
Hiszpańska Sieć Zrównoważonej Mobilności na 
Uczelniach Wyższych

Podsumowanie

Wstęp

Cele Interesariusze

Hiszpańskie uczelnie wyższe, napędzające zmiany ekonomiczne i społeczne, współpracują celem 
rozwoju zrównoważonego systemu transportowego gwarantującego dostęp do uczelni i jego aspektów 
społecznych i gospodarczych. Mobilność zdiagnozowano jako jeden z głównych aspektów mających 
wpływ na zrównoważony rozwój, efektywność i integrację społeczną uczelni wyższych. W związku z 
powyższym, Grupa ds. Uczelni Wyższych i Mobilności prowadzi działania mające na celu ułatwienie 
opracowania i wymiany użytecznych informacji dotyczących wdrożenia polityki zrównoważonej 
mobilności na uczelniach wyższych.

W roku 2000 uczelnie wyższe tworzące CRUE (76) podjęły decyzję o powołaniu komisji do prac nad 
zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i związanymi z działalnością uczelni wyższych. 
Nadano jej nazwę Komisji CRUE ds. Zrównoważonego Rozwoju. Do prac nad różnymi aspektami 
zrównoważonego rozwoju (między innymi zrównoważonym budownictwem, zrównoważonym rozwojem 
i programem jego nauczania, wskaźnikami środowiskowymi, zrównoważoną urbanistyką uczelni 
wyższych, uczelniami wyższymi i mobilnością) powołano kilka grup roboczych.

Cele powyższych działań obejmują organizację 
badań w zakresie informacji i narzędzi dostępnych 
dla uczelni wyższych i pozwalających na 
projektowanie i rozwijanie polityki zarządzania 
mobilnością. Głównym celem jest ułatwienie 
transferu informacji, a celem ostatecznym jest 
ograniczenie środowiskowych, gospodarczych i 
społecznych skutków związanych z mobilnością.

Jako stowarzyszenie reprezentujące interesy 
uczelni wyższych, CRUE pozostaje w stałym 
kontakcie z rządem, sektorem prywatnym i 
społeczeństwem.

CRUE (Konferencja Rektorów Hiszpańskich 
Uczelni Wyższych) 
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Uczelnia

Kraj
Hiszpania

Lokalizacja

Wielkość

Struktura organizacyjna mobilności 
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Hiszpańska Sieć Zrównoważonej Mobilności na Uczelniach Wyższych

Opis

Grupę ds. Uczelni Wyższych i Mobilności tworzy 
15 hiszpańskich uczelni wyższych (jej działania 
koordynuje Uniwersytet Autonomiczny w 
Barcelonie). Główne cele Grupy obejmują:

• Promowanie networkingu celem 
doskonalenia wzorców mobilności 
związanych z działalnością uczelni wyższych 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
równości i efektywności;

• Wymiana kryteriów, metodologii, strategii 
i polityk celem doskonalenia mobilności na 
terenie uczelni wyższych i w ich otoczeniu;

• Uwzględnienie charakterystycznych cech 
społecznych i terytorialnych różnych typów 
uczelni wyższych w definicji kryteriów i 
selekcji informacji, metodologii i strategii;

• Transfer i wymiana najlepszych praktyk;

• Opracowanie dokumentów i zasobów 
przydatnych wszystkim hiszpańskim 
uczelniom wyższym.

Dla realizacji powyższych celów, od samego 
początku Grupa realizuje ogólny plan roboczy, 
rokrocznie dzielony na określone działania. 
W ramach powyższego planu roboczego 
przyjęto metodę pracy polegającą na dwóch 
posiedzeniach rocznie i ujętych w ogólnej 
agendzie CRUE, organizowanych na zasadzie 
rotacji na różnych hiszpańskich uczelniach 
wyższych, jak również na stałych działaniach w 
przestrzeni wirtualnej. Wyniki wcześniejszych 
działań udostępniane są innym uczelniom 
wyższym podczas sesji plenarnej oraz drogą 
elektroniczną po zakończeniu posiedzenia.

Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez 
Grupę było opracowanie projektu “Deklaracji w 
sprawie mobilności i dostępności hiszpańskich 
uczelni wyższych”, wskazującego na trwałe, 
skuteczne i integracyjne ramy mobilności jako 
cel, do którego wszystkie hiszpańskie uczelnie 

wyższe powinny dążyć. Główne kierunki 
strategiczne podejmowanych działań promują 
środki transportu zbiorowego i ograniczenie 
nieekologicznego wykorzystania samochodów. 
Świadomość, informacja i zaangażowanie 
określono jako przekrojowe, strategiczne kierunki 
działania. Powyższą Deklarację CRUE przyjęło w 
roku 2011.

Po przyjęciu powyższej polityki działania 
skoncentrowano na stworzeniu materiałów 
ułatwiających uczelniom wyższym wdrożenie 
własnej polityki mobilności. Głównym wynikiem 
powyższych działań jest strona internetowa CRUE, 
na której udostępniono glosariusz, wybrane 
odniesienia bibliograficzne, dokumentacje 
techniczne oraz inne przydatne informacje. 
Bardziej godnym uwagi osiągnięciem jest 
katalog najlepszych praktyk, w którym zebrano 
przykładowe inicjatywy realizowane przez 
hiszpańskie uczelnie wyższe i zorganizowane 
wg różnych strategicznych kierunków działania. 
Powyższy katalog jest przydatny dla uczelni 
wyższych poszukujących wskazówek i 
praktycznych przykładów; mogą one zapoznać 
się z istotnymi informacjami w nim zawartymi i 
skontaktować się bezpośrednio z menedżera ds. 
mobilności celem podjęcia dialogu lub wdrożenia 
nowych działań w zakresie zrównoważonej 
mobilności.

2010

Wskaźniki

Wskaźników nie sprecyzowano. Wyniki mogą być niematerialne, np. kontakt i wymiana informacji.
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Wyniki

Informacje opracowane przez Grupę ds. Uczelni Wyższych i Mobilność stały się głównym źródłem 
odniesienia dla hiszpańskich uczelni wyższych przy rozpatrywaniu wszelkich działań związanych ze 
zrównoważoną mobilnością. 

Koszt Finansowanie

• Wydatki związane z funkcjami CRUE.

• Wydatki związane z posiedzeniami (podróż, 
zakwaterowanie).

• Wydatki osobowe.

• Finansowane przez wszystkich członków z 
funduszy rocznych. 

• Finansowane przez uczelnie wyższe w 
własnego budżetu operacyjnego.

• Finansowane przez uczelnie wyższe z 
budżetu personalnego.

Elementy graficzne

Ustalenia

Networking jest jednym z najbardziej niezwykłych narzędzi realizacji polityki, głównie z dwóch powodów:

• Menedżerowie mogą uzyskać przydatne informacje do wdrożenia własnej polityki (nie tylko 
dotyczących aspektów technicznych, ale szczególnie nieprzewidzianych skutków, barier politycznych, 
efektywności niektórych firm, etc.

• Decydenci mogą udostępniać je współpracownikom na innych uczelniach wyższych i zachęcać się 
nawzajem do wdrażania stosownej polityki.

Spanish Network on Sustainable Mobility at Universities
2010

Linki Osoba do kontaktu

http://www.crue.org/SitePages/Universidad-y-
Movilidad.aspx

Rafael Requena (Uniwersytet Autonomiczny w 
Barcelonie)

rafael.requena@uab.cat
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