunek 29) 
dostarczają spostrzeżeń na temat projektowania różnych 
form zaangażowania i uczestnictwa obywateli. Jednym z 
kluczowych wniosków było to, że szczególnie aplikacje, które 
służą dobru wspólnemu są uważane za użyteczne, podczas 
gdy nadal istnieje sceptycyzm co do przypadku zastosowania 
w transporcie pasażerskim. Jest to również ściśle związane 
z kwestiami bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby tworzyć 
aplikacje UAM wspólnie z potencjalnymi użytkownikami i 
społeczeństwem, dając im możliwość zapoznania się z nową 
technologią, jak również aby umożliwić dostawcom UAM 
stworzenie produktu, który zaspokaja potrzeby społeczne.43 
 

https://doi.org/10.31219/osf.io/m62yd  

https://doi.org/10.31219/osf.io/m62yd
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Rysunek 29: Ocena różnych przypadków użycia według grup wiekowych 5 (Źródło: Janotta et al (2021)) 

 

Evaluation* of different use cases by age group Ocena* różnych przypadków użycia według grup wiekowych 
Age groups: Grupy wiekowe: 
Surveillance in the event of natural disasters Nadzór w przypadku klęsk żywiołowych 
Emergency service Służba ratownicza 
Surveillance for forestry and agricultural purposes Nadzór dla celów leśnictwa i rolnictwa 
Police operations Działania policji 
Medical transports Transporty medyczne 
Traffic monitoring Monitorowanie ruchu drogowego 
Package and goods delivery Dostarczanie paczek i towarów 
Passenger transport Transport pasażerski 
*Assessed on a scale of 1 to 7 *Oceniane w skali od 1 do 7 

 

4.3 Podejście od podstaw 

4.3.1 Przypadek Metropolii GZM 

Kilka faktów dotyczących GZM w kontekście UAM 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to silnie 
zurbanizowany i policentryczny obszar metropolitalny 
skupiający 41 miast i gmin w południowej Polsce 
(województwo śląskie), zamieszkały przez ponad 2,2 mln 
osób. 

Metropolia GZM położona jest w korytarzu TEN-T Bałtyk 
Adriatyk, na głównych szlakach krajowych i 
międzynarodowych, zarówno drogowych jak i kolejowych. 
Mobilność pomiędzy miastami w obrębie konurbacji jest 
wysoka i w dużej mierze zdominowana przez samochody. 

GZM i jej transport towarowy (jest to polskie zagłębie 
przemysłowe) przyczynia się do wzmożenia ruchu 
drogowego w regionie. Oprócz wyzwań związanych ze 
wspólnym rozwojem i integracją, konurbacja boryka się 
również z pogarszającymi się warunkami środowiskowymi, 
które należą do najgorszych w Europie. 

Wspólne podejście GZM do planowania mobilności 
miejskiej i miejskiej mobilności powietrznej 

Wdrażanie zrównoważonego transportu jest jednym z 
flagowych zadań GZM. Każdego dnia tysiące mieszkańców 
Metropolii GZM i jej okolic pokonuje różne trasy i podróżuje 
na różne sposoby. Dlatego w GZM innowacyjne rozwiązania 
są postrzegane jako możliwość przezwyciężenia niektórych 
z tych wyzwań, np. zintegrowany system biletowy w 
transporcie publicznym na całym obszarze metropolitalnym 
w celu zwiększenia liczby pasażerów. 

Rozumiejąc rolę, jaką mogą odegrać inne innowacje, 
wszystkim działaniom związanym z UAV przyświeca 
założenie, że proaktywne podejście miast do rozwoju UAM 
dzisiaj jest warunkiem koniecznym dla prawdziwie 
zrównoważonej mobilności jutra (Rysunek 30). 
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Rysunek 30: Ekosystem UAM GZM (Źródło: GZM 

 

4 I GZM cities and communes 
2.200.000 citizens 

41 miast i gmin GZM  
2.200.000 mieszkańców 

Polish UAV manufacturers Polscy producenci UAV 

Takie podejście jest dodatkowo poparte liczbami. Według 
analiz przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Polski Instytut Ekonomiczny w Białej Księdze Rynku 
Bezzałogowych Statków Powietrznych, wartość rynku 
dronów do 2026 roku wyniesie 3,26 mld zł, ale efekt dla całej 
gospodarki może wynieść nawet 576 mld zł, według 
scenariusza umiarkowanego. 

O dużym potencjale rozwojowym dronów w Polsce świadczy 
również obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby 
użytkowników dronów. W latach 2013-2018 Urząd Lotnictwa 
Cywilnego wydał prawie 10 tys. świadectw kwalifikacji dla 

operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a na 
koniec 2020 r. liczba operatorów posiadających świadectwa 
kwalifikacji wyniosła ponad dwadzieścia jeden tysięcy. Od 31 
grudnia 2020 roku do połowy marca 2021 roku w 
elektronicznym systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
zarejestrowanych zostało ponad pięćdziesiąt tysięcy 
operatorów UAV (którzy przeszli podstawowe szkolenie 
wymagane przez nowe przepisy unijne). 

Zgodnie z cyklem SUMP, od etapu wstępnego przygotowania 
i analizy, kluczowym działaniem GZM jest zapewnienie 
politycznej i instytucjonalnej własności. 

Wychodząc naprzeciw potencjałowi rozwoju wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych (UAV), przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i akceptacji 
społecznej, GZM prowadzi swoją działalność wielotorowo, 
uczestnicząc w ciągłej wymianie doświadczeń oraz 
korzystając z zasobów poszczególnych elementów 
ekosystemu dronowego. 

Na poziomie lokalnym takie działania zostały wpisane do 
strategicznego programu działań GZM, zapewniając środki 
budżetowe w kolejnych latach. Na poziomie ponadlokalnym 
powstał program Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, 
który następnie został włączony do większego programu 
"Żwirko i Wigura" i umieszczony w "Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju" polskiego rządu w perspektywie 
2030 roku (patrz rys. 31). Stanowi to silny mandat do 
prowadzenia prac w tym obszarze ze względu na fakt, że 
program jest wysoce konceptualny i wykracza poza obecne 
możliwości (nie rozwiązuje bezpośrednio problemów tu i 
teraz). 
 

Rysunek 31: Synergie w ramach polskiego ekosystemu UAM (Źródło: GZM 
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SYNERGY OF EXPERIENCES FOR U-SPACE SYNERGIA DOŚWIADCZEŃ DLA PRZESTRZENI U-SPACE 
ULC ULC 
PAŻP PAŻP 
GZM GZM 
ILOT ILOT 
PG PG 
MI MI 
o Development of legal conditions for UAVs. 
o Support for educational activities and R&D. 

o Opracowanie warunków prawnych dla bezzałogowych statków 
powietrznych. 

o Wsparcie dla działań edukacyjnych i B+R. 
o Airspace supervision. o Nadzór nad przestrzenią powietrzną. 
o Modeling cities ready for drones. 
o Demonstrations of UAV services. 
o Support for tests and pilots. 

o Modelowanie miast gotowych na przyjęcie dronów. 
o Demonstracje usług świadczonych przez UAV. 
o Wsparcie dla testów i pilotażu. 

o R&D works and projects. 
o UAV test pilots. 
o Technology security tests. 
o Implementation support. 

o Prace B+R i projekty. 
o Piloci testowi UAV. 
o Testy bezpieczeństwa technologii. 
o Wsparcie w zakresie wdrażania. 

o UAV tests in critical infrastructure conditions. o Testy UAV w warunkach infrastruktury krytycznej. 
o Coordination of CEDD's activities under the Żwirko Wigura 

Program. 
o Koordynacja działań CEDD w ramach programu "Żwirko Wigura". 

 

Plan zaangażowania zainteresowanych stron i obywateli 

Postrzegając miasta stowarzyszone jako wartość i wspólną 
przestrzeń, podczas pracy nad rozwojem UAM w GZM 
zdefiniowaliśmy potrzebę wczesnego zaangażowania 
obywateli. Osiąganie celów przez GZM powinno być 
podyktowane korzyściami dla zamieszkujących rejon 
mieszkańców, dlatego też wszelkie rozważania na temat 
realizacji UAM i SUMP muszą na każdym kroku dobrze 
odpowiadać na wymagania tych interesariuszy. 

Realizując zadania z zakresu rozwoju bezzałogowych 
statków powietrznych w miastach, stosowaliśmy 
partycypacyjne metody wypracowywania wniosków i 
wytycznych, angażując przedstawicieli instytucji publicznych 
(miasta), ośrodków badawczych (uczelnie), instytucji 
naukowych (eksperci w danej dziedzinie) czy niezależnych 
ekspertów, a na koniec staraliśmy się skonfrontować wyniki 
z przedstawicielami przemysłu i potencjalnym klientem. 

Pierwszym krokiem w tym zakresie było zainicjowanie prac 
Metropolitalnego Zespołu UAM złożonego z interesariuszy 
miejskich, pomyślanego jako narzędzie do pozyskiwania 
"ambasadorów dronów" wśród władz zrzeszonych miast - 
potencjalnych odbiorców usług dronowych i liderów opinii 
publicznej. 

Już na wczesnym etapie współpracy ujawniły się następujące 
wnioski. Praca przedstawicieli władz lokalnych nad 
koncepcjami rozwoju przyszłej mobilności i przyszłego 
bezpieczeństwa, które nie są ujęte w zadaniach miejskich, 
jest znacznie utrudniona. Wskazano na trudności w 
przypisaniu pracowników poszczególnych działów do prac 
zespołu. W niektórych przypadkach urzędy nie podjęły 
współpracy, nie widząc miejsca na tego typu zadania w 
swoich kompetencjach. Zauważono również, że w 
poszczególnych miastach do współpracy oddelegowano 
przedstawicieli różnych wydziałów, w niektórych 
przypadkach związanych np. z geodezją czy urbanistyką, w 
innych np. z zarządzaniem kryzysowym. 

Ograniczone zainteresowanie miast wynikało również z 
niedostatecznej wiedzy i braku dostępu do realnych wdrożeń 
dronów i technologii dostępnych w Polsce. Przedstawiono 
również różne obawy, w tym dotyczące bezpieczeństwa 

nowych technologii, które stanowią bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego, a także obawy dotyczące prywatności 
mieszkańców. 

Poza aspektem akceptacji społecznej, przedstawiciele władz 
lokalnych wahali się co do realnych możliwości 
wydatkowania środków publicznych ze względu na brak 
wytycznych i przykładów dla tego typu zamówień 
publicznych. 

Naturalną konsekwencją powyższych analiz był projekt U-
Space Katowice, w ramach którego podjęto współpracę z 
przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice w zakresie 
identyfikacji wyzwań i problemów w procesie przygotowania 
miasta do obsługi dronów w obszarach gospodarki 
przestrzennej - urbanistyki, zarządzania przestrzenią, 
zarządzania ryzykiem. 

Bieżąca współpraca obejmuje zarówno konsultacje 
indywidualne, jak i warsztaty z zainteresowanymi stronami. 
Efekty przemyśleń stały się podstawą do stworzenia 
podręcznika dla miast w wyżej wymienionym temacie. 

Omówienie scenariuszy z obywatelami i 
zainteresowanymi stronami 

GZM, pragnąc realnie wspierać rozwój procesów UAM, 
zdecydował się na przeprowadzenie pilotażowego projektu 
oczekiwanej przez miasta i gminy usługi UAM, który miałby 
zostać wdrożony w co najmniej dwóch z nich. 

Urzędnicy z takich miast jak Katowice, Sosnowiec, Będzin, 
Dąbrowa Górnicza Mikołów, Łaziska Górne, Zabrze i Gliwice 
pracowali w ramach cyklu warsztatów online 
zorganizowanych wspólnie z międzyresortowym zespołem 
GovTech Polska", działającym przy Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem spotkań było nie tylko zidentyfikowanie 
rzeczywistych potrzeb samorządów, lecz także określenie 
szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych (UAV) oraz wskazanie 
technicznych, organizacyjnych i prawnych możliwości 
świadczenia konkretnych usług publicznych z 
wykorzystaniem dronów. 

W II fazie warsztatów, rozpoczętej w kwietniu 2021 roku, 
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uczestnicy podjęli wyzwanie stworzenia koncepcji 
monitoringu dla służby publicznej ochrony środowiska z 
wykorzystaniem UAV, który w innowacyjny sposób będzie w 
stanie zaspokoić potrzeby samorządu. 

 

Określenie źródeł informacji i współpraca z właścicielami 
danych 

Ważną częścią prac nad wprowadzeniem UAM jest usunięcie 

przeszkód, które mogłyby powstrzymać naszych partnerów w 
osiągnięciu ich celów. Czasami dobre rozwiązanie jest już 
wdrożone, lecz interesariusze nie są tego świadomi; w takich 
przypadkach wystarczy upewnić się, że wszyscy są świadomi 
korzyści, jakie niesie ze sobą dane rozwiązanie. 

Wśród wielu pozytywnych aspektów współpracy w ramach 
CEDD należy wymienić bezpośredni dostęp do wiedzy i 
rozwiązań technologicznych partnerów ze wszystkich 
obszarów ekosystemu dronowego. Jednym z zasobów 
wykorzystywanych do badań i wdrożeń przez wszystkich 
partnerów jest PANSA-UTM. 

System Pansa-UTM umożliwia szybką, cyfrową koordynację 
lotów UAV w Polsce. Pomaga on operatorom dronów 
sprawdzić możliwość lotu na danym obszarze (patrz Rysunek 
32), złożyć cyfrowo plan lotu i uzyskać zgodę na lot, jeśli nie 
zagraża on bezpieczeństwu załogowych statków 
powietrznych. Dla kontrolerów ruchu lotniczego, Pansa-UTM 
dostarcza informacji o lotach dronów planowanych w pobliżu 
międzynarodowych lotnisk (CTR) wraz z prostymi 
komunikatami o autoryzacji/braku autoryzacji. Kontroler 
posiada również narzędzia dynamicznego geofencingu i 
może tworzyć strefy alarmowe, które nakazywałyby pilotom 
dronów lądowanie. 
 

Rysunek 32: Przykład zarządzania operacjami w miejskiej przestrzeni powietrznej (np. zezwoleniami na lot) w systemach PANSA-UTM (Źródło: 
PansaUTM) 

 

PANSA UTM PANSA UTM 
DTM | DRONE TRAFFIC MAGANEMENT DTM | ZARZĄDZANIE RUCHEM DRONÓW 
Town buildings Budynki miejskie 
Prison Więzienie 
Mass event Impreza masowa 
Park Park 
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Landmarks Punkty orientacyjne 
Airport Port lotniczy 
PansoUTM supports the risk assessment PansoUTM wspiera ocenę ryzyka 
MORE VIDEOS WIĘCEJ FILMÓW 
Play(k) Odtwarzaj(k) 

 

System ten obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę (Rysunek 
33) i jest pierwszym europejskim systemem UTM 
certyfikowanym do codziennego operacyjnego 
wykorzystania. Za pomocą kilku kliknięć można zdefiniować 
obszar odpowiedzialności Lokalnej Jednostki 
Administracyjnej (LAU), takiej jak miasto lub park narodowy, 
co pozwala na równoległe wydawanie zezwoleń na loty za 
pomocą wspólnego interfejsu. 

Rysunek 33: PANSA-UTM obejmująca całą Polskę (Źródło: 
PansaUTM) 

 

Utworzenie struktur roboczych. Utworzenie 
podstawowego zespołu międzywydziałowego 
Powiązanie z innymi procesami planowania 

Mając na uwadze, że GZM została powołana do realizacji 
projektów wykraczających poza jedno miasto i 
wykorzystujących nowe rozwiązania i technologie w celu 
lepszego wykorzystania potencjału regionu, bazując na 
unikalnej sytuacji powołania niemal w tym samym czasie 
zespołów GZM SUMP i UAM, a także wspomnianym wyżej 
potencjale współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego 
Demonstratora Dronów (CEDD), dodatkowo wskazuje to na 
konieczność powiązania z różnymi procesami planistycznymi 
i współpracy z różnymi grupami interesu, podmiotami i 
organizacjami, do czego przyczynia się Metropolia GZM i 
Subregion Centralny Województwa Śląskiego. Wspólne 
wysiłki, podczas pracy nad koncepcją współzależności 
pomiędzy UAM i SUMP, doprowadziły do zidentyfikowania 
białych plam w procesach oraz do uzgodnienia wspólnych 
definicji zjawisk leżących u ich podstaw (nawet jeśli 
początkowo wydawało nam się, że wszystko rozumiemy tak 
samo). Tworzenie zespołów międzyorganizacyjnych, takich 
jak zespół powołany do pracy nad niniejszym dokumentem, 
pomaga w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami silosów 
organizacyjnych. Istnieją więc możliwości szybkiego 
powiązania działań i uzyskania większej synergii. 

Mając na uwadze, że zainteresowanie miast powinno 
wykraczać poza bieżące zadania i doraźne problemy, 
dołożyliśmy starań w celu zwiększenia świadomości 
długofalowych korzyści płynących z podejmowania działań 
na SUMP i UAM. Aby to osiągnąć, postanowiliśmy w każdym 
z miast wyłonić urzędnika, który włączy się w naszą pracę i, 
co szczególnie ważne na pierwszych etapach, będzie 
ambasadorem Zespołu Metropolitalnego dla działań UAM. 

Rozważenie możliwości uzyskania wsparcia 
zewnętrznego 

Metropolia GZM od początku swojego istnienia, oprócz 
wykonywania przewozów pasażerskich, realizuje zadania 
związane ze zrównoważoną mobilnością miejską jako jedno 
ze swoich zadań statutowych. Mając na uwadze swoją 
kluczową rolę w ekosystemie zrównoważonej mobilności 
oraz znaczący brak analizy jakościowej jako punktu wyjścia 
do opracowania SUMP, Metropolia GZM wraz z 
Subregionem Centralnym Województwa Śląskiego 
przystąpiła do pilotażowego programu Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie otrzymała 
wsparcie ekspertów JASPERa. 

Jako obszar metropolitalny, GZM korzysta również z udziału 
w projektach Horyzontu 2020, np. Harmony lub Assured-
UAM. Dzięki współpracy międzynarodowej, dostępowi do 
najlepszych praktyk innych partnerów, a także podziałowi 
zadań m.in. pomiędzy różnych interesariuszy Harmony, 
możliwe jest podejmowanie złożonych działań, takich jak 
planowanie rekomendacji dla zaktualizowanego SUMP, które 
mogą odzwierciedlać potencjał nowych technologii i 
złożoność całego powiększonego obszaru metropolitalnego. 
Wiedza na temat testowania dronów i pojazdów 
autonomicznych ma na celu wsparcie w przyszłych 
demonstracjach planowanych w GZM. Ponadto, projekt 
umożliwi owocną wymianę wiedzy i doświadczeń GZM z 
innymi miastami. 

GZM czerpie korzyści zarówno z projektu Harmony, jak i 
Assured-UAM, rozwijając swe doświadczenie organizacyjne 
i umiejętności zarządzania w ramach programu Horyzont 
2020. Powyższą wiedzę, kompetencje i doświadczenie GZM 
zamierza wykorzystać przy realizacji innych 
międzynarodowych projektów tego typu, np. kolejnych 
projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 
Europa, międzynarodowych konsorcjów, a wśród nich 
społeczności - UIC2 (Urban Air Mobility Initiative Cities 
Community). GZM zamierza również wykorzystać rezultaty 
ww. projektów do realizacji własnych projektów na rzecz 
włączenia dronów w mobilność miejską, aspirując do pozycji 
pierwszego wyboru w Polsce w zakresie rozwoju 
nowoczesnej mobilności miejskiej, w tym mobilności 
bezzałogowej. 
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Analiza i rozwój strategii 

O aktywnym zaangażowaniu Metropolii GZM w proces 
wdrażania usług dronowych dla miast świadczy wpisanie 
rozwoju tego typu usług do Programu Działań Strategicznych 
Metropolii GZM do 2022 roku. 

Na płaszczyźnie lokalnej, korzystając z różnorodności 
infrastrukturalnej i przyrodniczej 41 miast i gmin, GZM 
prowadzi swoją działalność w zakresie mobilności i UAV we 
współpracy z miastami stowarzyszonymi. 

Ocena możliwości i zasobów. Ocena wymogów 
planowania i określenie zakresu geograficznego 
("funkcjonalny obszar miejski") 

Pojęcie mobilności, w rozumieniu GZM, jest znacznie 
szersze niż sam transport czy przemieszczanie się z punktu 
A do B. Mobilność to zbiór wszystkich elementów naszego 
przemieszczania się i wszystkich cech, które na nie 
wpływają. Mówimy nie tylko o różnych środkach transportu, 
lecz także o sposobach ich używania i doświadczania, wraz 
z potrzebami, emocjami i sposobami myślenia, które się za 
nimi kryją, a także - co ważne - sposobami zarządzania 
mobilnością. 

Metropolia GZM reprezentuje 41 miast i gmin o bardzo 
zróżnicowanym charakterze, zarówno pod względem 
powierzchni i rodzaju zabudowy, ale także różnych sposobów 
zarządzania, których cele i strategie rozwoju nie zawsze są 
idealnie zbieżne. Daje to możliwość sprawdzenia, jakie są 
rzeczywiste bariery w akceptacji usług dronowych, jakie są 
możliwości wynikające z integracji tych rozwiązań dla 
różnych miast i gmin, czy też jak zmienia się nastawienie 
mieszkańców w zależności od postrzegania działań ich 
miasta. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia globalnych i lokalnych 

ekosystemów, które są kluczową determinantą Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii GZM i 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 
zakładamy, że w zakresie przepustowości i zarządzania 
zasobami transport powinien jak najefektywniej służyć 
zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. 

Taki kierunek działań uspójnia mobilność, co znajduje 
odzwierciedlenie w celach szczegółowych SUMP, takich jak: 
bezpieczeństwo, pewność, efektywność, zwartość, 
sprawiedliwość, zdrowotność, dostępność, dbałość o 
środowisko, bliskość i jednolitość. 

Zespół pracujący nad SUMP dla Metropolii GZM i Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego jako cel i ideę 
przewodnią przyjął rekomendacje rozwiązań, które 
gwarantują lepsze wykorzystanie zasobów (istniejącego) 
systemu, a nie jego rozbudowę. 

4.3.2 Miasto Oulu, Finlandia 

Miasto Oulu z powodzeniem wdraża strategię UAM w celu 
dostosowania jej do zasad Planu Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej. Głównym celem podejścia SUMP w Oulu jest, aby 
50% ruchu w mieście odbywało się w oparciu o 
zrównoważone rozwiązania. Oznacza to poszukiwanie 
nowych opcji i optymalizację, sponsorowanie ruchu 
rowerowego i pieszego oraz wspieranie innych 
zrównoważonych środków i sposobów transportu. Rada 
Miejska zatwierdziła niedawno SUMP dla miasta Oulu. 

W latach 2019-2020 miasto Oulu zbadało istniejący zakres 
wymagań i przewidywanych wyzwań oraz oceniło możliwości 
i zasoby. Z początkiem 2020 r. powstała inicjatywa 
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strategiczna UAM Oulu44, kierowana przez zespół złożony z 
przedstawicieli wiodących organizacji badawczych i miasta 
Oulu. Od tego czasu zespół odbywa cotygodniowe spotkania, 
na których omawiane i planowane są sprawy związane z 
UAM. Przystąpienie do inicjatywy UIC2 stanowiło duży 
impuls dla procesów planistycznych w mieście Oulu. 
Wymiana informacji i doświadczeń oraz procesy współpracy, 
które zostały osiągnięte dzięki społeczności UIC2, są bardzo 
cenne. 

Polityczna i instytucjonalna własność jest zapewniona 
poprzez organizację BusinessOulu45, która jest częścią 
struktury organizacyjnej miasta Oulu i jest upoważniona do 
kierowania rozwojem biznesu. BusinessOulu ściśle 
współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi, a także angażuje się w międzynarodową 
współpracę z innymi miastami i podmiotami. Zaangażowanie 

interesariuszy i obywateli jest procesem ciągłym, który 
wykorzystuje siłę kanałów komunikacji, wydarzeń 
publicznych i specjalnych, projektów RDI, zdolności 
zaangażowanych interesariuszy oraz funkcje miasta. 

W 2021 r. Oulu w związku z UAM przeprowadziło różne 
działania, które odpowiadają realizacji drugiego i trzeciego 
etapu SUMP. Pierwotny harmonogram ustalony na początku 
2020 r. został zmieniony i zaktualizowany w celu 
dostosowania go do niedawno przyjętych przez Komisję 
Europejską ram regulacyjnych dotyczących przestrzeni U-
Space. W tym samym czasie rozpoczęto badanie koncepcji 
SUMP i komunikację z kluczowymi interesariuszami w Oulu 
związane z możliwością opracowania formalnego SUMP 
(Rysunek 34). 
 

Rysunek 34: Narzędzie samooceny w zakresie SUMP - refleksja nad działaniami UAM Oulu (Źródło: Miasto Oulu) 

 

Assess current and future performance Ocena bieżących i przyszłych wyników 
Define a long-term vision and a clear implementation plan Określenie długoterminowej wizji oraz jasnego planu jej realizacji 
Plan for sustainable mobility in the functional urban area Plan na rzecz zrównoważonej mobilności w "miejskim obszarze 

funkcjonalnym" 
Cooperate across institutional boundaries Współpraca ponad granicami instytucjonalnymi 
Arrange for monitoring and evaluation Zorganizowanie nadzoru i oceny 
Develop all transport modes in an integrated manner Rozwój wszystkich rodzajów transportu w sposób zintegrowany 
Involve citizens and stakeholders Zaangażowanie obywateli i interesariuszy 
0%-33%: More efforts are needed! 0%-33%: Potrzebne są większe wysiłki! 
34%-66%: You’re on the right path! 34%-66%: Jesteś na dobrej drodze! 
67%-100%: Congratulations! 67%-100%: Gratulacje! 

 

Do najważniejszych wyzwań związanych z wdrażaniem UAM 
w mieście Oulu należy integracja elementów UAM, takich jak 
vertiporty i lądowiska, w krajobraz miasta z punktu widzenia 
planowania urbanistycznego. Wyzwaniem okazało się 
również zaplanowanie obszarów działania przestrzeni 
powietrznej U-Space, gotowych do wdrożenia pierwszego w 
Finlandii systemu UTM. Pozytywnym wyzwaniem jest fakt, że 

 
44 Urban Air Mobility Oulu (UAM Oulu), www.uam-oulu.com. 

kilka trwających projektów badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Oulu, 
Uniwersytet w Oulu i Fińskie Centrum Badań Technicznych 
VTT albo bezpośrednio przyczynia się do rozwoju UAM (np. 

45 BusinessOulu, www.businessoulu.com. 

http://www.uam-oulu.com/
http://www.businessoulu.com/
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Flying Forward 202046, FUAVE47, DroLo48), albo ma 
znaczenie dla UAM (np. 5G!Drones49), w związku z czym 
konieczna jest bieżąca komunikacja i koordynacja w celu 
zsynchronizowania różnorodnych działań. 

W ramach projektu Flying Forward 2020 finansowanego 
przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego 
Horyzont 2020 opracowano Plan Ramowy UAM, który 
zawiera elementy związane z UAM. Elementy te zostaną 
wdrożone i wykorzystane do celu przeprowadzenia szeregu 
demonstracji w Oulu i kilku innych miastach europejskich, 
takich jak Eindhoven, Mediolan, Saragossa i Tartu. Miasto 
Oulu posiada silną infrastrukturę łączności 5G, która jest 
jednym z istotnych elementów infrastruktury naziemnej UAM. 
Pozostałe elementy mają być rozwijane tak, aby stworzyć w 

pełni funkcjonalną przestrzeń UAM, otwartą na cele testowe, 
potrzeby obywateli i biznesu. Przykładowo, wśród planów 
znajduje się budowa dwóch vertiportów umożliwiających 
transfer pasażerów z lotniska w Oulu do nowej dzielnicy 
mieszkaniowej, która zostanie otwarta w 2025 r. (Rysunek 
35). Powiązanie z innymi procesami planowania, 
identyfikacja źródeł informacji oraz analiza problemów i 
możliwości nie odbywa się wyłącznie w ramach działalności 
związanych z UAM w Oulu. Na szerszą skalę, pod 
patronatem Oulu Innovation Alliance50, kluczowi 
interesariusze miasta dopasowują swoje plany do dużych, 
wspólnie uzgodnionych celów. 
 

Rysunek 35: Obszary operacyjne UAM w Oulu (Źródło: Miasto Oulu) 

Status: W użyciu 

EFD682 OULU-HAILUOTO 
Strefy 
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OYS (EFHO) 

 

HQ 
Linnanmaa, Oulu, Finlandia  

Operator 
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Oulu 
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Arctic Drone Labs 

Usługi lokalne 
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Testy w przestrzeni powietrznej U-Space  
Testy UTM  
Flota dronów 
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Szeroki zakres zastosowań UAS 
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46 FLYING FORWARD 2020 www.ff2020.eu. 
47 Finnish UAV Ecosystem (FUAVE), www.fuave.fi. 
48 Project Drolo, www.drolo.fi 

49 Project 5G!Drones, www.5gdrones.eu. 
50 www.businessoulu.com/en/frontpage-old/en/company-networks-

2/oulu-innovation-alliance  

http://www.ff2020.eu/
http://www.fuave.fi/
http://www.drolo.fi/
http://www.5gdrones.eu/
http://www.businessoulu.com/en/frontpage-old/en/company-networks-2/oulu-innovation-alliance
http://www.businessoulu.com/en/frontpage-old/en/company-networks-2/oulu-innovation-alliance
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4.4 Wnioski wyciągnięte z działań 
i doświadczeń miast 

4.4.1 Możliwości w zakresie UAM 

Z UAM wiążą się następujące możliwości: 

• Drony i eVTOL (powietrzne taksówki) mogą odegrać 
istotną rolę we w pełni zintegrowanej koncepcji 
mobilności i skutecznie uzupełnić inne środki 
transportu. 

• UAM może umożliwić przejście do bardziej 
zrównoważonego podziału modalnego w mieście lub 
regionie, a nawet, według bardziej optymistycznych 
punktów widzenia, może znacznie zmniejszyć gęstość 
ruchu naziemnego, jeśli zostanie wprowadzony na 
szeroką skalę. 

• UAM wykazuje znaczne perspektywy wzrostu 
gospodarczego i wysoki potencjał dla innowacji i 
innowacyjnych modeli biznesowych. 

• UAM przyciąga wykwalifikowaną siłę roboczą do miasta 
lub regionu, sprzyja ekosystemom start-upów i zachęca 
do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. 

• UAM może być zrównoważonym środkiem transportu 
(biorąc pod uwagę, że wykorzystuje on ekologiczne 
źródła energii, a jego użycie powoduje ogólne 
zmniejszenie zużycia energii). 

• Ramy regulacyjne, takie jak przestrzeń powietrzna U-
Space, zapewniają wydajny i bezpieczny ruch lotniczy, 
nawet przy największym zagęszczeniu ruchu. 

4.4.2 Wyzwania związane z UAM 

W niniejszym dokumencie uwzględniono różne źródła 
niepewności, które mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość 
i możliwość wdrożenia UAM oraz opracowanych przez 
miasta strategii UAM. Niepewność jest w istocie integralną 
częścią procesu podejmowania decyzji (i życia ludzkiego) i 
może zakłócić proces osiągania celów, prowadząc do 
niepożądanych, niezamierzonych rezultatów. 
Podsumowując, niepewności związane z UAM są, między 
innymi, następujące: 

• Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych i 
powietrznych taksówek na dużą skalę stwarza nowe 
zagrożenia dla bezpieczeństwa w środowisku miejskim, 
ponieważ w gęsto zaludnionej przestrzeni powietrznej 
wzrasta wpływ prawdopodobieństwa katastrof lub kolizji 
(nawet przy zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa lotu). Ramy regulacyjne, takie jak 
przestrzeń powietrzna U-Space, mają na celu 

 
51 Zob. np. Lobo Leasing (2021): Financing the eVTOL revolution, part 

1: Business models and useful life. W: EVTOL. 
https://evtol.com/opinions/evtol-financing-part-1-business-models-
useful-life/, 09.08.2021. 

zminimalizowanie takiego ryzyka, jak również 
wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa w 
UAM. 

• W chwili obecnej regularne operacje (towarowych) 
dronów są raczej wyjątkiem niż normą, a w przypadku 
powietrznych taksówek praktycznie nie istnieją. 
Obecnie powietrzne taksówki latają w najlepszym razie 
przez kilka sekund bez pasażerów w wysoce 
kontrolowanych środowiskach testowych, a wiele 
kwestii technicznych nadal wymaga rozwiązania. Na 
przykład nie jest wcale pewne, czy postępy w 
technologii akumulatorów (zwłaszcza pod względem 
gęstości mocy) wystarczą do znacznego zwiększenia 
zasięgu i czasu lotu dronów i powietrznych taksówek. 

• Czy będą istniały modele biznesowe UAM, które są 
zarówno realne, jak i rentowne? Ramy regulacyjne, 
takie jak przestrzeń UAM, opierają się na wysoce 
rozwiniętej infrastrukturze technologicznej, której 
stworzenie i zarządzanie będzie prawdopodobnie 
kosztowne, a dostęp do niej i jej wykorzystanie przez 
dostawców usług UAM - kosztowne. Wysokie koszty 
wykorzystania miejskiej przestrzeni powietrznej mogą 
oznaczać wąskie marże zysku dla komercyjnych 
dostawców usług UAM lub, w najgorszym przypadku, 
brak jakichkolwiek zysków, co wyklucza jakikolwiek 
model biznesowy opłacalny z handlowego punktu 
widzenia. 

• Czy naziemne środki transportu okażą się w końcu 
bezpieczniejsze, tańsze i bardziej wydajne niż drony 
(towarowe) lub powietrzne taksówki? Zasadniczo nie 
istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie; 
optymalny zestaw środków transportu może zależeć od 
specyficznych warunków lokalnych w danym mieście 
lub regionie oraz od zbiorowych preferencji 
mieszkańców w zakresie mobilności. 

• Która konstrukcja eVTOL okaże się ostatecznie 
najbardziej efektywna lub najlepiej dopasowana do 
danego przypadku użycia? Certyfikacja eVTOL-i jest 
długą i kosztowną procedurą i nie ma żadnej pewności, 
że każdy podmiot z branży eVTOL-i ostatecznie 
odniesie sukces. 

• Jakie modele finansowania są ostatecznie opłacalne w 
odniesieniu do całego cyklu życia eVTOL-a lub 
drona?51 Należy również rozważyć kwestie 
ubezpieczenia i odpowiedzialności. 

Niepewności, o których była mowa do tej pory, to, używając 
terminu Donalda Rumsfelda, "znane niewiadome", czyli 
źródła niepewności znane podmiotowi podejmującemu 
decyzję, podobnie jak zdarzenia, które mogą z nich 
wynikać.52 Jednakże "nieznane niewiadome", tzn. źródła 
niepewności, o których istnieniu podmiot podejmujący 
decyzję nawet nie wie, mogą - nieoczekiwanie - zaistnieć. 
Przykładowo, zaskoczeniem dla ekspertów UAM było to, że 

52 W racjonalnym podejmowaniu decyzji, (subiektywne) 
prawdopodobieństwa wystąpienia są przypisane do każdego z tych 
zdarzeń i wykorzystywane do obliczenia optymalnego rozwiązania 
danego problemu decyzyjnego. 

https://evtol.com/opinions/evtol-financing-part-1-business-models-useful-life/
https://evtol.com/opinions/evtol-financing-part-1-business-models-useful-life/
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w australijskim mieście Canberra kruki poczuły się 
zirytowane dronami w sezonie lęgowym i zaczęły je atakować 
w locie.53 

4.4.3 Aspekt racjonalnego podejmowania 
decyzji związanych z SUMP 

Zastosowanie koncepcji SUMP zapewnia jednostce 
planistycznej nie tylko spójne i dobrze zorganizowane ramy 
planowania, lecz jest również ćwiczeniem z zakresu 
racjonalnego podejmowania decyzji.54 W tym podejściu 
problemy decyzyjne zwykle rozróżnia się na trzy podstawowe 
komponenty55: 

1. Cele, które pragnie osiągnąć podmiot podejmujący 
decyzję 

2. Zbiór alternatyw istotnych dla danego problemu 
decyzyjnego, z którego podmiot podejmujący decyzję, 
biorąc pod uwagę jego cele, wybiera alternatywę 
optymalną, tj. maksymalizującą użyteczność 

3. Niepewności, które pochodzą z otoczenia i zakłócają 
proces osiągania celu 

Cele 

W istocie, kwestia formowania celów, ustanawiania systemu 
celów, do których dąży jednostka decyzyjna w kwestiach 
mobilności, zajmuje ważne miejsce we wczesnych etapach 
cyklu SUMP. Wynika to z faktu, że bez dobrze 
zdefiniowanego zestawu celów racjonalne podejmowanie 
decyzji oraz postępowanie zorientowane na cel są 
praktycznie niemożliwe. Decydenci nie powinni unikać 
zajmowania się wysokopoziomowymi, długoterminowymi 
celami strategicznymi, które ich region lub miasto pragnie 
osiągnąć, ponieważ stanowią one wytyczne dla tworzenia 
celów w bardziej szczegółowych dziedzinach, takich jak 
mobilność (powietrza w mieście) i wybór związanych z nią 
środków. 

Koncepcja SUMP wymaga wspólnego wysiłku w tworzeniu 
celów, publicznego i przejrzystego dyskursu pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat (najbardziej 
podstawowych) celów, które społeczeństwo chce osiągnąć 
poprzez planowanie mobilności miejskiej (a w szczególności 
UAM). Osiągnięcie konsensusu w sprawie tych celów nie jest 
bynajmniej łatwym zadaniem, ponieważ należy pogodzić 
wiele różnych, jeśli nie przeciwstawnych, indywidualnych 
postaw i preferencji dotyczących mobilności miejskiej 
(powietrznej). Jest to jednak warunek wstępny udanego 
wdrożenia infrastruktur UAM; działanie wbrew woli większej 
części społeczeństwa prawie na pewno zakończy się 
niepowodzeniem. 

 
53 Christian, K. & Allen, C. (2021): ‘Territorial’ ravens disrupt surge in 

Wing drone deliveries under Canberra’s lockdown. W: ABC News, 
https://www.abc.net.au/news/2021-09-22/territorial-ravens-disrupt-
canberra-drone-deliveries/100480470, 22.09.2021. 

54 Wprowadzenie do racjonalnego podejmowania decyzji znaleźć 

Alternatywy 

Szereg alternatyw, jakimi dysponuje podmiot decyzyjny, 
zależny jest od danego zbioru ograniczeń (np. ograniczenia 
budżetowe, przepisy prawne, prawa fizyki, topologia obszaru 
miasta itp.) Szereg alternatywnych rozwiązań 
rozpatrywanych w kontekście mobilności to, z grubsza rzecz 
biorąc, różne kombinacje rozwiązań komunikacyjnych czy 
mobilnościowych, które znajdują się w dyspozycji organu 
planistycznego. Planistyka UAM może zatem obejmować 
całe spektrum rozwiązań, począwszy od całkowitego 
wykluczenia, a skończywszy na wdrożeniu pełnoskalowym. 

Czynniki niepewności 

Zjawisko niepewności, które utrudnia człowiekowi 
podejmowanie decyzji w ogóle, a tych związanych z UAM w 
szczególności, zostało już omówione powyżej. 

Finalny krok: "Syntetyzowanie" optymalnej decyzji na 
podstawie podanych informacji 

Wreszcie, informacje zawarte w składnikach problemu 
decyzyjnego (cele, alternatywy i niepewności) są ponownie 
integrowane lub "syntetyzowane" i "kondensowane" w 
funkcje użytkowe, które pozwalają na obliczenie 
optymalnego wyboru. Tym właśnie ostatecznie zajmuje się 
etap 2 cyklu SUMP, natomiast etapy 3 i 4 dotyczą 
operacjonalizacji i wdrożenia optymalnej decyzji. 

 
 

można np. w Eisenführ, F./Weber, M./Langer, T. (2010): Rational 
Decision Making. Springer, Berlin et al.; and Keeney, R.L. (1996): 
Value Focused Thinking. Harvard University Press, Cambridge et al. 

55 Eisenführ et al. 2010, 36. 

https://www.abc.net.au/news/2021-09-22/territorial-ravens-disrupt-canberra-drone-deliveries/100480470
https://www.abc.net.au/news/2021-09-22/territorial-ravens-disrupt-canberra-drone-deliveries/100480470
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5. Wnioski i zalecenia dotyczące działań 

 
W niniejszym Informatorze Praktycznym kwestię UAM 
przedstawiono w kontekście procesu SUMP. Opisano i 
omówiono możliwości, wyzwania i ograniczenia związane z 
integracją UAM jako uzupełniającego środka transportu. W 
związku z tym rozwija się debata pomiędzy zwolennikami 
UAM, którzy wierzą, że UAM odegra znaczącą rolę w 
miastach i regionach, a sceptykami UAM, którzy są 
przeciwnego zdania. Konieczne jest rozwiązanie problemu 
asymetrii wiedzy w powstającym ekosystemie UAM, a 
mianowicie pomiędzy ekspertami w dziedzinie technologii 
UAM wywodzącymi się głównie z sektora lotniczego i sektora 
cyfryzacji a pracownikami zajmującymi się mobilnością, 
planowaniem przestrzennym oraz władzami lokalnymi. Obie 
grupy mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć - w końcu 
będą w stanie wspólnie znaleźć wspólną płaszczyznę do 
rozwiązania problemów związanych ze zintegrowaną 
mobilnością, istotnych dla ich miast. 

Perspektywa wdrożenia UAM może być bliższa 
urzeczywistnieniu niż mogłoby się wydawać wielu planistom 
mobilności i administracji samorządowej. Po pierwsze, szybki 
postęp technologii związanych z UAM (np. drony, eVTOL-e i 
systemy UTM), jak również określenie i zatwierdzenie 
odpowiednich ram regulacyjnych stanowią uzasadnioną 
podstawę do wprowadzenia usług UAM przez strony trzecie 
w mieście lub regionie; w niektórych przypadkach jest to 
nawet niezauważalne dla władz lokalnych. Po drugie, UAM 
oferuje elastyczność w zakresie rozwoju i inwestycji w 
infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności. W 
rzeczywistości UAM jest mniej wymagający pod względem 
wymagań przestrzennych i innych ograniczeń 
geograficznych w porównaniu z wymaganiami 
przestrzennymi transportu naziemnego. Ponieważ koszt 
wejścia na rynek usług UAM nie jest w znacznym stopniu 
uzależniony od inwestycji w fizyczną infrastrukturę naziemną, 
w porównaniu z innymi rodzajami transportu, UAM może 

potencjalnie złagodzić ograniczenia istniejące w zakresie 
rozwoju infrastruktury naziemnej. To z kolei, jeśli nie zostanie 
opanowane na wczesnym etapie, może kolidować lub nie 
wpisywać się w bieżące plany mobilnościowe i urbanistyczne 
władz lokalnych. Aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji i 
zachować integralność własnego podejścia do planowania 
mobilności i zarządzania siecią, dostateczna wiedza w 
zakresie UAM jest niezbędna dla jednostek zajmujących się 
planowaniem mobilności i władz lokalnych. Ponadto osoby 
odpowiedzialne za planowanie mobilności oraz władze 
lotnicze powinny być świadome, że UAM może zmienić 
typowy obszar FUA dla transportu lądowego, co omówiono w 
punkcie 1.4. W konsekwencji, sytuacja ta wpływa na 
różnorodność sektorowych interesariuszy, którzy powinni być 
zaangażowani w przypadku cyklu procesu "SUMP-UAM". To 
z kolei jeszcze bardziej zaostrza problemy i wyzwania, przed 
którymi stoją miasta i regiony w związku z podziałem 
odpowiedzialności za planowanie i wdrażanie systemów 
transportowych. Dlatego też lokalny ekosystem transportu 
lądowego SUMP oraz interesariusze UAM powinni nie tylko 
być świadomi tego wyzwania, ale również zapobiegać 
wszelkim potencjalnym rozbieżnościom podczas planowania 
i wdrażania poprzez wczesne zaangażowanie wszystkich 
niezbędnych interesariuszy. W związku z tym konieczne jest 
przyjęcie wielostronnego i wielopoziomowego podejścia do 
zarządzania. W tym celu faza SUMP polegająca na 
zaangażowaniu szerokiego grona zainteresowanych stron 
(np. zob. podetapy w fazach 1 i 2 cyklu SUMP na rysunkach 
13 i 14) oraz wytyczne dotyczące mechanizmu koordynacji w 
przestrzeni U-Space określone w art. 18 lit. f) [(UE) 2021/664] 
mogłyby wspólnie i synergicznie wspierać zbiorowe 
podejście do łagodzenia wszelkich zagrożeń związanych z 
planowaniem i wdrażaniem na poziomie FUA. 
 

 

 
Planowanie mobilności miejskiej jest w istocie 
wielowymiarowym, wieloaspektowym zagadnieniem, które 
staje się coraz większym wyzwaniem, zwłaszcza w "świecie 

VUCA", tj. miejscu, w którym zmienność (Volatility), 
niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) i 
niejednoznaczność (Ambiguity) stale wzrastają w praktycznie 
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każdej sferze życia. Biorąc pod uwagę wysoki stopień 
niepewności co do przyszłości UAM, podejście miasta lub 
regionu polegające na "czekaniu i obserwowaniu", jak radzą 
sobie miasta i regiony przodujące w zakresie UAM, może być 
zarówno całkowicie uzasadnione, jak i racjonalne, o ile 
towarzyszy mu regularne monitorowanie sektora oraz, w 
stosownych przypadkach, systematyczne przygotowanie do 
nabywania i rozwijania odpowiednich umiejętności i 
kompetencji w zakresie UAM. W tym celu władze lokalne i 
decydenci polityczni powinni być wyposażeni w narzędzia 
pozwalające na dynamiczną ocenę obecnych i przyszłych 
wyników usług UAM. Na przykład UAM nie jest jeszcze 
nowym, dojrzałym rodzajem transportu, który można by 
uwzględnić w istniejących lub krótkoterminowych analizach 
podziału na rodzaje transportu, jak wykazały wczesne 
badania56. 

Jak omówiono w rozdziale 3, kryteria monitorowania i oceny, 
jak również wskaźniki wykonania, oparte na ramach SUMI, 
mogą być stosowane na poziomie projektu, lecz - na dzień 
dzisiejszy - niekoniecznie na wyższym poziomie, jakim jest 
SUMP, ponieważ działania te są jeszcze stosunkowo odległe 
od fazy trzeciej (i czwartej) cyklu SUMP. Na monitorowanie i 
ocenę UAM w kontekście ram SUMI mogą w znacznym 
stopniu wpływać kryteria i bogaty zbiór (kluczowych) 
wskaźników skuteczności środków bezpieczeństwa działania 
ustanowionych w lotnictwie załogowym oraz w najnowszych 
lub przyszłych ramach prawnych dotyczących przestrzeni U-
Space i UAM. W istocie oczekuje się, że ramy SUMI zostaną 
zaktualizowane w celu uwzględnienia wskaźników UAM 
związanych z lotnictwem. W tym kontekście należy 
podkreślić znaczenie nie tylko zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony, lecz również 
zagwarantowania ustanowienia łatwo dostępnego i wysoce 
operatywnego ekosystemu UAM. Iteracyjny charakter cyklu 
SUMP może ułatwić ten proces poprzez wprowadzenie 
rozróżnienia między wskaźnikami wysokiego szczebla z ram 
SUMI, które powinny być traktowane jako "stałe", a 
wskaźnikami niższego szczebla, które można opracować w 
celu uwzględnienia działań związanych z UAM. Opracowanie 
standardów w zakresie monitorowania, kryteriów oceny i 
wskaźników wykonania znacznie przyspieszyłoby i 
usprawniło proces, ponieważ wyeliminowałoby konieczność 
każdorazowego opracowywania tych etapów od początku, 
umożliwiając jednocześnie porównanie różnych podejść do 
wdrażania i funkcjonowania usług UAM. 

W niniejszym Informatorze Praktycznym podkreślono 
znaczenie zaangażowania obywateli i interesariuszy na 
praktycznie każdym etapie planowania i wdrażania 
mobilności miejskiej, a w szczególności UAM. 
Zaangażowanie społeczne i akceptacja społeczna stały się 
kluczowymi kwestiami w projektach związanych z UAM, 
ponieważ dla społeczności UAM stało się oczywiste, że bez 
wystarczającego zaangażowania i akceptacji społecznej, 
nawet najlepszy i społecznie najbardziej korzystny plan UAM 
prawie na pewno się nie powiedzie. Biorąc pod uwagę 
powyższe kwestie, społeczność UAM może wyciągnąć 
analogie i wnioski z europejskiego partnerstwa na rzecz 

 
56 Zob. np. Balac, M.; Vetrella, A. R.; Rothfeld, R. & Schmid, B. (2018): 

Szacowanie zapotrzebowania na pojazdy powietrzne w warunkach 
miejskich. W: IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 
105-116; oraz, Ploetner, K. O., Al Haddad, C., Antoniou, C., Frank, 
F., Fu, M., Kabel, S., Zhang, Q. (2020). Długoterminowy potencjał 
zastosowania miejskiej mobilności powietrznej uzupełniającej 

mobilności połączonej, współpracującej i zautomatyzowanej 
(CCAM), ustanowionego w 2021 r. CCAM zajmuje się 
podobnymi kwestiami w zakresie mobilności i planowania 
miejskiego. 

Szczególne wyzwanie w odniesieniu do zaangażowania i 
akceptacji społecznej w przypadku UAM polega na tym, że 
technologie wspomagające i ich przyszłe zastosowania nie 
są jak dotąd doświadczane przez obywateli i zainteresowane 
strony w rzeczywistych sytuacjach - np. co to znaczy mieć 
pewną liczbę dronów lub eVTOL-i latających nad pewnym 
obszarem przez długi okres czasu - lecz raczej poprzez 
kontrolowane demonstracje technologii lub środowiska 
symulowane. Następnie, po pierwsze, ani obywatele i 
interesariusze nie mogą sformułować odpowiednio 
świadomej opinii (np. wyrażającej akceptację lub jej brak), ani 
też skutecznie i znacząco uczestniczyć w działaniach 
współtworzenia przyszłego świata, w którym usługi i ruch 
UAM odbywać się będą na dużą skalę w środowiskach 
miejskich. Aby poradzić sobie z tą sytuacją, decydenci 
polityczni na wszystkich szczeblach zarządzania powinni 
podjąć działania krótko- i długoterminowe: 

• Krótkoterminowe: Inicjowanie i koordynowanie 
publicznego dyskursu, w którym potencjalne korzyści i 
wyzwania związane z UAM są omawiane w bezstronny 
i otwarty sposób. 

• Krótkoterminowe: Współtworzenie z różnymi grupami 
interesariuszy w różnych formach (np. zaawansowane 
symulacje i doświadczenia w rzeczywistości 
rozszerzonej), koncentrując się na przypadkach użycia, 
które służą dobru publicznemu. 

• Średnioterminowe: Jak najwcześniejsze 
zaprezentowanie społeczeństwu pierwszych 
doświadczeń z dronami, taksówkami powietrznymi i ich 
charakterystyką (np. hałasem, jaki wytwarzają, ich 
rozmiarami, zachowaniem w locie itp. Należy 
rozszerzyć zakres tego pojęcia z "piaskownic 
demonstrujących technologię" na "pilotażowe usługi 
UAM w żywych laboratoriach" w kontekście planowania 
wykonalności UAM. 

• Średnio- i długoterminowe: Wyzwolenie i utrzymanie 
ciągłej współpracy i współbieżności działań pomiędzy 
różnymi organami (w różnych sektorach i na różnych 
poziomach zarządzania) w celu określenia, w jaki 
sposób UAM zostanie uwzględniona w mobilności i 
planowaniu miejskim oraz jak harmonijnie wpisze się w 
istniejące środowisko miejskie. 

Europejskie miasta i regiony, które wybierają bardziej 
proaktywne, innowacyjne podejście do UAM serdecznie 
zaprasza się do przyłączenia się do zrzeszenia miast i 
regionów należących do UIC2 (Wspólnota UAM Initiative 
Cities Community). UIC2 promuje współpracę pomiędzy 
dziedzinami i sektorami związanymi z UAM w celu wspólnego 

transport publiczny: przykład górnej Bawarii. CEAS Aeronautical 
Journal, 11(4), 991-1007; oraz Pukhova, A.; Llorca, C.; Moreno, A.; 
Staves, C.; Zhang, Q. & Moeckel, R. (2021): Flying taxis revived: Can 
Urban air mobility reduce road congestion? W: Journal of Urban 
Mobility 1, 1-8. 
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kształtowania przyszłości UAM. Przykładowo chodzi tu o 
współpracę z instytucjami miejskimi i zajmującymi się 
mobilnością, takimi jak, między innymi, Polis Network, EIT 
Urban Mobility, Ertico / ITS Europe i UITP. Innym przykładem 
jest unijna "Sieć Interesariuszy Przestrzeni U-Space", która 
dostarcza najnowszych osiągnięć w zakresie przepisów, np. 
ramy regulacyjne EASA, a także postępów technologicznych 
i wniosków wyciągniętych z różnych działań będących w 
związku z przestrzenią U-Space, dronami i samolotami 
eVTOL, np. w ramach wspólnego przedsięwzięcia SESAR, 
unijnych projektów H2020 UAM oraz wsparcia i know-how 
Eurocontrol. 

Jednym z zasadniczych przesłań, jakie autorzy zamierzają 
przekazać za pomocą niniejszego Informatora Praktycznego 
jest to, że miasta i regiony są w stanie najlepiej zdefiniować 
podstawowe cechy usług UAM niezbędnych dla 
zaspokojenia potrzeb swoich obywateli. Artykuł 18 lit. f) 
rozporządzenia (UE) nr 2021/664 umożliwia władzom i 
podmiotom lokalnym aktywne uczestnictwo i koordynowanie 
swoich działań z właściwymi organami ds. przestrzeni 
powietrznej U-Space, wyznaczonymi przez państwa 

członkowskie. Ponadto władze lokalne mogą nie tylko 
odgrywać wpływową, a nawet decydującą rolę w rozwoju 
infrastruktury UAM (fizycznych i cyfrowych zasobów dla 
UAM), lecz także współkształtować politykę, kwestie 
regulacyjne i legislacyjne związane z UAM, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i europejskim57. Na przykład bieżące 
prace polityczne prowadzone przez Komisję Europejską 
dotyczą unijnej strategii na rzecz inteligentnej mobilności, a 
także strategii na rzecz dronów 2.0. 

Kończąc, przesłanie niniejszego Informatora Praktycznego 
dotyczącego SUMP-UAM można by wyrazić w następujący 
metaforyczny sposób z perspektywy miasta/regionu: 

Każde miasto organizuje swoistą "imprezę mobilnościową"; 
SUMP-UAM pomoże Ci ustalić dress code dla tej imprezy. 
Kiedy my (miasto/region) zapraszamy UAM na tę imprezę, 
uprzejmie prosimy ekosystem UAM o przestrzeganie dress 
code'u i zasad SUMP. 
 

 

SMART CITY INTELIGENTNE MIASTO 
POLICE POLICJA 
WIND FARM FARMA WIATROWA 
CARGO DRONE DRON TOWAROWY 
SMART INFRASTRUCTURE INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA 
SOLAR PANEL PANEL SŁONECZNY 
ENVIRONMENTAL ENERGY ENERGIA EKOLOGICZNA 
SMART BUS STOP INTELIGENTNY PRZYSTANEK 
WI-FI STATION STACJA WI-FI 
PUBLIC TRANSPORT TRANSPORT PUBLICZNY 
INTERACTIVE CITY GUIDE INTERAKTYWNY PRZEWODNIK MIEJSKI 

 
57 Takim przykładem jest Manifest UIC2 w sprawie wielopoziomowego 

zarządzania przestrzenią miejską, zaprezentowany podczas 
Amsterdam Drone Week w grudniu 2020 roku 

https://www.amsterdamdroneweek.com/manifesto/ 

https://www.amsterdamdroneweek.com/manifesto/
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Załącznik: Repozytorium projektów związanych z UAM 

Niniejsze repozytorium jest wyczerpującą listą (jak wierzymy, kompletną) wszystkich finansowanych przez UE, wielonarodowych 
projektów, działań i inicjatyw od 2016 roku przyczyniających się do rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej w różnych obszarach. 
Jest ono podzielone na sekcje tematyczne według następujących dziedzin: 

• Zrównoważone planowanie miejskie (mobilności), aspekty społeczne i kształtowanie polityki. Projekty i działania obejmujące 
perspektywę miasta w zakresie wdrażania UAM i integracji z systemem transportu miejskiego. 

• UTM/ATM, ICT i cyfryzacja. Działania mające na celu rozwój przestrzeni powietrznej U-Space zapewniającej efektywne i 
bezpieczne operacje nad obszarami miejskimi, zintegrowanej z lotnictwem załogowym. 

• Technologie dedykowane UAM. Projekty i rozwiązania dla przyszłych zastosowań UAM obejmujące zarówno konstrukcje 
kadłubów, układy napędowe, jak i infrastrukturę naziemną. 

Projekty prezentowane są w porządku chronologicznym. 

Projekt: 
[Akronim, tytuł, 
numer/tytuł, system 
finansowania] 

Status: 
trwający/ 
zakończony 
rok 

Cele i kluczowe wyniki 
(jeśli są) 

Zaangażowa
ne miasta 
(jeśli są) 

Źródło do 
dalszej lektury 

Zrównoważone planowanie miejskie (mobilności), aspekty społeczne oraz tworzenie polityki i przepisów 

EU-DRONES 
The European 
Commission in Drone 
Community: a New 
Cooperation Area in the 
Making, H2020-MSCA-
IF-2016, MSCA-IF-EF-
ST - Standard EF 

Zakończone, 
2019 

Celem tego badania było sprawdzenie, w jaki sposób 
Komisja Europejska kształtuje ramy regulacyjne dotyczące 
rozwoju, produkcji i wykorzystania dronów, biorąc pod 
uwagę rozbieżne interesy zainteresowanych podmiotów w 
Europie (i poza nią), gdzie nakładają się kompetencje wielu 
organów. Wciąż brakuje kompleksowej analizy operacji z 
użyciem dronów jako całości, w tym postrzegania, 
oczekiwań, interesów i praktyk poszczególnych podmiotów. 
Dlatego też badanie to poświęcone było analizie strategii 
Komisji Europejskiej mającej na celu przyłączenie się do, i 
kształtowanie społeczności dronów (twórców przepisów, 
grup interesu, producentów, operatorów i użytkowników), a 
także analizę skutków jej działań. Nawiązując do literatury 
dotyczącej przedsiębiorczości politycznej Komisji, Komisja 
jest zainteresowana tym, w jaki sposób, wykorzystując 
swoje kompetencje i zasoby, wykorzystała swoje zdolności 
przywódcze, aby zainicjować działania w nowej dziedzinie, 
która de facto nie może podlegać jej prerogatywom, a tym 
samym ma wpływ na strategiczny sektor przemysłu. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/747
947  

Sharing Cities 
Sharing Cities, H2020-
SCC-2015, IA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2016 
31/12/2021 

"Program-latarnia" Sharing Cities stanowi poligon 
doświadczalny dla lepszego, wspólnego podejścia do 
urzeczywistniania idei inteligentnych miast. Poprzez 
wspieranie międzynarodowej współpracy między 
przemysłem a miastami, projekt ma na celu opracowanie 
przystępnych cenowo, zintegrowanych, działających na 
skalę komercyjną rozwiązań dla inteligentnych miast o 
dużym potencjale rynkowym. Partnerzy projektu ściśle 
współpracują z Europejskim Partnerstwem Innowacji na 
rzecz Inteligentnych Miast i Wspólnot oraz z innymi 
konsorcjami typu "latarniowego". Sharing Cities oferuje ramy 
dla zaangażowania obywateli i współpracy na poziomie 
lokalnym, wzmacniając tym samym zaufanie między 
miastami a obywatelami. W ramach projektu opracowano 
nowe podejścia i narzędzia mające na celu poprawę 
zrozumienia przez społeczeństwo sposobu funkcjonowania 
inteligentnych miast. Przedsięwzięcie promuje aktywne 
uczestnictwo obywateli. 

Lizbona, 
Londyn, 
Mediolan, 
Bordeaux, 
Burgas, 
Warszawa 

https://www.sharin
gcities.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/691
895  

https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://cordis.europa.eu/project/id/747947
https://www.sharingcities.eu/
https://www.sharingcities.eu/
https://www.sharingcities.eu/
https://www.sharingcities.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
https://cordis.europa.eu/project/id/691895
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MAtchUP 
MAximizing the 
UPscaling and 
replication potential of 
high level urban 
transformation 
strategies, SCC-1-2016-
2017 - Smart Cities and 
Communities lighthouse 
projects, IA 

W trakcie 
realizacji 
01/10/2017 
30/09/2022 

Projekt MAtchUP ma na celu wzmocnienie procesów 
planowania transformacji miejskiej, konsolidację korzyści 
płynących z wdrażania projektów demonstracyjnych na dużą 
skalę w zakresie innowacyjnych technologii w sektorach 
energii, mobilności i ICT, za pomocą znacznie ulepszonych 
modeli powielania i zwiększania skali, w oparciu o ocenę 
skutków, oraz zapewnienie opłacalności rozwiązań za 
pomocą innowacyjnych modeli biznesowych, które 
prowadzą do osiągnięcia rzeczywistego wdrożenia w 
stopniu większym niż pilotażowe projekty przeprowadzone 
w miastach-latarniach. 
Oczekiwane rezultaty zostaną osiągnięte dzięki równoległej 
pracy na poziomie demonstracji i zwiększania 
skali/powielania, tak więc miasta-latarnie (Walencja-
Hiszpania, Drezno-Niemcy i Antalya-Turcja) oraz miasta-
naśladowcy (Ostenda-Belgia, Herzliya-Izrael, Skopje-
FYROM i Kerava-Finlandia) przyjmą na siebie ogromne 
zaangażowanie w ten projekt; postawione cele: 
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorach energii, 
mobilności i ICT wraz z silnym programem monitorowania w 
celu ich walidacji; 
- opracowanie bardzo rygorystycznych planów zwiększania 
skali i powielania, które będą podstawą do aktualizacji 
przynajmniej planów SEAP/SECAP, będących głównym 
standardowym zobowiązaniem na poziomie europejskim, 
jakie miasto może podjąć w zakresie transformacji miasta, 
oraz innych istniejących planów miejskich, takich jak plany 
zrównoważonej mobilności czy agendy cyfrowe. 

Walencja, 
Drezno, 
Antalya, 
Ostenda, 
Herzliya, 
Skopye, Kerava 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/774
477  

AW-DRONES 
Contributing to a well-
reasoned set of 
Airworthiness Standards 
for mass-market drones, 
MG-2-3-2018 - 
Airworthiness of mass-
market drones, H2020-
MG-2018-SingleStage-
INEA, CSA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2019 
31/12/2021 

Działanie koordynacyjne i wspierające AW-Drones ma 
przyczynić się do bezpiecznego korzystania z dronów na 
rynku masowym poprzez ułatwienie trwającego w UE 
procesu regulacyjnego dotyczącego określenia zasad, norm 
i procedur technicznych. Działanie to skorzysta z wkładu 
najistotniejszych zainteresowanych stron w łańcuchu 
wartości dronów, w tym dostawców dronów, operatorów, 
środowisk akademickich i organów regulacyjnych. Podmioty 
te będą wspierać, ze swojego punktu widzenia, 
gromadzenie danych, informacji i perspektyw dotyczących 
wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na 
całym świecie oraz przyczyniać się do ich analizy 
wspierającej należyty proces regulacyjny EASA. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/824
292 

HARMONY 
Holistic approach to 
improved, sustainable 
transport LC-MG-1-2-
2018 - Sustainable multi-
modal inter-urban 
transport, regional 
mobility and spatial 
planning, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/07/2019 
30/11/2022 

Finansowany przez UE projekt HARMONY ma na celu 
opracowanie nowej generacji zharmonizowanych narzędzi 
planowania przestrzennego i planowania transportu 
multimodalnego, które umożliwią władzom metropolitalnym 
zrównoważone przejście do nowej ery mobilności o niskiej 
emisji dwutlenku węgla. Model HARMONY zapewnia 
zintegrowane podejście niezbędne dla władz, które 
kwantyfikuje wielowymiarowy wpływ różnych koncepcji, 
miękkich i twardych polityk na jakość życia obywateli, 
zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy, jednocześnie 
określając najbardziej odpowiednie rozwiązania i 
rekomendując sposoby wykorzystania postępu w 
koncepcjach mobilności. Pakiet modelowy jest już 
powiązany z sześcioma obszarami metropolitalnymi UE, co 
pomaga w prowadzeniu badań: Rotterdam, Oxfordshire, 
Turyn, Ateny, Trikala i Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia. 

Rotterdam, 
Oxfordshire, 
Turyn, Ateny, 
Trikala i GZM 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/815
269 

https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
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AURORA 
sAfe Urban aiR mObility 
for euRopeAn citizens, 
H2020-MG-2020-
SingleStage-INEA, MG-
3-6-2020 - Towards 
sustainable urban air 
mobility, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/12/2020 
30/11/2023 

AURORA skupia się na zastosowaniach związanych z 
nagłymi wypadkami, takimi jak usługi ratownictwa 
medycznego i/lub usługi związane z krytyczną infrastrukturą 
mobilności, w których miejska mobilność powietrzna może 
stanowić rozszerzenie i uzupełnienie obecnych systemów 
mobilności. AURORA skupia się na ułatwieniu integracji 
miejskiej mobilności powietrznej w sposób bezpieczny, 
pewny, cichy i ekologiczny. AURORA będzie koncentrować 
się na rozwoju inteligentnych i odpornych na awarie funkcji 
prowadzenia-nawigacji-kontroli bezzałogowych systemów 
powietrznych i wspomaganych platform załogowych 
działających w środowisku miejskim. Obejmuje to m.in. 
autonomiczny i ciągły wybór miejsc lądowania awaryjnego 
oraz automatyczne lądowanie w przypadku krytycznej awarii 
samego bezzałogowego statku powietrznego. Przypadki 
użycia obejmują wsparcie w podejmowaniu decyzji dla służb 
ratowniczych oraz wprowadzanie i wydostawanie urządzeń 
podtrzymujących życie lub ofiar/pierwszych respondentów w 
miejscu zdarzenia. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://aurora-
uam.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
007134 

ENTRANCE 
European matchmaking 
platform for innovative 
transport and mobility 
tools and services, 
H2020-MG-2020-
SingleStage-INEA, CSA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2021 

W ramach projektu zidentyfikowane zostaną innowacyjne 
zeroemisyjne rozwiązania transportowe i promowana będzie 
ich rejestracja na platformie ENTRANCE, gdzie będą one 
mogły zostać skojarzone z potencjalnymi nabywcami i 
możliwościami finansowania. Za pośrednictwem platformy 
internetowej wymieniana będzie wiedza na temat dobrych 
praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, 
europejskich i krajowych zamówień publicznych oraz 
prawodawstwa. Odbędą się szkolenia i działania brokerskie, 
a ENTRANCE ułatwi agregację zakupów poprzez 
ustanowienie neutralnego powiernika dla celów organizacji 
współpracy. Dostęp do finansowania będzie wspierany 
poprzez indywidualne i spersonalizowane doradztwo i 
wsparcie w zakresie finansowania innowacji. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://www.entran
ce-platform.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
006681 

ASSURED-UAM 
Acceptance, Safety and 
Sustainability 
Recommendations for 
Efficient Deployment of 
UAM Call LC-MG-1-12-
2020 “Cities as climate-
resilient, connected 
multimodal nodes for 
smart and clean mobility: 
new approaches 
towards demonstrating 
and testing innovative 
solutions”, CSA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
30/04/2023 

Głównym celem projektu jest dostarczenie miastom wiedzy 
na temat wdrażania usług UAM oraz określenie 
niezbędnych standardów i zaleceń zapewniających 
powszechną akceptację, bezpieczeństwo i zrównoważony 
rozwój w ramach zintegrowanego systemu transportu 
metropolitalnego. Podzielony na cztery główne części/bloki 
odpowiadające trzem horyzontom czasowym: 1. Blok 
wiedzy - gdzie poruszane są aspekty technologiczne, 
regulacyjne i integracyjne. Jest on zakończony definicją 
zestawu najbardziej obiecujących przypadków użycia UAM, 
które mają być wdrożone w środowisku miejskim; 2. 
Prognozy obejmujące możliwe ograniczenia operacyjne, 
koszty wdrożenia systemu, jak również kwestie 
finansowania i akceptacji w trzech perspektywach oraz 3. 
Określenie standardów i rekomendacji w odniesieniu do 
głównych komponentów UAM z punktu widzenia miast. 4. 
Projekt wsparcia miast, w ramach którego trzy miasta 
zaangażowane w projekt rozwijają swoje własne, niezależne 
inicjatywy UAM we współpracy z ASSURED-UAM. Wnioski 
z wszystkich czterech bloków zawarte są w Wytycznych. 

GZM, Bari, 
Porto 

https://assured-
uam.eu/ 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
006696 

RECIPROCITY 
Replication of innovative 
concepts for peri-urban, 
rural or inner-city 
mobility, H2020-MG-
2020-SingleStage-INEA, 
CSA 

W trakcie 
realizacji 
01/02/2021 
30/09/2023 

Finansowany przez UE projekt RECIPROCITY zainicjuje 
innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności w co 
najmniej 20 europejskich miastach i gminach, aby sprostać 
wyzwaniom związanym z urbanizacją, zmianami klimatu i 
cyfryzacją - megatrendami, które sprawiają, że ponowne 
przemyślenie mobilności jest nieuniknione. Obszary 
różniące się wielkością, lokalizacją, stopniem urbanizacji i 
potrzebami w zakresie mobilności zostaną wyposażone w 
narzędzia, wiedzę i kontakty, aby przyspieszyć proces 
rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. 
Warsztaty, webinaria i spotkania matchmakingowe pomogą 
nawiązać nowe partnerstwa i wymianę lokalną w celu 
wzmocnienia sieci współpracy i dzielenia się wiedzą. Udane 
przykłady będą następnie powielane w innych regionach 
partnerskich, aby innowacyjne rozwiązania w zakresie 
mobilności stały się szybko i łatwo dostępne dla większej 
liczby miast i gmin. 

Sieć miejska 
dostępna tutaj: 
https://reciprocit
y-project.eu/our-
city-network/ 

https://reciprocity-
project.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
006576 

  

https://aurora-uam.eu/
https://aurora-uam.eu/
https://aurora-uam.eu/
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https://cordis.europa.eu/project/id/101007134
https://cordis.europa.eu/project/id/101007134
https://cordis.europa.eu/project/id/101007134
https://cordis.europa.eu/project/id/101007134
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https://cordis.europa.eu/project/id/101006681
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https://cordis.europa.eu/project/id/101006681
https://assured-uam.eu/
https://assured-uam.eu/
https://assured-uam.eu/
https://assured-uam.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101006696
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Projekt: 
[Akronim, tytuł, 
numer/tytuł, system 
finansowania] 

Status: 
trwający/ 
zakończony 
rok 

Cele i kluczowe wyniki 
(jeśli są) 

Zaangażowa
ne miasta 
(jeśli są) 

Źródło do 
dalszej lektury 

UTM/ATM, ICT, digitalizacja, bezpieczeństwo i ochrona 

CLASS 
CLear Air Situation for 
uaS: Maturing ground-
based technologies for a 
real-time Unmanned 
Aerial System Traffic 
Management System 
(UTMS) to monitor and 
separate Unmanned 
Aerial System (UAS) 
traffic, H2020-SESAR-
2016-1, SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

CLASS miał na celu wprowadzenie głównych technologii 
wymaganych do nadzoru ruchu Bezzałogowych Systemów 
Powietrznych (UAS) na wyższy poziom dojrzałości, 
umożliwiając opracowanie przedoperacyjnego prototypu 
Systemu Zarządzania Ruchem UAS (UTMS). 
CLASS miał na celu zgromadzenie istniejących technologii 
w celu budowy podstawowych funkcji UTMS: śledzenie i 
wyświetlanie w czasie rzeczywistym, agregacja istotnych 
danych lotniczych, zapewnienie dostosowanych usług dla 
każdego z zainteresowanych stron (operatorów, ANSP, 
władz), zaawansowane funkcje, takie jak geo-fencing, geo-
caging, wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów. CLASS 
stosował głównie podejście oddolne, począwszy od 
technologii aż do zdefiniowania systemu spełniającego 
potrzeby operacyjne użytkowników w zakresie zarządzania 
ruchem UAS. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
719 

CORUS 
Concept of Operations 
for EuRopean UTM 
Systems, H2020-
SESAR-2016-1, 
SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

Projekt CORUS zgromadził ekspertów z branży lotniczej 
(załogowej i dronowej), badawczej i akademickiej w celu 
opracowania referencyjnej Koncepcji Operacyjnej 
(CONOPS) dla UTM (UAS Traffic Management) w 
przestrzeni powietrznej VLL w Europie. Bazując na 
najnowszej wiedzy, CORUS miał opracować koncepcję 
operacyjną umożliwiającą bezpieczną interakcję pomiędzy 
wszystkimi użytkownikami przestrzeni powietrznej w VLL z 
uwzględnieniem sytuacji awaryjnych i kwestii społecznych. 
W szczególności CORUS miał na celu: 1. Ustanowienie 
koncepcji operacji (CONOPS) dla sytuacji nominalnych, 
opracowanie przypadków użycia dla głównych scenariuszy. 
2. Uwzględnienie operacji wykonywanych przez drony w 
pobliżu lotnisk i kontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz 
w przypadku przemieszczania się pomiędzy kontrolowaną i 
niekontrolowaną przestrzenią powietrzną. 3. Opis 
możliwości zminimalizowania utraty bezpieczeństwa w 
nienominalnych sytuacjach z dronem. 4. Zbadanie aspektów 
niezwiązanych z lotnictwem, zidentyfikowanie kluczowych 
problemów dla społeczeństwa i zaproponowanie rozwiązań 
ułatwiających akceptację społeczną. 5. Określenie 
koniecznego rozwoju technicznego, ilościowe określenie 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa i wydajności 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
551 

DREAMS 
DRone European AIM 
Study, H2020-SESAR-
2016-1, SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

Projekt DREAMS miał na celu przyczynienie się do 
zdefiniowania koncepcji operacyjnej zarządzania informacją 
lotniczą europejskiego UTM poprzez zbadanie 
zapotrzebowania i wykonalności nowych procesów, usług i 
rozwiązań w zakresie zarządzania informacją lotniczą dla 
dronów w ramach nowej koncepcji UTM. UTM jest 
postrzegana jako kluczowa koncepcja umożliwiająca 
bezpieczną integrację bezzałogowych statków powietrznych 
w przestrzeni powietrznej VLL, dostosowana do potrzeb 
operacji z wykorzystaniem UAS. W badaniu połączono 
wiedzę o potrzebach misji i wymogach operacyjnych 
komercyjnych operatorów bezzałogowych statków 
powietrznych, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo i 
opłacalność swoich operacji (BVLOS), z wiedzą o trybach i 
procedurach operacyjnych przyjętych obecnie przez linie 
lotnicze i załogi samolotów, stowarzyszenia i pilotów 
lotnictwa ogólnego, stowarzyszenia i pilotów lotniczych 
działań rekreacyjnych/sportowych, dostępne usługi 
informacyjne, wymaganą jakość danych, rozdzielczość, 
czasowość i koszty usług. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
671 

https://cordis.europa.eu/project/id/763719
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DroC2om 
Drone Critical 
Communications, 
H2020-SESAR-2016-1, 
SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

Głównym celem projektu DroC2om jest przyczynienie się do 
zdefiniowania specyfikacji zintegrowanego komórkowo-
satelitarnego łącza danych dla UAS. Główny nacisk 
położono na projektowanie i ocenę łączy transmisji danych 
w oparciu o eksperymentalne badania radiowe i symulacje 
systemowe. Podstawowym celem jest opracowanie 
koncepcji architektury systemu komórkowo-satelitarnego, 
który zapewni niezawodne i bezpieczne działanie zdalnie 
sterowanych, półautonomicznych i w pełni autonomicznych 
małych UAS. Projekt DroC2om miał na celu 
zaprojektowanie i ocenę koncepcji architektury 
zintegrowanego systemu komórkowo-satelitarnego dla łączy 
danych w celu wspierania niezawodnego i bezpiecznego 
działania UAS w oparciu o rzeczywiste pomiary i 
modelowanie dronów. Różnorodność partnerów projektu 
zapewnia zrównoważoną i wysokiej jakości ekspertyzę we 
wszystkich istotnych obszarach technologicznych. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
601 

PODIUM 
Proving Operations of 
Drones with Initial UTM 
Management, SESAR-
VLD1-10-2016 - Safe 
integration of drones, 
SESAR-IA 

Zakończone, 
2019 

Projekt PODIUM składał się z czterech uzupełniających się 
demonstracji na dużą skalę, odbywających się w Danii, 
Francji i Holandii, w ramach których zostanie 
przeprowadzonych ponad 185 lotów dronem. Zintegrowane 
przez partnerów rozwiązanie UTM zostało 
zademonstrowane w szerokim zakresie realistycznych 
warunków operacyjnych operacji dronów (VLOS i BVLOS) w 
przestrzeni powietrznej VLL (kontrolowana i 
niekontrolowana przestrzeń powietrzna; miejska, wiejska i w 
pobliżu lotnisk) w interakcji z ruchem załogowym. Każda z 
czterech lokalizacji posiada swoją własną specyfikę (np. 
rutynowe codzienne operacje, nacisk na komunikację 
UTM/ATM, warunki normalne/nienormalne). 
Demonstracje umożliwiły bezpieczne i pewne wykorzystanie 
przez różne kategorie użytkowników (np. władze, 
operatorów dronów, pilotów dronów) oraz do wielu rodzajów 
operacji wykonywanych za pomocą dronów (np. inspekcja 
linii energetycznych, służby ratownicze). Demonstracje w 
czterech miejscach zapewniają wszechstronną i rozległą 
demonstrację pełnego potencjału i poziomu gotowości 
technologicznej funkcjonalności PODIUM UTM (od fazy 
przed lotem do fazy po locie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dynamicznego geofencingu podczas lotu). 
PODIUM jest demonstracją zgodną z koncepcją U-Space. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/783
230 

SECOPS 
An Integrated Security 
Concept for Drone 
Operations, H2020-
SESAR-2016-1, 
SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

Celem ECOPS było przyspieszenie rozwoju technologii 
dronów poprzez zapewnienie, że ryzyko związane z 
bezpieczeństwem koncepcji Zarządzania Ruchem 
Bezzałogowym (UTM) będzie ograniczone do 
akceptowalnego poziomu. Zintegrowana koncepcja 
bezpieczeństwa na poziomie TRL2 miała zostać 
opracowana z uwzględnieniem odporności dronów na 
bezprawną ingerencję, ochrony osób trzecich i integracji 
technologii geofencing; koncentrując się na opcjach 
technologicznych (nawigacja, nadzór, aktualizacje podczas 
lotu itp.) zarówno w zakresie elementów pokładowych, jak i 
naziemnych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, 
regulacyjnych i społecznych. Celem SECOPS jest 
sprawdzenie koncepcji zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa, integrującego technologie COTS 
partnerów konsorcjum. Wstępna demonstracja, oparta na 
realistycznym scenariuszu, zostanie przeprowadzona w 
Niderlandzkim Centrum Testów RPAS (NRTC). 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
599 
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SKYOPENER 
establishing new 
foundations for the use 
of Remotely-Piloted 
Aircraft Systems for 
civilian applications, 
GALILEO-1-2015 -
EGNSS applications, IA 

Zakończone, 
2019 

Celem projektu SKYOPENER było zwiększenie 
wykorzystania systemów zdalnie sterowanych statków 
powietrznych (RPAS) w zastosowaniach cywilnych poprzez 
wniesienie wkładu w opracowany przez Europejską Grupę 
Sterującą RPAS plan integracji cywilnych RPAS z 
europejskim systemem lotnictwa. SKYOPENER miał 
zapewnić cały proces operacyjny i system, który 
zademonstruje wyższe możliwości dzięki innowacjom w 
zakresie komunikacji, nawigacji i nadzoru w RPAS. System 
SKYOPENER został zaprojektowany w pierwszej kolejności 
do specjalnych operacji dla taktycznych RPAS, które nie 
przekraczają masy 25 kg, lecz podlegają przepisom 
krajowych władz lotniczych i działają na bardzo niskim 
poziomie operacyjnym (poniżej 500 stóp). 
Projekt SKYOPENER obejmował próby na żywo w 
Szwajcarii, w których uczestniczyły zainteresowane strony 
zaangażowane w eksploatację RPAS, w tym operatorzy 
RPAS, władze lotnictwa cywilnego, usługodawcy z dziedziny 
żeglugi powietrznej, producenci RPAS, dostawcy usług 
satelitarnych itp. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/687
352 

TERRA 
Technological European 
Research for RPAS in 
ATM, H2020-SESAR-
2016-1, SESAR-RIA 

Zakończone, 
2019 

TERRA zaproponowała architekturę techniczną dla 
wsparcia operacji VLL RPAS, które z założenia mają 
obejmować interakcję z ruchem VFR. Główne cele projektu 
były następujące: 
• Określenie wymagań: Zestaw wymogów operacyjnych i 
funkcjonalnych systemu naziemnego zostanie określony dla 
trzech reprezentatywnych operacyjnych przypadków 
biznesowych RPAS, z uwzględnieniem wymogów operatora, 
lecz także potencjalnego wpływu na zainteresowane strony. 
• Możliwość zastosowania technologicznego: Analiza 
możliwości zastosowania istniejących technologii CNS/ATM, 
które mogłyby być zastosowane w UTM, identyfikacja i 
rozwój nowych technologii (np. uczenie maszynowe 
klasyfikacji trajektorii lotu) oraz analiza możliwości ich 
zastosowania, z uwzględnieniem w obu przypadkach 
wydajności zapewnianej przez te technologie oraz wymagań 
nałożonych na ich wykorzystanie. 
• Propozycja architektury i dowód koncepcji: Określenie 
najbardziej odpowiednich technologii, porównanie ich 
wydajności i możliwości zastosowania z wymaganiami 
użytkownika oraz zdefiniowanie architektury technicznej, 
która zostanie oceniona za pomocą demonstracji dowodu 
koncepcji. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
831 

USIS 
U-Space Initial Services, 
H2020-SESAR-2016-2, 
SESAR-IA 

Zakończone, 
2019 

Projekt U-Space Initial Services miał na celu 
zademonstrowanie technicznej i operacyjnej wykonalności 
dostarczania w bardzo krótkim czasie usług U-Space 
operatorom UAV/RPAS oraz władzom, koncentrując się na: 
usłudze UAV/RPAS/Pilot/Operator Registration Service, 
usłudze Flight Wish/Mission Notification & Authorization, 
usłudze U-Space NOTAM (w tym dynamiczne NOTAM dla 
VLL), monitorowaniu ruchu UAV/RPAS (w tym 
monitorowaniu niezgodności oraz misji 
autoryzowanych/regulaminowych). Projekt połączył wiedzę i 
doświadczenie kluczowych interesariuszy przyszłej 
przestrzeni powietrznej U-Space (władze lotnictwa 
cywilnego/ krajowy dostawca usług lotniczych, operatorzy 
UAV/RPAS, przemysł i organy ścigania) w celu 
zapewnienia, że usługi okażą się odpowiednie do ich 
wymagań, ograniczeń i potrzeb. Obejmując 4 narody, 
konsorcjum kładzie szczególny nacisk na demonstrację 
usług, które mogą być wdrożone na poziomie UE. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/783
261 
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https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/687352
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/763831
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261
https://cordis.europa.eu/project/id/783261


 

ZAŁĄCZNIK: REPOZYTORIUM PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z UAM 

 

83 INFORMATOR PRAKTYCZNY MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA I ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
 

AIRPASS 
Advanced Integrated 
RPAS Avionics Safety 
Suite, H2020-SESAR-
2016-1, SESAR-RIA 

Zakończone, 
2020 r. 

Propozycja ta dotyczyła technologii pokładowych dla 
dronów, które są niezbędne do wdrożenia koncepcji 
zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych 
(UTM) w odniesieniu do operacji wykonywanych przez 
drony na bardzo niskim poziomie (VLL) i w warunkach lotów 
z widocznością (VFR). Projekt obejmował systemy 
wykrywania i unikania (D&A) dla ruchu kooperatywnego i 
niekooperatywnego, systemy autopilota oraz systemy 
łączności, nawigacji i nadzoru (CNS). W ramach tego 
projektu określono dostępną infrastrukturę CNS i 
technologie pokładowe w celu sformułowania 
odpowiedniego podejścia do procesów wdrożeniowych. Na 
tej podstawie zostanie opracowana i oceniona koncepcja 
systemu pokładowego. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
658 

IMPETUS 
Information 
Management Portal to 
Enable the integration of 
Unmanned Systems, 
H2020-SESAR-2016-1, 
SESAR-RIA 

Zakończone, 
2020 r. 

IMPETUS miał prowadzić badania nad zastosowaniem 
paradygmatu "mikrousług" jako elastycznego i oszczędnego 
rozwiązania w zakresie wsparcia cyklu życia oczekiwanej 
dużej różnorodności dronów i misji. Ponadto IMPETUS miał 
zbadać, w jaki sposób zaprojektować koncepcję 
inteligentnego UTM z uwzględnieniem paradygmatu "funkcji 
jako usługi" w celu opracowania opartego na chmurze, 
bezserwerowego środowiska, które charakteryzowałoby się 
skalowalnością umożliwiającą obsługę wielu użytkowników 
o różnych modelach biznesowych, mechanizmami 
zapewniającymi jakość i integralność danych oraz 
elastycznością ułatwiającą integrację z systemami 
zarządzania ruchu załogowego. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
807 

MoNIfly 
Mobile-Network 
Infrastructure for 
Cooperative 
Surveillance of low flying 
drones, MG-1-4-2016-
2017 - Breakthrough 
innovation, RIA 

Zakończone, 
2020 r. 

Projekt MoNIfly dotyczył kategorii otwartych i 
szczegółowych, proponując system zarządzania ruchem 
dronów oparty na infrastrukturze sieci komórkowej. W 
ramach finansowanego przez UE projektu MoNIfly 
opracowano i zademonstrowano system zarządzania 
ruchem dronów w oparciu o istniejącą infrastrukturę sieci 
komórkowej. Zespół ma nadzieję, że pewnego dnia zostanie 
on wdrożony w miastach Europy i na całym świecie. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

http://www.monifty.
eu/ 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/723
509 

PercEvite 
Sense and avoid 
technology for small 
drones, H2020-SESAR-
2016-1, SESAR-RIA 

Zakończone, 
2020 r. 

Projekt miał na celu opracowanie zestawu czujników, 
komunikacji i przetwarzania dla małych dronów do 
autonomicznego wykrywania i unikania "naziemnych" 
przeszkód i obiektów latających. Aby uniknąć przeszkód 
naziemnych, projekt miał na celu stworzenie lekkiego, 
energooszczędnego pakietu czujników i przetworników, 
który zmaksymalizuje ładowność. Samodzielne uczenie się 
pozwoli na przełom w zakresie percepcji. Umożliwi to 
efektywne połączenie stereowizji, ruchu, wyglądu, informacji 
o zasięgu i dźwięku. Nasz proces uczenia się pozwoli na 
wykrywanie przeszkód tak daleko, jak "widzi" je kamera, a 
nie jak obecnie, tj. ok. 30 m. W przypadku bliskich odległości 
nasze rozwiązanie obywa się bez kosztownych 
energetycznie czujników aktywnych, takich jak lasery czy 
sonary. Dla osiągnięcia współpracy w zakresie unikania 
przeszkód pomiędzy dronami i innymi pojazdami 
powietrznymi, osiągnęliśmy interoperacyjne rozwiązanie 
poprzez połączenie wielu typów sprzętu komunikacyjnego 
(ADSB, 4/5G, WiFi) w celu wymiany informacji o pozycji, 
prędkości i przyszłych punktach trasy. Umożliwiło to dronom 
skuteczne unikanie innych pojazdów latających nawet w 
bardzo gęsto wykorzystywanej przestrzeni powietrznej. 
Prawdopodobieństwo kolizji w scenariuszu współpracy ma 
być rzędu 10-9. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/763
702 
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SAFEDRONE 
Activities on drone 
integration and 
demonstration in VLL 
operations, SESAR-
VLD1-10-2016 - Safe 
integration of drones, 
SESAR-IA 

Zakończone, 
2020 r. 

Celem projektu SAFEDRONE było zdobycie praktycznego 
doświadczenia w operacjach na bardzo niskim pułapie (Very 
Low Level - VLL), gdzie lotnictwo ogólne, lotnictwo 
państwowe oraz opcjonalnie pilotowane statki powietrzne i 
drony będą współużytkować przestrzeń powietrzną. Projekt 
skupiał się na innowacjach, integracji, a zwłaszcza 
demonstracjach działań w oparciu o testy lotnicze. Cele 
szczegółowe programu SAFEDRONE są następujące: 
1. Zademonstrowanie sposobu integracji lotnictwa ogólnego, 
lotnictwa państwowego, opcjonalnie pilotowanych statków 
powietrznych i bezzałogowych statków powietrznych w 
niesegregowanej przestrzeni powietrznej w środowisku 
lotów z udziałem wielu statków powietrznych i załogi, w celu 
zbadania wykonalności wizji przestrzeni powietrznej U-
Space do 2019 r. 2. Przeprowadzenie dużej liczby 
demonstracji, 3. Walidacja wdrożenia w ramach dowodu 
koncepcji, 4. Dostarczenie dowodów EASA i krajowym 
władzom lotniczym w celu wzmocnienia bezpiecznej 
integracji dronów w ramach programu U-Space 5. 
Koordynacja z ostatnio zatwierdzonymi projektami SESAR-
RPAS. 6. Zwiększenie świadomości postępów w U-Space w 
Europie. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/783
211 

VUTURA 
Validation of U-space by 
tests in urban and rural 
areas, H2020 SESAR-
VLD 

Zakończone, 
2020 r. 

VUTURA miała na celu zademonstrowanie przestrzeni 
powietrznej U-Space w Holandii w trzech demonstracjach w 
NTRC (Netherlands RPAS Test Centre), Delft i Enschede. 
Głównym celem programu było pokazanie 
interoperacyjności pomiędzy dostawcami usług w 
przestrzeni U-Space (USP) oraz zademonstrowanie lotów 
awaryjnych i priorytetowych w kontekście przestrzeni U-
Space. 

Rotterdam, 
Enschede 

https://www.sesarju
.eu/projects/vutura 

STEP2DYNA 
Spatial-temporal 
information processing 
for collision detection in 
dynamic environments, 
H2020-MSCA-RISE-
2015, MSCA-RISE - 
Marie Sktodowska-Curie 
Research and 
Innovation Staff 
Exchange (RISE) 

W trakcie 
realizacji 
01/07/2016 
31/12/2021 

Konsorcjum STEP2DYNA proponuje innowacyjne, 
inspirowane biologicznie rozwiązanie do wykrywania kolizji 
w dynamicznych środowiskach. Wykorzystuje ono zalety 
niskokosztowej przestrzenno-czasowej i równoległej 
zdolności obliczeniowej wizualnych systemów neuronowych 
i realizuje je w postaci chipu specjalnie przeznaczonego do 
wykrywania kolizji w środowiskach dynamicznych. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/691
154 

GAUSS 
Galileo-EGNOS as an 
Asset for UTM Safety 
and Security, H2020-
GALILEO-GSA-2017-1, 
IA 

W trakcie 
realizacji 
01/03/2018 
31/12/2021 

Projekt GAUSS ma na celu szybkie i dokładne osiągnięcie 
akceptowalnych poziomów w zakresie wydajności, 
bezpieczeństwa i ochrony zarówno dla obecnych RPAS, jak 
i przyszłych operacji UTM. UTM pomaga kontrolować, 
zarządzać i integrować wszystkie RPAS w przestrzeni 
powietrznej VLL, aby zapewnić bezpieczeństwo i 
efektywność operacji UAS. Kluczowym elementem GAUSS 
jest integracja i wykorzystanie wyjątkowych cech systemu 
Galileo-EGNOS do precyzyjnego i bezpiecznego 
pozycjonowania. GAUSS zwiększy odporność operacji UTM 
i jednocześnie zapewni zdolność koordynacji UTM w celu 
zwiększenia liczby platform, które mogą korzystać z tej 
samej przestrzeni powietrznej. Systemy GAUSS zostaną 
zwalidowane podczas dwóch prób terenowych (na lądzie i 
na morzu) z udziałem 4 RPAS koordynowanych przez UTM, 
należących do różnych typów (stało- i obrotowo-
skrzydłowych) i kategorii operacyjnych EASA. Rezultatem 
projektu będą rozwiązania technologiczne oparte na 
systemie Galileo-EGNOS, które zwiększą poziom 
bezpieczeństwa i ochrony w obecnych operacjach RPAS i 
przyszłych operacjach opartych na UTM. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/776
293 
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5G!DRONES 
Unmanned Aerial 
Vehicle Vertical 
Applications’ Trials 
Leveraging Advanced 
5G Facilities, H2020-
ICT-2018-3, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/06/2019 
30/11/2022 

Program 5G!Drones ma na celu przetestowanie kilku 
przypadków użycia UAV obejmujących usługi eMBB, 
URLLC i mMTC 5G oraz walidację wskaźników KPI 
dotyczących 5G dla wsparcia określonych wymagających 
przypadków użycia. Projekt doprowadzi do sytuacji 
wzajemnych korzyści między pojazdami UAV oraz sieciami 
5G, z jednej strony pokazując, że 5G jest w stanie 
zagwarantować odpowiednie wskaźniki KPI pionowych 
UAV, a z drugiej strony demonstrując, że 5G może wspierać 
trudne przypadki użycia, które obciążają zasoby sieciowe, 
poprzez niskie opóźnienia i niezawodną komunikację, 
ogromną liczba połączeń i wysokie wymagania dotyczące 
przepustowości. 5G!Drones będzie bazować na 
udogodnieniach 5G zapewnianych przez projekty ICT-17 
oraz szereg obiektów wspierających, jednocześnie 
identyfikując i rozwijając brakujące elementy do testowania 
przypadków użycia UAV. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/857
031 

COM4DRONES 
Framework of key 
enabling technologies 
for safe and autonomous 
drones’ applications, 
ECSEL-2018-2-RIA - 
H2020-ECSEL-2018-2-
RIA, ECSEL-RIA - 
ECSEL Research and 
Innovation Action 

W trakcie 
realizacji 
01/10/2019 
30/09/2022 

Projekt COMP4DRONES uzupełnia wysiłki Wspólnego 
Przedsięwzięcia SESAR, koncentrując się w szczególności 
na bezpiecznym oprogramowaniu i architekturze sprzętowej 
dronów. COMP4DRONES przewiduje holistycznie 
zaprojektowany ekosystem, od aplikacji do komponentów 
elektronicznych, realizowany jako ściśle zintegrowane 
rozwiązanie multi-vendor i kompozytowej architektury 
wbudowanej drona, a także obejmuje łańcuch narzędzi 
uzupełniających zasady architektury kompozytowej. 
Ekosystem ma na celu wspieranie (1) efektywnego 
dostosowywania i przyrostowego zapewniania platform 
dronów, (2) bezpiecznego autonomicznego podejmowania 
decyzji dotyczących misji indywidualnych lub zespołowych, 
(3) niezawodnej komunikacji między dronami i między 
dronami a ziemią, nawet w obecności złośliwych 
napastników i przy wewnętrznych ograniczeniach platformy, 
oraz (4) zwinnego i opłacalnego projektowania kompozycji i 
zapewniania modułów i systemów dronów. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/826
610 

DELOREAN 
Drones and Egnss for 
Low airspace urbAN 
mobility, LC-SPACE-
EGNSS-1-2019-2020 -
EGNSS applications 
fostering green, safe and 
smart mobility, IA 

W trakcie 
realizacji 
01/12/2019 
30/05/2022 

Projekt DELOREAN dotyczy miejskiej mobilności 
powietrznej (UAM) oraz tego, w jaki sposób europejskie 
globalne systemy nawigacji satelitarnej (EGNSS), na które 
składają się EGNOS i Galileo, umożliwiają tę mobilność, 
gwarantując bezpieczną nawigację statkom powietrznym 
UAM. W szczególności, głównym celem projektu 
DELOREAN jest opracowanie wymagań dotyczących 
nawigacji i pozycjonowania dla wymagających usług UAM 
oraz zademonstrowanie, w jaki sposób EGNSS może 
przyczynić się do rozwoju UAM. W tym celu zrealizowanych 
zostanie wiele celów pomocniczych i wdrożonych zostanie 
wiele działań, z których najważniejszym jest integracja 
środowiska testowego - laboratorium miejskiego - w celu 
określenia, za pomocą lotów testowych dronów, 
szczególnych wymogów aplikacji EGNSS dla UAM i UAD. 
Hiszpańskie miasto Benidorm będzie gospodarzem 
miejskiego laboratorium. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/870
251 

GEONAV loT 
Galileo dual frequency, 
5G, loT devices and 
services for Drones, 
Assets Management and 
Elite sport, H2020-
SPACE-EGNSS-2019, 
IA 

W trakcie 
realizacji 
01/12/2019 
30/11/2021 

Projekt GEONAV loT ma na celu opracowanie i 
dostarczenie precyzyjnych aplikacji i usług związanych z 
wszechobecnym pozycjonowaniem i nawigacją. Głównym 
celem projektu jest rozwój i industrializacja drugiej fazy 
ewolucji rozwiązania GEONAV loT, zgodnie z wynikami 
NAVISP Element 2 (TRL7). Projekt GEONAV loT jest 
napędzany przez rynek z wyraźnymi ambicjami 
komercjalizacji. Jego celem jest: Korzystanie z funkcji 
Galileo, które poprawiają wydajność: Podwójna 
częstotliwość dla ulepszonego pozycjonowania w czasie 
rzeczywistym i TTFF; Poprawa fuzji z innymi technikami 
pozycjonowania dzięki innowacyjnym technikom fuzji 
sieciowej z 5G; Optymalizacja zużycia energii dzięki 
ulepszeniom TTFF i algorytmom GEONAV loT; 
Rozszerzenie zakresu zastosowań rynkowych dzięki 
demonstracji 3 przypadków użycia: Sporty elitarne (Rugby), 
śledzenie i monitorowanie mienia; autonomiczny system 
dostaw oparty na dronach; utworzenie europejskiego 
łańcucha industrializacji. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/870
249 
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ADACORSA 
Airborne data collection 
on resilient system 
architectures, H2020-
ECSEL-2019-2-RIA, 
ECSEL-RIA - ECSEL 
Research and 
Innovation Action 

W trakcie 
realizacji 
01/05/2020 
30/04/2023 

Celem ADACORSA jest wzmocnienie europejskiego 
przemysłu dronowego oraz zwiększenie akceptacji 
społecznej i regulacyjnej dla dronów BVLOS (beyond visual 
line-of-sight) poprzez demonstrację technologii 
bezpiecznego, niezawodnego i pewnego działania dronów 
we wszystkich sytuacjach i fazach lotu. Projekt ten będzie 
motorem badań i rozwoju komponentów i systemów 
detekcji, telekomunikacji i przetwarzania danych w całym 
łańcuchu wartości elektroniki. Dodatkowo, powstaną 
inteligentne gałęzie przemysłu oparte na dronach, o dużej 
widoczności i miejscu do poprawy, torując drogę do 
większej akceptacji technologii dronów przez społeczeństwo 
i przemysł. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/876
019 

BUBBLES 
Defining the Building 
Basic Blocks for a U-
Space Separation 
Management Service, 
H2020-SESAR-2019-2, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/05/2020 
31/10/2022 

BUBBLES jest projektem mającym na celu sformułowanie i 
walidację koncepcji zaawansowanej (U3) "usługi 
zarządzania separacją" w TRL3 w obrębie przestrzeni U-
Space. BUBBLES opracuje algorytmy do obliczania ryzyka 
kolizji UAS (biorąc pod uwagę wszystkie odnośne źródła 
ryzyka), pozwalające na określenie minimów separacji i 
metod (proceduralnych, taktycznych samoseparacji lub 
taktycznych naziemnych), tak aby poziom bezpieczeństwa 
określony w kategoriach ogólnego prawdopodobieństwa 
kolizji mógł być zdefiniowany i utrzymany. W ramach 
projektu algorytmy te zostaną zastosowane do zestawu 
ogólnych koncepcji CONOP dla operacji UAS 
zdefiniowanych w programie BUBBLES. Koncepcje CONOP 
będą wystarczająco szczegółowe, aby objąć wszystkie 
przewidywane zastosowania, lecz jednocześnie na tyle 
ogólne, aby nie były powiązane z żadnym konkretnym. 
Ogólne koncepcje CONOP zostaną sklasyfikowane pod 
względem ryzyka z wykorzystaniem metodologii SORA. 
Następnie zostaną im przypisane minima i metody 
separacji, co doprowadzi do zdefiniowania zestawu 
ogólnych OSED, na podstawie których zostaną określone 
wymogi bezpieczeństwa i eksploatacyjne dla systemów 
CNS poprzez ocenę bezpieczeństwa i w oparciu o 
koncepcje nawigacji opartej na wynikach (PBN) oraz 
łączności i nadzoru opartego na wynikach (PBCS), w tym 
monitorowania wyników. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/893
206 

ICARUS 
Integrated Common 
Altitude Reference 
System for U-SPACE, 
H2020-SESAR-2019-2, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/05/2020 
31/07/2022 

Projekt ICARUS proponuje innowacyjne rozwiązanie 
problemu Wspólnego Odniesienia Wysokościowego w 
przestrzeniach powietrznych VLL poprzez zdefiniowanie 
nowej usługi w przestrzeni powietrznej U-Space i jej 
walidację w rzeczywistym środowisku operacyjnym. W 
lotnictwie załogowym metody określania wysokości statku 
powietrznego oparte są na pomiarach różnicy wysokości 
ciśnień (np. QFE, QNH i FL) odniesionych do wspólnego 
układu odniesienia. ICARUS definiuje nową usługę U3 
dotyczącą przestrzeni U-Space, ściśle sprzężoną z 
interfejsem istniejących usług dotyczących przestrzeni U-
Space (np. usługi śledzenia i planowania lotu). 
Użytkownikami usługi ICARUS są piloci zdalni posiadający 
uprawnienia do wykonywania lotów BVLOS w określonej 
kategorii operacji wykonywanych przez UAS oraz piloci 
ultralekkich GA potencjalnie korzystający z tej samej 
przestrzeni powietrznej VLL. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/894
593 

FACT 
Future Alt Aviation CNS 
Technology, SESAR-
ER4-24-2019 - CNS, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/06/2020 
31/12/2022 

Finansowany przez UE projekt FACT ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony, wydajności i 
solidności przyszłych systemów zarządzania ruchem 
lotniczym (ATM) poprzez unowocześnienie technologii CNS. 
Będzie on wspierać wspólne, oparte na wynikach podejście 
do funkcji CNS, spełniając potrzeby szerokiej grupy 
użytkowników przestrzeni powietrznej w ramach różnych 
operacji. Ponadto połączy on przyszłe, w pełni cyfrowe i 
zautomatyzowane usługi w przestrzeni powietrznej U-Space 
z konwencjonalnymi systemami ATM, uwzględniając 
aspekty technologiczne i użytkowe. Projekt będzie 
koncentrował się na innowacyjnym zastosowaniu istniejącej 
technologii, potencjalnie zaadaptowanej z pokrewnych 
obszarów przemysłowych, takich jak sektor motoryzacyjny i 
telekomunikacyjny. Nowe metody pozwolą zwiększyć 
wydajność techniczną i obniżyć koszty rozwoju. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/894
616 
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LABYRINTH 
Traffic Management 4D 
Path Planning 
Technologies for Drone 
Swarm to Enhance 
Safety and Security in 
Transport, MG-2-8-2019 
- Innovative applications 
of drones for ensuring 
safety in transport, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/06/2020 
31/05/2023 

W ramach finansowanego przez UE projektu LABYRINTH 
badane będą scentralizowane systemy planowania zdolne 
do komunikowania się z dronami działającymi na 
określonych obszarach i obliczania ścieżek w celu 
uniknięcia kolizji. W ramach projektu powstanie technologia 
oparta na przestrzeni powietrznej U-Space, która zaspokoi 
potrzeby zastosowań autonomicznych dronów. Technologia 
ta zostanie zastosowana w różnych scenariuszach 
cywilnych, takich jak drogi, porty morskie i lotniska. 
LABYRINTH zidentyfikował potrzebę badań nad 
scentralizowanymi systemami planowania zdolnymi do 
komunikowania się z dronami na danym obszarze, 
przetwarzania ich pożądanych punktów początkowych i 
docelowych oraz obliczania ścieżek w celu uniknięcia kolizji. 
Wyrazem tego są bezzałogowe systemy zarządzania 
ruchem (UTM), które w przeciwieństwie do strategii UE są 
jednym z głównych priorytetów badawczych NASA, a ich 
celem jest stworzenie centrów kontroli lotów dla 
automatycznie pilotowanych dronów. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/861
696 

X-TEAM D2D - 
Extended ATM for Door-
to-Door Travel, SESAR-
ER4-10-2019 “ATM Role 
in Intermodal Transport”, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/06/2020 
30/09/2022 

Celem projektu jest zdefiniowanie, opracowanie i wstępna 
walidacja Koncepcji Operacyjnej (ConOps) dla płynnej 
integracji ATM i transportu lotniczego z ogólną siecią 
intermodalną, obejmującą inne dostępne środki transportu 
(lądowe, wodne), aby umożliwić połączenie "od drzwi do 
drzwi", w czasie do 4 godzin, pomiędzy dowolnymi 
miejscami w Europie, zgodnie z celem wyznaczonym przez 
ACARE SRIA FlightPath 2050. Projekt koncentruje się na 
rozważeniu możliwości integracji ATM w intermodalnej sieci 
transportowej obsługującej mobilność miejską i rozszerzoną 
miejską (aż do regionalnej), z uwzględnieniem scenariuszy 
transportu i obsługi pasażerów przewidzianych na następne 
dziesięciolecia, zgodnie z bazowym (2025), pośrednim 
(2035) i końcowym (2050) horyzontem czasowym. 
Docelowe koncepcje operacji dostarczone i wstępnie 
zatwierdzone w ramach projektu X-TEAM D2D będą 
obejmować zarówno koncepcje integracji platform 
transportowych, jak i innowacyjną, płynną mobilność jako 
usługę, w tym koncepcje ATM. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://xteamd2d.e
u. 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/891
061 

DACUS 
Demand and Capacity 
Optimisation in U-space, 
SESAR-ER4-31-2019 - 
U-space, SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/07/2020 
31/12/2022 

DACUS ma na celu opracowanie zorientowanego na usługi 
procesu równoważenia popytu i pojemności (DCB) dla 
zarządzania ruchem dronów. Ten ogólny cel stanowi 
odpowiedź na operacyjne i techniczne zapotrzebowanie w 
europejskich operacjach z wykorzystaniem dronów na 
konkretne rozwiązanie integrujące funkcje usług SESAR U-
Space na potrzeby zarządzania ruchem dronów (DTM) w 
celu podejmowania odpowiednio szybkich, skutecznych i 
bezpiecznych decyzji. 
Projekt ma na celu zintegrowanie w ramach spójnego 
rozwiązania DCB odpowiednich czynników wpływających na 
zapotrzebowanie i wydajność (takich jak dostępność 
urządzeń CNS), definicji (takich jak struktura przestrzeni 
powietrznej), procesów (takich jak zarządzanie separacją) 
oraz usług (takich jak strategiczne i taktyczne 
rozwiązywanie konfliktów). 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/891
061 

INVIRCAT 
Carving out a new path 
for remotely piloted 
aircraft SESAR-ER4-28-
2019 - Control of IFR 
RPAS in the TMA, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/07/2020 
31/12/2022 

Propozycja dotyczy zagadnienia "Kontrola RPAS w TMA" w 
ramach zaproszenia H2020 "SESAR-ER4-28-2019". Celem 
jest zapewnienie środków dla bezpiecznej i skutecznej 
integracji RPAS (zdalnie sterowanych systemów latających) 
z istniejącymi procedurami i infrastrukturą kontroli ruchu 
lotniczego (ATC) w rejonach terminali manewrowych (TMA) 
zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania lotów 
według wskazań przyrządów (IFR). Głównymi celami 
projektu INVIRCAT jest stworzenie koncepcji działania 
zdalnie sterowanych systemów latających w terminalowym 
polu manewrowym lotniska, jej ocena poprzez symulacje 
oraz opracowanie zestawu zaleceń dla twórców przepisów i 
organów normalizacyjnych. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/893
375 
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METROPOLIS 2 
A Unified Approach to 
Airspace Design and 
separation management 
for U-Space, SESAR-
ER4-31-2019 - U-space, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/11/2020 
31/12/2022 

Metropolis 2 to projekt, który jest odpowiedzią na potrzebę 
SESAR-JU dostarczenia konkretnych rozwiązań 
umożliwiających ruch lotniczy w środowiskach miejskich o 
dużej gęstości zaludnienia. Ponieważ rynek badań 
przestrzeni powietrznej zmierza w kierunku usług U3/U4, 
projekt ten konsoliduje wyniki usług U1/U2 i zapewnia 
realistyczne podstawy dla przyszłej miejskiej mobilności 
powietrznej (UAM). Jest to jeden z niewielu projektów, który 
pracuje nad usługami U4. Cele szczegółowe Metropolis 2: 
Rozszerzenie zasad segmentacji i wyrównania 
geowektorowania na koncepcję operacyjną przepisów 
dotyczących przestrzeni powietrznej, aby umożliwić 
stworzenie miejskiej przestrzeni powietrznej o dużej 
przepustowości; opracowanie jednolitego podejścia 
projektowego do zarządzania ruchem w miejskiej 
przestrzeni powietrznej o dużym zagęszczeniu we 
wszystkich skalach czasowych, opartego na zasadach 
segmentacji i wyrównania geowektorowania, w połączeniu z 
planowaniem lotu oraz paradygmatami wykrywania i 
unikania, które mają na celu wykorzystanie zasad 
wyrównania geowektorowania, aby określić solidne i 
skuteczne plany lotu, jak również bezpieczne i zgodne 
strategie rozwiązywania problemów, które są odpowiednie 
do funkcjonowania w gęsto użytkowanej przestrzeni 
powietrznej. 

Wiedeń 
(symulacje) 

https://metropolis2.
eu/ 

SAFIR Med 
Safe and Flexible 
Integration of Advanced 
U-SPACE Services 
Focussing on Medical 
Air Mobility H2020-
SESAR-2020-1, 
SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/12/2020 
31/12/2022 

Wizją projektu SAFIR-Med jest zademonstrowanie 
sposobów osiągnięcia bezpiecznej, zrównoważonej, 
społecznie akceptowanej i społecznie korzystnej miejskiej 
mobilności powietrznej, która przyczyni się do rozwoju 
systemu opieki zdrowotnej w UE, poprzez zapewnienie 
przyszłym pokoleniom demokratycznego dostępu do 
najlepszych metod leczenia i opieki. Technologie wszystkich 
partnerów zostaną wykorzystane w celu wykorzystania 
maksymalnej liczby usług związanych z przestrzenią U-
Space U w celu osiągnięcia najwyższego możliwego 
poziomu bezpieczeństwa operacyjnego, w tym 
zaawansowanych usług związanych z przestrzenią U-Space 
U typu "wykryj i unikaj". Demonstracje umożliwią 
zaangażowanym miastom zapoznanie się z ich rolą w 
zarządzaniu przestrzenią U-Space oraz śledzenie 
odpowiednich zmian w przepisach w celu wykorzystania 
technologii UAM z korzyścią dla swoich obywateli 

Aachen 

https://www.safir-
med.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017701 

AMU-LED 
Air Mobility Urban - 
Large Experimental 
Demonstrations, 
SESAR-VLD2-03-2020 - 
U-space capabilities and 
services to enable Urban 
Air Mobility, SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2022 

Projekt AMU-LED ma na celu zademonstrowanie 
możliwości przestrzeni powietrznej U-Space w celu 
zrealizowania idei miejskiej mobilności powietrznej (UAM). 
W tym celu w ramach projektu proponuje się zdefiniowanie, 
zaprojektowanie i dostarczenie szczegółowej koncepcji 
operacji oraz zestawu miejskich misji powietrznych. 
Następnie przeprowadzone zostaną symulacje i duża 
rzeczywista kampania lotnicza składająca się z trzech 
demonstracji, których celem będzie weryfikacja i walidacja 
koncepcji w celu porównania dwóch architektur zarządzania 
ruchem (UTM) w ramach bezzałogowych systemów 
latających (UAS). 

Amsterdam, 
Rotterdam 
Enschede 
Santiago de 
Compostella 

https://amuledproje
ct.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017702 

CORUS XUAM 
Concept Of Operations 
For European U-Space 
Services - Extension For 
Urban Air Mobility, 
SESAR-VLD2-03-2020 - 
U-space capabilities and 
services to enable Urban 
Air Mobility, SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2022 

CORUS-XUAM to dwuletni projekt demonstracyjny na 
bardzo dużą skalę (VLD), który zademonstruje, w jaki 
sposób usługi i rozwiązania w przestrzeni powietrznej U-
Space mogą wspierać zintegrowane operacje lotnicze w 
ramach miejskiej mobilności powietrznej (UAM). Usługi te 
powinny umożliwić elektrycznym pojazdom pionowego 
startu i lądowania (eVTOL), bezzałogowym systemom 
latającym (UAS) i innym użytkownikom przestrzeni 
powietrznej (bezzałogowym i załogowym) bezpieczne, 
trwałe i efektywne funkcjonowanie w kontrolowanej i w pełni 
zintegrowanej przestrzeni powietrznej, bez nadmiernego 
wpływu na operacje zarządzane obecnie przez ATM. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://corus-
xuam.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017682 
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https://metropolis2.eu/
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GOF 2.0 
GOF2.0 Integrated 
Urban Airspace VLD, 
SESAR-VLD2-03-2020 - 
U-space capabilities and 
services to enable Urban 
Air Mobility, SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2022 

Bardzo duży projekt demonstracyjny GOF2.0 Integrated 
Urban Airspace VLD (GOF2.0) w sposób bezpieczny, 
pewny i trwały wykaże operacyjną zasadność obsługi 
połączonych operacji UAS, eVTOL i operacji załogowych w 
jednolitej, gęstej miejskiej przestrzeni powietrznej z 
wykorzystaniem obecnych służb i systemów ATM oraz 
przestrzeni powietrznej U-Space. 
Demonstracje koncentrują się na walidacji architektury GOF 
2.0 na potrzeby wysoce zautomatyzowanego zapewniania 
separacji w czasie rzeczywistym w gęstej przestrzeni 
powietrznej, w tym w precyzyjnych sieciach 
meteorologicznych i telekomunikacyjnych na potrzeby 
komunikacji powietrze-ziemia, i w znacznym stopniu 
przyczynią się do zrozumienia, w jaki sposób można 
wdrożyć bezpieczną integrację UAM i innych komercyjnych 
operacji wykonywanych przez drony w przestrzeni 
powietrznej ATM bez pogorszenia bezpieczeństwa, ochrony 
lub zakłócenia bieżących operacji w przestrzeni powietrznej 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://gof2.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017689 

PJ34-W3 AURA - 
ATM U-SPACE 
INTERFACE, SESAR-
WAVE3-03-2020 - 
Collaborative U-space-
ATM SWIM interface, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2022 

Ogólnym celem AURA jest stworzenie podstaw dla integracji 
nowych uczestników z obecnym i przyszłym środowiskiem 
ruchu lotniczego, opracowanie wymaganej koncepcji 
działania i zatwierdzenie wymiany informacji między 
służbami przestrzeni U-Space a systemami ATM. Aby 
osiągnąć ten cel, wszystkie zainteresowane strony 
(operatorzy dronów, dostawcy usług w przestrzeni 
powietrznej U-Space, dostawcy usług w zakresie danych, 
dostawcy usług kontroli lotu ATM i władze) zostaną 
włączone w proces opracowywania projektu i w cały okres 
jego realizacji. Projekt AURA określi wymagania dla 
wymiany informacji z przestrzeni U-Space z kontrolą lotu 
ATM poprzez SWIM i dokona walidacji zestawu wybranych 
usług związanych z przestrzenią U-Space, rozwijając 
definicję usług dla usług kandydujących do SWIM. Po 
drugie, określi on nową koncepcję operacji (ConOps) dla 
bezzałogowych statków powietrznych w środowisku w pełni 
współpracującym z ATM, która wykracza poza istniejące 
koncepcje opracowane dla przestrzeni U-Space i zatwierdzi 
te nowe koncepcje. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017521 

USEPE 
U-space Separation in 
Europe, SESAR-ER4-
31-2019 - U-space, 
SESAR-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2022 

Celem jest zbadanie potencjalnych metod separacji w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa operacji dronów w środowisku 
miejskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów gęsto 
zaludnionych. USEPE zaproponuje, opracuje i oceni 
koncepcję operacji i zestaw technologii wspomagających, 
aby zapewnić bezpieczne oddzielenie dronów (od siebie 
nawzajem i od lotnictwa załogowego). Oczekiwane wyniki: 
Głównymi rezultatami projektu będą: Wstępna koncepcja 
operacji, wraz z propozycjami systemu zarządzania 
separacją w przestrzeni miejskiej. Zestaw eksperymentów 
walidacyjnych proponowanych rozwiązań, w celu 
zakończenia fazy V1 zgodnie z definicją E-OCVM 
(European Operational Concept Validation Methodology) i 
osiągnięcia poziomu TRL2 (Technology Readiness Level). 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://usepe.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/890
378 

TINDAIR 
Tactical Instrumental 
Deconfliction And in-
flight Resolution, 
SESAR-VLD2-03-2020 - 
U-space capabilities and 
services to enable Urban 
Air Mobility, SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/02/2021 
31/12/2022 

Projekt ma na celu zademonstrowanie poprzez rzeczywiste 
loty proponowanych technologii automatycznego 
rozwiązywania konfliktów taktycznych i strategicznych. 
Demonstracje odbędą się we Francji, przy wsparciu władz 
miejskich Tuluzy i Bordeaux. Projekt będzie obejmował 
pełną analizę koncepcji operacyjnej i profili misji, zanim 
przeprowadzone zostaną rzeczywiste misje 
demonstracyjne. Następnie, po przeprowadzeniu 
demonstracji w locie w warunkach rzeczywistych, 
przeprowadzone zostaną szczegółowe działania mające na 
celu ocenę działania proponowanych rozwiązań, a na tej 
podstawie opracowane zostaną odpowiednie zalecenia. 

Tuluza, 
Bordeaux, inne 
w trakcie oceny 

https://tindair.eu/ 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017677 
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FlightAI 
Flight plan artificial 
intelligence assistant, 
H2020-FETOPEN-2018-
2019-2020-4, CSA-LSP 
- Coordination and 
support action Lump 
sum 

W trakcie 
realizacji 
01/09/2021 
28/02/2023 

Projekt ma na celu zintegrowanie ze zrealizowanym przez 
EUSC rozwiązaniem internetowym technologii sztucznej 
inteligencji (AI) stworzonej w ramach projektu FET-OPEN 
GOAL-Robots, pozwalającej na wyszukiwanie rozwiązań w 
wysoce nieliniowych przestrzeniach wyszukiwania. Nowa 
technologia GOAL-Robots będzie wspierać 
półautonomiczne wyszukiwanie rozwiązań do formułowania 
planów lotu w oparciu o interaktywny interfejs, który spełnia 
wymagania użytkownika (punkty startu/przylotu, dostępne 
drony, licencje pilotów itp.), wymagania SORA oraz 
charakterystykę GIS danego terytorium przelotu/przestrzeni 
powietrznej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona 
systematyczna walidacja zintegrowanego systemu poprzez 
testowanie akceptowalności i użyteczności proponowanej 
technologii przez wybranych interesariuszy za 
pośrednictwem szerokiej sieci interesariuszy konsorcjum. 
Ponadto dopracowanie uzasadnienia biznesowego i 
ukierunkowane działania w zakresie upowszechniania 
utorują drogę do komercjalizacji wytworzonej usługi na 
europejskim rynku dronów. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
034937 

 

Projekt: 
[Akronim, tytuł, 
numer/tytuł, system 
finansowania] 

Status: 
trwający/ 
zakończony 
rok 

Cele i kluczowe wyniki 
(jeśli są) 

Zaangażowa
ne miasta 
(jeśli są) 

Źródło do 
dalszej lektury 

Technologie i rozwiązania dedykowane UAM 

OASyS 
Forecasting future 
scenarios for Urban Air 
Mobility (UAM) vehicles 
and supersonic aircraft, 
JTI-CS2-2018-CfP09-
TE2-01-08 - Overall Air 
Transport System 
Vehicle Scenarios, CS2-
CSA 

Zakończone, 
2020 r. 

Wpływ na środowisko przyszłych zaawansowanych 
konfiguracji, takich jak pojazdy Urban Air Mobility (UAM) i 
samoloty transportu ponaddźwiękowego (SST), przyciąga 
dziś coraz większą uwagę. W ramach finansowanego przez 
UE projektu OASyS (Overall Air Transport System Vehicle 
Scenarios) przewiduje się przyszłe scenariusze dla tych 
pojazdów w latach 2035-2050. Przeanalizowane zostaną 
obecne modele predykcji oraz wykryte przypadki i wytyczne 
w celu zidentyfikowania i wypełnienia luk w zakresie danych. 
W projekcie zostanie wykorzystany algorytm IDEA, który jest 
modelem dynamiki systemowej reprezentującym 
równowagę sektorową różnych kategorii klas samolotów 
regulujących popyt i podaż. Został on wykorzystany do 
przewidywania wpływu, jaki nowe technologie lotnicze będą 
miały na środowisko. Działania te zapewnią ewaluatorowi 
technologii "Czyste niebo" (TE) większe możliwości 
modelowania w celu oszacowania wpływu potencjalnych 
scenariuszy, które obejmują samoloty o zaawansowanej 
konfiguracji, w odniesieniu do ich portfela technologii w 
ramach floty światowej. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/864
521 
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ODESSA 
Obstruction 
DEtection Sensor for 
Surveillance on Aircraft, 
H2020-CS2-CFP07-
2017-02, CS2-IA 

Zakończone, 
2020 r. 

ODESSA opracowała prototyp ODESSA, czujnika o 
niewielkich rozmiarach, niskiej wadze i zużyciu energii, który 
może być zainstalowany na małych samolotach lub 
dronach, w celu wykrywania przeszkód w krótkim zasięgu. 
Opiera się on na połączeniu technologii radarowej, 
wywodzącej się z zaawansowanych systemów 
wspomagania pilota, z zaawansowanymi algorytmami 
przetwarzania obrazu. Radar zapewnia wykrywanie celów, a 
kamera zwiększa niezawodność wykrywania poprzez 
klasyfikację obiektów. Czujnik ma maksymalny zasięg 140 
m przy 15° elewacji i 40° azymutu, z prędkością 50 km/h. 
Wyposażenie czujnika składa się z dwóch głównych 
podzespołów, jednostki sterującej i jednostki czujnika, które 
są produkowane przemysłowo i certyfikowane zgodnie z 
normami lotnictwa cywilnego. Wnioski z projektu 
potwierdziły, że urządzenia czujnikowe ODESSA mogą być 
instalowane na dronach lub lekkich samolotach, pod 
warunkiem zachowania właściwego kompromisu pomiędzy 
wydajnością a wymiarami - rozmiarami, wagą, mocą i 
zużyciem. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/821
263 

HEAVEN 
High powEr density FC 
System for Aerial 
Passenger VEhicle 
fueled by liquid 
HydrogeN, H2020-JTI-
FCH-2018-1, FCH2-RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2019 
31/12/2022 

Głównym celem projektu HEAVEN jest zaprojektowanie, 
opracowanie i zintegrowanie układu napędowego opartego 
na ogniwach paliwowych dużej mocy i technologii 
kriogenicznej w istniejącym samolocie z 2-4 miejscami do 
testowania w locie. 
W szczególności, projekt proponuje zaprojektowanie 
modułowej architektury z systemami modułowymi, które 
mogą być skalowane do innych rozmiarów samolotów i 
aplikacji UAV. Metodologia projektowania jest uzupełniona o 
analizę bezpieczeństwa i regulacji. Jeśli chodzi o 
technologię ogniw paliwowych, dwa systemy ogniw 
paliwowych PEM o wysokiej mocy 45 kW oparte na 
metalowych płytkach bipolarnych zostaną zaadaptowane do 
zastosowań lotniczych i zintegrowane ze 
zoptymalizowanymi komponentami balansującymi pracę 
instalacji w celu uzyskania udoskonalonego systemu ogniw 
paliwowych o mocy 90 kW, zdolnego do napędzania bez 
wsparcia baterii trybów pracy samolotu. Magazynowanie 
wodoru będzie oparte na technologii kriogenicznej, z 
powodzeniem stosowanej w poprzednich zastosowaniach 
kosmicznych, w celu osiągnięcia wskaźnika 
grawimetrycznego wynoszącego około 15% dla ładunku 
wodoru o masie od 10 do 25 kg, który zapewnia zakres 
autonomii demonstratora wynoszący 5-8 godzin. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/826
247 

FF20 - 
Creating the 21st 
century spatial 
ecosystem, MG-3-6-
2020 - Towards 
sustainable urban air 
mobility, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/12/2020 
30/11/2023 

Flying Forward 2020 to trzyletni wspólny projekt badawczy, 
którego celem jest opracowanie nowego ekosystemu 
miejskiej mobilności powietrznej (UAM), dostosowanego do 
transformacji cyfrowego rządu (DGT) w krajach 
europejskich, który koncentruje się na włączeniu UAM do 
infrastruktury danych geoprzestrzennych miast. Tworzenie i 
włączanie wszystkich powiązanych danych z infrastruktur i 
operacji UAM do cyfrowej infrastruktury miast pozwoli na 
wspieranie rozwoju komunikacji  lotniczej w bezpieczny, 
pewny i skuteczny sposób. Ułatwi to życie, obniży koszty i 
stworzy więcej możliwości dzięki szybszemu i 
skuteczniejszemu dostarczaniu produktów w całej Europie. 

Saragossa 

https://www.ff2020.
eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
006828 

AIRMOUR 
Enabling sustainable 
AiR Mobility in URrban 
contexts via emergency 
and medical services, 
MG-3-6-H2020, RIA 

W trakcie 
realizacji 
01/01/2021 
31/12/2023 

Projekt AiRMOUR oferuje cenne narzędzia związane z UAM 
i radykalnie przyspiesza zrozumienie niezbędnych działań w 
najbliższej przyszłości - nie tylko dla społeczności miejskich, 
ale także dla operatorów, organów regulacyjnych, środowisk 
akademickich i przedsiębiorstw. W ramach finansowanego 
przez UE projektu AiRMOUR zostaną zbadane i 
przetestowane rozwiązania, które sprawią, że UAM stanie 
się bezpieczna, pewna, cicha i przyjazna dla środowiska, a 
także dostępna, szybsza, tańsza i powszechnie 
akceptowana. W szczególności projekt koncentruje się na 
zastosowaniach UAM w ratownictwie medycznym (EMS). 
Łącząc badania naukowe, krajowe władze lotnicze, 
regionalne i lokalne władze miejskie, operatorów UAM i 
EMS, projekt wesprze planistów miejskich i osoby 
odpowiedzialne za politykę transportową. 

Stavanger, 
Helsinki, region 
NordHessen, 
Luksemburg 

https://airmour.eu 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
006601 
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Uspace4UAM 
Flying high and safe with 
urban air mobility 
vehicles, SESAR-VLD2-
03-2020 - U-space 
capabilities and services 
to enable Urban Air 
Mobility, SESAR-IA 

W trakcie 
realizacji 
01/02/2021 
31/12/2022 

W ramach tego projektu VLD, którego celem jest 
wypełnienie luki pomiędzy rozwojem a wdrożeniem, podjęte 
zostaną kwestie koncepcji operacyjnych, regulacji i norm, 
przy jednoczesnym budowaniu zaufania do bezpiecznej i 
uporządkowanej integracji UAM w codziennym ruchu 
lotniczym. Projekt dokona tego w ramach konsorcjum 
nastawionych na nowoczesność miast i służb żeglugi 
powietrznej, krajowych organów regulacyjnych i EASA, a 
także doświadczonego dostawcy UTM oraz producentów 
eVTOL-i, ośrodków badawczych i dostawców technologii. 
Przeprowadzona zostanie seria dobrze zdefiniowanych, 
iteracyjnych i wielonarodowych demonstracji, zarówno z 
wykorzystaniem dronów, jak i pojazdów UAM. Obejmą one 
różne przypadki użycia, w tym operacje mieszane, aby 
umożliwić w ramach projektu uzyskanie krytycznych 
czynników umożliwiających szeroki zakres zastosowań 
usług UAM, które mogą być stosowane w całej Europie. 

Brak 
zaangażowanyc
h miast 

https://www.sesarju
.eu/projects/Uspac
e4UAM 

https://cordis.europ
a.eu/project/id/101
017643 
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