
Ewaluacja wpływu 

projektów transportowych 

na środowisko



Ewaluacja wpływu: główne źródła regulacji



Wymogi

• Co najmniej raz podczas okresu programowania 

ewaluacja obejmuje analizę sposobu, w jaki wsparcie z 

EFSI przyczyniło się do osiągnięcia celów każdego 

priorytetu (t.j. osi priorytetowej) – za CPR

• ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację 

celów każdej osi priorytetowej musi być wykonana 
przynajmniej raz podczas okresu programowania i może 

być badaniem kompleksowym (tj. obejmującym kilka osi) 
– za Wytyczne krajowe



Ewaluacja wpływu: czym jest
• Ewaluacja wpływu – ewaluacja oceniająca zmiany

społeczno-ekonomiczne (zarówno zamierzone jak i 
niezamierzone) będące wynikiem realizacji interwencji
publicznej (za: krajowe Wytyczne ewaluacyjne)

→ Wpływ to nie tylko zmiana obrazowana zmianami 
wskaźników rezultatu, ale taka zmiana, która być 
przypisana ocenianej interwencji (za: Wytyczne KE w 

zakresie monitoringu i ewaluacji)





Wyzwania metodologiczne 
ewaluacji wpływu

• uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji publicznej, 
tj. wskazanie jaka część zmiany sytuacji społeczno-
ekonomicznej kraju (np. zmiany wartości wskaźnika 
rezultatu) zaistniała dzięki realizacji interwencji

• odpowiedź na pytanie dlaczego dana zmiana nastąpiła, 
czyli wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania interwencji

• dobór odpowiednich metod:
• ilościowe (CIE) 

• lub jakościowe (TBE)



Interwencja VI osi POIiŚ 2014-2020:
ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH



Wskaźniki rezultatu strategicznego
VI osi POIiŚ 2014-2020

Pomiar wskaźnika:
Wskaźnik GUS (relacja liczby przewozów pasażerskich komunikacją miejską do liczby 
ludności w miastach (wg faktycznego miejsca zamieszkania)
Oszacowanie wartości bazowej i docelowej na podstawie założeń SRT 



Wskaźniki rezultatu strategicznego
VI osi POIiŚ 2014-2020

Pomiar wskaźnika oparty o:
• statystyki pracy przewozowej z transportu miejskiego 
• współczynniki emisji CO2
• założenia niezbędne do przyjęcia na etapie tworzenia wskaźnika
Oszacowanie wartości bazowej na podstawie kalkulacji składowych wskaźnika. Wartość 
docelowa określona jakościowo.



Pytania o przyszłość – projekty regulacji na 
lata 2020+: ewaluacja wpływu i wskaźniki

• ewaluacja wpływu programu do końca 2029 roku

• rezygnacja ze wskaźników tzw. rezultatu strategicznego 
(czyli kontekstowych) na rzecz obligatoryjnych 
wspólnych wskaźników rezultatu monitowanych na 
poziomie projektu i agregowanych w ramach systemu 
monitoringowego (=> potrzeba dobrych agregowalnych
wskaźników rezultatu do monitorowania w projektach)



Pytania o przyszłość: projekty regulacji na 
lata 2020+: wskaźniki dla transportu 
miejskiego



Dziękuję za uwagę


