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Początki

1. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego
rozwoju w ramach Banku Danych Regionalnych (BDR) – 2001 r.

2. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego
rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach Banku Danych Regionalnych
– 2003 r.

3. Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla 
określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z 
propozycją ich rozszerzenia – 2008 r. 

4. Praca metodologiczna: Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju na 
poziomie lokalnym i regionalnym w ramach Banku Danych Regionalnych –
2009 r. 



Punkt wyjścia     Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej

wskaźniki celu głównego

wskaźniki celów priorytetowych

wskaźniki wyjaśniające

kontekst

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Wskaźniki kontekstu



Wskaźniki zrównoważonego transportu

wskaźnik wiodący wskaźniki celów priorytetowych wskaźniki wyjaśniające

Zużycie energii w transporcie w 
stosunku do PKB

transport i mobilność

Podział zadań przewozowych w 
transporcie towarowym

Wolumen transportu 
towarowego w stosunku do PKB

Wolumen transportu 
pasażerskiego w stosunku do 

PKB

Podział zadań przewozowych w 
transporcie osób

Zużycie energii przez transport

Inwestycje w infrastrukturę 
drogową

wpływ transportu

Emisja gazów cieplarnianych ze 
środków transportowych

Emisja prekursorów ozonu z 
transportu

Ofiary śmiertelne wypadków 
drogowych

Emisja pyłów z transportu

Przeciętna emisja CO2 na km z 
nowych samochodów

Wskaźnik kontekstowy Indeks cen transportu



Wskaźniki monitorowania zrównoważonego rozwoju Polski
ŁAD GOSPODARCZY

temat: rozwój gospodarczy

1. Energochłonność transportu w relacji do PKB

2. Transportochłonność PKB

Temat: transport

3. Przewozy transportem kolejowym normalnotorowym

ŁAD SPOŁECZNY

temat: bezpieczeństwo publiczne

4. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych

temat: zrównoważone wzorce konsumpcji

5. Samochody na 1000 ludności

ŁAD ŚRODOWISKOWY

temat: energia

6. Biopaliwa w zużyciu paliwa transportowego

temat: ochrona powietrza

7. Emisja zanieczyszczeń powietrza przez środki 

transportowe

8. Średnia emisja CO2 pochodząca z nowych samochodów

ŁAD INSTYTUCJONALNO-POLITYCZNY

-



Wskaźniki zrównoważonego transportu na poziomie regionalnym

Temat: Zrównoważony transport Poziom dostępu
Podtemat: Transport i mobilność

1. Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej w ogóle ludności miast 
(%)

NTS 5

2. Długość linii autobusowych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy 
(km/km2)

NTS 5

3. Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na km2

4. Zużycie energii elektrycznej przez sektor transportowy w GWh w zużyciu energii elektrycznej 
ogółem w GWh (%)

NTS 2

5. Przeciętna cena biletu komunikacji miejskiej NTS 2

6. Struktura przewozów pasażerskich w transporcie lądowym (%) Polska

7. Struktura przewozów towarowych w transporcie ogółem (%) Polska

8. Długość dróg rowerowych w granicach administracyjnych gminy (km/km2) NTS 5 (wskaźnik w 
trakcie weryfikacji)

9. Powierzchnia stref pieszych w granicach administracyjnych miast (km2/km2) (wskaźnik w trakcie 
weryfikacji)

10. Udział zarejestrowanych samochodów z napędem hybrydowym lub elektrycznym w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych samochodów (%)

(wskaźnik w trakcie 
weryfikacji)

Podtemat: Wpływ transportu
11. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. pojazdów samochodowych (osoba) NTS 2

12. Ranni w wypadkach drogowych na 100 tys. pojazdów (osoba) NTS 2

13. Udział wypadków drogowych z udziałem pieszych lub rowerzystów w liczbie wypadków 
drogowych ogółem (%)

wskaźnik w trakcie 
rozpoznania

14. Emisja głównych gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu) z 
transportu (Gg / km2)

Polska

15. Koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych na 1 osobę 
poszkodowaną w wypadkach drogowych

(wskaźnik w trakcie 
weryfikacji)

16. Udział osób zamieszkujących obszary o przekroczonych dopuszczalnych normach hałasu 
powodowanych przez transport w liczbie ludności ogółem

(wskaźnik w trakcie 
weryfikacji)



Sytuacja obecna

➢Moduł monitorujący Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 

➢Moduł krajowy

➢Moduł regionalny

➢Moduł lokalny



Monitorowanie Agendy 2030



Zestaw globalnych wskaźników monitorujących SDGs w Polsce

➢3.6.1 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 
tys. ludności

➢9.1.1 Odsetek długości dróg publicznych zamiejskich o 
nawierzchni twardej ulepszonej - ZASTĘPCZY!

➢9.1.2 Rozmiary transportu pasażerskiego i towarowego według 
rodzaju transportu (przewozy pasażerów: transport kolejowy, 
transport samochodowy, transport morski, śródlądowy 
transport wodny, transport lotniczy; przewozy ładunków: 
transport kolejowy, transport samochodowy, transport 
rurociągowy, transport morski, śródlądowy transport wodny, 
transport lotniczy)



Zestaw krajowych wskaźników monitorujących SDGs w Polsce

9.4 Wskaźnik Międzygałęziowej dostępności transportowej (WMDT)

11.2 Udział autobusów na alternatywne paliwo w ogólnej liczbie autobusów służących do 

obsługi transportu miejskiego

13.2 Odsetek energii ze źródeł odnawialnych w transporcie



Moduł regionalny

Ład społeczny

Ład gospodarczy

Ład środowiskowy

Ład instytucjonalno-polityczny



Moduł regionalny

Dziedzina Wskaźnik

Ład społeczny

Wypadki drogowe
Ofiary wypadków drogowych na 100 tys. 

pojazdów zarejestrowanych

Ład gospodarczy

Transport

➢ Długość dróg ekspresowych i autostrad na 

100 km2

➢ Długość linii kolejowej eksploatowanej na 100 

km2

➢ Długość ścieżek rowerowych

➢ Przeciętna cena biletu jednorazowego 

normalnego za przejazd autobusem miejskim



















Moduł lokalny

Dziedzina Wskaźnik

Ład społeczny

Wypadki drogowe
➢ Ofiary wypadków drogowych na 100 tys. 

pojazdów zarejestrowanych

Ład gospodarczy

Transport

➢ Długość ścieżek rowerowych

➢ Długość dróg publicznych lokalnych na 100 

km2

➢ Udział wydatków gmin na drogi publiczne w 

wydatkach ogółem

➢ Udział wydatków powiatów na drogi 

publiczne w wydatkach ogółem



Przyszłość modułu regionalnego ?



Doświadczenia czeskie

➢Wymiar ekonomiczny

▪ Infrastruktura transportowa - gęstość sieci autostrad w km na 100 km2

▪ Infrastruktura transportowa – gęstość linii kolejowych w km na 100 km2

▪ Transport towarowy (transport drogowy, kolejowy, wodny z wyłączeniem 
tranzytu), w tym na tysiąc PKB CZK, w kg)

▪ Transport pasażerski (w obrębie regionu drogą publiczną i koleją na osobę)

Źródło: Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České Republiky



Doświadczenie irlandzkie 

➢Transport i przemieszczanie się:

▪Modal split do szkoły oraz pracy 

▪ Prcocent ludności mieszkającej w odległości 500 m od przystanku 
autobusowego lub 1 km od przystanku kolejowego

▪Mediana czasu potrzebnego na podróż do szkoły lub pracy

▪Wyadki drogowe

▪ Procent ludności zarówno pracującej jak i mieszkającej w regionie

Źródło: Sustainable Development Indicators for the Dublin Region



Doświadczenia wietnamskie

➢Temat: Wzorce produkcji i konsumpcji

➢Podtemat: transport

▪ Procent pasażerów transportowanych drogą w stosunku do wszystkich 
pasażerów (%)

▪ Procent towarów transportowanych drogą w stosunku do wszystkich 
towarów (%)

Źródło: Sets of Sustainable Development Indicators in Vietnam: Status and Solutions
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