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Egis jest spółką akcyjną, której udziały
w 75% należą do Caisse des Dépôts,
będącej jednym z największych
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a w 25% do Iosis Partner (kadry
managerskiej).
Łącznie
Grupę
reprezentuje 13.000 pracowników
świadczących usługi na projektach
realizowanych w ponad 100 krajach
na świecie. Egis Projects Polska, jako
część Grupy, realizuje na polskim rynku
projekty dla podmiotów prywatnych
oraz dla zamawiających z sektora
publicznego. Jako podmiot o bardzo
bogatym
doświadczeniu
może
działać w obszarze utrzymania dróg
i autostrad, systemów bezpieczeństwa,
zarządzania sieciami dróg w ppp,
zarządzania elektronicznymi strefami
miejskiego parkowania, tworzenia
i zarządzania strefami niskiej emisji
spalin oraz carsharingu.
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Egis Projects Polska w walce
z zatłoczoną przestrzenią miejską

Zgodnie z PRE „coraz bardziej zakorkowane ulice czy brak
miejsc do parkowania to czynniki, które w sposób naturalny będą ograniczać ruch pojazdów indywidualnych
w centrach miast. Odpowiedzią na ten trend będzie popularyzacja uwspólnionych form transportu (shared mobility), a to z kolei da więcej czasu pasażerom na korzystanie z dodatkowych usług w trakcie podróży. Szacuje się, że
rynek, który dzięki temu powstanie może stanowić nawet
25% wszystkich dochodów firm motoryzacyjnych w 2030
roku. Trend będzie wymagał dostosowań po stronie kon-

Egis Projects Polska jest firmą, która może podjąć współpracę z podmiotami publicznymi, które będą chciały wdrażać rozwiązania sprzyjające wdrożeniu zapisów PRE. We
współpracy z samorządem, Egis Projects Polska może wykorzystać bogate doświadczenia w zakresie wdrażania
i zarządzania systemami samoobsługowych wypożyczalni
rowerów miejskich, carsharingu, systemów zarządzania ruchem miejskim i strefami płatnego parkowania. Jako operator systemów pobierania opłat drogowych i dostawca
związanych z nimi usług, Egis Projects Polska może w pełni
wspierać polskie władze publiczne w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i inteligentnego zarządzania transportem, tak jak miało to już miejsce
w wielu europejskich aglomeracjach.

Angażujemy się w rozwijanie rozwiązań Smart City w wielu miastach na świecie, gdyż wiemy jak to działa i jak dobry wpływ ma na zachowania transportowe
mieszkańców, z korzyścią dla zatłoczonych miast. Jeśli chcemy obniżyć poziom
zanieczyszczenia, zoptymalizować czas przejazdu i żyć w relatywnie czystym
i przyjaznym środowisku, powinniśmy szukać inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych. Właśnie między innymi dzięki carsharingowi chcemy pokazać, że
możliwe jest okazjonalne korzystanie z samochodu, tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Systemy wypożyczalni rowerów miejskich już udowodniły, że jest to
możliwe. A carsharing działa podobnie. Płacisz tylko za transport kiedy z niego
korzystasz, czyli rozliczony zostaje czas i przejechane kilometry. Paliwo, darmowy parking w płatnych strefach parkowania, pełne ubezpieczenie, również od
nieszczęśliwych wypadków, oraz wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu są po stronie dostawcy. Jedyne co należy zrobić to zarezerwować
auto i w drogę. Tego typu rozwiązanie chcemy wdrażać w polskich miastach.
Krzysztof Bernatowicz, prezes Egis Projects Polska

Partner wydania

16 marca 2017 roku rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia dla przyszłości” (dalej PRE). Zgodnie
z zapisami PRE, rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy na poprawę jakości powietrza w Polsce, a działania
w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach oraz promowaniem przejścia na elektryczne ogrzewanie. Strategia
wyraźnie wskazuje, że cel ten może być osiągnięty za sprawą zastosowania nowych modeli biznesowych.

strukcji, wyposażenia i komputeryzacji pojazdów, co stawia w uprzywilejowanej pozycji samochód elektryczny.”
Celem PRE jest wprowadzenie do użytku miliona samochodów elektrycznych do 2025 roku. Nie ulega wątpliwości, że znaczna część tych pojazdów będzie zapewniona
w ramach systemów car-sharingowych organizowanych
przez samorządy większych miast. Pierwszy przykład widoczny jest we Wrocławiu, który do wdrożenia systemu
samochodu miejskiego wykorzystał mechanizm PPP (koncesyjny). Współpraca z sektorem prywatnym w formule
PPP jest zgodna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, przyjętą przez Rząd RP 14 lutego
2017 r. Kapitał prywatny w formule PPP pełnić ma w tych
planach istotną rolę, jaką jest nowe źródło organizowania
inwestycji publicznych.
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Zanieczyszczone powietrze, hałas, korki i brak przestrzeni
powodują, że miasta i drogi stają się coraz mniej przyjazne
dla mieszkańców. Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w obszarze organizacji ruchu kołowego w miastach
oraz coraz głośniejsze żądania ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza powodują, że politycy szczebla rządowego jak
i lokalnego coraz częściej decydują się na wdrażanie nowatorskich rozwiązań.
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Carsharing jako alternatywa dla posiadania
własnego auta

tak, aby ich stawki pozwalały na wdrażanie tego typu systemów we współpracy z sektorem prywatnym.

Systemy carsharingowe funkcjonują w większości dużych miast europejskich. Szczególnie dobrze rozwinięte są
w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Rozwijają
się również w obu Amerykach, Australii i niektórych regionach Azji.

Systemy publicznych wypożyczalni rowerów
miejskich zmieniają mentalność miast
– wzory z Bydgoszczy i Krakowa

W polskich miastach dość wiekowe pojazdy, szczególnie
z silnikami diesla, emitują bardzo niebezpieczne dla mieszkańców tlenki azotu. W ocenie Egis Projects Polska, carsharing jest idealną alternatywą posiadania własnego samochodu i może doprowadzić do ograniczenia ogólnej
liczby samochodów w centrach miast, co z kolei spowoduje zmniejszenie problemu z dostępnością miejsc parkingowych. Jest również rozwiązaniem sprzyjającym wdrożeniu nowych niskoemisyjnych technologii, co bezpośrednio
przyczyni się do redukcji emisji gazów i zjawiska smogu.
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Strefy płatnego parkowania a elektryczny system
opłat parkingowych – rozwiązanie do rozważenia
Egis Projects zarządza strefą płatnego parkowania oraz
strefą niskiej emisji spalin w Amsterdamie. Posiada rzetelne i kompleksowe doświadczenie w zarzadzaniu systemem
w jednej z największych stref płatnego parkowania w Europie, do której przynależy 150 000 miejsc parkingowych.
Egis daje także rozwiązania służące kontroli przepływu ruchu w miastach, mając tym samym świadomość, że jednym
z głównych źródeł miejskiej mobilności jest parkowanie.
Rozwiązanie to opiera się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Obejmuje między innymi łagodzenie szczytowego natężenia ruchu, zarządzanie prędkością w godzinach szczytu, kontrolę prędkości oraz dynamiczny system
opłat za parkowanie. Jak wiadomo, tworzenie się zatorów
w ruchu drogowym ma szkodliwy wpływ na środowisko,
gospodarkę i tym samym jakość życia. Rozwiązanie to powinno zachęcić kierowców do zmiany zachowań i nagradzać tych, którzy zdecydują się na rezygnację z używania
auta w godzinach szczytu. Korzyści z tego płynące wiążą
się z mniejszą emisją gazów cieplarnianych, ograniczeniem
zagrożeń dla zdrowia i poprawą jakości życia. Warto zaznaczyć, że to właśnie planowana nowelizacja ustawy o PPP
pozwala na urealnienie opłat za parkowanie w miastach

Egis Projects Polska, dzięki swojej spółce BikeU, realnie
zwiększa udział rowerów w realizacji przewozów pasażerskich, co znacznie odciąża komunikację miejską, zmniejsza
natężenie ruchu samochodów prywatnych, przyczynia się
do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery oraz pozytywnie wpływa na
zdrowie i kondycję społeczeństwa.
Obecnie BikeU zarządza systemami roweru miejskiego w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Krakowie. Rower miejski
w Bydgoszczy, który wystartował 1 kwietnia 2015 roku, bardzo zmienił przestrzeń miejską i sposoby zachowań transportowych mieszkańców.
Kraków, jako lider w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, jako pierwszy w Polsce wprowadził rower miejski na swoje ulice, a obecnie przekształcił system z 3 generacji w jeszcze nowsze rozwiązania (4 generacja), które
działają przez cały rok. Co więcej, za pomocą komputera
pokładowego znajdującego się na rowerze istnieje możliwość zwrotu go w dowolnej strefie wskazanej przez operatora korzystając ze stojaków miejskich. Ponadto, aktywny
GPS pozwala zlokalizować każdy rower w dowolnej chwili, co w przypadku obecnych systemów funkcjonujących
w Polsce jest technicznie niemożliwe. Egis Polska jest zainteresowany wdrażaniem podobnych systemów w drodze
przetargów klasycznych, jak i w formule PPP.
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