
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania SWITCH   

Grupa docelowa i sposób dotarcia do 

SWITCHerów 

Miasto Gdańsk skierowało kampanię SWITCH do 
społeczności trzech lokalnych szkół: uczniów, rodziców i 
pracowników. Niski poziom aktywności fizycznej oraz 
niezdrowy styl życia nadal są głównymi problemami 
dotyczącymi mieszkańców, a w szczególności dzieci w 
szkołach podstawowych, jako że wielu rodziców podwozi je 

do szkół samochodami.   Kampania rozpoczęła się wraz z 

początkiem roku szkolnego to jest w momencie kluczowym 
dla wpływania na zachowania komunikacyjne społeczności 
szkolnej.  
Wykorzystano kilka kanałów komunikacyjnych. 
Spersonalizowany sposób dotarcia zaadaptowano dla dzieci 
i dorosłych:  

a. Szkolne listy mailingowe wykorzystano, aby wysłać 
rodzicom listy informujące o kampanii, w celu 
przypomnienia oraz, aby im podziękować,  

b. Mieszkańców Gdańska zaangażowanych w Bitwę na 
kilometry zaproszono na spotkanie z Prezydentem 
Miasta Gdańska,  

c. Na spotkaniach z rodzicami ogłoszono kampanię i  
wytłumaczono jej założenia,  

d. Organizowano regularne spotkania jeden-na-jeden z 
dyrektorami szkół,  

e. Do informowania o kampanii wykorzystano strony 
internetowe,  

f. Każdy potencjalny uczestnik kampanii SWITCH otrzymał 

– jako część zestawu startowego – broszurę 
wyjaśniającą jej cele,  

g. Codziennie aktualizowano stronę kampanii na portalu 
Facebook treściami dotyczącymi kampanii Bitwa na 
kilometry. 

Dystrybucja informacji oraz zachęt 

Miasto Gdańsk zapewniło materiały informacyjne 
zróżnicowane pod względem grup wiekowych oraz  ulotki 

SWITCH o aktywnych podróżach. 
Dodatkowo w karcie wyboru zaoferowało rowerową mapę 
Gdańska z atrakcyjnymi trasami rowerowymi. 

 

 

Oferowano zachęty w formie zestawów do chodzenia lub 
jazdy rowerem. Pierwszy składał się z krokomierza i 
silikonowych sznurowadeł; drugi z zestawów oświetlenia 
rowerowego i pokrowców na siodełka. Wybrano je jako 
najbardziej adekwatne zachęty do kampanii promującej 
chodzenie i jazdę na rowerze oraz ze względu na ich 

atrakcyjność dla obydwu przedziałów wiekowych. 
Uczestnicy otrzymali także informacje oraz kalkulatory 
online do przygotowywania planów podróży, szacowania 
kosztów oraz czasowej efektywności aktywnych podróży. 
Do szkół dostarczono spersonalizowane pakiety. Dyrektorzy 
przekazali je klasom, a dzieci rodzicom/dorosłym.  

     
Spersonalizowane plany podróży (SPP) 

Miasto Gdańsk proponowało rozmowy o SPP w 

karcie wyboru, drogą pocztową, lub podczas  
indywidualnych konsultacji. Dodatkowo  
nauczycieli zachęcano do organizowania  
aktywności takich jak “dni chodzenia”,  
“wieczorne spacery” czy “lekcje  
joggingu”.  

 

 

 

Ulotka kampanii #3  

w Gdańsku  
O Gdańsku 
Nazwa: Miasto Gdańsk 

Kraj: Polska 

Populacja: 456,000 mieszkańców 

Rozmiar: 262 km2    

 

Modalna struktura transportu: 

   Chodzenie: 20%  Rower: 4%    

Samochód: 39%  Transport publiczny: 37%                    

Topografia: duże zróżnicowanie rzeźby terenu 



 

 

 

Lokalne kontakty: 

Miasto Gdańsk  Monika Evini: monika.evini@gdansk.gda.pl 

Urząd Miejski w Gdańsku,     +48 58 5268089 

Nowe Ogrody 8/12,   Grzegorz Krajewski: grzegorz.krajewski@gdansk.gda.pl 

80-803 Gdańsk           +48 58 526 8089 

Więcej informacji na www.switchtravel.eu  

 

 

 

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej informator. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME 
ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach. 

Zdrowie 

Kampania SWITCH w Gdańsku oferowała zdrowy, 
funkcjonalny, pouczający,  aktywny i będący dobrą zabawą 
program zmiany stylu życia. Dystrybuowano broszury 

informacyjne z sugestiami zadań związanych ze zdrowym 
stylem życia dla dzieci oraz ulotki przygotowane przez 
ekspertów SWITCH ds. zdrowia, chodzenia i jazdy na 
rowerze. Zachęcano szkoły i nauczycieli do organizowania 
aktywności oraz lekcji poświęconych zagadnieniom zdrowia 
i aktywności.  

Aplikacje informatyczne 
Miasto Gdańsk wykorzystało ICT system of Intelligent 
Health, oparty na elektronicznych czujnikach oraz 
indywidualnych kartach magnetycznych. Aktywność 

związaną z chodzeniem i jazdą na rowerze zapisywano 

poprzez zetknięcie indywidualnych kart, wykorzystujących  
 
 

Wyniki 
     Uczestnicy 
     Na początku kampanii: 1,677 
     Krótko po kampanii: 391  
     3 miesiące po kampanii: 128 

 

    Zachowania komunikacyjne  
    SWITCHerów 
     Korzystanie z samochodu (co najmniej raz  

     dziennie) 
     Przed kampanią: 33.9% 
     Krótko po kampanii: 30.8% 

     3 miesiące po kampanii: 35.7% 
   
     Jazda na rowerze (co najmniej raz dziennie) 

     Przed kampanią: 7% 
     Krótko po kampanii: 4.7% 
     3 miesiące po kampanii: 2% 
 

    Wpływ SWITCH’a na zdrowie   
     Świadomości korzyści zdrowotnych aktywnego        
     podróżowania 
     Przed kampanią: 87.5% 
     Krótko po kampanii: 88% 
     3 miesiące po kampanii: 84.4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fale radiowe do przesyłania danych (ang. RFID – radio-
frequency identification) z rejestratorami 
zamontowanymi na słupach lamp w sąsiedztwie 3 szkół. 

Rejestratory przekazywały dane w czasie rzeczywistym 
do centralnej bazy danych, a uczestnicy śledzili swoje 
postępy na stronie internetowej. System okazał się 
dopasowany do wielopokoleniowej grupy docelowej. 
Dzieciom oferuje on element zabawy, jednocześnie będąc 
łatwo akceptowanym przez dorosłych. Usportowienie 

kampanii SWITCH to ważny czynnik motywujący.  
System rejestrujący pozwala uczestnikom i 
organizatorom sprawdzać sumę kilometrów pokonanych 
pieszo i na rowerach. Poza drobnymi problemami 
technicznymi uczestnicy byli zadowoleni z jego 
funkcjonowania. Z wielu komentarzy kierowanych do 
lokalnych zespołów SWITCH wynika, że był to najbardziej 

motywujący element kampanii.  
 

 
SWITCHerzy (uczestnicy z dostępem do 
samochodu, którzy ograniczyli liczbę 

podróży samochodem): 
Krótko po kampanii: 139 
3 miesiące po kampanii: 42 

 

 
Chodzenie (co najmniej raz dziennie) 
Przed kampanią: 48.4% 
Krótko po kampanii: 55.4% 
3 miesiące po kampanii: 57.4% 
 

 
Po trzech miesiącach uczestnicy, którzy  
Ograniczyli liczbę podróży samochodem: 36.2% 
Więcej chodzili: 55.5% 
Więcej jeździli na rowerze: 14.8% 
 

Wpływ SWITCH’a na środowisko  
Oszczędności w kilometrach pokonanych 

samochodem: 3,231 km tygodniowo 

Oszczędności w paliwie: 258.48 litry tygodniowo 

Oszczędności w emisji CO2 : 646.2 kg tygodniowo 

Całkowite oszczędności: 18817.24 euro rocznie* 
*Całkowity koszt oszczędności energii I emisję and CO2 w skali roku 
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