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Recenzja
DR BARTOSZ MAZUR

Z dużym uznaniem przyjąć należy opracowanie pn. „Ocena wpływu miejskich projektów 
transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – standardy 
i wyzwania”. Publikacja ta, będąca pokłosiem seminarium poświęconego tej tematyce 
i rozwijająca wątki podjęte podczas spotkania w Warszawie, ugruntowuje wiedzę 
na temat mechanizmów związanych z procesami, jakie powinny być wywoływane 
w miastach wskutek podejmowanych interwencji o charakterze inwestycyjnym. 
Publikacja stawia też ważne pytania, tak w kontekście kierunków rozważań naukowych, 
jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej. Swoją treścią odpowiada obecnym 
potrzebom w zakresie udostępniania i rozpowszechniania wiedzy na temat najlepszych 
dostępnych praktyk oceny oraz skutków dokonywania tejże. Stanowi ważny wielogłos 
doświadczonych praktyków rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz środowiska 
akademickiego, co znacznie rozszerza grono zainteresowanych odbiorców. Całość pracy 
została sformułowana jasno i czytelnie, co ma duże znaczenie w związku z faktem, 
że niepoślednią grupą adresatów są pracownicy beneficjentów i innych instytucji, 
związanych z realizacją interwencji publicznych o charakterze inwestycyjnym.

Warto podkreślić, że choć podjęte rozważania dotyczą co do zasady Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to wnioski i rekomendacje, dotyczące 
potrzeby rzeczowej i rzetelnej oceny podjętych działań, mają wymiar uniwersalny. Można 
wręcz zaryzykować tezę, że wynikające ze skali programu POIiŚ znaczenie w procesie 
realizacji polityki spójności sprawia, że zaprezentowane w pracy spostrzeżenia staną 
się inspiracją także dla podmiotów, które są zaangażowane we wdrażanie innych 
instrumentów wsparcia o mniejszej skali. Pamiętać należy, że skala interwencji, które 
są dokonywane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest 
nieporównywalna z żadnym innym programem infrastrukturalnym, czego naturalną 
konsekwencją jest oczekiwanie, że to właśnie na tym poziomie tworzone będą treści, 
które będzie można transponować na niższe poziomy interwencji publicznej. Ważne 
jest przy tym kształtowanie nawyków dokonywania krytycznej oceny podejmowanych 
działań, przedsiębranych zamiarów – tak aby inwestycje nie były celem samym w sobie, 
a oddziaływały prorozwojowo na otoczenie.

Niewątpliwym walorem przygotowanego materiału jest część poświęcona ocenom 
dokonanym w skali europejskiej. Możliwość porównania projektów o różnym 
charakterze, zrealizowanych w różnych krajach członkowskich UE rozszerza horyzont 
spojrzenia i unaocznia, że szereg problemów związanych z oceną wpływu ma charakter 
uniwersalny. Równocześnie można zauważyć, że mnogość prezentowanych podejść, 
która w pierwszej chwili może rodzić rodzaj zakłopotania u odbiorców oczekujących 
jednoznacznych wskazań typu podręcznikowego, faktycznie uzmysławia, jak bardzo 
różne sposoby, narzędzia i techniki mogą być wykorzystywane i łączone w celu uzyskania 
oglądu bardzo złożonego zagadnienia, jakim jest szerszy wpływ podejmowanych 
inwestycji w sektorze transportu i infrastruktury transportowej. Takie ujęcie powinno 
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unaocznić, że nie istnieje jedno uniwersalne i bezwzględnie najlepsze rozwiązanie, 
pozwalające dokonać oceny wpływu – przeciwnie, należy dążyć do wypracowania 
określonych standardów, nie rezygnując z ciągłych poszukiwań coraz doskonalszych 
metod, technik i narzędzi badawczych. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych 
i telekomunikacyjnych stawia coraz to nowe wyzwania, ale równocześnie otwiera 
przestrzeń poszukiwań o zupełnie nowe obszary.

W mojej opinii recenzowane opracowanie „Ocena wpływu miejskich projektów 
transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – standardy 
i wyzwania” prezentuje ważną tematykę, obejmując treścią najważniejsze problemy z nią 
związane. Duże doświadczenie praktyczne zespołu autorskiego przekłada się na jasny, 
czytelny język, choć z oczywistych względów publikacja jest bardziej przystępna dla 
osób, które miały do czynienia z funduszami europejskimi. Mam nadzieję, że tematyka 
oceny wpływu podejmowanych interwencji będzie rozwijana w dalszych działaniach 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z korzyścią dla wszystkich, którzy dzięki 
rzeczowemu podejściu korzystać będą z efektów lepszych, bardziej dopracowanych 
i zoptymalizowanych inwestycji.

notka biograficzna

dr Bartosz Mazur – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Praktyk, obecnie zatrudniony w Wydziale 
Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, wykłada w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki 
w Krakowie. Wcześniej pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego, w Przewozach Regionalnych oraz w Urzędzie Transportu Kolejowego. Pasjonat 
transportu, systemów taryfowo-biletowych, zagadnień prawnych oraz badań analitycznych. 
Powołany w skład Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
aktywnie wspiera zrównoważony rozwój transportu także przez pryzmat działalności 
w organizacjach pozarządowych; jest animatorem w formacji GOPgear oraz członkiem 
rady naukowej Fundacji ProKolej, współpracuje też z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. 
Autor lub współautor ponad sześćdziesięciu publikacji, a także licznych dokumentów 
wdrożeniowych dla sektora publicznego i sfery gospodarczej. Jako niezależny specjalista 
realizował usługi m.in. na rzecz Banku Światowego, Najwyżej Izby Kontroli, administracji 
rządowej oraz samorządowej.
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Wstęp 
PRZEMYSŁAW GORGOL 

Inspiracją dla zorganizowania kolejnej już konferencji ewaluacyjnej (pierwsza miała 
miejsce w kwietniu 2017  r.) są wyzwania związane z prowadzeniem ewaluacji 
projektów transportowych i próba poszukiwania najlepszych standardów oceny 
wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie 12 grudnia 2018  r. stanowiło kolejny, ale 
zapewne nie ostatni etap prac zmierzających do wypracowania podejścia badawczego 
do ewaluacji wpływu w projektach transportu publicznego. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Oś Priorytetowa 
VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach jest odpowiedzią 
na cele i wyzwania określone w dokumentach krajowych, w tym Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju oraz poszczególnych strategiach zintegrowanych, jak 
i cele UE określone np. w Umowie Partnerstwa. 

Systematyczna ocena efektów realizowanych inwestycji i wdrażanych programów 
jest niezbędnym warunkiem dla rzetelnego wyznaczenia kolejnych celów oraz 
odpowiedniego doboru instrumentów wsparcia. 

Na rzecz poszukiwania metodyki badawczej powołaliśmy przy Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB). 
30  stycznia 2018  r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność TOB. Jednym 
z pierwszych działań TOB było opracowanie założeń do badania pilotażowego 
w zakresie oceny wpływu interwencji w ramach VI Osi Priorytetowej POIiŚ. Jego celem 
było natomiast przetestowanie metodologii i wypracowanie optymalnych narzędzi 
badawczych. Będą one dalej testowane, tak aby przy badaniu ex-post dla perspektywy 
2014-2020 uniknąć problemów, na jakie napotkano przy badaniu ewaluacyjnym  
ex-post poprzedniej perspektywy.

Niniejsza publikacja wskazuje standardy i wyzwania dla oceny wpływu miejskich 
projektów transportowych. Dedykowana jest szczególnie przedstawicielom 
administracji publicznej odpowiedzialnym za zlecanie badań ewaluacyjnych z obszaru 
transportu, jak i wykonawcom, którzy realizują te badania. Liczymy, że pozwoli ona 
w większym stopniu upowszechnić wartościowe doświadczenia w tym zakresie – 
z jednej strony wynikające ze stosowania systemowych podejść w ewaluacji, z drugiej 
dotyczące praktycznego stosowania warsztatu badawczego. 

Nie zastanawiajmy się, czy badać, ale jak badać, żeby raport ewaluacyjny nie trafiał 
na półkę, lecz był użyteczny dla decydentów. Trafne diagnozowanie i ocena efektów 
inwestycji transportowych stanowią kluczowe wyzwania dla badań ewaluacyjnych.
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notka biograficzna:

Przemysław Gorgol – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych

Przemysław Gorgol posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 
doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz 
finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności.

Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial 
Advisory na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty 

inwestycyjne sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem oraz pracował 
w strukturach największych firm doradczych. Posiada doświadczenie w realizacji 
międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie 
przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów 
unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora 
w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), 
środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy 
Program Operacyjny Transport 2004-2006).

Przemysław Gorgol jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył liczne szkolenia z zakresu 
finansowania inwestycji oraz zarządzania projektami i inwestycjami infrastrukturalnymi 
w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych.

RYSUNEK 1. Mapa myśli z panelu organizowanego w ramach konferencji „Transport 
na miarę...” 12 grudnia 2018 r. 

Autor: Magdalena Arażny.
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Mierzyć czy nie mierzyć? Ogólne uwarunkowania 
pomiaru efektu netto inwestycji
PAWEŁ ENGEL

Mierzyć czy nie mierzyć? Po co mierzyć? I co właściwie mierzyć? Rozpoczynając dyskusję 
związaną z ewaluacją projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, nieuchronnie 
dochodzimy do momentu, w którym konieczne jest udzielenie odpowiedzi na te pytania. Tak 
naprawdę pytania te zaczynają się dużo wcześniej, bo już na etapie przygotowania inwestycji 
do realizacji. Studium wykonalności, analizy środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne mają 
odpowiedzieć między innymi na pytanie, jaki będzie efekt planowanego przedsięwzięcia. 
Podobny cel mają analizy ewaluacyjne wykonywane po zakończeniu wdrażania interwencji, 
przyjmując jednak nieco inny punkt widzenia. Obydwa procesy wymagają zgromadzenia 
pokaźnej ilości danych, bez których ocena danej inwestycji nie jest możliwa. 

Unia Europejska w ramach polityki spójności przeznacza znaczne środki na dofinansowanie 
projektów związanych z szeroko rozumianym transportem publicznym. W ramach 
obowiązkowych działań ewaluacyjnych oczekuje również przedstawienia dowodów, 
że inwestycje są skuteczne i wpływają w zaplanowany sposób na zmianę lokalnej 
rzeczywistości. Co więcej, założenie o prowadzeniu ewaluacji opartej na dowodach 
przewiduje również, że ocena powinna także dawać odpowiedź na pytanie, DLACZEGO 
zmiana nastąpiła lub też co było przyczyną nieosiągnięcia założonych celów i efektów. 
Wydawać by się zatem mogło, że postawione w tytule pytanie jest w ogóle nie na miejscu 
– skoro jest obowiązek, to mierzyć trzeba. Warto jednak wziąć pod uwagę, że pomiar 
efektów może – i powinien – być bardzo istotnym instrumentem kształtowania polityki, 
w tym przypadku w zakresie inwestycji w transport publiczny. Skoro tak, to wydaje się, że 
warto mierzyć nie dlatego, że jest to obowiązkowe działanie, ale po to, by pozyskać wiedzę 
na temat przyczyn sukcesów lub porażek i móc wykorzystywać te wnioski w przyszłości.

Trzeba jednak zadać sobie również dwa inne pytania – skoro wiadomo, że pomiar jest 
niezbędny: CO mierzyć i JAK to zrobić? Doświadczenia podmiotów zarządzających 
transportem publicznym oraz analizy prowadzone przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych jednoznacznie wskazują, że jest to zagadnienie skomplikowane. 
Dysponujemy pewną grupą danych, gromadzonych na różne potrzeby w sposób 
regularny lub też ad hoc, jednak brak jest szerszych doświadczeń w prowadzeniu badań 
o charakterze ewaluacyjnym w transporcie publicznym. 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że teza o skomplikowanym charakterze tego 
problemu jest mocno przejaskrawiona. Można to przeanalizować na prostym przykładzie 
beneficjenta, który zakończył realizację projektu polegającego na budowie odcinka nowej 
linii tramwajowej. Skoro sfinansowany został dobrze przygotowany projekt transportowy, 
gdzie wykorzystano modelowanie ruchu dla określenia i uzasadnienia wybranego kształtu 
przedsięwzięcia, wykonano prawidłową analizę kosztów i korzyści, a także wzięto pod 
uwagę wszystkie inne konieczne elementy – to w czym problem? Wystarczy policzyć 
pasażerów, wykonać kilka pomiarów ruchu (a może wykorzystać dane zbierane przez 
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systemy zarządzania ruchem) i można chwalić się sukcesem. Projekt się udał, bo był 
potrzebny i dobrze zaplanowany. Pasażerowie chętnie korzystają z nowej linii tramwajowej 
– to znaczy, że udało nam się spełnić oczekiwania. Co tu więcej mierzyć?

Wszystkie przytoczone powyżej zdania w odniesieniu do przykładowego projektu 
są prawdziwe. Przyglądając się jednak bliżej tej hipotetycznej sytuacji warto zwrócić 
uwagę, że na bazie takich informacji o projekcie wiemy stosunkowo niewiele. Udał się 
w wymiarze produktowym (tory wybudowano, tabor zakupiono, całość funkcjonuje), 
najprawdopodobniej jest również całkiem nieźle wykorzystywany, czyli wydaje się, że udało 
się osiągnąć planowane rezultaty bezpośrednie. Ale DLACZEGO tak się stało? Jaki jest 
wpływ zainwestowanych kilkuset milionów złotych na funkcjonowanie miasta czy też jego 
części? Może pasażerowie przesiedli się do tramwaju, bo jednocześnie ograniczono dostęp 
do komunikacji autobusowej? Może inne równoległe inwestycje powodują, że chwilowo 
dojazd komunikacją indywidualną jest bardzo trudny? A może pasażerowie przesiedli 
się do tramwaju, bo wybudowano (w ramach innego zadania inwestycyjnego) centrum 
przesiadkowe, obok którego prywatny inwestor zbudował jeszcze na dodatek duże centrum 
handlowe? Można mnożyć przykłady, że sukces projektu opiera się na innych przyczynach 
niż zakładane pierwotnie albo wynika z realizacji innych inwestycji, spośród których niektóre 
tylko brano pod uwagę na etapie planowania takiego przykładowego projektu.

RYSUNEK 2. Mapa myśli z wystąpienia Pawła Engela podczas konferencji „Transport 
na miarę...” 12 grudnia 2018 r. 

Autor: Magdalena Arażny.
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Tylko jeden projekt

Rozważając kwestię badania efektów netto inwestycji w transport publiczny, 
koniecznie trzeba wziąć pod uwagę skomplikowany charakter tkanki miejskiej i bardzo 
duże współzależności pomiędzy różnymi czynnikami, które ją kształtują. Wzajemne 
oddziaływanie procesów inwestycyjnych oraz innych czynników zewnętrznych 
powoduje, że w zasadzie nie jest możliwe określenie szerzej rozumianego efektu netto 
pojedynczej inwestycji. Proste założenie odnoszące się do możliwości weryfikacji 
danych ruchowych (natężenia ruchu/napełnienia pojazdów) po realizacji projektu 
w zestawieniu z informacjami wynikającymi z prognozy ruchu nie jest możliwe do 
wdrożenia z uwagi na olbrzymi zakres danych, które należałoby zgromadzić z uwagi 
na to, że prognoza ruchu odnosi się niejednokrotnie do dużej sieci transportowej1. 
Z tego samego względu stosowana w niektórych sytuacjach metoda wykonywania 
analizy kosztów i korzyści ex-post opiera się na uproszczonych danych wejściowych 
i pozostaje w dużej mierze teoretycznym odzwierciedleniem wpływu projektu na 
otoczenie społeczno– ekonomiczne.

Jeżeli nie jest możliwe odniesienie się wprost do danych pochodzących z prognozy 
ruchu, zasadne jest sięgnięcie w maksymalnym możliwym stopniu do istniejących 
danych dotyczących danego obszaru miejskiego. 

Dane (kto pyta nie błądzi)

Postawienie beneficjentowi unijnego projektu zadania zebrania kolejnych danych 
i informacji, a także ich przekazywania na potrzeby prowadzonych na zlecenie różnych 
instytucji badań ewaluacyjnych, napotyka z założenia na opór. I trzeba przyznać, że jest 
to opór zrozumiały i w większości przypadków słuszny. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
na co dzień gromadzonych jest dużo informacji o miejskich systemach transportowych. 
Z punktu widzenia ewaluacji prowadzonej na poziomie całego sektora (lub też na 
wyższych poziomach) problemem jest jednak niespójność danych, różny sposób ich 
zbierania, niespójności metodologiczne i brak upowszechnionych standardów. Jednym 
z przykładów mogą być tutaj kompleksowe badania ruchu (KBR), które są z różną 
częstotliwością wykonywane na poziomie poszczególnych miast lub województw. 
Wyniki KBR mogą być niezwykle cennym źródłem danych nie tylko w procesach 
ewaluacyjnych, ale również podczas przygotowywania analiz ruchowych. Przykładową 
barierą w ich wykorzystaniu jest jednak różnie definiowana podróż, gdzie dolna granica 
tego pojęcia waha się od 100 do 1000 m, a wiek osoby branej pod uwagę w badaniach 
wynosi czasem 6, a czasem 15 lat.

Wykorzystanie istniejących danych – ruchowych, statystycznych i innych – ułatwia 
wykonywanie badań, umożliwia formułowanie bardziej zgeneralizowanych wniosków i, 
co nie jest bez znaczenia, odciąża beneficjenta ze zbędnych działań administracyjnych. 

1 Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka, red. J.Obarymska-Dzierzgwa, E.Boratyńska-Karpiej, 
CUPT, 2017 https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/publikacje
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Z reguły jednak dostępne dane umożliwiają dokonanie oceny zmiany sytuacji w ramach 
całego miasta lub jego części. Niezmiernie rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której, 
na podstawie danych gromadzonych na potrzeby ogólne, możliwe jest sformułowanie 
wniosków odnoszących się do pojedynczej inwestycji.

To może model?

Jednym z dostępnych rozwiązań jest wykorzystanie modeli ruchowych nie tylko 
w procesie przygotowania projektów, ale również na etapie ewaluacji ex-post. Z punktu 
widzenia metodyki przygotowania modeli jest możliwe wygenerowanie danych na 
poziomie poszczególnych projektów, porównując hipotetyczną sytuację, w której 
interwencja nie występuje z funkcjonowaniem systemu transportowego po realizacji 
projektu. W celu lepszego odniesienia do rzeczywistości do kalibracji takiego modelu 
należy użyć danych z pomiarów ruchu zebranych po zrealizowaniu projektu. Ocena 
efektów wdrożenia projektu w oparciu o model ruchowy ma jednak zasadniczą wadę 
– dane rzeczywiste stanowią jedynie pośredni etap weryfikacji (kalibracja), a całość 
analizy opiera się na teoretycznym odwzorowaniu rzeczywistości – model ruchu stanowi 
matematyczne odzwierciedlenie zachowań komunikacyjnych. Dodatkowo model sam 
w sobie nie zawsze dostarcza odpowiedzi na temat przyczyn sukcesu lub porażki 
danej inwestycji.

I po co nam to?

Komisja Europejska stawia sprecyzowane wymagania w zakresie prowadzenia procesu 
ewaluacji. Nie jest to czynnik zaskakujący – polityka spójności jest bardzo istotnym 
elementem interwencji publicznej i Komisja oczekuje, że proces ewaluacji dostarczy 
dowodów na jej skuteczność. Proces ewaluacji nie istnieje sam dla siebie. Nie istnieje 
również jedynie po to, żeby spełnić wymagania nakładane w aktach prawnych 
stanowionych na poziomie Unii Europejskiej. Ewaluacja, obok rzetelnie prowadzonej 
analizy wykonalności inwestycji, może stanowić bardzo istotne wsparcie procesu 
decyzyjnego, dostarczając informacji i argumentów, które wspierają cały proces. 
Jednocześnie, jak każde inne narzędzie tego typu, nie daje gotowych odpowiedzi 
i nie wyłącza innych elementów koniecznych do uwzględnienia przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych.

Cały proces gromadzenia danych i odpowiedzi na pytania badawcze zadawane 
w procesie ewaluacji powinien mieć ścisłe znaczenie praktyczne. Poprzez odpowiedzi, 
czy interwencja finansowana ze środków publicznych przyniosła efekt i dlaczego tak się 
stało, ocena efektów może stanowić ważny element procesu kształtowania zarówno 
szeroko rozumianej polityki inwestycji publicznych, jak też węziej definiowanych 
obszarów, takich jak rozwój transportu publicznego. Ze względu na wymogi zewnętrzne, 
zdefiniowane przede wszystkim na poziomie prawa wspólnotowego, cały proces 
ewaluacyjny jest najlepiej określony dla projektów i programów współfinansowanych 
ze środków europejskich. Dla tego obszaru bardzo istotnym zadaniem dla wszystkich 
instytucji na poziomie krajowym i regionalnym, które tworzą system programowania, 
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wdrażania i ewaluacji, jest takie zorganizowanie całego procesu, aby w jak najmniejszym 
stopniu generował on dodatkowe obciążenia dla beneficjentów. 

Inwestując znaczne środki na pewno warto wiedzieć, co przyniosły zainwestowane 
fundusze i jakie są przyczyny sukcesu (lub co ważniejsze – porażki) danej inwestycji (bez 
względu na źródło jej finansowania). Wszystkie te elementy nabierają coraz większej 
wagi w kontekście realnej perspektywy zmniejszenia puli środków europejskich, które 
będą dostępne dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej. Obszar transportu 
publicznego będzie zapewne również objęty ograniczeniami w dostępności środków. 
Tym bardziej wybór kierunków interwencji oraz poszczególnych inwestycji będzie 
wymagał rzetelnego prowadzenia całego procesu prowadzącego do podjęcia decyzji 
o wydatkowaniu środków publicznych. 

Mierzyć czy nie mierzyć? Oczywiście – mierzyć. Mierzyć po to, żeby wiedzieć, dlaczego 
się udało lub nie udało i w co warto inwestować w przyszłości.

notka biograficzna

Paweł Engel – od początku drogi zawodowej związany 
z projektami finansowanymi ze środków europejskich, od 
2008 roku w sektorze transportu. W latach 2008 – 2015 jako 
zastępca dyrektora departamentu odpowiadał w GDDKiA 
za pozyskiwanie środków europejskich oraz od 2013 roku za 
przygotowanie studiów wykonalności. Autor kilkudziesięciu 
analiz kosztów i korzyści dla projektów drogowych. Od 2015 
roku w CUPT jako zastępca, następnie dyrektor Departamentu 
Analiz i Programowania odpowiedzialny jest m.in. za ocenę 

projektów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz analiz kosztów i korzyści. 
Od 2017 roku jako dyrektor Departamentu Analiz Transportowych odpowiada również 
za proces ewaluacji w sektorze transportu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (dyplom MBA).
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Transport na miarę – podsumowanie konferencji CUPT
EDYTA BORATYŃSKA-KARPIEJ
JOANNA OBARYMSKA-DZIERZGWA

12 grudnia 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod patronatem Ministra 
Infrastruktury i Ministra Inwestycji i Rozwoju zorganizowało kolejną konferencję, której 
celem była wymiana doświadczeń w zakresie próby poszukiwania standardów i metod 
oceny efektów realizacji miejskich projektów transportowych. W ten sposób kontynuowane 
są przez CUPT działania mające na celu rozwijanie warsztatu ewaluacyjnego w transporcie. 
Inauguracja odbyła się 27 kwietnia 2017  r. na seminarium pn. „Ewaluacja – obowiązek 
czy istotny element wzmacniania jakości interwencji publicznych?”. Wśród zaproszonych 
prelegentów i panelistów obecni byli przedstawiciele resortów branżowych, grono 
ekspertów międzynarodowych, przedstawiciele nauki i biznesu, zarządców transportu 
miejskiego, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

Zgodnie z założeniami prowadzenia polityki opartej na dowodach, ewaluacja zyskuje 
na znaczeniu dla skuteczniejszej i wydajniejszej alokacji środków. Systematyczna 
ocena efektów wdrożonych programów jest niezbędnym warunkiem dla rzetelnego 
wyznaczenia celów i odpowiedniego doboru instrumentów. 

Celem Konferencji było m.in. omówienie najnowszych trendów w metodach stosowanych 
w badaniach ewaluacyjnych sektora transportu i podnoszenia jakości zbierania danych 
a także ich analizy, również w kontekście wyzwań postawionych przez RODO2. Obecnie 
w ewaluacji polityk, programów i projektów stosuje się wiele podejść i narzędzi 
badawczych. Wykorzystywane są w coraz szerszym zakresie nowe źródła informacji 
tzw. „big data”. Dostępność wielu zróżnicowanych metod zbierania i analizy danych 
z jednej strony jest korzystna, ponieważ mogą one dostarczyć odpowiedzi na szereg 
różnych pytań, z drugiej strony nie zawsze wykorzystywane są dane i analizy zgodne 
z najwyższymi standardami prowadzenia badań. 

Konferencję otworzył Pan Przemysław Gorgol – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż systematyczna ocena 
efektów realizowanych inwestycji i wdrażanych programów jest niezbędnym warunkiem 
dla rzetelnego wyznaczenia kolejnych celów oraz odpowiedniego doboru instrumentów 
wsparcia. Natomiast trafne diagnozowanie i ocena efektów inwestycji transportowych 
stanowią kluczowe wyzwania dla badań ewaluacyjnych. Aby im sprostać, przy CUPT 
zostało powołane Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB). Jednym z celów 
TOB jest prowadzenie działań służących rozwojowi metodyki badawczej. Konferencja 
była zwieńczeniem pierwszego etapu prac, dotyczącego poszukiwania standardów 
oceny wpływu inwestycji transportowych, w tym badania efektu netto miejskich 
inwestycji transportowych.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Podczas pierwszej sesji plenarnej analizowano podejście instytucjonalne w kontekście 
badań – w tym efekty inwestycji oraz ocenę długoterminowego wpływu dużych 
projektów transportowych na infrastrukturę, emisję i zatłoczenie dróg. W drugiej sesji 
uwaga została poświęcona praktycznemu wymiarowi prowadzenia badań. Między 
innymi przedstawiono wyniki analizy długoterminowego wkładu dużych projektów 
w sektorze transportu, dyskutowano o doświadczeniach z realizacji przeprowadzonych 
badań i pomiarów ruchu, a także wykorzystaniu narzędzi Big Data w konstruowaniu 
rozwiązań transportowych.

Po sesji plenarnej w wymiarze instytucjonalnym i praktycznym odbyły się dwa 
panele dyskusyjne. Pierwszy z nich („Możliwości i ograniczenia badań”) dotyczył 
wykorzystania narzędzi do badań ilościowych na potrzeby oceny wdrażania miejskiej 
i aglomeracyjnej polityki transportowej w kontekście wpływu projektów realizowanych 
z POIiŚ. Przedstawiono możliwości, ograniczenia, alternatywy dla stosowania ankiet 
w kontekście wyzwań postawionych przez RODO. 

Moderatorem był dr Bartosz Mazur (m.in. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego). Wśród 
panelistów byli: prof. zw. dr hab. Elżbieta Załoga (Kierownik Katedry Systemów i Polityki 
Transportowej, Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Dyrektor 
ZKM Gdynia, Kierownik Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym, 
Uniwersytet Gdański), Sławomir Podgórski (OVE Arup & Partners International 
Limited), Aneta Kostelecka (PBS Spółka z o.o.), Joanna Noga-Bogomilska (radca prawny 



15

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

w Departamencie Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji). Panel rozpoczął się 
od prezentacji wyników analizy (RODO w ewaluacji) wykonanej przez Arup Polska na 
zlecenie CUPT. Celem panelu była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dobrych 
praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich 
środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań. 

Główne wnioski z dyskusji to: 

Stawiajmy na standardy w badaniach, wprowadzajmy je, a to pozwoli w jakimś 
stopniu przezwyciężyć ograniczenia badawcze. Róbmy badania pomimo 
wielu ograniczeń.

RODO to regulacje, które funkcjonowały wcześniej. 

Big Data to nowe możliwości w badaniach ilościowych, ale i niebezpieczeństwo 
w postaci cyberprzestępczości. Musimy o tym pamiętać. 

Nie bójmy się RODO - przerysowany demon. Wystarczy tylko poznać przepisy. 

Nigdy do końca nie poznamy efektu netto. 
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Tematem drugiego panelu („Czy istnieją standardy oceny wpływu?”) było zwiększenie 
jakości badań mierzenia wpływu inwestycji w miejskim transporcie publicznym. 
Dyskusja była ukierunkowana na zagadnienia związane z podnoszeniem jakości badań 
zgodnie z nowymi trendami badawczymi. Moderatorem był Paweł Engel – Dyrektor 
Departamentu Analiz Transportowych CUPT, a wśród panelistów byli: dr hab. inż. 
Janusz Lubas (profesor Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Silników Spalinowych 
i Transportu), dr Jędrzej Gadziński (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr inż. Andrzej Brzeziński (Wydział Inżynierii 
Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska), Enrico Bernardis (Dyrektor 
w TPLAN Consulting), Piotr Strzęboszewski (przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Kierownik Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej). 

Panel rozpoczął się od prezentacji wyników badania pilotażowego wykonanego na 
zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych pn. Analiza podejścia badawczego 
i wypracowanie narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przedstawionej przez 
dra Michała Wolańskiego (firma Wolański Sp. z. o. o).

Główne wnioski z dyskusji to:

Efekty powinno się podzielić na ekonomiczne, społeczne etc., badać na różnym 
poziomie, od polityki lokalnej do krajowej. Nie bać się nowych technologii. 
Dzięki temu ewaluacja będzie łatwiejsza.

Najbardziej efektywne jest łączenie metod klasycznych z tymi, które przynosi 
przyszłość (np. BIG DATA). Badania muszą być użyteczne, a wnioski 
wprowadzane w życie. Powinniśmy komunikować się ze społeczeństwem. 

Musimy jak najszerzej udostępniać wyniki badań. Powinniśmy udostępniać 
nasze dane, tak aby móc wdrażać projekty na rzecz dobrostanu społecznego. 

Musimy zastanawiać się już na etapie wariantowania inwestycji, dlaczego 
dany wariant realizujemy. 

Powinniśmy umieć rozumieć mobilność. 
Musimy o niej mówić w zrozumiały sposób.
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Główne konkluzje wynikające zarówno z prezentacji i dyskusji panelowych, jak również 
z rozmów w kuluarach, można zawrzeć w kilku poniższych stwierdzeniach:

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania dobrych 
praktyk oraz zintensyfikowania współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich 
środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań ewaluacyjnych.

CUPT dalej będzie prowadził działania mające na celu udoskonalanie standardów 
ewaluacji w obszarze transportu. Zachęcamy do śledzenia strony www.cupt.gov.pl – 
zakładka Badania i ewaluacje, gdzie będziemy umieszczać kolejne informacje.

Systematyczna ocena efektów wdrażanych programów  =  niezbędny warunek 
dla rzetelnego wyznaczenia kolejnych celów i odpowiedniego doboru 
instrumentów wsparcia. 

Brak jednolitych danych wyjściowych dla ewaluacji wpływu, w tym na obliczenie 
wartości wskaźników oddziaływania (stanu przed i po realizacji projektów).  

Pytajmy nie tylko co wyszło, ale dlaczego coś nie wyszło.

Niewystarczające narzędzia pomiaru efektu netto na cele POIiŚ - 
obszar transportu miejskiego i aglomeracyjnego. 

Wskazane stworzenie jednolitych standardów monitorowania 
i ewaluacji miejskiej i aglomeracyjnej polityki transportowej. 

Nie róbmy badań na półkę. Dzielmy się nimi ze społeczeństwem.

W badaniach wykorzystujmy metody klasyczne, łącząc je z nowymi 
technologiami typu Big Data.
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„Kluczowe znaczenie dla ewaluacji projektów  
ma nie tylko realizacja badań rynkowych,  

ale także sposób ich przeprowadzenia”.

prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski  
Dyrektor ZKM Gdynia,  

Kierownik Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym, Uniwersytet Gdański

Transport na miarę? 
W POSZUKIWANIU STANDARDÓW NA KONFERENCJI CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW 
TRANSPORTOWYCH 12 GRUDNIA 2018 R.
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Rozdział 1

Potrzeby związane z badaniem wpływu miejskich 
projektów transportowych POIiŚ a dostępne dane 
– aktualne standardy3

EDYTA BORATYŃSKA-KARPIEJ 

Abstrakt

Doświadczenia zdobyte podczas zbierania danych do Badania ex-post wsparcia sektora 
transportu w POIiŚ 2007-2013 pozwoliły stwierdzić, iż istnieje duża luka informacyjna 
w zakresie rzetelnych i porównywalnych danych z poszczególnych ośrodków 
miejskich, co w znaczący sposób utrudnia pomiar wpływu interwencji transportowych 
na założone dla nich cele. W różny sposób opracowywane są prognozy ruchu na 
potrzeby dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki z POIiŚ. Kompleksowe 
badania ruchu jako źródło danych do ewaluacji również nie są wystarczające do 
zebrania danych na potrzeby przeprowadzanych badań wpływu. Poniższy artykuł 
stanowi przegląd potencjału ewaluacyjnego dokumentacji projektowej związanej 
z ubieganiem się o środki z POIiŚ.

Od dawna wiadomo, że transport publiczny jest jednym z czynników warunkujących 
harmonijny rozwój obszaru miejskiego i wywierających istotny wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przed przystąpieniem Polski do UE niedostateczne 
nakłady inwestycyjne należały do podstawowych problemów komunikacji miejskiej. 
Przez brak kapitału dostępna sieć transportu publicznego przestawała być 
konkurencyjna. W Polsce pojawił się podobny problem, jak w wielu zamożniejszych 
państwach, tzn. uzależnienie od samochodów prywatnych. Prowadziło to do wzrostu 
zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz zatłoczenia komunikacyjnego miast, co 
wpływało z kolei na wydłużenie czasu przejazdu pasażerów do i z miejsca docelowego.

Ostatnie lata w polskim transporcie publicznym charakteryzują się szybkim jego 
rozwojem (niestety jednak głównie w większych miastach). Obecnie za zapewnienie 
lokalnego transportu publicznego odpowiadają samorządy gminne. Dominującą formą 
organizacyjno-własnościową operatorów są spółki gminne, przy czym w kilkunastu 
miastach zdecydowano się na rozdzielenie funkcji organizatora i operatora.

Dostępność środków unijnych (m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko) przy rosnących potrzebach dotyczących modernizacji infrastruktury 
transportowej, jak i taboru, umożliwiły realizację dużych projektów inwestycyjnych. 

3 Przegląd dokumentacji projektowej został wykonany przez firmę AECOM Polska Sp. z o.o. na zlecenie CUPT w ramach 
umowy na Świadczenie usługi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego dla Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w ramach działań związanych z wdrażaniem projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wnioski z tej analizy zostały zawarte w niniejszym artykule.
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W miastach wdrażane są również tzw. ITSy, czyli Inteligentne Systemy Transportowe, 
mające na celu usprawnianie przemieszczania się transportem zbiorowym (m.in. 
sprzyjają poprawie punktualności kursowania autobusów, skróceniu czasu podróży, 
poprawie bezpieczeństwa podróżnych i efektywnemu wykorzystaniu taboru). 
Podejmowane przez władze rządowe i samorządowe działania niewątpliwie wpływają 
na codzienne zwyczaje transportowe Polaków. Z drugiej strony należy podkreślić, iż 
mimo realizowanych projektów, stan systemu transportowego w polskich miastach 
jest bardzo zróżnicowany. Wynika to z wielu czynników, wśród których wymienić 
należy różnice w wielkości miast, w poziomach motoryzacji, w jakości infrastruktury 
technicznej, w zasadach organizacji przewozów transportem publicznym czy też 
w stopniu przygotowania oraz realizacji polityk i programów rozwoju transportu. 

RYSUNEK 3. Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej na 1 mieszkańca 
obszarów miejskich według województw. 

Źródło: GUS W drodze do spójności. Polskie regiony 2007-2013, listopad 2016.
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RYSUNEK 4. Przewozy pasażerów autobusową komunikacją miejską w latach 2003-
2016. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualnie w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia 
mieszkańców. Wiąże się to ze wzrostem liczby pojazdów na ulicach i zarazem ze 
wzrostem liczby wypadków, emisji spalin i hałasu. Powoduje to obniżenie jakości życia. 
Niezwykle ważne jest więc badanie efektów inwestycji transportowych w miastach, 
zwłaszcza ich wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy i mobilność mieszkańców. 
Pozwoli to w przyszłości na programowanie interwencji bardziej użytecznych 
i adekwatnych do potrzeb.

Transport miejski w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w miastach)4 skierowane jest do miast wojewódzkich 
i ich obszarów funkcjonalnych. Wdrażanie jest ściśle powiązane ze Zintegrowanymi 
Inwestycjami Terytorialnymi. W ramach trybu pozakonkursowego realizuje się projekty 
bezpośrednio wynikające ze Strategii ZIT5 dla 13 miast wojewódzkich, które są realizowane 
lub przewidziane do realizacji w 19 miastach i jednej gminie miejsko-wiejskiej. 

Działanie 6.1 ma na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę 
płynności ruchu, bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu 

4 Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu POIiŚ 2014-2020 (SzOOP) https://www.pois.gov.
pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-
srodowisko-2014-2020/
5 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. Wsparcie 
w ramach działania dotyczy przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, 
wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu jego 
bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. W ramach tego działania wdrażane 
są projekty zawierające elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu, 
drgań lub zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój 
układu urbanistycznego. W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) 
preferowany jest rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego, natomiast w pozostałych 
finansowane są inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego, z priorytetem dla 
pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, 
biopaliwa, napędzanych wodorem itp.). 

Planowane inwestycje mają charakter zarówno infrastrukturalny (budowa, przebudowa, 
rozbudowa sieci szynowych, w tym infrastruktury metra, uzupełniana o elementy 
dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, 
centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę 
służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów), jak i taborowy, a także 
kompleksowy, obejmujący obydwa typy projektów. Realizowane są także projekty 
wzbogacone o pozostałe, komplementarne względem podstawowej infrastruktury 
liniowej, elementy (w tym ITS), usprawniające funkcjonowanie całego systemu 
transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków 
transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się.

Wskaźniki rezultatu dla VI osi priorytetowej to liczba przewozów pasażerskich 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich – mierzona corocznie przez 
Główny Urząd Statystyczny – oraz uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania 
transportu publicznego.

W wyniku analizy dotychczas6 podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Osi 
priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach można wydzielić cztery 
podstawowe zakresy przedsięwzięć: 

 > komunikacja tramwajowa: zakup taboru, budowa/modernizacja tras;
 > komunikacja autobusowa i trolejbusowa: zakup taboru;
 > metro: zakup taboru, budowa nowych linii;
 > inne: budowa węzłów przesiadkowych, system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zdecydowaną większość stanowią projekty obejmujące komunikację tramwajową– 
stanowią one ponad 60%. Komunikacja autobusowa obejmuje ok. 20%. Projekty „inne”, 
w tym związane z budową metra w Warszawie, stanowią ponad 17% wszystkich 
podpisanych umów o dofinansowanie. 

6 Stan na dzień 24 września 2018 r.
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RYSUNEK 5. Lokalizacja geograficzna analizowanych projektów z działania 6.1. POIiŚ. 

Źródło: opracowanie własne.

Realizować czy nie realizować

Realizacja7 każdego projektu transportowego powinna wynikać z konieczności 
rozwiązania istniejących lub przewidywanych problemów transportowych (zaspokojenie 
istniejących lub przewidywanych potrzeb transportowych). Cele projektu dotyczącego 
transportu publicznego powinny być zgodne z nadrzędnymi celami określonymi 
w strategiach dotyczących regionu lub obszaru miejskiego, na którym projekt jest 
realizowany. W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych cele 
projektu muszą być zgodne z celami danego programu operacyjnego i określonymi 
w nim wskaźnikami produktu oraz rezultatu. Wskaźniki te mają umożliwić odpowiednie 
monitorowanie osiągnięć projektu. Cele projektu powinny zostać określone ilościowo i, 
o ile to możliwe, ujęte we wskaźniki (wynikające z przeprowadzonej analizy) logicznie 
powiązane z rozwiązywaniem problemów i korzyściami. Na przykład, wskaźniki 
związane ze spodziewanymi natężeniami ruchu, oszczędnościami czasu podróży, 
średniej prędkości podróży, poprawą bezpieczeństwa ruchu itd.

7 Niebieska Księga, Sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach i regionach, Jaspers, sierpień 2015 r.
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Typowe cele projektu transportu publicznego to m.in.: 
 > skrócenie czasu podróży pasażerów, 
 > zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego w odniesieniu do wariantu 

bezinwestycyjnego i, ewentualnie, w kategoriach bezwzględnych, 
 > zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie 

przeszkód w ruchu, 
 > zwiększenie integracji różnych środków transportu (dzięki czemu multimodalne podróże 

staną się łatwiejsze dla użytkowników), 
 > zwiększenie dostępności na szczeblu regionów, aglomeracji i miast, 
 > zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony transportu publicznego, 
 > zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej 

lub stałej), 
 > zwiększenie komfortu podróży, 
 > zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania infrastruktury oraz taboru transportu 

publicznego, 
 > zmniejszenie liczby wypadków drogowych, 
 > zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę 

środowiska/klimat. 

Studium wykonalności a potrzeby ewaluacyjne

Doświadczenia z badania ex-post sektora transportu w POIiŚ 2007-2013 
przeprowadzonego przez ekspertów wewnętrznych CUPT wskazują, że w poprzedniej 
perspektywie finansowej występował problem z wykorzystaniem dostępnych danych, 
z uwagi na brak możliwości ich porównywania. Mając na uwadze przyszłe badanie 
ex-post dla działań w latach 2014-2020, już teraz postanowiono przeanalizować 
dokumentację projektową pod kątem potrzeb ewaluacyjnych. Zadanie to zlecono firmie 
AECOM Polska Sp. z o.o. w ramach umowy na doradztwo dla CUPT.

Metoda opracowania prognoz ruchu

Wśród 48 przeanalizowanych projektów dla 39 z nich prognozy ruchu sporządzono 
metodą sieciowego modelu ruchu. W  pozostałych projektach zastosowano metodę 
wskaźnikową, analizę linii trendu lub analizy oparte o  wskaźnik motoryzacji oraz 
prognozę liczby mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu. Dla jednego 
projektu zastosowano podejście mieszane, polegające na zastosowaniu modelu 
ruchu oraz metodzie elastyczności popytu względem pracy przewozowej wyrażonej 
w wozokilometrach.

Zestawienie sposobów przygotowania prognoz przedstawia poniższy wykres.
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RYSUNEK 6. Metoda opracowania prognoz ruchu w projektach 6.1. POIiŚ. 

Źródło: opracowanie własne.

We wszystkich modelach ruchu uwzględniono zarówno transport indywidualny, jak 
i publiczny. Nie było jednak możliwości stwierdzenia, czy powyższe modele zawierają 
wszystkie środki transportu występujące na danym obszarze objętym modelem (np. 
samochody dostawcze, ciężarowe, kolej).

Dla 24 projektów analiza obejmowała obszar aglomeracji, a dla 15 obszar w granicach 
administracyjnych miasta. Należy tutaj zwrócić uwagę, że dla tego samego miasta i/
lub aglomeracji stosowano różne modele o odmiennym zasięgu terytorialnym, np. 
aglomeracja warszawska, co wynikało z różnej genezy opracowanych modeli ruchu. 
W aglomeracji górnośląskiej korzystano natomiast raz z modelu dla całej aglomeracji, 
innym razem dla gmin obsługiwanych przez spółkę Tramwaje Śląskie, a jeszcze innym 
razem obszar modelu obejmował miasto Tychy. Szczególnym przypadkiem jest też 
Trójmiasto, gdzie powstały oddzielne modele ruchu dla Gdyni i Gdańska, mimo że oba 
miasta wraz z Sopotem tworzą jedną aglomerację.

Analizując dokumentację projektową stwierdzono, że we wszystkich projektach, 
w których wykorzystywano sieciowy model ruchu, przy jego budowie wykorzystywano 
wyniki badań ankietowych mieszkańców. Wykonywane były one w ramach 
kompleksowych badań ruchu lub też jako odrębne badania. Większość badań była 
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wykonywana w formie wywiadów bezpośrednich. Przypadek szczególny stanowi 
model Gdyni, gdzie ze względu na brak badań dla tego miasta skorzystano z wyników 
KBR dla Gdańska.

Wśród źródeł danych wykorzystywanych na potrzeby budowy modeli ruchu o zasięgu 
ogólnopolskim należy wymienić:

 > Prognozę ludności na lata 2014-2050, GUS, 2014;
 > Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, GUS, 2015;
 > Generalny Pomiar Ruchu, GDDKiA, 2015.

Innymi źródłami danych były:
 > dane socjoekonomiczne i demograficzne uzyskiwane od organów administracji publicznej,
 > pomiary napełnienia w pojazdach komunikacji publicznej uzyskiwane od zamawiających 

badania lub od przewoźników,
 > pomiary natężenia ruchu drogowego uzyskiwane w wyniku prowadzonych pomiarów 

lub też z działających Inteligentnych Systemów Transportowych,
 > wyniki badań wykonywane na potrzeby i zapisy zawarte w Planach Zrównoważonego 

Rozwoju i Studiów Transportowych dla danego obszaru,
 > pomiary liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na dworcach PKP,
 > badania liczby wejść i wyjść na stacjach metra,
 > badania ankietowych pasażerów komunikacji zbiorowej,
 > badania ruchu towarowego.

Co mamy?

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, iż 
często zamieszczane były dane nieadekwatne do potrzeb ewaluacyjnych. Z dużym 
prawdopodobieństwem beneficjenci posiadają szereg różnych innych danych i informacji, 
które mogłyby być pomocne do udzielenia bardziej szczegółowych odpowiedzi na część 
pytań badawczych, przy czym nie zostały one przedstawione w dokumentacji projektowej.

Potencjał ewaluacyjny silnie różnicuje się w odniesieniu do poszczególnych zagadnień 
ewaluacyjnych opracowanych na potrzeby przyszłego badania ex-post. Poniżej znajduje 
się szczegółowa analiza w tym zakresie.

Wpływ rozwoju systemu transportowego w aglomeracji na zachowania 
przestrzenne mieszkańców i podmiotów gospodarczych (częstotliwość 
wykonywania podróży, motywacja do podróży, zachowania pasażerów 
w sytuacji wejściowej i po realizacji inwestycji, tj. jak zmieni się ich 
zachowanie po realizacji inwestycji)

W niemal wszystkich analizowanych dokumentacjach projektowych odniesiono się 
do prognozowanych zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych poprzez uwzględnienie analiz potoków ruchu i analiz modelu ruchu 
z uwzględnieniem całej sieci komunikacyjnej miasta. 
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Posiadanie przez beneficjenta opracowanego modelu ruchu było kluczowym czynnikiem 
warunkującym możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie o zmiany zachowań 
przestrzennych mieszkańców. W pojedynczych przypadkach beneficjenci na potrzeby 
opisu wpływu realizowanego projektu na zachowania przestrzenne mieszkańców 
posiłkowali się danymi pochodzącymi z kompleksowych badań ruchu i badań 
ankietowych wśród mieszkańców. Bardzo rzadko w dokumentacji przedstawiano 
szacowane zmiany w szczegółowych potokach ruchu (uwzględnienie bilansu pasażerów 
w całym układzie transportowym miasta, kierunki przemieszczania, cele podróży itp.). 
W ramach analizowanego zagadnienia beneficjenci starali się identyfikować szereg 
czynników, które mogą wpływać na zachowania przestrzenne mieszkańców (np. 
ryzyk wynikających z darmowej komunikacji autobusowej organizowanej przez centra 
handlowe czy też usług świadczonych przez przewoźników prywatnych).

Motywacje i zachowania podróżnych analizowane były zazwyczaj w trzech głównych 
konfiguracjach: podróże w celach służbowych, podróże codzienne w relacjach 
dom-praca-dom, podróże w innych motywacjach. Relatywnie rzadko powoływano 
się w dokumentacji projektowej na bardziej szczegółową kalibrację modeli 
w rejonie odziaływania projektu. W takich wypadkach porównywano dostępne dane 
o natężeniach pojazdów i potokach pasażerów na obszarze projektu z wynikami modelu. 
Wyniki kalibracji nie są jednak podawane w liczbach bezwzględnych. Pokazywany jest 
zazwyczaj ich bezpośredni skutek – wzrost prognozowanej liczby pasażerów. 

Beneficjenci w dokumentacji najczęściej odwoływali się do wskazywania efektu 
w postaci wzrostu jakości komunikacji publicznej, który przekładać się powinien 
na wzrost motywacji do podróży komunikacją publiczną na rzecz indywidualnej 
(wzrost częstotliwości podróży). Wskazywano na poprawę wizerunku komunikacji 
publicznej. Zachowania przestrzenne w najsilniejszy sposób były wykazywane przez 
beneficjentów w projektach, w których zakładano np. budowę inwestycji po nowym 
śladzie (skomunikowanie nowych osiedli zachęcające mieszkańców do korzystania 
z komunikacji publicznej). Z analizą zachowań przestrzennych beneficjenci często łączyli 
prognozy wzrostu liczby pasażerów (najczęściej bazujące na modelach ruchu).

W części (ok. 60%) projektów w Studiach Wykonalności wykazywano wyniki badań 
opinii mieszkańców dotyczące ich preferencji oraz motywacji do korzystania z transportu 
indywidualnego i zbiorowego. Wyniki tych badań uzasadniały znaczenie skrócenia czasu 
jazdy, dostępności przystanków, jakości taboru dla zmiany zachowań mieszkańców: 
częstotliwości korzystania z komunikacji zbiorowej. 

W analizowanej dokumentacji projektowej relatywnie rzadko odnoszono się do 
zmian zachowania podmiotów gospodarczych. Kwantyfikacja efektów rozproszonych 
w gospodarce, w tym zwłaszcza zachowań przestrzennych podmiotów gospodarczych, 
zmiany atrakcyjności inwestycyjnej, generowanie miejsc pracy utworzonych w otoczeniu 
projektu jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym (metodycznie oraz budżetowo). 
W projektach zwiększających dostępność centrów miast podkreślano, iż realizacja 
projektu wpłynie pozytywnie na sytuację zlokalizowanych tam punktów usługowych. 
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Wskazywano też, iż projekt przyczyni się np. do wzrostu atrakcyjności terenów 
położonych wzdłuż realizowanej inwestycji. Informacje takie mają jednak wyłącznie 
charakter jakościowy. 

Wpływ na kształt dostępności transportowej w miastach i obszarach 
funkcjonalnych

Informacje zawarte w około połowie dokumentacji umożliwiają zbadanie tego 
zagadnienia badawczego z wykorzystaniem sparametryzowanych danych. Rzadko 
beneficjenci odnoszą się w dokumentacji do terminu „obszar funkcjonalny” (najczęściej 
ograniczają się do opisu sytuacji w mieście).

W badanych projektach wskazywano na miarę skrócenia czasu podróży jako na 
wskaźnik zwiększenia dostępności wspartej infrastruktury lub zakupu nowego taboru. 
Wskaźnik skrócenia czasu podróży przedstawiony został w ujęciu ilościowym w niemal 
wszystkich analizowanych Studiach Wykonalności. Ma on duży potencjał ewaluacyjny, 
ponieważ jego zmierzenie na koniec realizacji projektu jest relatywnie proste, a dane 
dotyczące realnego skrócenia czasu podróży możliwe do pozyskania na podstawie 
analizy rozkładów jazdy i zestawień przewoźników. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego zagadnienia, możliwość udzielenia odpowiedzi 
na to pytanie badawcze najczęściej warunkowana jest posiadaniem przez beneficjenta 
opracowanego modelu ruchu. Model umożliwia symulowanie potoków ruchu, szacowanie 
dostępności transportowej określonych obszarów (czy też braków w tym zakresie) oraz 
umożliwia przyjęcie założeń (najczęściej przedstawianych w ramach analizy kosztów 
i korzyści) w zakresie dotyczącym oszczędności czasu. 

Dostępność transportowa najczęściej i w największym stopniu stymulowana była 
poprzez budowę nowej infrastruktury (np. linii tramwajowej służącej skomunikowaniu 
określonych dzielnic w mieście – szczególnie w sytuacji, gdy dotychczas jedyną 
alternatywą był transport autobusowy, często bez buspasów czy priorytetów przejazdu 
wynikających z wdrożenia ITS). Często na istotną poprawę dostępności transportowej 
wskazywano w przypadku projektów zakładających powstanie węzłów przesiadkowych 
(umożliwiających dogodne przesiadki dla osób dojeżdżających z obszarów peryferyjnych/
podmiejskich). Ulega ona także poprawie wskutek uruchamiania nowych połączeń, 
modernizacji infrastruktury (zwiększanie liczby przystanków). Poprawa dostępności 
transportowej była, w ramach modeli ruchu, najczęściej wykazywana w relacji miejsce 
zamieszkania – miejsce pracy. Wpływ na nią ma wzrost atrakcyjności transportu 
publicznego wynikający m.in. z poprawy zarówno czasu przejazdu (redukcja kongestii) 
na poszczególnych referencyjnych odcinkach sieci, jak i niezawodności usług.

Zakładany wpływ na zwiększenie dostępności transportowej został też przedstawiony 
w ujęciu mapowo-planistycznym wraz ze wskazaniem powierzchni interwałów ulic, 
osiedli i dzielnic, które będą w obszarze oddziaływania inwestycji. Określano także 
długość ciągów komunikacyjnych objętych interwencją oraz natężenie ruchu kołowego 
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i szynowego przed rozpoczęciem realizacji projektu. W relatywnie nielicznych wypadkach 
analizy uzupełnione zostały o badanie przepustowości traktów komunikacyjnych 
planowanych do wsparcia.

W analizowanej dokumentacji projektowej powszechnie opisywano jakościowy wpływ na 
zwiększenie dostępności transportowej dla obszarów peryferyjnych, dzielnic mieszkaniowych 
lub centrów miast o niskiej przepustowości ruchu. Podawano przykłady deficytów komunikacji 
zbiorowej i wysokiego natężenia ruchu. Informacje te mają duży walor ewaluacyjny przy 
zastosowaniu metodologii studium przypadku, tj. pogłębionej oceny konkretnego projektu 
przy użyciu zróżnicowanych metod badawczych, w  tym dostosowanych do specyfiki 
i zasobów danych będących w posiadaniu beneficjenta. W przypadku analiz ogólnego 
wpływu realizowanych inwestycji na zmianę kształtu dostępności transportowej umożliwiają 
one określenie typologii wspartych terenów oraz – przy zastosowaniu miar zmian natężenia 
ruchu i miar udziału liczby mieszkańców danego obszaru w ogólnej liczbie mieszkańców – 
wpływu interwencji na zwiększenie dostępności transportowej w ujęciu ilościowym.

Wpływ na mobilność obywateli (w szczególności na zmianę zasięgu rynków 
pracy oraz stymulowanie mobilności zawodowej na obszarach peryferyjnych)

Mobilność obywateli jest w bardzo silny sposób powiązana z dostępnością transportową 
określonych obszarów. Można wskazać, iż mobilność obywateli odzwierciedla zachowania 
przestrzenne. W ramach analizowanych dokumentacji planowane do realizacji projekty 
koncentrowały się na inwestycjach w transport publiczny celem poprawy jego jakości 
w mieście. Te inwestycje zatem, zwiększając dostępność transportową obszarów (budowa 
węzłów przesiadkowych, nowych linii, integracja z park&ride, bike&ride, ułatwienia, 
zwiększanie częstotliwości podróży itp.), w bezpośredni sposób poprawiają mobilność osób. 
Poprawie ulega najczęściej dostępność rynków pracy (często na obszarach peryferyjnych).

W zdecydowanej większości analizowanej dokumentacji projektowej nie odniesiono się 
do zagadnienia wpływu projektowanej interwencji na mobilność zawodową mieszkańców 
bądź potraktowano przedmiotowe zagadnienie w sposób opisowy, wskazując, iż główną 
kategorią kierunku podróży transportem zbiorowym jest relacja dom-praca-dom. Mimo iż 
powszechnie w Studiach Wykonalności przeprowadzano analizę społeczno-ekonomiczną 
całych miast lub gmin, w nielicznych wypadkach opisywano rynek pracy i stan zatrudnienia 
na obszarach realizacji projektu. Nie szacowano także wpływu projektu na zmianę 
mobilności, przedstawiając go ewentualnie jako niekwantyfikowalny wskaźnik projektowy. 

W dokumentacji wskazywano często na naturalne ciążenie mieszkańców osiedli do stref 
usługowych w centrum miast (realizacja projektów zwiększa mobilność mieszkańców 
w tym zakresie). Podkreślano poprawę mobilności mieszkańców do kluczowych rejonów 
w mieście, np. duże zakłady pracy, placówki oświaty, zdrowia itp. W jednym z projektów 
przedstawiono na mapie lokalizację podstawowych obiektów, będących generatorami 
podróży w komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz w gminach podmiejskich. 
Odnoszono się także do poprawy mobilności osób niezamieszkujących w mieście 
(a pracujących tam czy też np. turystów).
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Mobilność zawodowa mogłaby być badana w ramach komponentów ankietowych 
(była już prowadzona przez część beneficjentów na potrzeby diagnozy potrzeb, 
pozyskania danych do modeli ruchu itp. i jest planowana do powtórzenia po oddaniu 
inwestycji do użytkowania). Możliwe i wskazane byłoby ustalenie, czy np. lepsza 
dostępność transportowa wpływa na zmianę zasięgu rynku pracy (większa skłonność 
do podejmowania pracy oddalonej od miejsca zamieszkania, wzrost szans na podjęcie 
lepszej pracy, poprawa dostępności miejsc pracy). Tego typu analizy w dokumentacji 
nie były podnoszone. Brakuje też w badaniach ankietowych prowadzonych na rzecz 
beneficjentów perspektywy pracodawców (podmiotów gospodarki narodowej).

Projekty transportowe w aglomeracjach miejskich odpowiednie do 
występującego na danym terenie zapotrzebowania na usługi przewozowe

W badanej dokumentacji projektowej powszechnie diagnozowano zapotrzebowanie na 
usługi przewozowe w odniesieniu do modeli ruchu oraz w odniesieniu do dokumentów 
planistycznych zakładających zwiększenie udziału transportu zbiorowego w przewozie 
osób (Krajowe Badanie Ruchu, dokumenty regionalne i miejskie). W ocenie jakościowej 
wskazywano niską przepustowość korytarzy komunikacyjnych, wysokie natężenie 
ruchu kołowego we wspartych kierunkach transportowych, silne zjawisko kongestii. 
Główne problemy komunikacyjne miast dotyczą właśnie nadmiernego i postępującego 
nasycenia układu drogowego ruchem samochodowym (transport indywidualny). 
Występujące tzw. „wąskie gardła” to elementy funkcjonalne i przestrzenne miasta, 
w dużym stopniu ograniczające optymalne wykorzystanie infrastruktury, przekładające 
się na powstawanie utrudnień w ruchu i dużych strat czasu, przez co tworzą się 
zatory. W związku z powyższym pogarsza się również funkcjonowanie miejskiego 
systemu transportu publicznego (następuje wydłużenie czasu przejazdów miejskich 
i regionalnych). Autobusy miejskie generują coraz większe straty czasu (opóźnienia), 
tym samym powodując znaczną uciążliwość dla pasażerów oraz mieszkańców (wzrost 
poziomu hałasu, wzrost emisji zanieczyszczeń itp.). 

Stawiane w dokumentacji tezy zazwyczaj nie miały poparcia w danych ilościowych. 
Nie szacowano wpływu zamierzonej inwestycji na zmniejszenie skali zdiagnozowanych 
zjawisk i procesów. Wskazywane diagnozy problemów (potrzeb) poparte były czasem 
wynikami różnych opracowań (badania ankietowe, kompleksowe badania ruchu – 
z pomiarem napełnienia w pojazdach komunikacji zbiorowej, modelowanie ruchu, 
publikacje branżowe). Na potrzeby fazy diagnozy beneficjenci w celu odpowiedniego 
adresowania usług w transport publiczny posiłkowali się np. danymi demograficznymi 
(nt. prognozowanych zmian i struktur wieku na terenie miast). W dokumentacji zawierane 
były tzw. „drzewa problemów”, które ukazywały w ujęciu przyczynowo – skutkowym 
logikę planowanej interwencji.

Analiza dokumentacji projektowej wskazuje na ograniczoną użyteczność ewaluacyjną 
danych ze względu na niską standaryzację informacji wskazujących na występujące 
na danym terenie usługi przewozowe. We wszystkich analizowanych projektach 
wykazywano w analizie wariantów inwestycji wpływ planowanych przedsięwzięć 
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na zmianę pracy przewozowej, pracy eksploatacyjnej, liczbę pasażerów, udział 
podróży z określoną liczbą przesiadek, średni czas podróży, średnią długość podróży, 
liczbę przejazdów. Informacje te mają wysoki walor ewaluacyjny ze względu na 
możliwość oszacowania rzeczywistych zmian w tych obszarach. Niemniej jednak, 
jedynie w nielicznych przypadkach zawarto w analizowanych Studiach Wykonalności 
informację o planowanej zmianie częstotliwości kursowania pojazdów, szczególnie 
w godzinach szczytu, czy też o wprowadzeniu nowej liczby przystanków na wspartych 
korytarzach transportowych.

Wpływ na zatłoczenie motoryzacyjne i redukcję wąskich gardeł w transporcie 
miejskim 

Analiza dokumentacji projektowej wskazuje na jej znaczną użyteczność w zakresie 
przedmiotowego problemu badawczego. W niemal wszystkich projektach wskazywano na 
prognozowany efekt zwiększenia płynności ruchu i podniesienia prędkości przewozowej 
taboru poruszającego się na wspartych liniach komunikacyjnych. Często beneficjenci 
projektów wykazywali pozytywny wpływ na redukcję zatłoczenia motoryzacyjnego 
i tzw. wąskich gardeł w transporcie miejskim. Powyższe było wykazywane jako skutek 
poprawienia atrakcyjności transportu publicznego i przeniesienie ruchu z transportu 
indywidualnego na rzecz zbiorowego. 

Poza nielicznymi wyjątkami, dane dotyczące wpływu zmniejszenia natężenia ruchu 
kołowego na zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego na trasach transportu 
zbiorowego nie zostały jednak przedstawione w ujęciu ilościowym. Nie analizowano 
również efektów inwestycji w skali całej sieci transportu zbiorowego, np. wpływu 
uprzywilejowania ruchu tramwajowego na prędkość alternatywnej komunikacji 
autobusowej na dofinansowanych trasach. 

Wpływ na zwiększenie efektywności przewozów (lepsze wykorzystanie 
miejsc w taborze, zwiększenie liczby przejazdów, powiązanie różnych 
środków transportu dzięki dostosowaniu rozkładu do potrzeb pasażerów, 
zliczaniu pasażerów itp.)

W analizach kosztów i korzyści powszechnie odnoszono się do oszczędności kosztów 
eksploatacji taboru i sieci transportowej, czasu podróży, zdarzeń drogowych, 
kosztów zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska w wyniku przeprowadzonej 
inwestycji. Przedstawione dane mają wysoki walor ewaluacyjny w analizie obejmującej 
oddziaływanie inwestycji na te właśnie aspekty. Nie odnoszono się jednak w sposób 
wystarczający do zwiększenia efektywności przewozów poprzez wpływ inwestycji na 
zmianę polityki transportowej i rozkład przewozów.

W dokumentacjach prezentowane są informacje o aktualnej ofercie przewozowej. 
Ponadto, jedynie w sposób jakościowy przedstawiano związki przyczynowo-skutkowe 
między inwestycją a oczekiwaną poprawą efektywności przewozów. Oczekuje się, 
iż dzięki interwencji poprawie ma ulec jakość oferty przewozowej (poprawa stanu 
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przystanków komunikacyjnych, usługi dla pasażerów – usprawniające zakup biletów 
i korzystanie z komunikacji, dynamiczna informacja pasażerska\węzły przesiadkowe, 
buspasy, ITS – priorytet dla transportu publicznego, bike&ride oraz park&ride, ciągi 
pieszo-rowerowe, budowa/modernizacja nowych przystanków, budowa przystanków 
tzw. wiedeńskich oraz dostosowanie rozkładów komunikacji autobusowej i tramwajowej 
na wspartych trasach zwiększy efektywność przewozów). Wśród poprawy oferty 
przewozowej często wymienia się także argument usprawnienia przesiadek 
(dogodniejsze przejścia między przystankami, modalność transportu). Beneficjenci 
wskazują na plany poszerzenia zakresu świadczonych usług, w tym: system zakupu 
biletów komunikacji miejskiej, karty elektroniczne, automaty biletowe (stacjonarne 
i mobilne), wyposażenie taborowe – kasowniki do autobusów, terminale sprzedażowe, 
sklep WWW, podsystem kontroli biletów (czytniki kontrolerskie), tablice dynamicznej 
informacji pasażerskiej, oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy.

W żadnej z analizowanych dokumentacji projektowych nie odniesiono się w ujęciu 
ilościowym do planowanego stopnia wykorzystania wspartej infrastruktury, czy też 
całej sieci ruchu, w wyniku przeprowadzonej inwestycji ani też do stopnia wykorzystania 
parku taborowego w wyniku kierowania go na nowe linie bądź w przypadku 
uzupełnienia go nowo zakupionym taborem. W projektach dotyczących zakupu 
taboru odnoszono się ogólnie, jakościowo do zwiększenia efektywności komunikacji 
zbiorowej wskutek skierowania obecnego taboru na nowe linie o prognozowanym 
dużym popycie pasażerskim. Sporadycznie zaznaczano aspekt zmiany częstotliwości 
kursowania transportu zbiorowego w wyniku realizacji projektu, głównie mierzony 
liczbą przejazdów w skali roku, nie zaś liczbą kursów w godzinach szczytu. Zdarzało 
się, iż nawet w przypadku budowania nowych linii tramwajowych nie wskazywano 
docelowej liczby przystanków na dofinansowanej trasie. Należy podkreślić, iż informacje 
i dane przedstawiane w Studiach Wykonalności mają selektywny charakter. Powinno 
się założyć, iż dostosowywanie rozkładów jazdy do natężenia potoków pasażerskich 
następować będzie, siłą rzeczy, zgodnie z polityką przewoźników. Zbadanie wpływu 
prowadzonych inwestycji na zwiększenie efektywności przewozów w aspekcie 
większego dostosowania rozkładów jazdy do potoków ruchu wymagać jednak będzie 
zastosowania dodatkowej metodyki ewaluacyjnej. 

Zawarte w dokumentacji projektowej informacje dotyczące długości nowych połączeń 
oraz ich rozkładu w  ujęciu mapowo-planistycznym mają dużą wartość ewaluacyjną 
w skali studium przypadku. Pozwalają na określenie wielkości powierzchni miasta, 
w której dostępność komunikacyjna uległa zwiększeniu. 

Wzrost liczby pasażerów był najczęściej prognozowany w oparciu o badania własne 
respondentów, przewoźników i modelowanie. W dokumentacji beneficjenci często 
zakładali wzrost liczby przejazdów w  komunikacji zbiorowej (pomimo równoległego 
zawierania niekorzystnych danych diagnostycznych nt. demografii). Niektórzy beneficjenci 
w tym obszarze w dokumentacji (niekorzystne czynniki demograficzne) wskazywali nie 
na plan osiągnięcia efektu w zakresie „lepszego wykorzystania miejsc w  taborze” czy 
„zwiększenia liczby przejazdów”, lecz na oddziaływanie powstrzymujące dalszy odpływ 
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użytkowników transportu publicznego. Rzadko odnoszono się do lepszego wykorzystania 
miejsc w taborze (w pojedynczych przypadkach beneficjenci wskazują cele w tym zakresie, 
np. osiągnięcie docelowo standardu maksymalnego zapełnienia środków transportu na 
poziomie określonej liczby osób/ pasażerów na metr kwadratowy). 

Wpływ na oszczędność czasu na dojazdach do celu podróży (w tym czas na 
dotarcie do przystanku, czas na przesiadkę dzięki zintegrowaniu rozkładów 
i wybudowaniu węzłów przesiadkowych) – skrócenie czasu podróży

W analizowanej dokumentacji projektowej powszechnie dostępne są informacje 
dotyczące wpływu planowanych inwestycji na oszczędność czasu podróży oraz 
oszczędność kosztów czasu podróży na pasażera. Dane te mają pełny walor ewaluacyjny 
we wskazanych aspektach, umożliwiają ocenę rzeczywistej zmiany na obszarze realizacji 
projektu w zakresie trwania czasu podróży.

Należy podkreślić, iż sposób prezentowania informacji nt. oszczędności czasu był bardzo 
zróżnicowany. Możliwość analizy tego zagadnienia badawczego najczęściej warunkowana 
jest posiadaniem przez beneficjenta opracowanego modelu ruchu. Umożliwia on 
szacowanie efektywności przewozów (oszczędność pojazdogodzin przeliczeniowych, 
pasażerogodzin, prognozowanych zmian pracy przewozowej, dynamiki ruchu, trendów 
do wykorzystywania określonych środków transportu). Powyższe analizy umożliwiają 
określenie szacowanego skrócenia czasu podróży. W dokumentacjach beneficjentów 
ten efekt przedstawiano w sposób sparametryzowany w ramach AKK. Korzyści 
związane ze spadkiem (oszczędnością) czasu podróży transportem publicznym 
obliczano na podstawie danych zawartych w analizach ruchu zgodnie z metodyką 
określoną w Niebieskiej Księdze. Niektórzy beneficjenci w swoich obliczeniach, oprócz 
oszczędności czasu dla komunikacji miejskiej, pod uwagę brali również oszczędność 
czasu dla samochodów wynikającą z nieznacznej poprawy warunków ruchu dla tej 
grupy użytkowników po przejściu jej pewnej części na transport publiczny (najczęściej 
z uwagi na obniżenie ruchu kołowego oszczędność czasu powodowana jest przez 
podróże pasażerskie w relacji: dom-praca-dom, pasażerowie).

Tylko sporadycznie uwzględniano w analizach i prognozach aspekt skrócenia czasu 
dojścia do przystanku w ujęciu ilościowym, użytecznym do analiz porównawczych. 
Ocena ta miała charakter jakościowy, występowała głównie w projektach, w których 
inwestycje dotyczyły również parkingów park&ride, bike&ride, węzłów przesiadkowych 
oraz integracji komunikacji autobusowej i tramwajowej poprzez budowanie przystanków 
door to door. Zawarte w dokumentacji projektowej informacje umożliwiają jedynie 
zestawienie liczby takich inwestycji i oszacowanie skali zmiany na podstawie prognoz 
liczby pasażerów w skali lokalnej. 

Użyteczność dokumentacji projektowej jest we wskazanym aspekcie znaczna, ale 
niewystarczająca. Konieczne byłoby opracowanie dodatkowych metodyk analizy 
dostępności przystanków wspartych linii do skupisk mieszkalnych oraz do głównych 
węzłów transportowych (również tych, które funkcjonują bez udziału projektu). 
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Wpływ na jakość i komfort podróży (możliwość planowania podróży, 
informacja dla podróżnych). Wskaźniki (satysfakcji) zadowolenia podróżnych

Aspekt poprawy jakości podróży poruszany jest w każdym z analizowanych projektów. 
Przedstawiane są aspekty redukcji hałasu, redukcji drgań, zwiększenia płynności 
przyspieszenia i hamowania, skrócenia czasu przejazdu (w przypadku inwestycji 
w infrastrukturę liniową), zwiększenia liczby miejsc siedzących i  wygodnych dla 
pasażerów miejsc stojących, zmniejszenia awaryjności (w wypadku inwestycji 
taborowych). Wskazywano również cechy techniczne zakupionego taboru w kontekście 
komfortu podróży (niska podłoga, klimatyzacja, WiFi, informacja pasażerska itp.) 
Częściowo dane te mają charakter modelowo-prognostyczny (czas przejazdu, parametry 
techniczne) i w związku z tym mają wysoki potencjał ewaluacyjny.

Beneficjenci wskazywali także na poprawę możliwości planowania podróży dla 
użytkowników, która zostanie osiągnięta w wyniku realizacji innych komplementarnych 
projektów. W ramach projektów zakładających modernizację/budowę infrastruktury 
beneficjenci wskazywali na takie rozwiązania poprawiające jakość i komfort podróży, 
jak system dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice informacji pasażerskiej, na 
których wyświetlane będą informacje o rzeczywistych i planowanych czasach odjazdów 
pojazdów oraz komunikaty, dzięki czemu pasażer na bieżąco będzie informowany 
o ewentualnych utrudnieniach podróży) czy skrócenie odległości pomiędzy przystankami 
różnych środków transportu. W wyniku modernizacji przystanków pasażerowie będą 
mogli oczekiwać na przejazd pod szczelną wiatą, która chroni przed deszczem lub 
w budynku, gdzie znajdować będzie się poczekalnia dla podróżnych. Powyżej opisane 
rozwiązania będą wpływać korzystnie na wzrost komfortu przesiadania się na inne 
środki transportu. 

W kilku projektach założono poprawę komfortu użytkowników ruchu rowerowego (np. 
budowane węzły przesiadkowe będą posiadały w swoim wyposażeniu parking dla 
rowerów oraz wypożyczalnię rowerową, a także będą połączone z ciągiem rowerowym). 
W przypadku projektów, w których przewidziano budowę węzła, wykazywano szereg 
udogodnień (możliwość zakupu biletów, lepszą dostępność, lepsze warunki oczekiwania, 
bezpieczeństwo, małą gastronomię, poprawę lokalnego rynku pracy – zatrudnienie).

Niemal w każdej z analizowanych dokumentacji projektowych uwzględniono inwestycje 
w system ITS oraz uruchamianie sygnalizacji informującej pasażerów o przewidywanym 
czasie oczekiwania na przyjazd środków transportu. Założono zwiększenie 
możliwości planowania podróży w projektach, w których przeprowadzono inwestycje 
w zakresie integracji transportu poprzez połączenie tablic informacyjnych na wspólnych 
przystankach door to door oraz w węzłach przesiadkowych. 

W analizowanej dokumentacji projektowej sporadycznie odnoszono się do 
wskaźników satysfakcji pasażerów. Zazwyczaj też pokazywane dane odnosiły się do 
komunikacji zbiorowej w skali całego miasta, a nie w skali obszaru realizacji projektu 
i jego potrzeb komunikacyjnych. 
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W związku z powyższym dane przedstawione w analizowanej dokumentacji umożliwiają 
głównie analizę jakościową i modelową (typy inwestycji oraz ich wpływ na jakość 
i komfort podróży, skrócenie czasu podróży). 

Wpływ na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w miastach

Analiza dokumentacji projektowej wskazuje na jej ograniczoną użyteczność ewaluacyjną 
we wskazanych aspektach. W niemal wszystkich projektach odniesiono się do 
aspektu zmniejszenia wypadkowości (wskaźnik prawdopodobieństwa wypadkowości, 
wskaźnik dotkliwości wypadków), oszczędności kosztów wypadków drogowych. 
Podstawą tych szacunków były jednak statystyki odnoszące się do skali całego miasta, 
bez kalibracji na obszar realizacji projektu. Co więcej, w analizach wypadkowości nie 
rozróżniano środków transportu ani udziału transportu zbiorowego w statystykach 
wypadków. Oszacowanie wpływu interwencji na wskaźniki wypadkowości wymagać 
będzie wystąpienia do Komendy Głównej Policji o udostępnienia danych dotyczących 
wybranych interwałów miasta. 

W wybranych projektach wskazywano również na inwestycje w dodatkowe elementy 
bezpieczeństwa ruchu:

 > systemy monitoringu w pojazdach, na węzłach przesiadkowych, 
 > dostosowanie zatok autobusowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, 
 > budowanie długich przystanków tramwajowych, 
 > ograniczanie ruchu w miejscach przejść dla pieszych, przejazdów rowerów, 
 > dostosowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych do planowanego 

rozkładu jazdy tramwajów, trolejbusów, 
 > przebudowa skrzyżowań zmniejszających liczbę punktów kolizji. 

Informacje te umożliwiają szacowanie wpływu projektów na zmianę bezpieczeństwa 
w ujęciu modelowo-prognostycznym. 

W części projektów nie odniesiono się w sposób skwantyfikowany do kwestii 
płynności ruchu. W  niektórych przypadkach zawarto informacje prognostyczne 
o przewidywanej zmianie natężenia ruchu kołowego na wspartych korytarzach 
komunikacyjnych oraz zmianie średniej prędkości ruchu kołowego. W analizowanej 
dokumentacji nie przedstawiono także wpływu planowanej inwestycji na zmianę 
płynności ruchu w skali całej sieci (analiza zjawiska przeniesienia ruchu). Należy 
jednak założyć, iż informacje te powinny zostać pozyskane na potrzeby ewaluacji 
z ogólnodostępnych systemów ITS. Dobrym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie 
wnioskodawców, przed oddaniem inwestycji, do uzupełnienia informacji dotyczącej 
średniej prędkości ruchu na dofinansowanych trasach komunikacyjnych na potrzeby 
monitoringu i ewaluacji. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że informacje zawarte w dokumentacji projektowej 
mają ograniczony potencjał ewaluacyjny do mierzenia efektu brutto i netto w aspektach 
poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu. 
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Wpływ na ograniczenie negatywnego działania transportu na środowisko 
naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

W niemal wszystkich projektach odnoszono się do wpływu inwestycji na ograniczenie 
emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz do zwiększenia efektywności 
energetycznej poprzez zachowanie rekuperacji sieci trakcyjnych, mniejszą 
awaryjność pojazdów. Podkreślano, iż realizacja projektu poprzez ograniczenie 
udziału indywidualnego transportu samochodowego w przewozie osób przyczyni 
się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, redukcji hałasu (zmiana klimatu 
akustycznego), wskazywano kolizję z układem terenów zielonych i sposoby minimalizacji 
efektów kolizji. Bezpośrednie, środowiskowe aspekty inwestycji wykazywane były 
w analizie parametrów technicznych zakupionych pojazdów (autobusy Euro VI, autobusy 
elektryczne, trolejbusy, tramwaje). 

W obliczeniach odwoływano się do Załączników Niebieskiej Księgi dla określenia kosztów 
jednostkowych oraz skali poprawy jakości środowiska w wyniku przeprowadzenia 
inwestycji. Ponadto przedstawiano korzyści wynikające z obniżenia energii trakcyjnej. 
Kwestie emisji pyłów i CO2 identyfikowano powszechnie w analizie kosztów i korzyści. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Niebieskiej Księdze nie obliczano emisji PM2,5 
czy PM10, lecz od razu koszty ich wspólnej emisji. Podawano natomiast szacunkowy 
ekwiwalent emisji CO2. 

Informacje przedstawione w analizowanej dokumentacji projektowej mają jednak 
ograniczoną użyteczność ewaluacyjną w aspekcie oceny realizacji celów Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej w wyniku zrealizowania inwestycji. Zawierają one na ogół 
jedynie ogólnikowe odniesienia o zgodności celów, nieliczne z analizowanych projektów 
zostały wpisane do lokalnych planów jako oddzielne inwestycje. Aby dokonać oceny 
w związku z przedmiotowym zagadnieniem, konieczne będzie zestawienie zgodności 
celów i efektów projektów w skali każdej lokalizacji z zakładanymi celami i miernikami 
lokalnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 

W związku z powyższym można wskazać na wysoki potencjał ewaluacyjny dokumentacji 
projektowej w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko jednak wyłącznie 
odnośnie efektu brutto. Efekt netto możliwy będzie do oszacowania wyłącznie 
w odniesieniu do zakupu taboru na podstawie analizy modelowej parametrów taboru 
i przypisanych do nich redukcji emisji. 

Wpływ na integrację funkcjonujących na danym obszarze form transportu, 
w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, 
rowerową i samochodową)

Analiza dokumentacji projektowej wskazuje na zróżnicowany poziom szczegółowości 
przedstawianych informacji. W niektórych projektach, niezakładających budowy węzłów 
integracyjnych, wskazywano w  ujęciu mapowo-planistycznym komplementarność 
liniową planowanych inwestycji z funkcjonującymi lub realizowanymi w skali całej sieci 
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ruchu, intermodalnymi węzłami komunikacyjnymi. Wskazywano liczbę przystanków, 
które spowodują zwiększenie integracji transportu na wspartym obszarze. 
Informacje te nie są jednak powszechnie stosowane w Studiach Wykonalności. 
W badaniu ewaluacyjnym konieczna będzie analiza przestrzenna komplementarności 
dofinansowanych tras komunikacyjnych z układem transportowym miasta w kontekście 
integracji różnych środków transportu. 

W projektach, których zakres przedmiotowy obejmował także budowę park&ride, 
bike&ride, kiss&ride oraz budowę przystanków wiedeńskich, door to door, jakościowe 
określenie wpływu na integrację różnych środków transportu na obszarze realizacji 
projektu oraz w skali całej sieci ruchu nie powinno nastręczać trudności ewaluacyjnych. 
Biorąc pod uwagę integrację z ruchem pieszych, należy wskazać, iż w większości 
analizowanych projektów odnoszono się do kwestii zwiększenia bezpieczeństwa dojść 
do przystanków, np. poprzez budowę pasów i przystanków autobusowo-tramwajowych. 

Wpływ na bezpieczeństwo, jakość, atrakcyjność i komfort w obszarze 
transportu zbiorowego

Informacje dotyczące wpływu inwestycji na zmianę bezpieczeństwa podróży podczas 
wykorzystywania różnych środków transportu nie są zestandaryzowane i charakteryzują 
się różnym poziomem szczegółowości. Nie odnoszą się także do wypadkowości 
z udziałem transportu zbiorowego. Dokumentacja projektowa umożliwia jednak analizę 
zastosowanych narzędzi zapewniania bezpieczeństwa pieszych, unikania awaryjności 
i kolizji z ruchem indywidualnym (wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe, 
ograniczenia prędkości w miejscu przejść dla pieszych, uprzywilejowanie ruchu 
transportu zbiorowego). Analiza ta może mieć charakter jakościowy oraz modelowy 
(typy inwestycji zwiększających bezpieczeństwo podróży).

W analizowanych dokumentach odnoszono się obszernie do kwestii podniesienia jakości 
oferowanych usług transportowych. Zwracano uwagę na zwiększenie częstotliwości 
kursowania (zwłaszcza w  godzinach szczytu), zwiększenie punktualności usług 
transportowych w wyniku zastosowania narzędzi ITS, powszechne stosowanie systemów 
informacji pasażerskiej oraz integrację rozkładów jazdy. W przypadku zakupu taborów 
podkreślano zwiększenie liczby miejsc siedzących i dogodnych miejsc stojących, płynności 
hamowania i ruszania, wprowadzenie systemu zapowiadania przystanków i systemu 
poboru opłat za przejazd, zainstalowania w każdym z dostarczanych pojazdów automatu 
biletowego, wprowadzenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w autobusach. 

W wielu projektach założono wzrost jakości oferowanych usług transportowych 
poprzez skrócenie czasu przejazdu i rozszerzenie ich zakresu (buspasy, ITS – priorytet 
dla transportu publicznego, węzeł przesiadkowy, bike & ride oraz park & ride, ciągi 
pieszo-rowerowe, przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa stanu 
przystanków komunikacyjnych). Przydatność ewaluacyjna tych informacji jest dość 
wysoka, umożliwia bowiem analizę typologiczną – klasyfikującą zmianę oferty usług 
przewozowych w zależności od typu inwestycji.
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Wpływ na przesunięcie modalne w wykorzystaniu publicznych środków 
transportu w miastach 

We wszystkich analizowanych dokumentacjach projektowych zawarto założenie 
zwiększenia udziału pasażerów w transporcie zbiorowym kosztem zmniejszenia 
natężenia indywidualnego ruchu samochodowego. Dane te opracowywane zostały 
jednak dla całego miasta, całej sieci transportowej, bez wyszczególnienia zmian na 
obszarze realizacji projektu. W niemal wszystkich projektach przedstawiano szacunki 
zmiany liczby osób korzystających z transportu zbiorowego i indywidualnego po 
zakończeniu realizacji inwestycji oraz szacunki podziału zadań przewozowych w skali 
całej sieci. Informacje te mają wysoki potencjał ewaluacyjny, statystyki modelu ruchu na 
zakończenie działań dostarczą wiarygodnych informacji porównawczych dla obliczenia 
efektu brutto. 

Efekt synergii

W analizowanej dokumentacji projektowej powszechnie wskazywano listę 
przedsięwzięć komplementarnych w ujęciu międzyokresowym, programowym 
i międzyprogramowym. Często podkreślano korzystanie z efektów projektów 
wprowadzających system ITS w skali całego miasta. Wystąpiły też przypadki 
ewidentnej synergii wiążącej się z kierowaniem zakupionego taboru na symultanicznie 
modernizowane linie oraz modernizowane jezdnie czy też wiążącej się z integracją 
różnych środków transportu. Wysoki stopień synergii efektu zwiększenia liczby 
pasażerów będzie można odnotować również w projektach planujących wykorzystanie 
wspartej infrastruktury w sieci biletów aglomeracyjnych. Niestety w większości 
analizowanych przypadków nie wskazywano wszystkich możliwych efektów 
synergicznych. Dane przedstawione w dokumentacji projektowej mają charakter 
sprawozdawczy, użyteczny przy mapowaniu funkcjonalno-przestrzennym. 

Wpływ na mobilność osób o ograniczonej możliwości poruszania się 
w wyniku dostosowania systemu transportowego do obsługi osób 
z niepełnosprawnością ruchową

W analizowanej dokumentacji projektowej powszechnie wskazywano rozwiązania 
ułatwiające mobilność osób z niepełnosprawnością ruchową. W inwestycjach liniowych 
wskazywano na brak barier architektonicznych budowanych przystanków, zaplanowane 
obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych, zastosowanie kostki integracyjnej dla 
osób niewidomych i niedowidzących przed przejściami dla pieszych oraz przed peronami 
tramwajowymi, wykonanie wyniesionego peronu przystankowego ułatwiającego 
wsiadanie do komunikacji zbiorowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, 
wykonanie przystanku wiedeńskiego. W projektach polegających na zakupie taboru 
zaplanowano m.in. rampy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, głośniki 
wewnętrzne i zewnętrzne głosowych zapowiedzi systemów informacji pasażerskiej, 
jaskrawą kolorystykę poręczy pionowych i uchwytów w przedziale pasażerskim, sygnał 
dźwiękowy informujący zamknięcie lub otwarcie drzwi skrzydłowych autobusu, niską 
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podłogę, dostęp do miejsc siedzących w autobusie z poziomu podłogi, funkcję tzw. 
przyklęku autobusu na przystankach autobusowych, podświetlane punkty z przyciskami 
umożliwiającymi uruchomienie funkcji np. przystanek na żądanie itp. 

Informacje przedstawione w analizowanej dokumentacji projektowej pozwalają 
na określenie zmian w  zakresie dostępności komunikacji zbiorowej dla osób 
niepełnosprawnych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym oraz modelowym 
(typy rozwiązań). Nie mają one jednak waloru ewaluacyjnego w zakresie możliwości 
udzielenia odpowiedzi na zagadnienie badawcze odnoszące się do rzeczywistych zmian 
mobilności osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Wpływ na rozwój gospodarczy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym 
m.in. na atrakcyjność inwestycyjną

W analizowanych dokumentach projektowych nie znaleziono odniesień do zagadnienia 
wpływu planowanych inwestycji na rozwój gospodarczy, w tym na zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej. Nieliczne projekty w sposób opisowy przedstawiały wpływ 
zwiększenia dostępności obszarów peryferyjnych na zwiększenie podaży pracowników 
na rynku pracy dzięki lepszej dostępności do zakładów pracy z różnych części miasta 
lub gmin przylegających, potencjał zwiększenia inwestycji usługowych i handlowych 
w otoczeniu węzłów integracyjnych. Informacje te mają jednak bardzo niski potencjał 
ewaluacyjny. To zagadnienie badawcze będzie wymagało pogłębionych analiz i badań 
ewaluacyjnych, uwzględniających również efekt przeniesienia inwestycji z innych 
obszarów miasta, nieobjętych wsparciem. 

Wnioski

Przeprowadzone analizy dokumentacji aplikacyjnych wskazują na dużą różnorodność 
w podejściu do zagadnień, dla których nie istnieją bądź nie zostały narzucone ogólnie 
obowiązujące wymagania. Dotyczy to w  szczególności kwestii ruchowych: metody 
przygotowania prognoz ruchu, obszaru objętego analizami, zakresu i dokładności 
kompleksowych badań ruchu (stosowanych definicji, zakresu i rodzaju zbieranych 
danych), sposobu prezentacji wyników analiz. Dlatego też wskazane byłoby podjęcie 
działań mających na celu opracowanie takich standardów i nadanie im statusu 
obowiązujących. 

Mając świadomość, że rekomendowane powyżej działania wymagają odpowiedniego 
czasu, a także biorąc pod uwagę planowane badanie ewaluacyjne pn. „Badania 
wpływu działań podejmowanych w  ramach osi VI POIiŚ na poprawę płynności 
i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach oraz 
wykorzystanie transportu miejskiego”, konieczne jest przygotowanie i  rozwinięcie 
metodyk umożliwiających znalezienie odpowiedzi na zdefiniowane pytania badawcze. 
CUPT podjął takie działania (szerzej o tym w rozdziale 2). Podczas tego procesu okazały 
się konieczne przedefiniowanie pytań badawczych pod kątem dostępnych danych 
i informacji oraz zmiana metodyki badania.
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notka biograficzna

Edyta Boratyńska-Karpiej – politolog, z 16-letnim doświadczeniem w sektorze transportu 
(m.in. realizacja projektów unijnych, opracowywanie procedur zarządzania Funduszem 
Spójności dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów w perspektywie 2007-2013 oraz 
opracowywanie i monitoring realizacji rządowych programów drogowych). Współtworzyła 
od podstaw Jednostkę Ewaluacyjną w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
Prowadzi analizy dotyczące wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-
gospodarczy. Autorka raportów, analiz i artykułów branżowych. Propagatorka dostępności 
infrastruktury transportowej i taboru dla osób z ograniczoną możliwością poruszania 
się. Absolwentka 4 studiów podyplomowych: Międzynarodowe Stosunki Finansowo-
Ekonomiczno-Prawne (SGH), Akademia Rozwoju Regionalnego (EUROREG, Uniwersytet 
Warszawski), Zarządzanie Ochroną Środowiska (Warszawska Szkoła Zarządzania), 
Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem (Collegium Civitas). Ukończyła także 
roczny kurs z zakresu zarządzania projektami. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów 
Informacji oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
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Rozdział 2

Badanie wpływu miejskich projektów 
transportowych realizowanych z POIiŚ – wyzwania 
JOANNA OBARYMSKA-DZIERZGWA
PAWEŁ ENGEL

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały możliwe 
podejścia badawcze do realizacji ewaluacji wpływu w obszarze transportu miejskiego, 
biorąc pod uwagę wiele ograniczeń i realne możliwości oraz praktyczne podejście do 
przeprowadzenia tego typu badań. W drugiej części natomiast szczegółowo opisano 
podejście badawcze zastosowane w przeprowadzonym na zlecenie CUPT badaniu 
pilotażowym pn. Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do oceny 
wpływu wsparcia w ramach VI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

I.  Realne założenia do realizacji ewaluacji wpływu w obszarze transportu 
miejskiego

Istnieje wiele teoretycznych i tym samym ambitnych założeń dotyczących podejść 
metodycznych do oceny wpływu inwestycji transportowych. W idealnym świecie 
programy są dobre i przemyślane, a dane niezbędne do analiz są dostępne, jednolite 
i uporządkowane; dane monitoringowe i badania ewaluacyjne są uruchamiane 
we właściwym czasie. Program i jego logika interwencji wynika z wcześniej 
przeprowadzonych diagnoz i analiz. Cele programu pozostają niezmienne przez cały okres 
jego trwania i poprzez dobre planowanie wyniki ewaluacji są zrealizowane na czas, aby 
dostarczyć informacji wszystkim interesariuszom programu. Niestety, w rzeczywistości 
bardzo często wyżej wymienione elementy nie układają się tak harmonijnie. Dlatego 
też, biorąc pod uwagę wiele ograniczeń, ewaluacja powinna dostarczyć informacji 
zwrotnej o wpływie realizowanych inwestycji, zważywszy na wiele ułomności natury 
metodycznej, dostępności danych, jak i ewolucji samych programów. 

W związku z powyższym, w kontekście oceny wpływu inwestycji transportowych 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych niezbędne jest gromadzenie spójnych 
i porównywalnych danych nie tylko na poziomie wskaźników produktu, które 
w większości są gromadzone przez statystykę publiczną bądź system sprawozdawczy 
wykorzystywany do monitorowania wdrażania inwestycji finansowanych z UE, np. 
SL 2014-2020 czy SIMIK 2007-2013. Do efektywnej oceny programów/typów projektów 
konieczne jest także mierzenie wskaźników szerszego oddziaływania programów, 
zarówno tych zamierzonych, jak i niezamierzonych. Przykładowe wskaźniki kontekstowe 
mogą dotyczyć: skrócenia czasu podróży transportem miejskim, biorąc pod uwagę też 



46

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

transport indywidualny i zależności między nimi; dostosowania oferty przewozowej 
do różnego typu użytkowników transportu publicznego (podejście podobne jak 
w badaniach marketingowych); podziału zadań przewozowych (ang. modal split), tj. 
stopnia, w jakim ruch pasażerski zostaje przeniesiony z transportu indywidualnego na 
transport zbiorowy.

Ocena powinna też być przeprowadzona z uwagi na szereg jasno skwantyfikowanych 
kryteriów, jak chociażby: użyteczność, skuteczność, adekwatność, spójność, 
efektywność (por. Tabela nr 1).

TABELA 1. Kryteria ewaluacji efektów interwencji publicznej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie m.in. Evalsed Sourcebook: Method and Technigues, Komisja 
Europejska, 2013.

Kryteria stanowią swojego rodzaju pryzmat, przez który oceniana jest dana interwencja. 
W przypadku projektów infrastrukturalnych ocena pod kątem kryterium użyteczności, 
trwałości i wpływu jest bardzo trudna. Wynika to z faktu, iż proces inwestycyjny 
projektów transportowych jest bardzo długi, a ich efekty mogą się pojawiać dopiero 
po kilku latach po zakończeniu programu. W realiach ewaluacji programów unijnych 
realizacja ewaluacji ex-post zaczyna się właściwie zaraz po oddaniu inwestycji do 
użytkowania, co może skutkować brakiem miarodajnych wyników.

Celem CUPT jako IP Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko odpowiedzialnej 
za ewaluację POIiŚ jest wypracowanie kompleksowego podejścia do tematu 
oszacowania efektów transportowych inwestycji w miastach i obszarach funkcjonalnych. 

 >  Efektywność – ocena relacji między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, 
ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji;

 >  Skuteczność – ocena stopnia osiągnięcia zamierzonych efektów interwencji (relacji 
między efektami planowanymi a osiągniętymi);

 >  Użyteczność – ocena, czy efekty interwencji (planowane i nieplanowane) są zadowalające 
z punktu widzenia ostatecznych odbiorców interwencji (relacja między efektami 
interwencji a zaspokojeniem potrzeb beneficjentów);

 >  Spójność i komplementarność – ocena spójności i komplementarności danej inwestycji 
z innymi inwestycjami i politykami;

 >  Trwałość – ocena zachowania efektów interwencji w perspektywie średnio-i długookresowej;

 >  Europejska wartość dodana1 – ocena, wartości projektu, czy – oprócz potencjalnej wartości 
dla danego państwa członkowskiego – prowadzi on do znacznej poprawy połączeń 
transportowych albo przepływów transportowych między państwami członkowskimi.
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Przy projektowaniu założeń do pilotażu badania8 oceny wpływu inwestycji 
z VI OP POIiŚ eksperci musieli uwzględnić wiele aspektów podejścia badawczego, 
w tym w szczególności uwzględnienie kontekstu inwestycji, komplementarności działań 
inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych (np. na poziomie kształtowania cen biletów, 
oferty przewozowej itp.), potrzeb mieszkańców czy jakości realizowanej infrastruktury. 
Dlatego też w badaniach wpływu istotne jest osadzenie analiz w szerszym kontekście 
procesów zachodzących w systemie transportowym oraz odtwarzanie i zweryfikowanie 
w rzeczywistości teorii zmiany – tj. współwystępowania oraz relacji przyczynowo-
skutkowych między obserwowalnymi przemianami a przeprowadzonymi interwencjami 
oraz innymi determinantami przemian.

Należy pamiętać, że inwestycje transportowe to nie tylko wymiana taboru czy 
modernizacja istniejących tras szynowych, to również sprawność koordynacyjna 
organizatorów transportu, przewoźników oraz planistów i zarządców infrastruktury, 
pozwalająca na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych. Ogólna 
ocena sprawności sieci komunikacyjnej w mieście wymaga więc wzięcia pod uwagę 
wielu czynników: infrastruktury drogowej, innych dostępnych środków przemieszczania 
się, w tym w szczególności infrastruktury szynowej naziemnej czy podziemnej, jakości 
funkcjonowania transportu zbiorowego oraz jakości połączeń miasta z obszarem 
funkcjonalnym, a także całej polityki mobilnej i przestrzennej miast wraz z ich obszarami 
funkcjonalnymi. Wyzwaniem dla oceniających inwestycje infrastrukturalne jest to, jak 
oszacować powiązane interwencje i oceniać nie tylko wkład każdego elementu, ale 
także synergię czy komplementarność między nimi.

Wszystkie zalecane w literaturze metody i techniki mają zarówno mocne, jak i słabe 
strony. Często są one używane w okolicznościach, które są dalekie od ideału do ich 
zastosowania. Dla każdej oceny techniki powinny być wybierane i stosowane w sposób, 
który wykorzystuje ich zalety i ma świadomość ich ograniczeń. W związku z powyższym 
należy zastosować takie rozwiązania, które najlepiej się sprawdzą dla danego typu 
interwencji, biorąc pod uwagę dostępny budżet, czas i dane wejściowe.

1. Dla oceny wpływu programów/projektów transportowych9 zaleca się stosowanie 
podejścia CIE (badania kontrfaktyczne), które ma na celu weryfikację skuteczności 
programów transportowych wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. Trafność 
tego typu badań będzie znacznie większa, jeśli wyjaśnią one również, dlaczego 
interwencje okazały się skuteczne lub nie. Powszechnie uważa się, że ewaluacja 
oddziaływania oparta na teorii (TBIE) może okazać się bardzo pomocna przy 
dogłębnej analizie wyjaśniającej. 

W literaturze często można odnaleźć też krytyczne głosy na temat szacowania 
efektów netto w inwestycjach transportowych. Po pierwsze, poddaje się w wątpliwość 

8 Transportowe Obserwatorium Badawcze na rzecz analizy wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, pod red. J.Obarymska-Dzierzgwa, E. Boratyńska-Karpiej, CUPT, 2018 r., 
s. 63-71. 
9 EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development – Evaluation guide, KE.
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możliwość określenia relacji przyczynowo – skutkowej między nakładami inwestycyjnymi 
a efektami interwencji. Inwestycje infrastrukturalne przeważnie realizowane są 
w bardzo złożonym, wielowymiarowym otoczeniu społeczno-gospodarczym 
i politycznym, w którym relacje są wielokierunkowe, a liczba czynników oddziałujących 
na dane zjawisko jest duża i zmienna w czasie. Po drugie, inwestycje infrastrukturalne 
mają unikatowy charakter i trudno jest odnaleźć jednostki, z którymi mogłyby zostać 
porównane. Dlatego też brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia kierunku 
i siły relacji przyczynowo – skutkowych, które są wypadkową wielu czynników.

2.  Ewaluacja wpływu oparta na schemacie kontrfaktycznym pomija wiele istotnych 
aspektów nieprzewidzianych, ubocznych. Nie wyjaśnia także, dlaczego założone 
efekty danej inwestycji zostały lub nie zostały osiągnięte. Nie zawsze ujemne efekty 
netto (np. kwestia spadku liczby pasażerów transportu publicznego w miastach) 
muszą oznaczać brak pozytywnego wpływu interwencji, ponieważ pozytywne wyniki 
mogą przejawiać się w innych obszarach, których nie wzięto pod uwagę w badaniu.

3.  Analiza kosztów/korzyści (AKK) ex-post zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 
jest kolejnym podejściem stosowanym do oceny wpływu projektów/programów 
transportowych. Kwestii AKK ex-post należy poświęcić więcej uwagi, gdyż nie 
ma narzuconych przez KE wytycznych dotyczących warsztatu metodycznego 
jej stosowania.

a)  Analiza Kosztów i Korzyści (AKK) ex – ante, tj. przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji10

Co do zasady AKK (ang. CBA – cost – benefit analysis) stosowana jest w celu oceny, czy 
koszty danej interwencji (uruchomienia programu itp.) będą współmierne do korzyści, 
jakie przyniesie jej realizacja. W obszarze infrastruktury transportowej AKK jest jedną 
z metod stosowaną na etapie oceny wykonalności inwestycji i jest elementem branym 
pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE11. Analizę 
przeprowadza się w dwóch podstawowych etapach:

 > Analiza finansowa – obejmująca wpływ inwestycji na przepływy finansowe 
inwestora (beneficjenta);

 > Analiza społeczno – ekonomiczna – obejmująca bezpośredni wpływ projektu na 
otoczenie społeczno – gospodarcze (np. zwiększenie bezpieczeństwa czy skrócenie 
czasu podróży) oraz efekty zewnętrzne transportu (np. emisję zanieczyszczeń, 
koszty wypadków i koszty hałasu). Analizy dokonuje się zazwyczaj w oparciu 
o monetyzację kosztów i korzyści oraz ujęcie całości oddziaływań w kategoriach 
pieniężnych. 

10 Więcej na temat metodyki AKK w: Niebieska Księga. Nowa edycja. Sektor Transportu Publicznego w miastach, 
aglomeracjach, regionach, Inicjatywa JASPERS, sierpień 2015; Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta; CUPT, 
Warszawa, 2016 r.
11 Celem AKK wykonanej na użytek wniosku o dofinansowanie jest potwierdzenie, że pod względem kryteriów finansowo-
ekonomicznych projekt kwalifikuje się do współfinansowania unijnego. Szerzej na ten temat: Analiza kosztów i korzyści 
projektów transportowych..., op. cit.
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Tego typu analizy w transporcie publicznym wykonuje się zazwyczaj na bazie danych 
eksportowanych z modeli ruchu. Jeśli dla obszaru miasta lub aglomeracji objętych 
inwestycją nie istnieje model ruchu, na użytek unijnego projektu dopuszcza się 
wykonanie modelu uproszczonego po stronie popytowej12.

Co ważne, Analiza Kosztów i Korzyści ex-ante nie obejmuje efektów rozproszonych 
w gospodarce, takich jak efekty mnożnikowe13 czy nowo utworzone miejsca pracy. 
Z punktu widzenia planowania ewaluacji wpływu należy uzupełnić dane wejściowe z tego 
obszaru stosunkowo wcześnie, wykorzystując inne komplementarne metody badawcze.

Podsumowując AKK ex-ante:
 > pozwala oszacować wstępne koszty i korzyści projektu przed jego realizacją;
 > wylicza efekty projektu w wartościach pieniężnych;
 > może nie uwzględniać wszystkich aspektów realizacji projektu;
 > w zależności od użytych danych może być kosztowna lub długotrwała.

b) Analiza Kosztów i Korzyści (AKK) ex-post

Ewaluacja wpływu przy wykorzystaniu AKK ex-post umożliwia ocenę faktycznych 
korzyści z konkretnego projektu/programu. Dostarcza również wiedzy na temat 
efektywności konkretnego typu projektów.

AKK ex-post nie uwzględnia wszystkich aspektów rzeczywistości (dotyczy to również 
modeli ekonometrycznych), które to stanowią uproszczenie, ograniczając się do najbardziej 
istotnych elementów oddziaływania14. Dlatego konieczne jest użycie dodatkowych 
metod (jakościowych i ilościowych), pomocnych przy uzupełnieniu brakujących bądź 
interpretacji uzyskanych wyników z AKK ex-post. Nie jest to jednak wystarczający 
argument za zaniechaniem realizacji AKK ex-post z powodu ograniczeń metodycznych, 
gdyż jej wkład w poznanie rzeczywistości i ocenę projektów jest bardzo znaczący.

Analiza kosztów i korzyści wykorzystywana w ramach badań ewaluacyjnych 
umożliwia włączenie do rozważań elementu kosztowego, co jest m.in. zalecane 
przez Bank Światowy15. Pozwala to w analizie porównawczej wielu programów na 
określenie, jakie inwestycje przynoszą największe korzyści. Jednocześnie stwarza to 
podstawę do świadomego podejmowania decyzji o wsparciu w ramach konkretnej 
interwencji publicznej.

12 Więcej w: Niebieska Księga. Nowa edycja. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach, 
Inicjatywa JASPERS, sierpień 2015; oraz Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych 
ze środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta; CUPT, Warszawa, 2016 r. 
Podstawowym podręcznikiem metodycznym AKK jest Niebieska księga. Transport publiczny, 2015.
13 Przykładowo może to być rozwój wielu różnych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) pod wypływem 
dodatkowego popytu konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego powstałego w wyniku zrealizowanego projektu transportowego.
14 O ograniczeniach metody AKK ex-post szerzej w: P. Engel, Analiza Kosztów i Korzyści (AKK) – praktyczne podejście; w: 
Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka, red. J. Obarymska-Dzierzgwa, E. Boratyńska-Karpiej, 
CUPT, 2017 r.
15 Impact Evaluation in Practice; Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. 
Vermeersch, The World Bank, 2011 r.
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Dotychczas AKK ex-post w ewaluacji projektów infrastruktury transportowej 
wykonywana była tylko w przypadku ewaluacji ex-post zleconej przez KE, 
a wpływ oceniany był na poziomie projektu, a nie programu. Niestety, badanie na 
poszczególnych projektach jest procesem czasochłonnym i kosztownym, dostarcza 
również ograniczonej ilości informacji o szerszym oddziaływaniu interwencji. 
Pojedyncze studium wykonalności dla pojedynczej inwestycji nie jest wystarczające 
do wyciągania wniosków ogólnych dotyczących wpływu Programu. 

Szerzej o praktycznym wykorzystaniu AKK ex-post w ewaluacji wpływu inwestycji 
transportowych opisano w Rozdziale 3. niniejszego opracowania.

Podstawowe kroki realizacji AKK ex-post:
 > Analiza projektu (przedmiot, zakres, koszt, czas i historia realizacji projektu).
 > Analiza AKK ex-ante.
 > Identyfikacja problemów w ramach oceny ex-post (głównie wynikających z przeglądu 

AKK ex-ante).
 > Zebranie danych dla AKK ex-post (na przykład dane o ruchu).
 > Zaktualizowanie prognozy ruchu.
 > Analiza AKK ex-post (w tym dostosowywanie danych wejściowych modelu, aktualizowanie 

parametrów modelu i wprowadzanie innych korekt specyficznych dla projektu).
 > Porównanie wyników między AKK ex-ante i ex-post.
 > Interpretacja i wyjaśnienie otrzymanych wyników.
 > Sformułowanie wniosków i rekomendacje na przyszłość.
 > Ważną kwestią przy podejmowaniu realizacji AKK ex-post jest potencjalny przedział 

czasowy wiązany z procesem inwestycyjnym. Może to być dość długotrwałe w przypadku 
inicjatyw o większej skali i może nie być opłacalne w przypadku inicjatyw na małą skalę.

AKK ex-post może starać się odpowiedzieć na następujące pytania:
 > Jakie są wielkości odchyleń między prognozami a faktycznymi wynikami?
 > W jakim zakresie projekt był efektywny kosztowo?
 > Jakie wnioski można wyciągnąć, aby ulepszyć przyszłe AKK, a tym samym uczynić je 

bardziej skutecznym narzędziem do podejmowania decyzji?

Poniższe punkty są ważne przy podejmowaniu decyzji o opracowaniu AKK ex-post:
 > Pierwotna analiza kosztów i korzyści mogłaby być wykorzystana jako podstawa do 

analizy ex-post, zastępując założenia (koszty, prognozy popytu) faktycznymi wynikami 
lub zaktualizowanymi prognozami.

 > Analizie Kosztów i Korzyści ex-post powinna towarzyszyć szersza ocena, biorąc 
pod uwagę takie czynniki jak: wpływ inwestycji na rozwój regionalny, środowisko 
naturalne i społeczne. 

 > Wyniki analiz AKK ex-post mogą być również przydatne w ulepszaniu praktyki AKK 
ex-ante i ex-post dla przyszłych inwestycji.

Metody jakościowe są kluczowym uzupełnieniem metod ilościowych ocen wpływu, 
ponieważ mogą zapewnić komplementarne spojrzenie na wyniki programu. 



51

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

W dalszej części rozdziału opisane zostało podejście badawcze zastosowane 
i przetestowane w badaniu pilotażowym zleconym przez CUPT pn. Analiza podejścia 
badawczego i wypracowanie narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP 
POIiŚ–pilotaż.

RYSUNEK 7. Mapa myśli z II panelu zorganizowanego w ramach konferencji „Tranport 
na miarę...”, 12 grudnia 2018 r. 

Autor: Magdalena Arażny.
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II.  Wyniki badania pilotażowego pn. „Analiza podejścia badawczego  
i wypracowanie narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ”16 

Celem badania pilotażowego17 było wypracowanie podejścia badawczego i narzędzi do 
oceny wpływu interwencji w ramach VI OP POIiŚ 2014-2020 „Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w miastach” ukierunkowanej na obszary funkcjonalne 13 miast 
wojewódzkich (z wyjątkiem Polski Wschodniej). Analiza swoim zakresem objęła:

 > weryfikację przyjętych przez CUPT (Zamawiający) założeń i proponowanych narzędzi 
badawczych oraz wskazanie ich mocnych i słabych stron; 

 > sprawdzenie, czy przyjęty kierunek (metody i narzędzia badawcze) pozwoli zbadać 
wpływ projektów zrealizowanych w ramach VI OP;

 > wskazanie możliwych alternatyw;
 > obliczenie wartości wskaźników bazowych (stanu przed realizacją projektów).

Metodyka badania objęła m.in.:
 > badanie CAPI metodą random route na próbie 500 mieszkańców Szczecina i 500 

mieszkańców Zielonej Góry zawierające pytania zgodne z metodyką;
 > pomiary czasów przejazdu w 90 relacjach w 13 miastach wojewódzkich i ich obszarach 

funkcjonalnych oraz obliczenie kosztów tych przejazdów;
 > badanie ankietowe organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego 

w 50 miastach i ich obszarach funkcjonalnych;
 > 14 wywiadów IDI z przedstawicielami organizatorów lub operatorów komunikacji 

miejskiej w 13 miastach wojewódzkich;
 > analizę efektu netto oddziaływania transportowego, społecznego i środowiskowego 

inwestycji w transport zbiorowy na próbie 22 miast wojewódzkich i subregionalnych 
metodą SPSM (Stratified Propensity Score Matching);

 > analizę determinant satysfakcji pasażerów metodą uporządkowanej regresji logistycznej 
na podstawie odpowiedzi uzyskanych za pomocą badania CAPI.

Koncepcja badania

Generalna koncepcja badania polegała na realizacji czterech celów badania poprzez 
ich połączenie w dwa pakiety – jeden, mający na celu udoskonalenie systemu pomiaru 
wpływu projektów oraz drugi, mający na celu obliczenie wskaźników bazowych (por. 
Tabela 2).

16 Podpunkt opracowany na podstawie: M. Wolański, B. Jakubowski, Analiza podejścia badawczego i wypracowanie 
narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018. Raport 
dostępny na: https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze/efekty-
dzialan#analiza-podej%C5%9Bcia-badawczego-i-wypracowanych-narz%C4%99dzi-do-oceny-wp%C5%82ywu-
wsparcia-w-ramach-vi-osi-priorytetowej-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-%C5%9Brodowisko-
2014%E2%80%932020-%E2%80%93-badanie-pilota%C5%BCowe
17 Szerzej na temat celu i zakresu badania pilotażowego w: Transportowe Obserwatorium Badawcze na rzecz analizy 
wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych w ramach POIiŚ, pod red. J. Obarymska-Dzierzgwa,  
E. Boratyńska-Karpiej, CUPT, listopad 2018, s. 63-71.
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TABELA 2. Koncepcja badania. 

PAKIET ZADAŃ CELE ZADANIA

PAKIET 1.

UDOSKONALENIE 
SYSTEMU POMIARU 
WPŁYWU 
PROJEKTÓW  
VI OP

•	 Weryfikacja przyjętych przez 
Zamawiającego założeń 
i proponowanych narzędzi 
badawczych oraz wskazanie 
ich mocnych i słabych stron.

•	 Sprawdzenie, czy przyjęty 
kierunek (metody i narzędzia 
badawcze) pozwoli 
zbadać wpływ projektów 
zrealizowanych w ramach 
VI OP.

•	 Wskazanie 
możliwych alternatyw.

1. Szczegółowy 
przegląd literatury.

2. Odtworzenie 
logiki interwencji.

3. Określenie listy wskaźników.
4. Uzgodnienie struktury 

baz wskaźników 
z Zamawiającym.

5. Wykonanie bazy 
danych wskaźników dla 
perspektywy 2007-2013.

6. Analiza efektu netto.

PAKIET 2.

OBLICZENIE 
WARTOŚCI 
WSKAŹNIKÓW 
BAZOWYCH

•	 Obliczenie wartości 
wskaźników bazowych 
(stanu przed 
realizacją projektów).

1. Określenie narzędzi 
i metodyki badania.

2. Badanie gospodarstw 
domowych – modal 
split, poziom satysfakcji, 
zachowania komunikacyjne.

3. Interpretacja wyników badań 
gospodarstw domowych 
metodą uporządkowanej 
regresji logistycznej.

4. Stworzenie bazy danych 
o transporcie (czasy 
przejazdu, koszty itp.) 
w roku 2018.

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.

Ważnym elementem pakietu 1. było odtworzenie logiki interwencji, na bazie której 
stworzono listę czynników potencjalnie oddziałujących na wskaźniki interwencji. Zgodnie 
z metodyką TBIE (Theory-Based Impact Evaluation) stworzyło to teorię interwencji, 
która będzie następnie weryfikowana przy użyciu narzędzi badawczych. Pilotażowa 
weryfikacja nastąpiła dla perspektywy 2007-2013 w celu sprawdzenia skuteczności 
modelowania. Jednakże właściwa weryfikacja nastąpi dopiero po zakończeniu 
perspektywy 2014-2020.

Co ważne, teoria ta obejmuje również niezależne od interwencji – transportowe 
i pozatransportowe – determinanty zmian. Wskaźniki te zostały w ramach badania 
zmierzone, by po zakończeniu interwencji umożliwić powtórzenie ich badania. 



54

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

TABELA 3. Metodyka badania. 

LP. METODA BADAWCZA SPECYFIKACJA METODY

1. Analiza danych 
zastanych w zakresie 
dokumentów źródłowych.

Analiza dokumentów programowych.
Analiza raportów z badań – w tym kwestii metodycznych 
i wnioskowych.
Analiza źródeł statystycznych.

2. Badania CAPI metodą 
random route

Badanie zostało wykonane zgodnie ze wskazanymi 
przez Zamawiającego wytycznymi GUS na próbie 
reprezentatywnej założonej dla wybranych miast przy 
poziomie ufności co najmniej 95% i błędzie maksymalnym 
co najwyżej 5% (niezależnie od wielkości frakcji).
Badanie zostało skierowane do reprezentatywnej próby 
ogółu mieszkańców.
Badanie zostało rozszerzone o pytania dotyczące 
zachowań i preferencji transportowych i zawierało 
w ten sposób również wymagane przez Zamawiającego 
zestandaryzowane wywiady z mieszkańcami stałymi 
i czasowymi oraz osobami przebywającymi w mieście.

3. Zestandaryzowane 
wywiady 
z przedstawicielami 
przewoźników 
i operatorów.

Przynajmniej 1 wywiad w każdym obszarze funkcjonalnym 
miasta wojewódzkiego.

4. Studia przypadków. Szczegółowe studia przypadków dotyczące czasu 
przejazdu w wybranych relacjach (łącznie 90 relacji 
– miejskich i aglomeracyjnych – w 13 ośrodkach 
wojewódzkich) w oparciu o dane z systemów nawigacji, 
rozkładów jazdy oraz przejazdy eksperymentalne.

5. Analiza ekonometryczna 
metodą SPSM 
(metoda dodatkowa).

Modelowanie na bazie danych dla perspektywy 
2007-2013, dla szerokiej gamy zmiennych 
objaśniających, dotyczących efektów transportowych 
i społeczno-gospodarczych.

6. Badanie ankietowe 
wśród organizatorów 
/ operatorów 
komunikacji miejskiej.

Badanie ankietowe wśród wszystkich aktywnych 
(samodzielnie kontraktujących usługi z operatorami) 
organizatorów / działających na ich rzecz operatorów 
(w zależności od przyjętego modelu) komunikacji miejskiej 
w ośrodkach wojewódzkich, ich obszarach funkcjonalnych, 
zgodnie z zakresem interwencji POIiŚ 2014-2020.

7. Analiza ekonometryczna 
metodą uporządkowanej 
regresji logistycznej 
(ordered logit – 
metoda dodatkowa).

Modelowanie determinant ogólnego postrzegania 
jakości komunikacji miejskiej na bazie odpowiedzi 
uzyskanych w wyniku zestandaryzowanych wywiadów 
z mieszkańcami stałymi i czasowymi oraz osobami 
przebywającymi w mieście.

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.
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Analiza efektu netto metodą SPSM

Szczególnym elementem badania była analiza efektu netto inwestycji w transport 
zbiorowy w ramach Polityki Spójności w perspektywie 2007-2013 ukierunkowana 
na sformułowanie wniosków dotyczących możliwości wykorzystania metod 
kontrfaktycznych w ewaluacji ex-post perspektywy 2014-2020.

Celem pomiaru efektu netto w niniejszym badaniu było:
 > przetestowanie na podstawie danych historycznych dla perspektywy 2007-2013 

możliwości pomiaru efektu netto oddziaływania POIiŚ 2014-2020 w obiektywnie bardzo 
niekorzystnych warunkach utrudniających pomiar i modelowanie ekonometryczne, 
które obejmują m.in.:
-  bardzo małą próbę (13 obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich za 

wyjątkiem miast Polski Wschodniej, w tym Warszawę, która z reguły odbiega 
od innych jednostek na tyle znacznie, że uniemożliwia to wnioskowanie);

-  wszystkie jednostki objęte względnie podobną interwencją, co utrudnia 
faktyczne uchwycenie różnic;

-  wiele czynników zewnętrznych wpływających na potencjalne 
oddziaływanie interwencji;

 > określenie rodzaju oddziaływania POIiŚ 2014-2020, który może potencjalnie być 
oszacowany za pomocą efektu netto (oddziaływanie na liczbę pasażerów, oddziaływanie 
na środowisko, oddziaływanie na bezpieczeństwo ruchu oraz oddziaływanie 
społeczno-ekonomiczne) – przy czym zasadniczo im bardziej ogólne oddziaływanie 
mierzymy (tj. transportowe, środowiskowe, ekonomiczne), tym mniejsze szanse na 
jego uchwycenie ze względu na coraz większą liczbę zewnętrznych determinant;

 > sformułowanie rekomendacji dotyczących zbierania danych monitoringowych dla 
POIiŚ 2014-2020, w szczególności – określenie użyteczności pomiaru modal split we 
wszystkich ośrodkach do pomiaru efektu netto.

Próbę oszacowania efektu netto interwencji przeprowadzono za pomocą metody 
SPSM (Stratified Propensity Score Matching18). Jest to metoda analizy kontrfaktycznej 
umożliwiająca ustalenie efektów konkretnej interwencji poprzez identyfikację, 
a następnie porównanie jednostek, które różnią się nie faktem, lecz stopniem poddania 
interwencji. Podstawowym aspektem odróżniającym tę metodę od standardowej metody 
PSM (Propensity Score Matching) jest podział jednostek na segmenty o podobnej 
charakterystyce przed rozpoczęciem interwencji oraz poszukiwanie podobnych do 
siebie jednostek w ramach tych segmentów.

W kolejnych krokach przeprowadzono następujące czynności:
 > dokonano segmentacji miast na podstawie wartości wybranych zmiennych przed 

rozpoczęciem interwencji;

18 D. Wojtowicz, Ł. Widła-Domaradzki, Stratified Propensity Score Matching (SPSM) – quasi experimental designs dealing 
with lack of dependent variable, w: Theory-based evaluation in complex environments, pod red. J. Pokorski, Z. Popis,  
T. Wyszyńska, K. Hermann-Pawłowska, PARP, Warszawa 2017.
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 > za pomocą analizy dyskryminacyjnej19 w ramach segmentów zidentyfikowano jednostki 
najbardziej podobne do siebie i połączono je w pary, tworząc sytuacje kontrfaktyczne;

 > porównując jednostki w ramach sytuacji kontrfaktycznych, oszacowano efekt 
netto interwencji;

 > podjęto próbę redukcji liczby zmiennych objaśniających za pomocą metod analizy 
czynnikowej20;

 > przeprowadzono analizę regresji21 w celu identyfikacji oddziaływania transportowego, 
środowiskowego, w obszarze bezpieczeństwa oraz społeczno-ekonomicznego.

RYSUNEK 8. Schemat postępowania w analizie netto metodą SPSM. 

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.

Aby zmaksymalizować możliwość wnioskowania statystycznego, rozszerzono próbę 
miast o dodatkowe jednostki obrazujące stan kontrfaktyczny: miasta wojewódzkie 
nieobjęte interwencją POIiŚ i inne duże miasta. Wiązało się to także z rozszerzeniem 
zakresu badania o  inwestycje w transport miejski realizowane w ramach RPO. Dane 
dotyczące komunikacji miejskiej, jakości powietrza, bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz sfery społeczno-ekonomicznej zebrano dla 50 jednostek. Mając jednak na uwadze 
kompletność tych danych, do dalszych analiz wybrano 22 miasta, na które składały się 
zarówno miasta objęte interwencją, jak i miasta z dodatkowej próby. Testy modelowania 
na jeszcze mniejszych próbach nie przyniosły efektu.

19 Metoda wielowymiarowej analizy danych polegająca m.in. na klasyfikacji badanych obiektów na podstawie określonych 
charakterystyk klas. W badaniu analiza dyskryminacyjna posłużyła do określenia prawdopodobieństwa przynależności 
miast do stworzonych segmentów w oparciu o wartości zmiennych segmentacyjnych. Rosnące uszeregowanie 
miast według tego prawdopodobieństwa pozwoliło na znalezienie jednostek najbardziej podobnych do siebie 
(sytuacji kontrfaktycznych).
20 Metoda wielowymiarowej analizy danych pozwalająca na zredukowanie liczby zmiennych do mniejszego zbioru 
w przypadku, gdy zmienne przenoszą podobny zakres informacji (np. gdyby analizowano jednocześnie liczbę 
zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej i liczbę zainstalowanych w nich wyświetlaczy).
21 Badanie związku między wielkościami danych, tj. między zmiennymi objaśnianymi a objaśniającymi.
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Oszacowanie oddziaływania w skali całej interwencji
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Wspomniane 22 miasta poddano segmentacji, czyli podziałowi na grupy. Do segmentacji 
jednostek wykorzystano następujące zmienne: liczbę ludności, gęstość zaludnienia, 
odsetek ludności w  wieku produkcyjnym oraz przeciętne wynagrodzenie brutto. 
Wartości tych zmiennych sprzed interwencji, tj. sprzed rozpoczęcia inwestycji 
w transport miejski w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, pozwoliły na 
znalezienie kilku sposobów podziału badanych miast na grupy. W każdym z podziałów 
Warszawa ze względu na swoją specyfikę tworzyła oddzielny segment. Ze względu 
na odstający charakter zdecydowano o usunięciu Warszawy ze zbioru jednostek. 
W ramach żadnego z podziałów nie udało się także utworzyć grup cechujących się 
wystarczającą heterogenicznością, tj. zróżnicowanych między sobą. Czynnikami, 
które powodowały brak zróżnicowania segmentów, były odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym oraz gęstość zaludnienia. Kolejna segmentacja bazująca wyłącznie na 
liczbie ludności i przeciętnym wynagrodzeniu brutto dla 21 jednostek pozwoliła na 
utworzenie różniących się od siebie segmentów:

 > segment miast 1 o średniej liczbie ludności równej 345 tys. i średnim przeciętnym 
wynagrodzeniu brutto równym 3628 zł;

 > segment miast 2 o średniej liczbie ludności równej 132 tys. i średnim przeciętnym 
wynagrodzeniu brutto równym 3055 zł.

W pierwszym segmencie znalazły się miasta wojewódzkie: Białystok, Bydgoszcz, 
Gdańsk, Gdynia, Katowice, Poznań, Szczecin i Lublin, a także jedno miasto niebędące 
wojewódzkim – Płock. Drugi segment zawiera natomiast mniejsze miasta objęte 
interwencją, takie jak Toruń, Opole, Zielona Góra, Rzeszów, Kołobrzeg, Bielsko-Biała, 
Częstochowa, Wałbrzych, Inowrocław, Kędzierzyn-Koźle, Tarnów oraz jedno nieobjęte 
interwencją – Elbląg. W ramach tak wyodrębnionych segmentów poszukiwano 
jednostek najbardziej do siebie podobnych, następnie dobierano je w pary i poprzez 
analizę różnic między sparowanymi jednostkami osiągniętych w trakcie interwencji 
szacowano efekt netto interwencji. Z reguły różnice osiągnięte w trakcie interwencji 
liczone były dla lat 2009-2017 (w przypadku braku danych także dla krótszych 
szeregów czasowych).

RYSUNEK 9. Teoria zmiany i jej weryfikacja. 

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.

Stworzenie teorii zmiany
• Wskazanie jej determinant z zakresu interwencji
• Wskazanie jej determinant spoza zakresu 
   interwencji, w tym:

• Z zakresu polityki transportowej
• Spoza zakresu polityki transportowej, 
   w tym obiektywnych

Weryfikacja teorii zmiany
• Modelowanie ekonometryczne SPSM
• Maksymalnie dokładne wskazanie 

zależności, które faktyczne nastąpiły
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Oszacowanie efektu netto posłużyło do przeprowadzenia analizy regresji. Modelowanie 
przeprowadzono oddzielnie dla obu segmentów miast oraz dla całej próby miast 
łącznie. Do modelowania wykorzystano 8 zmiennych objaśnianych dla zbadania 
poszczególnych oddziaływań:
1.  transportowego (liczba pasażerów, przychody ze sprzedaży biletów okresowych 

i łączne przychody ze sprzedaży biletów);
2.  środowiskowego (liczba dni z przekroczeniem normy stężenia PM10);
3.  bezpieczeństwa (liczba ofiar śmiertelnych wypadków, liczba wypadków z udziałem 

pojazdów komunikacji miejskiej);
4.  społeczno-ekonomicznego (stopa bezrobocia, średnie wynagrodzenie brutto).

W zależności od zmiennej objaśnianej w modelu włączano do niego różne zmienne 
objaśniające –związane z interwencją, inne transportowe i pozostałe. 

Do ich skonstruowania posłużyły dane ankietowe zebrane od miast oraz ogólnodostępne 
dane statystyczne, m.in. BDL GUS, GIOŚ, SEWiK czy GDDKiA. Pełna lista zmiennych 
wynika z  odtworzenia teorii interwencji, zaś ich późniejsza weryfikacja sprawdza, 
w jakim stopniu każda z nich oddziałuje na efekty, co jest realizacją postulatów ewaluacji 
wspartej teorią (por. rysunek powyżej).

Wpływ oddziaływania transportowego (por. rysunek poniżej), jako najbardziej zależny 
od wszystkich trzech zestawów, zawiera najszerszy zakres zmiennych objaśniających, 
co wynika bezpośrednio z charakteru niniejszego badania. 

RYSUNEK 10. Schemat wpływu na transportowe efekty interwencji. 

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.
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TABELA 4. Zestawienie zmiennych włączanych do modeli. 

NR ZMIENNE 
OBJAŚNIANE

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE 
DOTYCZĄCE 
INTERWENCJI

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE 
– INNE 
TRANSPORTOWE

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE – 
POZOSTAŁE

1 Wartość 
sprzedaży 
biletów 
okresowych.
Wartość 
sprzedaży 
biletów łącznie.
Liczba 
pasażerów.

Nakłady na 
transport miejski ze 
środków UE.
Długość 
przebudowanej 
sieci trolejbusowej.
Długość zbudowanej 
sieci trolejbusowej.
Długość 
przebudowanej sieci 
transportu szynowego.
Długość 
wybudowanej sieci 
transportu szynowego.
Liczba 
wybudowanych 
obiektów Bike&Ride.
Liczba 
wybudowanych 
obiektów Park&Ride.
Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
komunikacji miejskiej.
Liczba 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
komunikacji miejskiej.

Cena 
biletu miesięcznego.
Cena 
biletu jednorazowego.
Średni 
wiek autobusów.
Średni wiek 
tramwajów/
trolejbusów.
Praca eksploatacyjna. 
Liczba pojazdów 
transportu 
publicznego w ruchu.
Długość 
linii komunikacyjnych.

Gęstość zaludnienia.
Odsetek ludności 
w wieku produkcyjnym.
Procentowa zmiana 
liczby ludności.
Średnie 
wynagrodzenie brutto.
Wydatki na 
infrastrukturę drogową.

2 Liczba dni 
z przekroczeniem 
normy 
stężenia PM10.

Jw. – Nakłady na jakość 
powietrza ze 
środków UE.
Sprzedaż energii 
cieplnej w roku.
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
przemysłowych 
szczególnie uciążliwych.
Liczba samochodów na 
1000 mieszkańców.
Liczba pojazdów 
wjeżdżających 
do miasta.
Łączna liczba 
dróg rowerowych.
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NR ZMIENNE 
OBJAŚNIANE

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE 
DOTYCZĄCE 
INTERWENCJI

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE 
– INNE 
TRANSPORTOWE

ZMIENNE 
OBJAŚNIAJĄCE – 
POZOSTAŁE

3 Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków 
ogółem.
Liczba 
wypadków 
z udziałem 
pojazdów 
komunikacji 
miejskiej.

Jw. – Liczba fotoradarów.
Liczba samochodów na 
1000 mieszkańców.
Liczba pojazdów 
wjeżdżających 
do miasta.
Wydatki na 
infrastrukturę drogową.

4 Stopa bezrobocia 
rejestrowanego.
Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto.

Jw. – Nakłady na POKL.
Nakłady na POIG.
Produkcja sprzedana 
przemysłu na 
1 mieszkańca.
Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach.
Podmioty gospodarcze 
ogółem na 10 
tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym.
Odsetek ludności  
w wieku produkcyjnym.
Odsetek pracujących 
w przemyśle/usługach.

Źródło: M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do 
oceny wpływu wsparcia w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.

Każdy model regresji składał się z modeli składowych. W pierwszym kroku włączano 
do modelu zmienne objaśniające związane z interwencją, w kolejnych krokach – czynniki 
zewnętrzne w podziale na transportowe i pozostałe (w zależności od zmiennej objaśnianej 
w modelu). Zmienne objaśniające w ramach poszczególnych bloków zmiennych były 
włączane do modelu pojedynczo. Ich wstępna analiza (tj. wartość miary KMO mniejsza 
od 0,5) wykazała brak zasadności przeprowadzania redukcji liczby zmiennych za 
pomocą analizy czynnikowej. Dzięki takiemu kaskadowemu ułożeniu modeli regresji 
możliwe było zbadanie zmian w wyjaśnianej wariancji zmiennych zależnych poprzez 
kolejne bloki zmiennych. 
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Wyniki analizy22

Analiza kontrfaktyczna metodą SPSM pozwala oszacować sumaryczny oraz średni efekt 
netto osiągnięty w 2017 r. dla każdej ze zmiennych objaśnianych i całej próby 21 miast. 

Z próby wyeliminowano Warszawę, gdyż jest ona tak rozbieżna względem innych 
miast, że liczenie w jej przypadku efektu netto nie może być wiarygodne. Alternatywnym 
podejściem badawczym do wykorzystania w badaniu ex-post jest powtórzenie analizy 
kosztów i korzyści dla kluczowych inwestycji, w tym weryfikacja osiągnięcia wartości 
wejściowych, pośrednich (natężenie potoków pasażerskich) i końcowych AKK ex-ante.

Analiza opierała się na określeniu oddziaływania całości inwestycji unijnych – bez podziału 
na POIiŚ i RPO. Wynika to z faktu, że dla zmaksymalizowania prawdopodobieństwa sukcesu 
analizy rozszerzono próbę o jednostki, w których realizowano inwestycje w transport miejski 
w ramach RPO, zaś celem niniejszego badania nie była ewaluacja POIiŚ 2007-2013, lecz 
wypracowanie i pilotaż narzędzi badawczych.

Warto pamiętać także, że łączne nakłady unijne na transport miejski w analizowanych 
21 miastach (bez Warszawy) wynosiły 6,8 mld zł, z czego w pojedynczych miastach od 
1,75 mld zł (Poznań) do 0 zł (Elbląg). Średnio na miasto przypadało 326 mln zł. Oznacza 
to zatem, że oddziaływanie analizowanej interwencji – jakkolwiek pozytywne – nie jest 
wielkie, co stanowi czynnik utrudniający modelowanie i wyciąganie wniosków. Ułatwia 
je natomiast duże zróżnicowanie intensywności interwencji.

W celu pogłębienia interpretacji wyników badań satysfakcji pasażerów oraz stworzenia 
kontekstu do analizy pomiaru efektu netto w ramach badania pilotażowego dokonano 
interpretacji danych dotyczących satysfakcji pasażerów metodą uporządkowanej 
regresji logistycznej.

Analiza metodą uporządkowanej regresji logistycznej (ang. Ordered Logit)23 pozwala 
konstruować modele dotyczące determinant satysfakcji klientów. Opiera się ona 
na podobnych zależnościach, co powszechnie znana regresja logistyczna, jednakże 
zmienna objaśniana ma charakter wielopoziomowy i uporządkowany. Przykładem jest 
tutaj satysfakcja z korzystania z komunikacji miejskiej, która oceniana była w badaniu 
na 5 poziomach – od oceny bardzo złej do bardzo dobrej. W uporządkowanej regresji 
logistycznej różnica między bardzo złą a złą oceną częstotliwości kursowania ma taki 
sam wpływ na ogólną ocenę, jak różnica między oceną raczej dobrą a bardzo dobrą (jest 
to tzw. założenie równoległej regresji). Dzięki temu możliwa jest interpretacja wyników 
polegająca na określeniu, w jakim stopniu ocena danej jakości cząstkowej wpływa na 
ocenę jakości całkowitej (tzw. iloraz szans – ang. odds ratio)24. 

22 M. Wolański, B. Jakubowski i inni; Analiza podejścia badawczego i wypracowanie narzędzi do oceny wpływu wsparcia 
w ramach VI OP POIiŚ – pilotaż, raport na zlecenie CUPT, grudzień 2018.
23 Szerzej na ich temat w: W. H. Greene, D. A. Hensher, Modeling Ordered Choices: A Primer. Cambridge University Press, 
Cambridge 2009.
24 M. Wolański, Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich 
miastach, „Transport Miejski i Regionalny” 12/2012, s. 4-9.
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Modelowanie przeprowadzono na bazie uzyskanej w wyniku badania CAPI metodą 
random route. Wykorzystano przy tym zbiór 916 rekordów (odpowiedzi respondentów), 
w tym 456 ze Szczecina i 460 z Zielonej Góry – nie brano pod uwagę rekordów bez 
określonej oceny jakości całkowitej, gdyż z punktu widzenia niniejszego modelowania 
były one bezużyteczne. Rozważano przy tym następujących 15 jakości cząstkowych 
określonych w kwestionariuszu:
1. częstotliwość kursowania
2. przebieg tras
3. lokalizacja przystanków
4. ceny biletów
5. oferta taryfowa (rodzaje biletów, zakres obowiązywania itp.)
6. jakość informacji
7. wygoda
8. dostępność miejsc siedzących
9. dostępność miejsc stojących
10. czystość
11. punktualność i niezawodność
12. jakość pracy kierowców
13. bezpieczeństwo osobiste (ryzyko kradzieży/napadu)
14. bezpieczeństwo podróży w ruchu drogowym (ryzyko wypadku/kolizji)
15. dostępność pojazdów dla osób o ograniczonej mobilności (w tym dla rodziców 

z wózkami).

Podsumowanie

Do oceny wpływu interwencji należy stosować szeroki wachlarz metod ilościowych 
weryfikujących skuteczność programów transportowych. Jednak trafność tego typu 
badań będzie znacznie większa, jeśli analiza zostanie pogłębiona o informacje, dlaczego 
interwencje okazały się skuteczne lub nie. Powszechnie uważa się, że ewaluacja wpływu 
oparta na teorii, (TBIE) jako solidna analiza empiryczna, może przynieść niezbędny do tego 
celu wkład do wyjaśnienia pewnych zależności. Istotne jest, aby teoria programu została 
opracowana w sposób elastyczny, gotowy do adaptacji do zmieniających się warunków 
(społeczno-gospodarczych oraz politycznych) i do przyswojenia konkurencyjnych teorii, 
jak również niezamierzonych konsekwencji. Rygor metodologiczny musi zostać włączony 
zarówno do analizy faktów, jak i analizy stanów kontrfaktycznych, co w praktyce oznacza 
wykorzystanie metod mieszanych. 
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jednostkę ewaluacyjną w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (w IZ ZPORR), a w 2016 
r. jednostkę ewaluacyjną w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ponad 6 lat 



63

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

ściśle współpracowała z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jako 
kierownik licznych projektów badawczych w ramach Programu Local Economic and 
Emloyment Development (LEED Programme). Od 2016 r. ekspert ds. ewaluacji i analiz 
w obszarze transportu w CUPT. Autorka artykułów branżowych, raportów ewaluacyjnych 
i analiz z obszaru transportu.
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Rozdział 3

Metodologia zbierania danych na potrzeby badania 
wpływu miejskich polityk transportowych – 
doświadczenia z europejskiego badania ex-post25

ENRICO BERNARDIS

Abstrakt

Artykuł dotyczy badania zleconego przez Komisję Europejską pn. Ewaluacja ex-post 
dużych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Funduszu Spójności w latach 2000-2013. Odnosi się do celów i zakresu oceny ex-post, 
procesu wyboru projektów do analizy, w tym, jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę 
i jak dokonano wyboru. Zawiera również opis metodologii zastosowanej do oceny ex-post: 
połączenie podejścia ilościowego i jakościowego. Dodatkowo przedstawia praktyczne 
aspekty gromadzenia danych, w tym źródła publiczne, badania dokumentacji, wywiady. 
Na koniec sformułowane zostały główne wnioski dotyczące gromadzenia danych i ich 
wpływu na wnioski z badania.

Zakres oraz cel badania

Celem badania była analiza długoterminowego wpływu na rozwój gospodarczy oraz 
jakość życia i dobrobyt społeczny, zrealizowana na podstawie próby obejmującej 
wybrane duże projekty z sektora transportu. Inwestycje zostały sfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub 
Funduszu Spójności (FS) w okresie programowania 2000-2006 lub 2007-2013. Badanie 
zostało przeprowadzone przez konsorcjum kierowane przez firmę CSIL, w skład którego 
wchodziły firmy Ramboll, Significance oraz Tplan.

Ocenę wpływu przeprowadzono na bazie dziesięciu analiz przypadków wyłonionych 
z krótkiej listy 30 inwestycji transportowych z sektora transportu drogowego, kolejowego 
oraz miejskiego:

 > sektor drogowy: autostrada A14 (Niemcy); most Rio-Andirio (Grecja); autostrada M43 
(Węgry); obwodnica Saulkrasti (Łotwa) oraz zachodnia obwodnica Malagi (Hiszpania);

 > sektor kolejowy: połączenie kolejowe do lotniska Okęcie (Polska); Żylina (Słowacja); 
 > transport miejski: tramwaj w Hawr (Francja); 1. linia metra w Neapolu (Włochy) oraz 

tramwaj w Gdańsku (Polska).

Ogółem, projekty opiewały na łączną wartość ponad 3,2 miliarda euro, z czego 1,1 
miliarda euro pochodziło z EFRR oraz FS. Dziesięć powyższych studiów przypadku 

25 Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund 
between 2000 and 2013: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expost_mp_2000_2013_
en.pdf
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zostało wybranych na bazie zbioru kryteriów obejmujących znaczenie strategiczne, 
dostępność oraz jakość danych, jak również gotowość interesariuszy do współpracy. Dla 
ostatecznego wyboru projektów istotne było także zapewnienie odpowiedniego pokrycia 
geograficznego oraz sektorowego. Ostatecznym celem było wybranie projektów, które 
z dużą dozą prawdopodobieństwa miały dostarczyć znaczących informacji projektowych, 
umożliwiających wyciągnięcie wartościowych wniosków. Zidentyfikowano dziesięć 
przykładów, które miały pozwolić ocenić wkład przyczyniający się do osiągnięcia 
potencjalnych długoterminowych efektów projektów infrastrukturalnych oraz łańcuch 
przyczynowo – skutkowy towarzyszący temu procesowi. Pięć spośród dziesięciu 
wyłonionych projektów było zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych: zachodnia 
obwodnica Malagi (Hiszpania), połączenie kolejowe do lotniska Okęcie (Polska), tramwaj 
w Hawr (Francja), 1. linia metra w Neapolu (Włochy) oraz tramwaj w Gdańsku (Polska).

RYSUNEK 11. Umiejscowienie przestrzenne analizowanych projektów. 

Źródło: Raport Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development 
Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013.
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Metodologia ewaluacji oraz pozyskiwania danych

Ramy metodologiczne

Do oceny dziesięciu studiów przypadku zastosowano jednolitą metodologię, stworzoną 
w oparciu o retrospektywną analizę kosztów i korzyści (AKK) i uzupełnioną o analizę 
jakościową. Wypracowano (oszacowano) kompleksowy zbiór parametrów oraz 
wartości jednostkowych dla najpowszechniej występujących korzyści bezpośrednich 
i w sposób spójny zastosowano je do wszystkich przypadków. Metodologię AKK oparto 
na Przewodniku DG REGIO26 z 2014 roku, następnie dostosowano do perspektywy  
ex-post. Obejmowała ona analizę finansową, ekonomiczną oraz ryzyka. 

Przyjęte podejście analityczne składało się z czterech bloków: 1) mapowanie efektów; 
2) pomiar efektów; 3) zrozumienie efektów oraz 4) synteza i konkluzje. 

RYSUNEK 12. Podejście analityczne na potrzeby badania. 

Źródło: Raport Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development 
Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013.

Proces ewaluacji rozpoczęto od mapowania efektów występujących w każdym 
z projektów, w oparciu o jego charakterystykę, cele oraz rezultaty. Co do zasady, 
projekty transportowe mogą generować różnorodne efekty zarówno długo- jak 
i krótkoterminowe. Należało je prawidłowo zidentyfikować oraz zbadać ich dynamikę 

26 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020: https://
ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cba_guide_cohesion_policy.pdf
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czasową, jak również zależność przyczynowo–skutkową. To zadanie obejmowało 
wymiar analizy dotyczący kwestii „co”, ale także wymiar obejmujący kwestię „kiedy”, 
czyli ramy czasowe efektów. 

Drugi blok tematyczny miał na celu zmierzenie efektów. Zostało to zrealizowane 
przy pomocy hybrydowej metodologii obejmującej retrospektywną AKK oraz 
ocenę jakościową. Tak dalece jak to było możliwe, efekty zostały zbadane ilościowo 
i przypisano im wartości pieniężne, umożliwiając włączenie do modelu AKK. Tam, 
gdzie nie było to możliwe, dokonano oceny jakościowej w celu opisania efektów. Aby 
uzyskać spójną matrycę efektów, całej analizie przypisano system oceny. 

Należyta identyfikacja i pomiar dokonany w poszczególnych kategoriach poprzedził 
analizę determinant zaobserwowanego łańcucha przyczynowo–skutkowego 
powstałych efektów. Dało to odpowiedź na pytanie dotyczące wymiaru obejmującego 
kwestię, „w jaki sposób”.

Ostatecznie, wyniki analizy ilościowej oraz jakościowej zostały zintegrowane oraz 
wyjaśnione w sposób opisowy, w celu oceny cyklu życia każdego z projektów, według 
głównych kryteriów ewaluacji: istotność, spójność, efektywność, skuteczność oraz 
wartość dodana UE. 

Pomiar efektów: ocena ilościowa

Po dokonaniu wyczerpującego przeglądu istniejących technik ewaluacyjnych, 
służących do oceny długoterminowych efektów dużych projektów, wybrano AKK jako 
najbardziej odpowiednie narzędzie, z następujących powodów:

 > AKK jest najbardziej właściwą metodą ilościową służącą zbadaniu szczegółów 
wymaganych do wyodrębnienia wpływu pojedynczego projektu;

 > AKK jest wiarygodnym narzędziem umożliwiającym pokazanie korzyści oraz efektów 
zewnętrznych w ujęciu pieniężnym; 

 > AKK zbudowana w gospodarce rynkowej pozwala zmierzyć wszystkie wpływy 
w ujęciu zmian dobrobytu gospodarczego. Dzięki temu można nie tylko dokonać 
rankingu projektów, ale także wyciągnąć wnioski, na ile są one pożądane społecznie. 

Ogólnym punktem odniesienia metodologicznego był Przewodnik po AKK opracowany 
przez DG REGIO. Konieczne było jednak nieznaczne dostosowanie metodologii, mające 
na celu uwzględnienie średnioterminowej perspektywy oceny. Po pierwsze, wybrane 
projekty były eksploatowane od co najmniej 5 lat. Spowodowało to następujące implikacje: 
1.  Ex-post AKK może być bardziej ambitna w zakresie szacowanych efektów, ponieważ 

ryzyko nadmiernego optymizmu jest mitygowane możliwością oparcia analizy 
o realne dane.

2.  Z uwagi na fakt, iż AKK była wykonywana w trakcie cyklu życia projektu, konieczne 
było przyjęcie hybrydowej metodologii łączącej perspektywę ex-ante z ex-post 
(m.in. realne wartości regresywne dla danych historycznych i szacunkowe dla 
danych prognozowanych). 
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Wartości sugerowane dla parametrów krytycznych (takich jak społeczna wewnętrzna 
stopa zwrotu, ceny ukryte i wartości jednostkowe korzyści ekonomicznych) 
oraz metodologię ich obliczenia oparto na literaturze międzynarodowej (m.in. 
międzynarodowe przewodniki europejskie oraz prace akademickie obejmujące kilka 
krajów27). Opracowanie przez zespół naukowy (powołany w ramach badania na potrzeby 
stworzenia podejścia metodologicznego) zharmonizowanego zestawu danych, które 
wykorzystywali autorzy studiów przypadku, zapewniło spójność metodologiczną.

Wykorzystana w opracowaniach ex-post AKK nie miała na celu weryfikacji analizy 
ex-ante, a jedynie przeanalizowanie długoterminowego wpływu 10 projektów 
transportowych. Ponadto, przyjęta metodologia wychodziła poza czyste porównanie 
efektów szacowanych na etapie ex-ante, uwzględniając te, zaistniałe ex-post 
i wyjaśniając powody zmian, które wystąpiły w dynamicznej perspektywie. 

Pomiar efektów: ocena jakościowa

Wnioski wynikające z AKK zostały uzupełnione o analizę jakościową. Przyjęte techniki 
jakościowe obejmowały analizę dokumentacji, ogólnodostępnych źródeł informacji oraz 
wywiady z interesariuszami. Celem analizy jakościowej było: 

 > opisanie projektu z krytycznym spojrzeniem na jego definicję; 
 > analizę kontekstu społeczno – ekonomicznego;
 > zrekonstruowanie procesu podejmowania decyzji; 
 > ocenę potencjalnych rozwiązań alternatywnych;
 > zebranie dowodów na wystąpienie efektów niemierzalnych, jak i czynników wpływających 

na wykonanie projektu. 

Efekty zbadane w ujęciu jakościowym zostały następnie zestawione 
z efektami mierzalnymi i dokonano kompleksowej oceny poprzez zastosowanie spójnie 
zdefiniowanego systemu punktowania, od – 5 (osiągnięto najwyższy negatywny efekt) 
do +5 (przy zaistniałych ograniczeniach osiągnięto najwyższy pozytywny efekt). 
Celem tego systemu punktowania było podkreślenie, w sposób intuicyjny, jakie były 
najważniejsze efekty wygenerowane przez każde studium przypadku, niezależnie od 
tego, czy są one mierzalne, czy nie. 

27 M.in.: Chen, CL and Vickerman, R. (2017), Can transport infrastructure change regions’ economic fortunes? Some evidence 
from Europe and China, Regional Studies, 51:1. Dasgupta P. (2001), Human Well-Being and the Natural Environment, 
Oxford University Press. de Rus G., Roman C. and Trujillo L. (1995), Convergencia en infraestructuras de transporte, 
Economistas, 64, pp. 563-570. Del Bo, C., Fiorio, C., and Florio, M. (2011), Shadow wages for the EU regions. Fiscal Studies, 
32(1), 109-143. Department for Transport (2016), Transport Analysis Guidance: WebTAG. https://www.gov.uk/guidance/
transport-analysis-guidance-webtag. Flyvbjerg, B. (2007), Policy and planning for large-infrastructure projects: problems, 
causes, cures, Environment and Planning B: Planning and Design, 34 (4): 578-597. Flyvbjerg, B., M.K. Holm and S.L. Buhl 
(2003), How Common and How Large Are Cost Overruns in Transport Infrastructure Projects? Transport Reviews, 23 (1): 
71-88. Flyvbjerg, B., M.K.S. Holm and S.L. Buhl (2004), What Causes Cost Overrun in Transport infrastructure Projects?, 
Transport Reviews, 24 (1): 3-18. Flyvbjerg, B., M.K.S. Holm and S.L. Buhl (2005), How (In)accurate Are Demand Forecasts in 
Public Works Projects? The Case of Transportation, Journal of the American Planning Association, 71 (2): 131-146. Latvian 
State Roads – LSR (2015), Methodological guidelines for economic evaluation of road project costs and benefits. Romijn, G. 
and Renes, G. (2014), General guideline for social cost-benefit analysis, CPB/PBL, The Netherlands. 
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Zrozumienie efektów i ocena ostateczna

Temat przewodni ewaluacji ex-post zakładał analizę zewnętrznych i wewnętrznych 
elementów projektu, które przyczyniły się do zaobserwowanego łańcucha 
przyczynowo – skutkowego efektów oraz wpłynęły na wykonanie projektu. Analiza 
ta miała charakter informacyjny i służyła pełnemu zrozumieniu „zachowań” projektu 
oraz mechanizmów łańcucha zmian. Na zaobserwowane wyniki projektu wpływ miało 
wiele czynników związanych ze sposobem, w jaki projekt odnajdywał się w swoim 
kontekście, cechami technicznymi, umiejętnością przewidzenia przyszłych trendów, 
podziałem ról i odpowiedzialności oraz potencjałem zespołu zarządzającego projektem 
do reagowania na nieprzewidziane wydarzenia. 

Wnioski z analizy ilościowej i jakościowej zostały zestawione w postaci narracji, w celu 
zbudowania 10 historii projektów oraz wyodrębnienia i zobrazowania głównych 
aspektów stojących za długoterminowym efektem projektu. Ostateczna ocena 
narracyjna każdego z projektów została przekazana w studiach przypadków wraz 
z oceną usystematyzowaną zgodnie z ustalonym zbiorem kryteriów ewaluacji. 

Pozyskanie danych

Badanie bazowało na kompleksowym pozyskaniu danych, opartym na zebraniu 
istniejących danych ze źródeł wtórnych oraz na wywiadach bezpośrednich 
z interesariuszami projektów. W ramach ewaluacji nie wykonywano badań mających na 
celu pozyskanie danych ze źródeł pierwotnych. 

Dla celów opracowania AKK wykorzystano następujące źródła danych:
 > dokumentację projektu opracowaną na etapie jego przygotowania (m.in. studia 

wykonalności, wnioski o dofinansowanie, decyzje o dofinansowaniu, dokumentację 
projektową); 

 > istotne dane będące w posiadaniu menadżerów/promotorów projektów (koszty, liczba 
użytkowników, ramy czasowe);

 > lokalni interesariusze lub inne jednostki publiczne (np. agencje ochrony środowiska 
na potrzeby oszacowania emisji);

 > niezależne prace ewaluacyjne, jeśli były dostępne;
 > prognozy wykonane przez autorów w oparciu o dostępne dane i przy wsparciu lokalnych 

interesariuszy/menedżerów;
 > wartości zdefiniowane przez zespół naukowy badania do zastosowania przy kluczowych 

parametrach AKK.

W ramach oceny jakościowej, w każdym przypadku przeprowadzono wizyty 
w terenie oraz obszerny program wywiadów umożliwiające autorom pozyskanie 
potrzebnych informacji, danych i opinii szerokiego grona interesariuszy. W sumie 
przeprowadzono wywiady z 245 osobami, przeważnie bezpośrednie. Aby zapewnić 
pozyskanie różnego rodzaju głosów, w grupie przepytanych interesariuszy znaleźli się 
m.in. pracownicy służby cywilnej (przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, 
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instytucji zarządzających), eksperci (inżynierowie, planiści), menadżerowie projektów, 
decydenci lokalni (włodarze miast, przedstawiciele rad lokalnych i regionalnych), 
stowarzyszenia użytkowników i mieszkańców oraz dziennikarze. Ocena jakościowa 
zawierała pięć pytań ewaluacyjnych (istotność, spójność, efektywność, skuteczność, 
wartość dodana UE). 

Proces pozyskiwania danych wymagał zwrócenia uwagi na następujące kwestie:
 > dostępność danych na cele AKK dotyczących bezpośrednich wpływów projektu, 

w szczególności dane popytowe oraz dotyczące czasu podróży alternatywnymi 
sposobami (środkami transportu i trasami); 

 > trudności w zidentyfikowaniu i zorganizowaniu wywiadów z głównymi menadżerami 
wynikające ze zmian instytucjonalnych zarówno w zatrudnieniu, jak i strukturach 
organizacyjnych niektórych instytucji, jakie zaszły od czasu przygotowania i realizacji 
projektu; 

 > kwestie teoretyczne i praktyczne związane z monitorowaniem długoterminowych 
wtórnych (lub pośrednich) efektów (gospodarka, zatrudnienie, rozwój miejski 
i rewitalizacja), które mają zasadnicze znaczenie z punku widzenia polityki rozwoju. 

Jeśli któraś z wyżej wymienionych okoliczności zaistniała, była rozwiązywana 
poprzez przyjęcie ad hoc założeń umożliwiających uzyskanie wyników mierzalnych 
(AKK), w niektórych przypadkach w oparciu o ograniczoną ilość dostępnych 
informacji. 

Uzyskane wyniki

Badanie dostarcza kompleksowej oceny wszystkich wyłonionych studiów przypadku, 
jaka była możliwa dzięki uwzględnieniu w składzie zespołu realizującego badanie 
firm i ekspertów lokalnych z doświadczeniem w krajach, gdzie zlokalizowane były 
projekty. Dostępność danych była kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym 
na wiarygodność przeprowadzonych analiz. Poniższa tabela zawiera strukturę 
macierzy ostatecznych ocen dla każdego z projektów, z oceną przypisaną każdemu 
z pięciu kryteriów wykonania oraz każdej determinancie. 
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TABELA 5. Wyniki badania. 

Źródło: Raport Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development 
Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013.

Ogólna ocena potwierdziła, że duże projekty transportowe mogą generować istotne 
bezpośrednie efekty w zakresie oszczędności czasu podróży i kosztów operacyjnych 
pojazdów wpływające na korzyści produkcyjne (dzięki niższym kosztom transportu) 
oraz efekt pobudzenia rozwoju gospodarczego. Efekty związane z jakością życia są 
głównie wynikiem poprawy warunków bezpieczeństwa podróży, szczególnie tam, gdzie 
projekt przyczynia się do zmiany sposobu podróżowania. Efekty pośrednie wpływające 
na gospodarkę w szerszym ujęciu mogą być aktywowane raczej przez większą liczbę 
projektów aniżeli pojedynczy projekt (chyba że jest on bardzo duży). Było to szczególnie 
widoczne w studiach przypadków dotyczących transportu miejskiego, które samodzielnie 
nie są w stanie generować większego efektu poprawy w mieście. Zbyt wysokie oczekiwania 
w tej kwestii były systematycznie weryfikowane. Wykazano, że w niektórych projektach 
oczekiwania ex-ante w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz miejskiego były 
przesadnie optymistyczne. 
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Wydaje się, że rozważania techniczne i ekonomiczne nie zawsze są kluczowe w procesie 
projektowania i wyboru projektu. W niektórych przypadkach wola polityczna odgrywa 
wiodącą rolę w przyznaniu projektowi zielonego światła. Podczas gdy wsparcie 
polityczne może odgrywać pozytywną rolę i pomóc w realizacji projektu, może 
mieć także negatywny wpływ, jeśli wspierany jest projekt, który nie odpowiada na 
zapotrzebowanie ze strony transportu (np. silne zatłoczenie) i nie był przedmiotem 
gruntownej analizy technicznej. Istotną konkluzją jest, że projekty, w których na etapie 
powstawania przykładano dużą wagę do analiz technicznych, w tym AKK, w sposób 
pozytywny przekładają się na efekty. 

Jakość projektu od momentu jego projektowania jest istotnym czynnikiem wpływającym 
na jego sukces. Jeśli do finansowania są wybierane „dobre” projekty, jest to obiecujący 
punkt wyjścia. Jakość na początku procesu wymaga świadomych decyzji i zależy od 
dwóch głównych czynników: dalekosiężnej wizji rozwoju oraz ram dla systematycznego 
opracowywania wysokiej jakości studiów wykonalności, które zapewnią dobrej jakości 
projektowanie. Takie ramy obejmują:

 > Prawidłową analizę popytu. Stanowi ona podstawę rzetelnego projektu i zależy od 
zdolności prognozowania (z uwzględnieniem pozyskiwania danych i modelowania). 
Podczas gdy jest kilka przykładów dobrych praktyk w powyższych dziesięciu projektach, 
ogólnie prognozowanie stanowi główny obszar krytyczny. Studia przypadków pokazują, 
że prognozy ex-ante były często zbyt optymistyczne, co mogło wpłynąć na projektowanie 
tych projektów, ogólny harmonogram realizacji, trwałość finansową oraz faktyczny czas 
wystąpienia długoterminowych efektów. Niewłaściwe prognozy mogą wynikać z wielu 
czynników, łącznie z faktycznymi omyłkami lub brakiem wiedzy technicznej i narzędzi. 
Dostępność rzetelnego i dokładnego modelu transportowego stanowi warunek, dzięki 
któremu można ograniczyć błędy w prognozowaniu;

 > Bezstronną analizę wariantów projektu. Studia przypadku wykazały, że analiza wariantów 
nie była przeprowadzana w sposób spójny, w szczególności w odniesieniu do rozważań 
strategicznych. Podczas gdy warianty techniczne, lokalizacyjne i przebiegu tras były 
zwykle uwzględniane, przynajmniej z punktu widzenia inżynieryjnego, analiza wariantów 
strategicznych rozwiązań mających na celu uzyskanie pożądanego efektu była z reguły 
pomijana. Studia przypadków wykazały w szczególności, że silne poparcie polityczne 
dla danego rozwiązania projektowego zmniejsza zakres efektywnej analizy opcji;

 > Ex-ante AKK. AKK jest podstawowym narzędziem w procesie wyboru dużych projektów 
i jest zależna od mocnych podstaw prognostycznych (włączając doświadczony zespół 
czy dostęp do danych). Jasne jest, że nastąpiła poprawa jakości AKK w porównaniu do 
wcześniejszego okresu programowania (np. wszystkie przeanalizowane projekty za 
wyjątkiem jednego – najstarszego, miały uwzględnione w AKK środowiskowe efekty 
zewnętrzne), nie można tego jednak powiedzieć o roli, jaką pełni AKK w procesie 
podejmowania decyzji, co wykazano już we wcześniejszych ewaluacjach. AKK nie zawsze 
była wykorzystywana w procesie decyzji dotyczącej finansowania dużego projektu 
transportowego w sposób właściwy i w najbardziej odpowiednim czasie. Wynikać to 
może z obawy, iż mogłoby to doprowadzić do wyboru mniej pożądanego wariantu, gdy 
motywacja do jego realizacji jest trudna do odzwierciedlenia w AKK (np. gdy wskazane 
są głównie efekty pośrednie lub wtórne); 
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 > Sposoby systematycznego informowania i angażowania interesariuszy w tworzenie 
projektu. Konsultacje z interesariuszami w większości ocenianych przypadków były 
częścią procesu. Jednakże wyłącznie takie konsultacje, z których głosy są faktycznie 
wysłuchiwane i brane pod uwagę w procesie tworzenia projektu, są wartościowe dla 
zwiększenia jego przydatności i uzyskania akceptacji społecznej; 

 > Dedykowaną ocenę najbardziej efektywnego sposobu zarządzania. Konkluzje ze 
studiów przypadku wskazują na fakt, iż sposób zarządzania projektem, mający 
na celu zapewnienie jego wsparcia na każdym etapie, jest rzadko oceniany przed 
jego rozpoczęciem;

 > Mechanizmy weryfikacji i zapewnienia trwałości finansowej przez cały cykl życia 
projektu. Przychody generowane przez dziesięć analizowanych projektów w większości 
przypadków nie zapewniały pokrycia ich kosztów operacyjnych, zatem kluczowym 
było uzyskanie zapewnienia publicznego finasowania w sposób, który nie prowadzi 
do niewłaściwych bodźców finansowych. Z przeanalizowanych studiów przypadku 
wynika, że struktura finansowania projektów nie była wystarczająco przedyskutowana 
na etapie przygotowania projektów. 

Istnieją również dowody na to, iż nie należy brać za pewnik, że projekty dobrej 
jakości na wejściu z pewnością zakończą się dobrym wykonaniem. Łańcuchy 
przyczynowo – skutkowe łączące determinanty z wykonaniem projektu są różnorodne. 
Scharakteryzowanie projektu nie jest kwestią prostą, w badaniu wykorzystano pojęcie 
„zachowania się” projektu i obejmuje ono wykonanie w ramach cyklu życia oraz 
różnorodnych interesariuszy. Wyniki tego ćwiczenia pokazują, że związek pomiędzy 
determinantami a końcowym efektem projektu jest nieprzewidywalny, ponieważ 
często zachodzą niepowtarzalne związki przyczynowe i często przed projektem stoją 
specyficzne, wyłącznie dla niego przypisane wyzwania. 

Niezależnie od początkowej jakości projektu, sięgającej najdalszych etapów, niezależnie 
od fazy jego realizacji, drugim warunkiem sukcesu jest tzw. odporność projektu na zmiany. 
Odnosi się ona do możliwości szybkiej i efektywnej reakcji projektu na pojawiające się 
w trakcie realizacji trudności. Szybka reakcja na potencjalne zachwiania (niezależnie od 
tego, czy spodziewane, czy niespodziewane) oraz zarządzanie niepewnością i ryzykiem 
są kluczowe dla dobrego wyniku projektu w dłuższej perspektywie. Taka odporność 
projektu na zmiany idzie w parze ze strukturą organizacyjną i umiejętnością zarządzania 
projektem. Pierwsza kwestia jest w mniejszym stopniu specyficzna dla konkretnego 
projektu i wynika ze struktury instytucjonalnej danego miasta/regionu czy państwa, 
gdzie jest on realizowany. Druga natomiast jest ściślej związana z projektem i zależy od 
umiejętności / możliwości zespołu, który nim zarządza. 

W zasadzie organizacja projektu jest ściśle zależna od tego, jak kształtują się 
odpowiedzialności w ramach struktury własności oraz mechanizmów finansowania 
pomiędzy interesariuszami. Dlatego też dwa kluczowe składniki udanego projektu 
dotyczą w pierwszej kolejności ustalenia schematu organizacyjnego, a w drugiej 
odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy interesariuszami (zbalansowanie 
kwestii niezależności i odpowiedzialności). 
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W zakresie możliwości zarządzania istnieją dowody na dobrą adaptację projektów 
do nieprzewidzianych wypadków. Główne kategorie takich wypadków odnoszą się 
do warunków na budowie lub niezależnych wydarzeń zewnętrznych, takich jak kryzys 
finansowy lub opóźnienia w realizacji komplementarnych inwestycji realizowanych na 
sieci transportowej podczas etapu operacyjnego. Determinanta ta jest jedną z tych, które 
wpłynęły w znaczącym pozytywnym stopniu na ogólnie pojęte wykonanie projektów. 
W szczególności umiejętność zarządzania jest kluczowa do utrzymania projektu na 
dobrym torze podczas całego cyklu. Jeśli jednak warunki wstępne projektu są szczególnie 
niestabilne (np. znaczące rozbieżności pomiędzy potrzebami a celami projektu), dobre 
zarządzanie projektem z małym prawdopodobieństwem uchroni go przed wykonaniem 
poniżej oczekiwań. 

Wnioski i rekomendacje dla ewaluacji ex-post

Wtórnym wynikiem badania było zebranie rekomendacji dla wykonywania ocen  
ex-post dla dużych inwestycji transportowych, w szczególności: 

 > Instytucje zarządzające powinny systematycznie dokonywać ewaluacji ex-post dużych 
projektów. W interesie podmiotów finansujących duże projekty transportowe jest 
wykonywanie ocen ex-post, nie ze względu na ciążącą na nich odpowiedzialność, 
ale dla procesu uczenia się, mającego na celu opracowanie kolejnych projektów oraz 
poprawę przebiegu podejmowania decyzji. Ewaluacja ex-post eksponuje decydentów, 
zachęcając ich do dobrego zarządzania i brania odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje; 

 > Promotorzy projektów powinni przechowywać podstawowe dane finansowe 
i ekonomiczne (przynajmniej w zakresie kosztów inwestycyjnych, eksploatacji 
i utrzymania, danych ruchowych na właściwym poziomie szczegółowości, przychodów 
finansowych) przez wystarczająco długi okres po zakończeniu realizacji (przynajmniej 5 
lat). Ponadto, w niektórych przypadkach zakres pozyskania danych dotyczących rynku 
transportowego powinien być rozszerzony na innych istotnych dostarczycieli usług 
transportowych lub instytucji, w celu monitorowania ogólnych trendów w obszarze 
projektu lub na konkurencyjnych środkach transportu i trasach;

 > W przypadku, gdy taka analiza pokaże znaczące rozbieżności od prognoz ex-ante 
lub zmodyfikowanych warunków kontekstowych, warto byłoby pozyskać dodatkowe 
informacje jakościowe. W takich przypadkach byłoby także wskazane zrealizowanie 
badań ad hoc na użytkownikach, populacji lub zainteresowanej grupie w celu 
dokładniejszego zidentyfikowania efektów projektu. 

notka biograficzna

Enrico Bernardis jest doświadczonym międzynarodowym ekspertem ds. planowania 
transportu z 15-letnią praktyką zawodową w sektorze oraz 10-letnim doświadczeniem 
w konsultingu międzynarodowym związanym z infrastrukturą multimodalną i strategiami 
rozwoju polityki transportowej oraz oceną projektów. Z wykształcenia jest inżynierem 
transportu z kompetencjami w dziedzinie architektury, planowania infrastruktury oraz 
zarządzania, jak również inżynierii ochrony środowiska i socjologii. Posiada bogatą praktykę 
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w budowie modeli ad-hoc dla celów symulacji wykonalności ekonomicznej i finansowej 
zarówno programów, jak i projektów infrastrukturalnych, jak również doświadczenie 
w budowie transportowych modeli symulacji popytowych oraz baz danych obejmujących 
modelowanie w skali makro i mikro; modele symulacji ruchu dla transportu publicznego 
i prywatnego, pasażerskiego oraz towarowego, zarówno lądowego, wodnego, jak 
i powietrznego. Weryfikował budowany przez PKP PLK S.A. model ruchu; współtworzył 
podstawy metodologiczne dla „Ewaluacji ex-post dużych projektów finansowanych 
z EFPR oraz FS (2000-2013)”, a ostatnio tworzył modele ruchu dla połączenia pomiędzy 
strefą ekonomiczną Kanału Sueskiego a Kairem oraz dla budowy szybkiego połączenia 
autobusowego w Kigali.
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Rozdział 4

Badania rynkowe preferencji i zachowań 
transportowych użytkowników transportu 
miejskiego – standardy i ograniczenia
PROF. DR HAB. OLGIERD WYSZOMIRSKI

Abstrakt

Rozwój transportu miejskiego jest w znacznym stopniu finansowany ze środków pochodzących 
ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej. W celu racjonalnego 
wykorzystania tych środków projekty będące podstawą ich przyznania oraz efekty tych 
projektów muszą być poddawane ewaluacji. Do ewaluacji powinny być wykorzystywane 
informacje z badań rynkowych, w tym badań preferencji i zachowań transportowych. 
Kluczowe znaczenie dla ewaluacji projektów ma jednak nie tylko sama realizacja badań, ale 
także sposób ich przeprowadzenia. Determinuje on wiarygodność informacji.

Informacje z badań rynkowych są wiarygodne, gdy opierają się na trafnym i rzetelnym 
pomiarze. Trafność polega na mierzeniu określonej cechy na odpowiednim poziomie 
dokładności. Rzetelność uzyskuje się, gdy otrzyma się te same rezultaty przy powtórzeniu 
pomiaru w tych samych warunkach. Artykuł przedstawia standardy przyjmowane 
w badaniach oraz ograniczenia, przed którymi stają badacze przy zbieraniu danych.

Wprowadzenie

Prowadząc badania rynkowe użytkowników transportu, trzeba przyjąć określone standardy 
i bezwzględnie ich przestrzegać. Priorytetowe znaczenie ma szczegółowe opisanie tych 
standardów i działań podjętych w celu ich przestrzegania. Nawet najbardziej rygorystyczne 
przestrzeganie prawidłowo określonych standardów nie jest w stanie zagwarantować 
w pełni wiarygodnych informacji, ponieważ wśród ograniczeń występujących przy 
przeprowadzaniu badań występują takie, których z obiektywnych względów nie udaje się 
przezwyciężyć. Oddziaływanie tych ograniczeń należy minimalizować, tak aby osiągnąć 
w danych uwarunkowaniach możliwie najbardziej wiarygodne informacje.

Standardy przyjmowane w badaniach rynkowych użytkowników transportu 
miejskiego

Wyjściowym standardem w badaniach rynkowych użytkowników transportu powinno 
być przyjęcie kilkuetapowego procesu ich przeprowadzenia obejmującego28:

 > zaprojektowanie badania,
 > dobór próby,

28 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Wydanie czwarte zmienione, PWE, Warszawa 2011, 
s. 48.
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 > budowę instrumentu pomiarowego,
 > zbieranie danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych,
 > redukcję i wstępną prezentację danych,
 > analizę danych,
 > finalną prezentację i ocenę wyników badania.

Wśród etapów tych szczególne znaczenie ma dobór próby, ponieważ projektując 
i realizując go, badacz jest narażony na możliwość popełnienia poważnych błędów, 
które spowodują, że informacje uzyskane z badań nie będą wiarygodne. W badaniach 
preferencji i zachowań transportowych dobór próby z założenia powinien 
być losowy, gdyż tylko taki pozwala na uzyskanie reprezentatywnych danych 
i w konsekwencji informacji.

Metody doboru prób losowych mają charakter obiektywny, wolny od czynników 
intencjonalnych. Obiektywizm jest warunkiem koniecznym posługiwania się 
wnioskowaniem statystycznym. Mechanizm doboru losowego musi być wolny od 
czyjejkolwiek ingerencji. Osoba wylosowana do próby nie może być zastąpiona inną. 
Żadna z wylosowanych osób nie może być pominięta podczas realizacji badania29.

Za metodę doboru losowego zapewniającą najbardziej wiarygodne informacje z badań 
można uznać dobór warstwowy, polegający na podziale populacji generalnej na 
rozłączne i wyczerpujące warstwy. W badaniach rynkowych preferencji i zachowań 
transportowych warstwy powinny być wyodrębniane na podstawie kryterium płci, 
wieku i miejsca zamieszkania na obszarze objętym przez populację generalną. 

W badaniach preferencji i zachowań transportowych fundamentalne znaczenie ma nie 
tylko dobór próby, ale także wybór metody badawczej. Metodą zbierania danych ze 
źródeł pierwotnych adekwatną do tych badań jest sondaż polegający na tym, że zadaje 
się pytania pisemnie lub ustnie, bez lub w ramach kontaktu bezpośredniego. Problemem 
jest więc wybór formy sondażu, która zapewni uzyskanie od respondenta wiarygodnych 
danych. Decydując się na wybór określonej formy, trzeba wziąć pod uwagę złożoność 
i obszerność tematyki badań.

Jeżeli dąży się do uzyskania kompleksowych danych charakteryzujących preferencje 
i zachowania transportowe, to trzeba zadać respondentowi od 30 do 40 pytań, wśród 
których znajdują się pytania wymagające wyboru najważniejszych elementów spośród 
kilku wymienionych czy też identyfikacji określonych faktów z minionego okresu na 
zasadzie dokonania jego fotografii. Można uznać, że ze względu na obszerność i złożoność 
tematyki badań preferencji i zachowań transportowych odpowiednią metodą badawczą 
jest wywiad indywidualny. Badacz, przeprowadzając wywiad, jest w stanie kontrolować 
udzielanie odpowiedzi przez respondenta oraz może pomóc, wyjaśniając mu nieznane 
pojęcia czy też ścieżkę poruszania się po kwestionariuszu.

29 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison i A. Noga – Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 121 i 122.
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Bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia wiarygodności informacji z badań rynkowych 
użytkowników transportu ma też prawidłowe przeprowadzenie redukcji danych. Ten etap 
badań polega na sprawdzeniu czytelności i dokładności danych oraz eliminacji danych 
fikcyjnych, błędnych, sprzecznych, niezgodnych, niekompletnych, niejednoznacznych 
i  nieadekwatnych. W jego ramach powinno także nastąpić naniesienie niezbędnych 
poprawek i uzupełnień tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, a więc wstawienie danych 
szacunkowych, zbieranie danych przez ponowny kontakt z respondentem czy też 
zmienianie danych na podstawie znajomości innych danych. 

Złożoność procesu redukcji wymaga jej realizacji przez wysoko wykwalifikowanych 
fachowców, nie tylko w badaniach rynkowych, ale także w dziedzinie, do której 
odnoszą się badania. Pożądane jest, żeby osoby przeprowadzające redukcję były 
zainteresowane przede wszystkim wiarygodnością informacji z badań, a nie tylko 
opracowaniem na czas raportu z badań. W tym kontekście zastanowienia wymaga, 
czy właściwym rozwiązaniem jest powierzenie realizacji wszystkich etapów 
badań jednemu podmiotowi, czy też ich podział między co najmniej dwa podmioty. 
Za korzystne rozwiązanie można uznać przeprowadzanie redukcji we własnym 
zakresie przez podmiot będący odbiorcą informacji z badań, a więc na przykład 
przez organizatora transportu. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest 
jednak dysponowanie przez ten podmiot odpowiednimi wysoko wykwalifikowanymi 
specjalistami, co w praktyce okazuje się często nieosiągalne. W sytuacji niemożliwości 
przeprowadzenia redukcji przez zleceniodawcę badań we własnym zakresie można 
zdecydować się na zakontraktowanie do etapu zbierania danych innego podmiotu 
niż do pozostałych i na powierzenie podmiotowi nierealizującemu tego etapu kontroli 
nad nim obok kontroli przeprowadzanej we własnym zakresie lub z konieczności 
wyłącznej kontroli.

O ostatecznej wiarygodności informacji z badań, ale także o ich szczegółowości 
i przekrojach, w jakich zostaną przedstawiane, decyduje ostatni etap badań, 
którym jest prezentacja i ocena wyników. Ma ona miejsce w raporcie z badań, który, 
wraz z prezentacją ustną, stanowi produkt badań świadczący o ich jakości, w tym 
wiarygodności. Raport z badań marketingowych powinien zawierać część, w której 
zdefiniowany jest problem badawczy oraz przedstawione są metodyka, ograniczenia 
i  trudności. Zawarcie w raporcie tej części uwzględniającej wymienione elementy 
warunkuje ocenę wiarygodności informacji z badań, co z punktu widzenia podmiotu 
zlecającego badanie powinno mieć pierwszorzędne znaczenie.

Ograniczenia występujące w badaniach rynkowych użytkowników transportu 
miejskiego

Wśród ograniczeń występujących w prawidłowym przeprowadzeniu badań 
rynkowych preferencji i zachowań transportowych szczególnie ważne są, ze względu 
na charakter i trudności w przezwyciężeniu, problemy związane z prawidłowym 
losowym doborem próby. 
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Prawidłowe przeprowadzenie doboru losowego warstwowego napotyka na barierę 
trudności lub wręcz niemożliwości uzyskania odpowiedniej listy badanej populacji, 
z której odbyłoby się losowanie. Otrzymanie zgody na skorzystanie z ewidencji ludności 
w Urzędzie Miasta lub Gminy nie rozwiązuje problemu, ponieważ w jej wykazie znajdują 
się liczne odstępstwa od stanu faktycznego związane z częstą rozbieżnością miejsca 
zameldowania i miejsca zamieszkania. W rezultacie na liście znajdują się osoby, których 
nie osiągnie się na etapie zbierania danych, co ogranicza reprezentatywność wyników 
badań. Dotarcie w trakcie badań do wylosowanych jednostek utrudniają ponadto:

 > niemożliwość uzyskania informacji o imionach i nazwiskach wylosowanych jednostek 
ze względu na ochronę danych osobowych;

 > ograniczona dostępność coraz większej liczby mieszkań;
 > styl życia mieszkańców powodujący częste i długotrwałe przebywanie poza domem;
 > niechęć mieszkańców do udziału w badaniach znajdująca odzwierciedlenie w częstych 

odmowach przyjęcia badacza.

Oddziaływanie przedstawionych czynników dodatkowo uniemożliwia pełne 
zastosowanie próby i tym samym ogranicza reprezentatywność wyników badań.

Mając na uwadze trudności związane z pozyskaniem próby losowej do badań w drodze 
losowania z listy ludności oraz z jej stosowaniem poszukuje się innego sposobu 
doboru respondentów, który można by uznać za reprezentatywny. Za sposób taki 
coraz powszechniej uznaje się zastosowanie techniki ustalonej ścieżki (random route). 
W technice tej schemat doboru składa się z dwóch faz. W pierwszej losowany jest adres, 
od którego rozpoczyna się realizację ścieżki random route. W drugiej fazie badacz, 
startując w wylosowanym punkcie, przemieszcza się po ulicach w ściśle określony 
sposób i dobiera mieszkania, w których poszukuje respondentów spełniających określone 
wymagania kwotowe, z reguły w zakresie płci i wieku. Dobór mieszkań odbywa się 
według określonej procedury. Procedura ta obejmuje regułę wyboru mieszkania, 
w domu wielorodzinnym lub jednorodzinnym oraz regułę wyboru osoby w mieszkaniu. 
Przy doborze mieszkania obowiązuje zazwyczaj zasada prawej ręki. Podana w regule 
liczba wyznacza wylosowane mieszkanie. 

Problemem w technice random route jest stopień, w jakim badacz, poruszając się po 
wyznaczonej ścieżce i wybierając adresy według wyznaczonego algorytmu, jest w stanie 
uzyskać próbę, którą będzie można uznać za wystarczająco reprezentatywną. Można mieć 
daleko idące wątpliwości co do osiągnięcia takiego efektu w przypadku badań preferencji 
i zachowań transportowych, ponieważ respondenci, których łatwiej zastać w domu, 
charakteryzują się inną specyfiką w tym zakresie niż ci, którzy są trudno osiągalni.

Aby dobór próby zachował atrybut losowości, wybór każdego mieszkania musi być 
obiektywny, czyli dokonany ściśle według reguł. Oznacza to, że dowolny ankieter 
wysłany w teren, w tym kontroler badań, powinien wybrać do próby to samo mieszkanie. 
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to próba nie ma losowego charakteru30.

30 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki …, s. 122 i 123.
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Kolejne ograniczenia występujące w badaniach rynkowych preferencji i zachowań 
transportowych wiążą się z wyborem metody sondażu bezpośredniego w postaci 
wywiadu indywidualnego. Ograniczenia te można sprowadzić do31: 

 > konieczności stosowania procedur prawa zamówień publicznych przy wyborze podmiotu 
do przeprowadzenia badania; 

 > zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia wywiadu w terenie przez badacza;
 > pokonania niechęci respondenta do udziału w czasochłonnym i niełatwym badaniu, 

wymagającym koncentracji na określonych zagadnieniach badawczych;
 > zdecydowania się na określoną formę zapisu danych przez badacza.

Do stosowania procedur Prawa zamówień publicznych przy wyborze podmiotu 
do przeprowadzenia badań zobowiązane są samorządy terytorialne i ich jednostki 
organizacyjne, wśród których znajdują się organizatorzy transportu. W przypadku 
badań preferencji i zachowań transportowych, ze względu na wartość zamówienia, 
właściwy jest z reguły tryb przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest 
usługa zrealizowania określonej liczby wywiadów według ściśle określonej metodologii. 
Zamówienie nie powinno obejmować czynności redukcji danych, które mogą być 
wykonywane przez organizatora we własnym zakresie lub też być przedmiotem 
osobnego zamówienia. 

Doświadczenia organizatorów transportu zlecających badania preferencji i zachowań 
transportowych pokazują, iż zatrudnienie w trybie przetargu podmiotu, który 
należycie wykona zlecone badanie, jest trudne. Zastosowanie przez organizatora 
w przetargu kryterium ceny jako głównego daje niepożądany efekt w postaci składania 
niedoszacowanych kosztowo ofert przez niewielkie i niedoświadczone firmy. W rezultacie 
nie są one w stanie w ogóle lub w wymaganym standardzie wykonać zamówienie. 
Sytuacja ta powinna skłaniać organizatorów transportu do stawiania przede wszystkim 
wymogów związanych z doświadczeniem podmiotów składających oferty w przetargu 
na badania preferencji i zachowań transportowych. 

Jak pokazuje praktyka, warunkiem właściwego przeprowadzenia badania jest zatrudnienie 
przez wykonawcę do jego realizacji odpowiednio dobranych ankieterów oraz posiadanie 
środków na jego sfinansowanie przed uzyskaniem wynagrodzenia od zamawiającego. 
Praca ankieterów jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na jakość 
danych zebranych w badaniach marketingowych. Bardzo wiele zależy od ich podejścia do 
pracy, determinacji, dociekliwości, posiadanych cech interpersonalnych oraz uczciwości. 
Zleceniodawca badań powinien organizować obowiązkowe szkolenia dla ankieterów, 
informując o stosowanych przez siebie formach kontroli oraz podkreślając, iż każdy 
z uczestników badań zostanie niejednokrotnie sprawdzony. 

W świetle praktyki organizatorów transportu miejskiego podstawowymi odstępstwami 
od prawidłowej pracy ankieterów są: 

 > wypełnienie całego kwestionariusza wywiadu przez ankietera bez kontaktu 
z respondentem 

31 M. Helbin, M. Wołek, O. Wyszomirski, Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji 
i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny” 2015, Nr 5, s. 15-20 .
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 > uzupełnienie przez ankietera stwierdzonych braków w kwestionariuszu bez ponownego 
kontaktu z respondentem;

 > przeprowadzenie wywiadu z inną osobą w tym samym lub innym gospodarstwie 
domowym, zamiast z wytypowanym respondentem;

 > zadanie respondentowi jedynie k i lku py tań i samodzielne wype łnienie 
reszty kwestionariusza;

 > pominięcie wariantowych pytań, które należy zadać danemu respondentowi ze 
względu na wcześniej udzielone odpowiedzi;

 > nieuszeregowanie odpowiedzi według skali ważności w pytaniach, w których należy 
to zrobić;

 > zaznaczanie sprzecznych odpowiedzi, świadczących o braku logiki i konsekwencji 
w odpowiedziach respondenta.

Realizowanie badań preferencji i zachowań transportowych z wykorzystaniem listy 
wylosowanych osób wymaga od ankieterów determinacji w docieraniu do nich. 
Często konieczne jest wielokrotne odwiedzenie tych samych adresów w celu zastania 
wylosowanego respondenta. Niezbędna jest także duża odporność psychiczna 
ankieterów, ponieważ zdarzają się trudne, a nawet niebezpieczne sytuacje. Ważne są 
też odpowiednie cechy interpersonalne ankieterów w postaci umiejętności nakłonienia 
respondentów do udzielenia wywiadu, a następnie uzyskania od nich wyczerpujących 
danych dotyczących przedmiotu badania. 

Osoby zamieszkujące pod danym adresem charakteryzują się zróżnicowaną mobilnością. 
Przeprowadzenie wywiadów z respondentami cechującymi się większą mobilnością 
może wymagać wielokrotnych wizyt w miejscu ich zamieszkania, gdyż osoby te trudniej 
zastać w domu. Istotna jest także skuteczność w przekonywaniu respondenta do 
udzielenia wywiadu. Z tego względu ważny jest odpowiedni system wynagradzania 
ankieterów, motywujący ich do wypracowywania jak najwyższego wskaźnika realizacji 
listy podstawowej. Firma badawcza powinna zatem być zainteresowana osiągnięciem 
wysokiego poziomu tego wskaźnika. Problemy z pracą ankieterów znacznie utrudniają 
realizację badania oraz obniżają jakość uzyskanych danych, w tym ich wiarygodność. 

W badaniach preferencji i zachowań transportowych problemem są też przypadki 
realizowania wywiadów z osobami zameldowanymi pod wylosowanym adresem 
przy okazji ich incydentalnego pobytu w miejscu zameldowania. Osoby te, na co dzień 
niepodróżujące po obszarze objętym badaniem, nie mają zdania w większości kwestii 
poruszanych w wywiadzie. Innym problemem w przypadku wykorzystywania listy 
wylosowanych respondentów jest nieuwzględnianie w próbie osób mieszkających na 
danym obszarze, jednak zameldowanych gdzie indziej. Ich preferencje i zachowania 
transportowe oraz wyrażone przez nich opinie są znacznie bardziej istotne niż osób 
na stałe przebywających poza obszarem badań.

Podstawowym celem badań preferencji i zachowań transportowych jest przeważnie 
opracowanie strategii kształtowania rynku zmierzającej do utrzymania dotychczasowych 
pasażerów i pozyskania nowych. Do opracowania takiej strategii niezbędne jest określenie 
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struktury podróży miejskich oraz czynników ją determinujących. Strukturę podróży 
ustala się z reguły na podstawie identyfikacji wszystkich podróży zrealizowanych przez 
respondentów w dniu poprzedzającym badanie, czyli tzw. fotografii dnia.

Narzędzie pomiarowe w postaci tzw. fotografii dnia pozwala ponadto na wyznaczenie:
 > więźby podróży,
 > podstawowych motywacji podróży,
 > dobowego rozkładu podróży, 
 > struktury modalnej podróży,
 > wskaźników bezpośredniości podróży,
 > wskaźników mobilności mieszkańców,
 > wykorzystywanych linii transportu publicznego,
 > rodzajów biletów wykorzystywanych w podróżach transportem publicznym.

Uzyskanie właściwych danych dotyczących podróży w badanym dniu sprawia wiele 
problemów. Pozyskanie tych danych wymaga z jednej strony poprawnego, dokładnego 
i umiejętnego przeprowadzenia wywiadu przez ankietera, a z drugiej zrozumienia 
istoty pytania i chęci ujawnienia danych dotyczących podróży przez respondenta. 
Do najczęściej występujących ograniczeń, które zniekształcają dane dotyczące 
wykonanych przez respondentów podróży, należą:

 > brak wystarczającej dociekliwości ankieterów – szybkie i pobieżne zadawanie pytania 
skutkować może występowaniem błędów oraz uzyskiwaniem danych jedynie na 
temat części podróży;

 > brak ogólnej wiedzy ankieterów dotyczącej funkcjonowania transportu publicznego 
na obszarze objętym badaniem oraz słaba znajomość tego obszaru – zmniejsza to 
możliwość szczegółowego przeprowadzenia i kontrolowania wywiadu w zakresie 
zrealizowanych przez respondenta podróży;

 > niechęć do podawania przez respondentów danych o charakterze „wrażliwym”, za 
które uważane mogą być informacje o zrealizowanych podróżach;

 > trudności z przypomnieniem sobie przez respondentów wszystkich danych dotyczących 
zrealizowanych podróży;

 > trudności z określeniem przez respondenta niektórych danych dotyczących zrealizowanych 
podróży, np. emitenta wykorzystanego w środku transportu publicznego biletu czy 
nazwy ulicy będącej celem podróży;

 > trudności z właściwym zrozumieniem pytania przez respondenta, np. problemy ze 
zrozumieniem pojęć „podróż”, „przejazd”, „relacja drzwi-drzwi”, skutkujące podawaniem 
błędnych danych dotyczących podróży. 

Wymienione ograniczenia mogą w efekcie spowodować, iż zebrane dane będą błędne 
lub niepełne. Ważniejsze błędy oraz częściowe braki jest w stanie skorygować 
doświadczony badacz na etapie redukcji danych. Istotniejszy problem stanowi 
nieuzyskiwanie przez ankieterów określonych danych. Brak dociekliwości ankieterów 
skutkować może odnotowywaniem w kwestionariuszu jedynie części podróży 
zrealizowanych przez respondenta w dniu poprzedzającym badanie. 
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Problemem w badaniach preferencji i zachowań transportowych może też być zakres 
uwzględnienia podróży pieszych przy ustalaniu ruchliwości i podziału podróży 
pomiędzy poszczególne sposoby ich realizacji. Sama definicja podróży pieszej nie 
jest jednoznaczna i różnie pojmowana w zależności od konkretnego kraju i przyjętej 
procedury badawczej. Ponadto przemieszczenia piesze towarzyszą praktycznie każdej 
formie podróży zmechanizowanej (samochodem osobowym, rowerem, transportem 
publicznym). Z reguły są one dokonywane na krótkie odległości. Ich udział w liczbie 
podróży ogółem może być wysoki, w wymiarze pasażerokilometrów jest jednak 
znacznie niższy niż w przypadku zmechanizowanych form podróżowania32.

Możliwości racjonalnego wykorzystania wyników badań użytkowników 
transportu miejskiego w ewaluacji projektów unijnych

Ewaluacja projektów unijnych w zakresie transportu miejskiego wymaga 
wykorzystywania informacji z badań rynkowych, w tym badań preferencji i zachowań 
transportowych. Jeżeli ma to nastąpić w racjonalny sposób, to niezbędne są 
możliwie najbardziej wiarygodne informacje pochodzące z prawidłowo i uczciwie 
przeprowadzonych badań. W przeciwnym wypadku ewaluacja będzie miała jedynie 
charakter formalny i zapewne na podstawie odpowiednio dobranych przez ocenianego 
informacji będzie służyła udowodnieniu osiągnięcia wszystkich celów projektu.

Ograniczenia występujące w badaniach rynkowych użytkowników transportu należy 
znać i w możliwie największym stopniu je eliminować. Pewnych ograniczeń nie da 
się jednak uniknąć. W związku z tym powinno się mieć świadomość ich wpływu na 
wiarygodność wyników badań. W celu zrealizowania badań w jak najlepszy sposób, 
trzeba przestrzegać wszystkich niezbędnych standardów. Warunkiem wstępnym jest 
prawidłowe zaplanowanie badań i następnie ich realizacja według planu.

Określone standardy badawcze powinny być przestrzegane na wszystkich etapach 
badań. Stanowi to warunek racjonalnego wykorzystania wyników badań do ewaluacji 
projektów i – szerzej – do porównań między różnymi obszarami. Godne odnotowania 
jest powstanie „Poradnika w zakresie przeprowadzania ankietowego badania 
mobilności transportowej ludności”, w którego tytule chyba niefortunnie wskazano na 
metodę badawczą mniej podatną do tych badań niż wywiad33.

Konieczność przyjęcia i przestrzegania standardów ułatwi podmiotom zobowiązanym 
do przeprowadzenia badań ich realizację, poczynając od opracowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Perfekcyjna specyfikacja jest warunkiem 
zakontraktowania do badań podmiotu, który będzie miał świadomość postawionych 
mu wymagań i kontroli ich spełnienia.

32 M. Helbin, M. Wołek, O. Wyszomirski, Organizacyjne problemy badań preferencji i zachowań transportowych 
mieszkańców na przykładzie Gdyni, “Logistyka” 2014, Nr 6, CD Logistyka-Nauka, nr 1 s. 13346-13353.
33 Poradnik w zakresie przeprowadzania ankietowego badania mobilności transportowej ludności, Zakład Wydawnictw 
Statystycznych, Warszawa 2018, s. 1-144.
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Przykładem niezbędnego standardu jest podejście do podróży pieszych, których 
wzrost udziału świadczy o realizowaniu strategii zrównoważonego rozwoju 
mobilności. W środowisku badaczy nie ma obecnie zgodności poglądów na ten temat 
i w konsekwencji stosowane są różne standardy, co determinuje także wyniki badań 
udziału innych sposobów podróży.

W celu racjonalnej ewaluacji projektów unijnych za niezbędne można uznać 
przedstawienie przez oceniany podmiot szerokiego opisu badań z uwzględnieniem 
przyjętych standardów oraz sposobów przeciwdziałania występującym ograniczeniom. 
Tylko w takiej sytuacji będzie można traktować informacje z badań wykorzystane do 
ewaluacji za wystarczająco wiarygodne.

Do ewaluacji projektów unijnych, poza informacjami z badań pierwotnych, są także 
wykorzystywane informacje oparte na danych wtórnych zbieranych dla celów 
statystycznych, w związku z występującym obowiązkiem ich przesyłania określonym 
podmiotom. Powinna w tym zakresie obowiązywać konieczność przestrzegania 
pewnych standardów. Jeżeli nawet są one sprecyzowane, to budzą daleko idące 
wątpliwości i nie muszą być bezwzględnie stosowane. Przykładem informacji 
o takim charakterze jest wielkość przewozów wyrażana za pomocą liczby pasażerów. 
Podstawą jej obliczania powinny być odpowiednio przeprowadzone badania, a nie 
przeliczniki skorelowane z liczbą sprzedanych biletów. Duże możliwości badawcze 
wiążą się z rozwojem technologii i stosowaniem nowoczesnych technik. Pozwalają 
one na gromadzenie i analizowanie dużych ilości danych. Zjawisko to nazwano big 
data. W jego ramach dotychczasowe tradycyjne metody badawcze zastępowane są 
w coraz większym zakresie nowymi, zwiększającymi wiarygodność informacji34.
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Rozdział 5

RODO a zbieranie danych na potrzeby badania 
wpływu35

EDYTA BORATYŃSKA-KARPIEJ

Abstrakt

General Data Protection Regulation, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych 
Osobowych (polski skrót RODO) kojarzy się z szeregiem rygorystycznych zakazów 
i nakazów dotyczących ochrony danych osobowych. W kontekście pozyskiwania danych 
ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań ewaluacyjnych pojawia się 
szereg pytań o to, co i jak można robić z danymi osobowymi, skąd je pozyskiwać i jak 
wykorzystywać na potrzeby badań. Poniższy artykuł analizuje możliwości i ograniczenia, 
jakie stawia RODO w kontekście realizacji badań ewaluacyjnych wewnętrznych (przez 
ekspertów CUPT) i zewnętrznych (przez firmy, którym udzielono zlecenia na podstawie 
Pzp). Ponadto przedstawia możliwości pozyskiwania danych osobowych na potrzeby 
ankietowania niezbędnego do zbierania danych ilościowych i/lub jakościowych.

W dniu 25 maja 2018  r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwane dalej RODO. W tym samym dniu weszła w życie ustawa z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), która uchyliła ustawę 
obowiązującą poprzednio od 1997 r. Należy podkreślić, że część przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych zawarta w ustawie z 1997 r. w dalszym ciągu obowiązuje.

35 Artykuł na podstawie ekspertyzy wykonanej przez ARUP Polska Sp. z. o.o. na zlecenie CUPT w ramach 
umowy na Świadczenie usługi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego dla Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych.
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Wraz z wejściem w życie RODO zmieniło się podejście do zagadnienia przetwarzania 
danych osobowych oraz zwiększone zostały uprawnienia osób, których dane są 
przetwarzane. Niemniej, jak zauważył w jednym z wywiadów dla Gazety Prawnej 
dr Paweł Litwiński, „ludzie raczej nie odczują ich na co dzień, a jeśli tak, to w stopniu 
minimalnym. Nie oznacza to jednak, że przepisy te nie będą miały znaczenia. Będą 
je miały, ale głównie dla administratorów danych. Przeciętny śmiertelnik nie zwróci 
uwagi, że jego dane będą lepiej chronione i rzadziej będzie dochodzić do wycieków, 
a takie powinny być skutki RODO”36. 

Podstawową materią regulowaną w  Rozporządzeniu  2016/679 jest ochrona 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określana 
skrótowo mianem ochrony danych osobowych. Warto jednak podkreślić, że istotą 
regulacji nie jest ochrona samych danych jako dóbr chronionych, ale ochrona osób 
fizycznych (każdego człowieka) przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi 
z niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Przy takim podejściu prawodawcy 
ochrona danych jest instrumentem pozwalającym chronić osoby, których dane 
dotyczą, w związku z procesami przetwarzania danych. 

Art. 5 RODO określa katalog podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych. 
W ustępie pierwszym określone zostały zasady: legalności, rzetelności i przejrzystości 
przetwarzania danych; ograniczenia celu przetwarzania danych; adekwatności 
(minimalizacji) danych; prawidłowości danych; ograniczenia przetwarzania danych 
oraz integralności i poufności danych, natomiast w ustępie drugim wskazano, że za 
przestrzeganie zasad odpowiedzialny jest administrator danych, który powinien być 
w stanie wykazać ich przestrzeganie.

Zasada legalności

Warunek zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych oznacza przede 
wszystkim konieczność spełnienia przesłanek legalności przetwarzania danych 
wymienionych w art. 6 i 9 RODO oraz zapewnienia zgodności z pozostałymi 
przepisami o ochronie danych osobowych. Treść zasady legalności zawiera art. 40 
RODO, który wymienia w pierwszej kolejności zgodę osoby, której dane dotyczą, 
a dalej wskazuje inną podstawę przewidzianą w RODO, innym akcie prawnym Unii 
lub w prawie państwa członkowskiego, przy czym przetwarzanie musi odbywać 
się z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub 
z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu 
podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
Określenie podstaw legalnego przetwarzania danych nie pozwala na ich zbieranie 
w sposób ukryty, chyba że istnieją ku temu odrębne podstawy prawne.

36 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1111427,rodo-cztery-fakty-i-mity-o-ochronie-danych-osobowych.html – 
[dostęp: 18.03.2018].
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Zasada rzetelności

Zgodnie z tą zasadą przetwarzanie danych powinno być rzetelne, a więc uczciwe. Rzetelność 
odczytywana być może jako dokładność, staranność, należyte wypełnianie obowiązków. 
Wydaje się jednak, że taka interpretacja nie oddaje istoty omawianego tu wymogu. 

Zasada przejrzystości

To nowa zasada przetwarzania danych osobowych. Treść tej zasady można odczytać 
jako warunek dokonywania operacji przetwarzania danych osobowych w sposób 
transparentny (czytelny) dla podmiotów danych. Wyrazem realizacji tej zasady są 
rozbudowane obowiązki dotyczące realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, 
wśród których szczególną rolę odgrywają prawa informacyjne. Można bowiem stwierdzić 
przejrzystość procesów przetwarzania danych wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, 
została należycie poinformowana o istotnych dla niej aspektach tego przetwarzania. 
Administrator powinien ponadto zadbać o to, aby osoba, której dane dotyczą, była 
świadoma ryzyka, zasad, zabezpieczeń i praw związanych z przetwarzaniem jej danych. 
Wyklucza to możliwość tajnego i ukrytego przetwarzania danych osobowych, chyba że 
jest to wyraźnie dozwolone prawem. 

Zasada ograniczenia celu

Dane mogą być zbierane „w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach 
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”. Cel przetwarzania danych 
musi być, po pierwsze, jednoznaczny i wyraźnie określony, po drugie, usprawiedliwiony 
(tzn. zgodny z prawem), po trzecie, zgodny z celem, dla którego dane zostały zebrane, po 
czwarte, określony w czasie. Oznacza to, że nie może mieć on charakteru abstrakcyjnego 
i powinien być łatwy do rozpoznania. Konieczność oznaczenia celu jest równoznaczna 
z zakazem zbierania danych „na zapas” dla przyszłych, nieoznaczonych jeszcze celów. 
Oznaczenie celu wiąże się również z realizacją zasady rozliczalności, gdyż administrator 
musi dokonać oceny i zidentyfikować cele, a także udokumentować, że takie działania 
przeprowadził. Do zagadnienia tego odwołuje się także art. 50 RODO stanowiący, 
że przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż cele, w których dane te 
zostały pierwotnie zebrane, powinno być dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy 
jest zgodne z celami, w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Niezgodne 
z omawianym wymogiem byłoby np. zbieranie danych dla realizacji bliżej nieoznaczonych 
celów (np. stwierdzenie „przetwarzanie danych dla ważnych celów administratora” bez 
sprecyzowania, o jakie konkretne cele chodzi), jak również gromadzenie danych bez 
wskazania celu, z nastawieniem, że kiedyś dane mogą się przydać. 

W przypadku podmiotów publicznych cele przetwarzania danych powinny być określone 
w przepisach prawa, co wynika z zasady legalności działań administracji publicznej, 
natomiast w przypadku podmiotów prywatnych (np. przedsiębiorców), oprócz realizacji 
celów określonych przepisami, administratorzy mogą sami wyznaczać dodatkowe cele 
przetwarzania danych (np. cele marketingowe). 
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Minimalizacja danych 

Dane osobowe powinny być adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne 
do celów, w których są przetwarzane. Dane muszą być odpowiednie i stosowne do 
osiągnięcia celu ich zebrania, lecz zarazem nie mogą być nadmierne. Dane mogą być 
więc przetwarzane tylko w takim zakresie, który jest niezbędny dla osiągnięcia celu 
ich zebrania. Tym samym przetwarzanie danych w zakresie zbędnym dla osiągnięcia 
celu będzie oznaczało naruszenie przepisów rozporządzenia. Jednocześnie posiadanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zwalnia przetwarzającego dane 
z zachowania tej zasady. 

Zasada prawidłowości 

Dane winny być poprawne, zgodne ze stanem rzeczywistym. Należy podjąć wszelkie 
rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów 
ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Zasada ta nie 
wymaga od administratora nieprzerwanego monitoringu prawidłowości i aktualności 
wszystkich przetwarzanych przez siebie danych z własnej inicjatywy. Zasada 
prawidłowości danych odzwierciedla uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. 
W szczególności należy tu wymienić prawo do żądania niezwłocznego sprostowania 
nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16), a także 
prawo do usunięcia danych (art. 17). W celu zachowania tej zasady przydatnym jest 
wdrożenie rozwiązań technicznych lub organizacyjnych umożliwiające korygowanie 
nieprawidłowości lub uaktualnianie danych. 

Zasada ograniczenia przechowywania 

Podstawowym celem tej zasady jest niedopuszczalność przechowywania danych 
w nieskończoność. Dane mogą być przechowywane jedynie przez czas, w którym 
przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji celu. Po zakończeniu przetwarzania, 
czyli osiągnięciu celu, należy dane usunąć. Czas przechowywania danych 
osobowych może wynikać z ustawy. Administrator powinien poinformować o okresie 
przechowywania danych. 

Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane 
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 
lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu 
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

Zasada integralności i poufności

Kolejna zasada to zasada integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie 
z którą dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo 
danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
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przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, które zapewnią 
bezpieczeństwo danych. Środki te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile 
pozwala ona realizować powyższe cele.

Omawiana zasada została skonkretyzowana w dalszej części rozporządzenia. Zgodnie 
z art. 32 ust. 1, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, 
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, 
w tym m.in. w stosownym przypadku:
1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania;
3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Zgodnie z tą zasadą to administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie omówionych 
wcześniej zasad dotyczących przetwarzania danych i musi być w stanie wykazać 
realizację tego obowiązku. W literaturze wskazuje się na podstawowy charakter zasady 
rozliczalności stanowiącej na kanwie RODO całkowicie nowe rozwiązanie.

Organizacja w swoje wewnętrzne procedury musi zatem wplatać kwestie przetwarzania 
danych osobowych i uwzględniać je na każdym etapie działalności: planowania, 
pierwszego kontaktu z osobami, których dane dotyczą, świadczenia usługi, dostawy 
towaru, prowadzenia działalności marketingowej lub innej działalności zarobkowej, 
zawodowej lub dla realizacji celów statutowych, a także pamiętać, by usuwać dane 
wtedy, gdy nie są już niezbędne do celu, dla którego realizacji zostały zebrane (retencja). 
[https://gdpr.pl/rodo-nowa-kultura-przetwarzania-danych-osobowych]
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Oznacza to nową jakość w systemie ochrony danych osobowych, polegającą 
na proaktywnym podejściu administratorów do przetwarzania danych w celu 
wykazania realizacji zasady rozliczalności, czyli w gruncie rzeczy wszystkich zasad 
wyszczególnionych w art. 5 ust. 1. Prawodawca unijny kładzie nacisk na zmianę 
podejścia do ochrony praw i wolności podmiotów danych na podejście oparte na ryzyku 
(ang. Risk-Based Approach w skrócie RBA). 

Na gruncie tej zasady może rodzić się pytanie dotyczące praktycznego jej stosowania 
przy zbieraniu danych na potrzeby badań ewaluacyjnych – Czy można posiadać klucz 
rozszyfrowujący, tak aby po kilku latach odnaleźć te same osoby i poznać ich opinię na 
temat zmian?

Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby w razie potrzeby rozkodować posiadane dane. Co 
więcej, na przykład z uwagi na konieczność zapewnienia osobie, której dane dotyczą, 
uprawnienia do usunięcia jej danych, zasadnym wydaje się posiadanie takich opcji 
technicznych, które umożliwiać będą odnalezienie danych owej osoby i ich usunięcie lub też 
sięgnięcie do nich w razie potrzeby. Działaniem poprzedzającym jednak ponowny kontakt 
z daną osobą winno być uzyskanie zgody na przetwarzanie tych danych także w celu 
np. weryfikacji stanowiska itp. Należy też pamiętać, że administrator danych osobowych 
przetwarza je w okresie niezbędnym do osiągnięcia danego celu. Jeżeli więc cel zostanie 
wcześniej osiągnięty, dane powinny zostać usunięte. Zatem przy konstruowaniu klauzul 
dotyczących zgód i obowiązków informacyjnych należy uwzględnić także te dwie kwestie. 

Art. 32 RODO mówi, że zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, 
potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, 
świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym 
elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka 
wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych 
do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu 
bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane 
dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, 
okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać 
zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych 
w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, 
potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić 
zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe 
i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.

Rozporządzenie mówi więc o konieczności uzyskania zgody osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie tych danych. Wydaje się, że wystarczy na etapie 
pierwotnego badania pozyskać zgodę osoby na wykorzystanie jej danych osobowych 
przy weryfikacji badań za jakiś czas, przy czym RODO nie określa takich limitów. 
Jeżeli więc osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na etapie pierwotnego 
badania na przetworzenie jej danych za jakiś czas celem np. weryfikacji stanowiska, to 
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wydaje się być wystarczające i nie musi być wykonywane ponownie przed ponownym 
wykorzystaniem tych danych. 

CUPT realizuje badania ewaluacyjne w dwojaki sposób: samodzielnie (eksperci 
wewnętrzni) lub zlecając firmom zewnętrznym. W każdym jednak przypadku jednostka 
styka się z dwoma rodzajami danych osobowych:

 > dane przedstawicieli beneficjentów (kierowników projektów, ekspertów, osób 
kierujących) wpisane we wnioski o dofinansowanie, umowy i pozostałą dokumentację 
projektową, w posiadaniu której jest CUPT, ale nie firmy zewnętrzne wykonujące 
badania na zlecenie CUPT;

 > dane osobowe (adres, adres email itp., których CUPT nie posiada, a przydatne byłyby 
do przeprowadzania na przykład ankiet czy wywiadów w miejscu zamieszkania 
(również badań panelowych, tj. kilkakrotne badanie tych samych osób) lub przesyłania 
ankiet elektronicznych (do zbierania informacji w badanych przez CUPT kwestiach).

Jeżeli badania wykonywane są przez pracowników wewnętrznych CUPT, to osoby te 
posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, określające 
zakres tego przetwarzania. 

Powstaje jednak pytanie o kategorie danych, które CUPT może przekazywać 
przedsiębiorstwom zewnętrznym w kontekście zleconych im badań ewaluacyjnych 
i zasad, na podstawie których powinno się to odbyć. 

Odnosząc się do powyższego, w kontekście wymogów, które przed administratorami 
i podmiotami przetwarzającymi stawia RODO, obecnie przetwarzanie danych osobowych 
wymaga większej ostrożności. Niemniej, w celu prawidłowego przetwarzania danych 
osobowych, CUPT winien przede wszystkim posiadać stosowną zgodę osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych i powierzanie ich podmiotom zewnętrznym 
do przetwarzania. Zgoda ta, choć RODO nie określa jej formy, powinna być wyrażona 
pisemnie. Zdarza się, że Beneficjent jako przedsiębiorstwo a zarazem pracodawca posiada 
upoważnienie swojego pracownika do przetwarzania jego danych osobowych na różne 
potrzeby, w tym do udostępnienia podmiotom dokonującym ewaluacji. W praktyce jednak 
najczęściej Beneficjent tej zgody nie posiada. Celem przetwarzania danych osobowych 
CUPT winien posiadać zgodę osoby, której dane dotyczą, nie zaś Beneficjenta. 

Udzielenie zgody ma istotne znaczenie dowodowe, bo to administrator danych osobowych 
będzie w sytuacji naruszenia przetwarzania danych zobowiązany do wykazania, 
iż wszystkie obciążające go obowiązki wynikające z Rozporządzenia zrealizował. 
CUPT, jako administrator danych osobowych, winien osobę, której dane przetwarza, 
poinformować o uprawnieniach wynikających z RODO oraz powinien przetwarzać 
jedynie te dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji konkretnego celu 
i tak długo, zanim cel ten nie zostanie osiągnięty. 

Należy pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta, 
a osobie, której dane przetwarzano, przysługuje uprawnienie do bycia zapomnianą. 
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Co więcej, w aspekcie powyższych wyjaśnień może pojawić się wątpliwość, jak określić 
listę osób, do których można wystąpić np. z ankietą na potrzeby realizacji konkretnego 
badania oraz czy osoba dokonująca ewaluacji może np. zadzwonić do respondenta, 
wysłać mu ankietę itp. Przy założeniu, że ankieta jest wysyłana do danej osoby celem 
utworzenia operatu losowania, można czynności przetwarzania danych dokonać, niemniej, 
tak jak wspomniano, trzeba posiadać stosowną na to zgodę. Jeżeli więc ankieter realizuje 
połączenie telefoniczne, winien przede wszystkim zrealizować obowiązek informacyjny 
wynikający z Rozporządzenia i uzyskać, nawet ustną, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Jeżeli ewaluator wysyłałby ankietę drogą pocztową lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, również winien zrealizować obowiązek informacyjny i pozyskać 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Tak jak wynika z art. 32 RODO, zgoda 
winna być wyraźna, ale nie ma określonej formy. Może więc to być nawet dokonanie 
stosownego zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, 
wybór ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub 
też na inne oświadczenie bądź zachowanie, które w danym kontekście jasno wskazuje, 
że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych 
osobowych. Jeżeli ewaluator wysyła ankietę pocztą tradycyjną, może przetwarzać 
dane po uzyskaniu zgody – w tym wypadku, winien odesłać tą samą drogą zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

Powierzenie danych podmiotowi zewnętrznemu powinno być poprzedzone zawarciem 
stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych. Zapisy dotyczące zasad 
powierzenia danych osobowych mogą znajdować się w umowie podstawowej lub też 
w oddzielnym dokumencie. 

Kwestię umowy reguluje art. 28 RODO stanowiąc, że przetwarzanie przez podmiot 
przetwarzający odbywa się na podstawie umowy, określającej przedmiot i czas trwania 
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 
osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. 

Umowa ta stanowi w szczególności, że podmiot przetwarzający: 
a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, 

chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający;

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 
się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 
obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 (m.in. pseudonimizacja, 
szyfrowanie, integralność itd.); 

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 
o których mowa w prawie; 

e) w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 
w rozdziale III RODO; 
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f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 (np. 
zgłoszenia naruszenia danych itp.);

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od 
decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych; 

h) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi 
lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, 
w tym inspekcji, i przyczynia się do nich;

i) podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 
przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania 
podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny 
podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy – te same obowiązki ochrony 
danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między administratorem a podmiotem 
przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. Jeżeli ten inny podmiot 
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 
pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego 
podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym. 

Powyższe oznacza, że jeżeli CUPT powierza dane do przetwarzania innemu podmiotowi, 
to powierzenie to poprzedza zawarcie umowy powierzenia z danym podmiotem. 
W tym celu CUPT powinien także posiadać zgodę osób, których dane dotyczą, na ich 
udostępnienie. Jeżeli podmiot przetwarzający powierza dane kolejnemu podmiotowi, to 
obowiązują go takie same zasady, jakie obowiązują administratora danych osobowych. 
Zapisy dotyczące powierzenia danych mogą znaleźć się zarówno w umowie głównej 
dotyczącej realizacji ewaluacji, jak też mogą być uregulowane w odrębnej umowie. 

W praktyce przyjmuje się rozwiązanie, że podmiot przetwarzający dane odpowiada za 
naruszenia, których oczywiście dopuszczono się w związku z wykonywaniem umowy. 
Odpowiedzialność ta cedowana jest z administratora na podmiot przetwarzający. 
Umowa zawarta z podmiotem, któremu powierzono dane do przetwarzania, a których 
administratorem jest CUPT, powinna regulować również kwestię czasu reakcji, 
odpowiedzialności, kontroli itp. 

Jeżeli więc CUPT nie posiada zgody osoby, której dane dotyczą, to winien je 
anonimizować. Przykładowo oznacza to, że CUPT, badając skuteczność konkretnego 
projektu (m.in. poprzez analizę informacji zawartych w umowie, w której wskazana jest 
osoba do kontaktu, osoba nadzorująca itp. wraz z numerem telefonu, adresem email 
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itp.), w razie braku zgody osoby wskazanej w umowie winien jej dane zanonimizować. 
Dane przedstawicieli beneficjentów nie są niezbędne do dokonania analizy skuteczności 
danego przedsięwzięcia. 

Analizując zaś zakres danych powierzanych podmiotom zewnętrznym, zasadnym jest 
udostępnienie danych w zakresie adekwatnym do realizacji i osiągnięcia danego celu. 
To znaczy, że nawet jeśli CUPT posiada np. dane wrażliwe konkretnych osób, to jeżeli 
będzie prowadzić np. badania ankietowe, może i powinien udostępnić jedynie te dane, 
które umożliwią przeprowadzenie takiego badania. Innymi słowy, zakres tych danych 
powinien być minimalny, ale odpowiadający (adekwatny) celowi, do jakiego zostanie 
on wykorzystany. W praktyce, do przeprowadzenia ankiety potrzebne będą dane 
kontaktowe danej osoby. 

Może się też zdarzyć sytuacja, w której to nie CUPT jest administratorem, lecz podmiot, 
który je uprzednio zebrał, a CUPT wykonuje jedynie dla tego podmiotu ewaluację 
konkretnego projektu. W związku z tym niezbędne jest zawarcie umowy powierzenia 
pomiędzy administratorem tych danych a CUPT jako przetwarzającym te dane. Nie 
jest możliwe uzyskanie zgody takich osób, chociaż występuje ryzyko, że osoby te 
zgody na dalsze przetwarzanie danych nie wyraziły. Wówczas dane osób tych winny 
zostać w raportach zanonimizowane. Co do zasady, obowiązek informacyjny obciąża 
administratora danych, w praktyce znane są rozwiązania, że obowiązek ten winien być 
realizowany także przez przetwarzającego dane.

Dane, które CUPT będzie przetwarzać, winny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie 
miały do nich dostępu osoby nieupoważnione. W tym celu została przygotowana analiza 
ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, a następnie w oparciu o nią przyjęte środki 
zabezpieczające – zarówno elektroniczne (odpowiednie systemy i zabezpieczenia), jak 
i techniczne (zamykane szafki, zamykane pokoje, ewidencja kluczy itp.).

Warto zastanowić się nad alternatywnymi sposobami pozyskiwania danych. Można 
je pozyskać bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą. Można je także pozyskać 
od administratora takich danych, który pozyskał je uprzednio i ma zgodę na dalsze 
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przetwarzanie danych osobowych. Z reguły do takich źródeł należy zaliczyć np. katalogi 
branżowe, broszury, książki teleadresowe itp. W pozycjach tych można odnaleźć imiona, 
nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów. Możliwy jest także zakup 
bazy danych od podmiotu, który stworzył tę bazę lub ją nabył.

W sytuacji, w której CUPT zdecydowałby się kupić bazę danych stworzoną przez inny 
podmiot, w zależności od postanowień zawartej umowy, mógłby stać się administratorem 
zgromadzonych danych osobowych. 

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych. Jeżeli więc z umowy zakupu danej bazy danych wynikać będzie, że 
nabywca będzie mógł decydować o celach i sposobach przetwarzania tych danych, to 
będzie on ich administratorem. Wówczas obciążać go będą obowiązki spoczywające 
na administratorze, a przede wszystkim obowiązki informacyjne wynikające z RODO. 
Zasadnym więc będzie poinformowanie osób, których dane w zakupionej bazie dotyczą, 
że administratorem tych danych jest CUPT. Osobom, których dane dotyczą, przysługują 
konkretne uprawnienia itp. 

Jeżeli podmiot, który dokonuje ewaluacji, jest to podmiot, który sam realizował projekt, 
ma dostęp do danych analizowanych w ramach tego samego podmiotu. Oznacza to, 
że osoby, które technicznie dokonują badań, winny mieć stosowne upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych. Podmiotowi temu będzie też zależało na analizowaniu 
pełnych rzetelnych danych, które posiada. 

Jeżeli w celu przeprowadzenia badania wyniknie potrzeba sporządzenia i wypełnienia 
ankiety przez osoby, których projekt dotyczył, np. grupa kierowców, użytkowników 
parkingów itp., to ich dane powinny być przetwarzane na podstawie zgody przez nich 
udzielonej. Może to być zgoda udzielona bezpośrednio podmiotowi dokonującemu 
ewaluacji lub też innemu, który posiada stosowną zgodę na przetwarzanie tych danych 
wraz ze zgodą na powierzenie jej podmiotowi ewaluującemu. 

Jeżeli CUPT zakupiłby bazę danych, to podmiot sprzedający winien posiadać zgodę 
na powierzenie tych danych także innemu podmiotowi. W kontekście RODO osoby, 
których dane są zgromadzone w bazie jeszcze przez podmiot tworzący tę bazę, powinny 
też zostać poinformowane, że dane ich zostaną udostępnione lub sprzedane innym 
podmiotom, czyli np. właśnie CUPT. 

Podsumowanie

Ochrona danych osobowych nie jest nowym zjawiskiem. Poprzednia Ustawa o ochronie 
danych osobowych z 29 sierpnia 1997  r. obowiązywała ponad 20 lat. Wszyscy 
powinniśmy więc być oswojeni ze zjawiskiem. Natomiast RODO wprowadza pewną 
ewolucję, pewne zmiany podejścia do ochrony danych osobowych i, zdaniem wielu 
ekspertów, tak naprawdę więcej ułatwia niż utrudnia. Problem, jaki jest z RODO, to to, 
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że RODO jest przykładem tzw. soft law, czyli nie mówi konkretnie, co mamy zrobić. 
Poprzednia Ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze do 
niej zakreślały konkretne obowiązki. RODO natomiast wskazuje, że każdy prowadzący 
działalność związaną z danymi osobowymi (w jakimkolwiek zakresie) ma obowiązek 
zabezpieczyć te dane w sposób adekwatny do ryzyk. Jest tzw. podejście oparte na 
ryzyku – risk base approach.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane 
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Prowadząc badania ewaluacyjne bądź inne 
analizy, które wymagają przetwarzania danych osobowych, niezbędne jest posiadanie 
pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie i powierzenie 
podmiotom zewnętrznym do przetwarzania. Każdorazowo należy pamiętać o znaczeniu 
dowodowym udzielonej zgody. Przepisy nie wskazują przewidzianej formy zgody. 
Niewątpliwie (z uwagi na ciężar dowodu uzyskania zgody) najbardziej wskazana jest 
zgoda pisemna (forma elektroniczna również jest formą zgody pisemnej). Musi być ona 
dobrowolna, konkretna, świadoma, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego. Trzeba pamiętać, ze brak protestu nie jest zgodą. Prowadzący 
badania muszą również pamiętać o realizacji obowiązku informacyjnego. W przypadku 
udostępniania przez Zamawiającego (np. CUPT) podmiotom zewnętrznym danych 
w zakresie adekwatnym do realizacji i osiągnięcia danego celu badawczego, konieczne 
jest zawarcie umowy powierzenia pomiędzy administratorem danych a np. CUPT jako 
przetwarzającym te dane. 

RODO nie należy się bać przy prowadzeniu działań badawczych. Wydaje się, iż problem 
z RODO jest przerysowany. Wystarczy w odpowiedni sposób implementować przepisy.
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Rozdział 6

Znajomość luki jakościowej w badaniach wpływu 
miejskich projektów transportowych
PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ LEJDA37

MAKSYMILIAN MĄDZIEL38

Abstrakt

Ciągle rosnąca liczba pojazdów powoduje, że w miastach narastają kongestie, 
a w konsekwencji również utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości transportu wewnątrzmiejskiego włodarze miast i metropolii 
realizują wiele projektów transportowych, które mają na celu usprawnienie poruszania 
się po arteriach miejskich. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia jakości oraz 
potrzeb transportowych, które są wprowadzeniem do problematyki luki jakościowej. 
Poznanie luk jakościowych w zakresie badanych kryteriów oceny jest istotne z punktu 
widzenia przeprowadzanych projektów transportowych. Praca prezentuje wstępne 
wyniki badań ewaluacji luki jakościowej w związku z realizacją programów Unijnych 
odnośnie wykonywanych projektów transportowych na przykładzie miasta Rzeszowa. 
Wyniki oceny determinują konieczność prowadzenia systematycznych badań oceny luki 
jakościowej w kontekście ciągle rosnących wymagań mieszkańców aglomeracji miejskich.

Wprowadzenie

Obecnie zauważyć można ciągłe rozszerzanie struktur miejskich, co prawie 
powszechnie występuje w dużych aglomeracjach. Ich rozwój stwarza wiele wyzwań 
dla systemów komunikacyjnych. Taki stan rzeczy powoduje wzrost zapotrzebowania na 
bezpieczne, szybkie, przyjazne środowisku oraz sprawne możliwości przemieszczania, 
uwzględniające ponadto specyficzne wymagania względem różnych grup społecznych39.

Wzrost użytkowania indywidualnego samochodowego środka transportu, 
niewystarczająco dobre funkcjonowanie transportu publicznego, jak również zmiana stylu 
życia powodują obniżenie jakości życia w miastach. Rosnące kongestie ruchu powodują 
spowolnienie jazdy, brak miejsc parkingowych w centrach miast oraz wiele innych 
niekorzystnych dla przestrzeni miejskiej czynników40,41. Skutkiem tego jest odczuwalny 
przez mieszkańców terenów miejskich m.in. wzrost zanieczyszczenia środowiska 

37 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników 
Spalinowych i Transportu.
38 Tamże.
39 K. Lejda, M. Mądziel, Współczesne kierunki kształtowania komunikacji miejskiej w myśl koncepcji zrównoważonego 
rozwoju transportu, Technika Transportu Szynowego, Nr 12, Radom 2015.
40 K. Lejda, M. Mądziel, Zrównoważony rozwój transportu i jego wpływ na funkcjonowanie systemów komunikacji 
miejskiej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Nr 6, Radom 2016.
41 A. Szarata, K. Nosal, U. Duda-Wiertel, Ł. Franek, The impact of the car restrictions implemented in the city center on the 
public space quality. Transportation Research Procedia, 2017.
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naturalnego przez spaliny samochodowe, poziomu hałasu oraz straty czasu w wyniku 
oczekiwania w kolejkach na głównych arteriach miast. Sytuacja jest na tyle niekorzystna, że 
władze lokalne samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie z występującymi problemami. 
Współpraca w ramach działań na rzecz transportu miejskiego jest konieczna nie tylko na 
szczeblu lokalnym, ale również państwowym, a nawet europejskim. 

Do tworzenia dobrego jakościowo systemu transportu w aglomeracjach miejskich 
konieczne jest korzystanie z opracowań dotyczących Strategii Rozwoju Komunikacji 
Miejskiej z 2007 r. oraz zawartych w Białej Księdze z 28 marca 2011 r., opublikowanych 
przez Komisję Europejską. Strategie ta bazują na doktrynie zrównoważonego transportu 
oraz stwarzają dogodne warunki dla implementacji nowoczesnych rozwiązań, które 
zwiększają poziom jakości usług transportowych. Równie istotna jest ich późniejsza 
okresowa ocena w zakresie poprawności i efektów funkcjonowania. Jedną z metod 
ewaluacji funkcjonowania systemów komunikacji miejskiej, również w aspekcie 
wdrażania projektów transportowych, jest luka jakościowa.

Pojęcie jakości technicznej

Pojęcie jakości jest wyrażeniem niezwykle trudnym do zdefiniowania. Wynika to 
z tego, iż jakości nie można jednoznacznie określić, mimo że pojęcie to jest powszechnie 
stosowane i wykorzystywane w wielu sferach naukowych a także w życiu codziennym. 
Rozpatrując jakość w ujęciu filozoficznym, oznacza ona zbiór własności różnicujących 
między sobą rozpatrywane cechy przedmiotu. Natomiast w aspekcie technicznym 
jakość definiuje wymagania stawiane przedmiotom42.

Przeciętni klienci opisujący dany podmiot bądź usługę stwierdzają prosto, że jest 
„dobry lub zły pod względem jakości”. W literaturze można znaleźć wiele definicji 
charakteryzujących to określenie jako43: 

 > stopień, w którym dany produkt ma możliwość potencjalnego zadowolenia klienta,
 > stopień zaspokojenia poprzez określony wyrób żądań specyficznego odbiorcy,
 > stopień, w którym produkt jest zgodny z modelem wzorca bądź określonymi wymogami,
 > funkcja, która ma na celu osiągnięcie wymaganej jakości,
 > ogólny wyraz doskonałości, niepozwalający na wykonanie klasyfikacji,
 > wyszczególniona cecha, która charakteryzuje dany produkt bądź gatunek, tzn. 

trwałość, wygląd, niezawodność, sposób wykonania, niezmienność, odporność na 
zużycie, zapach, smak itp.,

 > stopień określający preferencje danego użytkownika określonego wyrobu na tle 
innych produktów.

Zwiększenie poziomu jakości związane jest z rozwojem naukowo-technicznym. 
W związku z tym wypowiedź, iż dany wyrób cechuje wysoka jakość, rozumieć można 

42 T. Saaty, Transport planning with multiple criteria: The AHP applications and progress review. Journal of Advanced 
Transportation, 1995.
43 Z. Bryniarska, W. Starowicz, Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli jakości usługi transportowej w Krakowie 
w latach 1995-2005, Transport Miejski i Regionalny, nr 12/2006.
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tak, że bliski on jest najnowszym osiągnięciom dziedziny technicznej i technologicznej. 
Z  technicznego punktu widzenia stwierdzić można jednak, iż pojęcie wyrobu wysokiej 
jakości postrzegać można jako produkt o takich właściwościach technicznych, które 
w konkretnych warunkach użytkowania spełniają oczekiwane potrzeby44.

Wielokrotnie używanym pojęciem w literaturze odnośnie jakości jest wyrażenie „jakość 
totalna” (ang. „total quality-TQ”). Jakość ta obejmuje trzy aspekty jakościowe, a mianowicie45:

 > jakość projektową – określoną jakość wzorca stworzoną przez osobę projektującą,
 > jakość wykonania – faktyczną bądź możliwą do wykonania jakość osiągniętą przez wytwórcę,
 > jakość wymaganą przez klienta – oczekiwaną jakość przez nabywcę.

Schemat jakości totalnej przedstawiony został na rys. 13. Ilustruje on połączenie trzech 
rodzajów jakości, które w pewnym stopniu łączą się i zachodzą na siebie. Połączenie tych 
typów jakości kształtuje siedem potencjalnych form46:
1. jakość totalna (TQ) – produkty wytworzone o jakości wykonania odpowiadającej 

jakości wymaganej oraz zgodnej z jakością projektowaną,
2. jakość projektowana – nie znajduje wykonawcy oraz nie jest zgodna 

z oczekiwaniami klienta,
3. jakość wykonania – nie jest zgodna z wymaganiami klienta oraz nie odzwierciedla 

założonego projektu,
4. jakość wymagana przez klienta – nie znajduje osoby do zaprojektowania i wykonania,
5. jakość, która została utworzona i zaprojektowana zgodnie z oczekiwaniami klienta, 

lecz niestety niemająca wykonawcy,
6. jakość, która może być wykonana zgodnie z oczekiwaniami klienta przez świadczącego 

usługi bądź producenta, lecz produkt nie został jeszcze zaprojektowany,
7. jakość utworzona według projektu, lecz nie odpowiada oczekiwaniom i wymaganiom 

klienta końcowego.

RYSUNEK 13. Schemat jakości totalnej (TQ). 

Opracowano na podstawie: W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007. 

44 L. Bylinko, Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami 
transportu zbiorowego. Problemy jakości, vol. 5/2018.
45 L. Bujak, Ujednolicone zasady doboru kryteriów jakości. Kwalitologia, biuletyn nr 3 Zespołu Teorii Jakości NOT, 
Gdańsk 1979.
46 A. Rudnicki, Quality in urban public transportation. SITK, Kraków 1990.
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Na jakość składa się zespół odpowiednich kryteriów, cech i parametrów lub usług, które 
wpływają na zdolność zaspokajania potrzeb. Schemat pętli jakości usług przedstawiony 
został na rys. 14., który dotyczy oceny zarówno satysfakcji klientów, jak i realizacji danej 
usługi przez wykonawców. Dokonanie takich pomiarów możliwe jest m.in. za pomocą 
tzw. „luk jakościowych”. 

RYSUNEK 14. Pętla jakości usług. 

Opracowano na podstawie: Ł. Muślewski, Evaluation Method of Transport Systems Operation Quality. 
Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 2A, Hard Olsztyn, Olsztyn 2009.

Potrzeby transportowe jako determinanty dobrej jakości miejskich projektów 
transportowych

Dostarczanie dobrej jakości usług w zakresie realizacji projektów transportowych 
wiąże się nie tylko z oferowaniem i satysfakcjonującą ewaluacją pewnego spektrum 
dotychczasowych świadczeń, ale również z identyfikacją rozwojowych potrzeb 
transportowych. Wynika to m.in. z tego, że pewien zakres świadczonych usług, pomimo 
że zadowala część klientów, może pomijać elementarne potrzeby, które będą w znacznym 
stopniu wpływać na ostateczną ocenę danego projektu transportowego. 

Identyfikuje się różne zbiory źródeł potrzeb transportowych, do których najczęściej 
zalicza się następujące czynniki47:

 > przestrzenne,
 > ekonomiczne,
 > technologiczne,
 > produkcyjne,
 > kooperacyjne,
 > społeczne.

Ogólną klasyfikację przyczyn potrzeb transportowych przedstawiono na rys. 15.

47 Ł. Muślewski, Evaluation Method of Transport Systems Operation Quality. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 
18, No. 2A, Hard Olsztyn, Olsztyn 2009.
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RYSUNEK 15. Przyczyny występowania potrzeb transportowych. 

Opracowano na podstawie: O. Wyszomirski, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Potrzeby transportowe mają różnorodny charakter i mogą wynikać zarówno 
z  obiektywnych, jak i subiektywnych przyczyn. Najważniejsze potrzeby natury 
obiektywnej w zakresie transportu obejmują48:

 > zróżnicowanie rozmiarów obrotów, struktury przestrzennej i asortymentowej,
 > zmiany w zaopatrzeniu rynków i dystrybucji produktów,
 > zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów związanych z pogłębiającą się 

specjalizacją i kooperacją produkcji,
 > konieczność realizacji procesu produkcji,
 > zróżnicowanie oraz wzrastający udział produktów o znacznej wielokrotności przewozów.

Pasażerskie, obiektywne potrzeby przewozowe wiążą się z49:
 > przejazdami służbowymi,
 > przejazdami pracowniczymi,
 > przejazdami młodzieży do szkół i uczelni.

48 O. Wyszomirski, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
49 Tamże.

ŹRÓDŁA POTRZEB TRANSPORTOWYCH

Lokalizacja:
> produkcji materialnej
> działalności naukowej
> działalności rekreacyjnej
> działalności kulturalnej
> bogactw naturalnych
> populacji

> Cele polityczne
> Stosunki społeczne
> Imprezy kulturalne
> Różnice geograficzne

> Kooperacja w produkcji
> Organizacja dystrybucji
> Rozmieszczenie rynków zbytu
> Rozwój międzynarodowego podzialu pracy
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Biorąc pod uwagę obszar działania komunikacji miejskiej, powinno się szczegółowiej 
rozpatrywać problem potrzeb transportowych, uwzględniając aspekty lokalne 
występujące na danym terenie. Pierwotnym powodem popytu na usługi transportu 
miejskiego jest zapotrzebowanie komunikacyjne, które określić można jako „chęć, 
potrzebę czy też żądanie jednostki lub określonej zbiorowości dotyczące realizacji 
procesu przemieszczania z jednego miejsca na drugie”50.

Potrzeba komunikacyjna dokonywana wewnątrz terenów zurbanizowanych 
przynależy do grupy potrzeb wynikających z mechanizmu tzw. wtórnych celów. 
Potrzeby komunikacyjne wewnątrz terenów zurbanizowanych charakteryzują się 
takimi cechami, jak51:

 > koncentracja na ograniczonym przestrzennie terenie, co determinuje niewielką 
średnią odległość podróży,

 > powszechność występowania,
 > nierównomierność występowania,
 > masowość występowania.

Znajomość, a nade wszystko zrozumienie istoty potrzeb transportowych i preferencji 
użytkowników transportu, jest zatem punktem wyjścia w analizach popytu na usługi 
transportowe, a także warunkiem koniecznym w procesie kształtowania rozwoju 
transportu, zwłaszcza w miastach i na terenach aglomeracji miejskich52.

Pojęcie luki jakościowej

Istotną częścią badania stopnia satysfakcji użytkowników transportu miejskiego 
z realizacji projektów transportowych jest kontrolowanie luki jakościowej. Dzieli się 
ją na dwa rodzaje53:

 > teoretycznie możliwą, związaną z wyobrażeniami o najlepszej usłudze,
 > rzeczywistą, związaną z wyobrażeniami o wymaganej usłudze w danych realiach. 

Luki jakościowe mogą być tworzone metodami pomiaru satysfakcji i preferencji, 
z których54:

 > metoda ocen skrajnych umożliwia ustalenie obszarów złej jakości, które powinny 
zostać natychmiastowo poprawione,

 > metoda selektywna pozwala na wykrycie skrytych ocen i sądów pasażera,
 > metoda ciągła umożliwia ustalenie subiektywnych wahań odczuć pasażera.

50 J. Żak, The methodology of multiple-criteria decision making/aiding in public transportation. Journal of Advanced 
Transportation, 4/2011.
51 A. Rudnicki, Quality in urban public transportation. SITK, Kraków 1990.
52 Z. Pawlicka, Przewozy pasażerskie, WKiŁ, Warszawa 1978.
53 L. Bylinko, Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami 
transportu zbiorowego. Problemy jakości, vol. 5/2018.
54 K. Lejda, M. Mądziel, „Luka jakościowa” w ujęciu wybranych postulatów przewozowych w badaniach preferencji 
transportowych pasażerów komunikacji miejskiej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Czasopismo Logistyka nr 5/2015, 
Poznań 2015.
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RYSUNEK 16. Rzeczywista luka jakościowa. 

Opracowano na podstawie: W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

RYSUNEK 17. Teoretyczna luka jakościowa. 

Opracowano na podstawie: W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
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Określenie luki jakościowej teoretycznie możliwej oraz rzeczywistej dla projektów 
transportowych pozwala odnaleźć niezaspokojony popyt rynkowy. Może przyczynić 
się również do polepszenia poziomu jakości oferowanych usług. Przedstawione luki 
jakościowe wykorzystać można również w zakresie analizy porównawczej, która 
polega na zestawieniu otrzymanej luki jakościowej z tymi, które występują dla innych 
zrealizowanych projektów55.

Badania luki jakościowej na przykładzie zrealizowanego projektu 
transportowego

Na podstawie założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Rzeszowa, 
realizowane są projekty (w latach 2007-2020), które mają na celu poprawę jakości 
funkcjonowania transportu miejskiego na terenie aglomeracji rzeszowskiej. Głównym 
projektem jest „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa 
i okolic”, na którego cel ze środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 250 mln zł56. 

Celem realizowanych Planów jest57:
 > zidentyfikowanie potrzeb transportowych,
 > dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy do 

preferencji i  oczekiwań pasażerów, w tym w zakresie dostępności dla osób 
z niepełnosprawnością,

 > zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną 
alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym,

 > koordynacja planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu 
w regionie i w kraju oraz z miejscowymi planami rozwoju przestrzennego,

 > redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
 > efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania 

oferty przewozowej i infrastruktury transportowej,
 > zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze 

użyteczności publicznej,
 > określenie zasad finansowania usług przewozowych,
 > określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu,
 > ustalenie zasad organizacji rynku przewozów,
 > określenie standardów usług przewozowych w przewozach o charakterze 

użyteczności publicznej,
 > organizacja systemu informacji dla pasażerów.

55 K. Lejda, M. Mądziel, „Luka jakościowa” w ujęciu wybranych postulatów przewozowych w badaniach preferencji 
transportowych pasażerów komunikacji miejskiej. Instytut Logistyki i Magazynowania, Czasopismo Logistyka nr 5/2015, 
Poznań 2015.
56 Strony internetowe dotyczące realizacji projektów transportowych z funduszy Unii Europejskiej dla 
aglomeracji rzeszowskiej.
57 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin 
ościennych, które zawarły porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego, Public Transport Consulting, 
2014.
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W ramach realizacji projektów zakupiono ponad 100 nowych autobusów typu midi, 
maxi oraz mega, zasilanych nowoczesnymi elektrycznymi jednostkami napędowymi 
o zerowej emisyjności oraz silnikami spalinowymi spełniającymi normy EEV. Dodatkowo, 
ruch w  mieście kontrolowany jest z Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem 
Drogowym (SOSRD), na który składa się: system sterowania sygnalizacją świetlną, 
system priorytetowania pojazdów komunikacji miejskiej oraz system informacji dla 
kierowców wykorzystujący znaki zmiennej treści. Ruch autobusów sterowany jest 
z utworzonego Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, który m.in. umożliwia 
identyfikację, lokalizację pojazdów oraz zliczanie liczby pasażerów, co pozwala na 
szybką reakcję na bieżące korekty ruchu. W ramach projektów przebudowano część 
skrzyżowań oraz utworzono buspasy, umożliwiające szybsze poruszanie się pojazdom 
komunikacji miejskiej. Została wprowadzona również płatna strefa parkowania 
w centrum miasta, co znacząco odciążyło miejsca parkingowe w miejscach, gdzie 
popyt na nie jest największy58. 

Do oceny luki jakościowej realizacji miejskich projektów transportowych posłużono się 
przykładem miasta Rzeszowa, mając dostęp do niezbędnych informacji i sprawozdań. 
W tym celu konieczne było zebranie danych dotyczących poszczególnych kryteriów 
oceny jakościowej. Analizę przeprowadzono odrębnie dla 2012 i 2018  r. Pozwoliło to 
określić, w jakim stopniu realizacja projektów transportowych wpłynęła na zmianę 
postrzegania komunikacji w aglomeracji rzeszowskiej. Badaniom ankietowym poddanych 
zostało 100 respondentów w przedziale wiekowym od 16 do 70 lat, którzy w większości 
są częstymi uczestnikami ruchu drogowego w Rzeszowie, zarówno indywidualnego, jak 
i zbiorowego. Badania realizowane były metodą wywiadu internetowego. Instrumentem 
pomiarowym był odpowiedni kwestionariusz ankiety.

Kryteriów oceny i ich rodzajów może być wiele i mogą mieć różnorodny charakter. 
Najogólniej kryteria oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej podzielić można 
następująco59:

 > kryteria istotne dla władz miasta,
 > kryteria istotne dla operatora transportu/realizatora projektu,
 > kryteria istotne dla pasażera/użytkownika.

Najważniejszym punktem oceny są kryteria z punktu widzenia pasażera/użytkownika 
pojazdu, ponieważ ich stopień wpływa na ogólne zadowolenie z realizacji danego projektu. 
Ze względu na znaczną liczbę kryteriów oceny funkcjonowania transportu miejskiego 
określenie ich ważności jest możliwe jedynie w wyniku badań na zagregowanej grupie 
kryteriów względem istotności dla pasażera bądź też badań eksperckich. 

 
 

58 Strony internetowe dotyczące realizacji projektów transportowych z funduszy Unii Europejskiej dla 
aglomeracji rzeszowskiej.
59 M. Mądziel, S. Siedlecka, Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w aspekcie wybranych kryteriów oceny jakości. 
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Nr 6, Radom 2016.



107

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

Na podstawie przeprowadzonego badania ważności kryteriów wykorzystującego 
ankietę internetową oraz analizę literatury, do oceny funkcjonowania transportu 
miejskiego wyróżniono następujące60:

 > punktualność kursowania – określa dopuszczalne, maksymalne opóźnienie odjazdu 
względem rozkładu jazdy, uwzględniając obiektywne czynniki (zależne od kierowców 
i organizatora transportu) mogące zakłócić planowane odjazdy,

 > częstotliwość kursowania – przedział czasu pomiędzy odjazdami pojazdów,
 > dostępność sieci komunikacyjnej – odległość do przystanku,
 > koszt przejazdu – opłata za korzystanie ze środków transportu komunikacji miejskiej,
 > wygoda i warunki podróży – ergonomia i wyposażenie poszczególnych środków 

transportu komunikacji miejskiej,
 > niezawodność – określona zdolność do zrealizowania usługi przewozowej w ustalonym 

przedziale czasu, względem określonego terytorium i przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wpływu warunków oddziałujących z otoczenia,

 > bezpieczeństwo osobiste pasażerów – stan systemu, w którym nie ma żadnych 
zagrożeń dla życia i zdrowia pasażerów,

 > czas trwania podróży – czas podróżowania na poszczególnych trasach oraz 
wybranych odcinkach,

 > bezpośredniość podróży – liczba przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu, 
którą trzeba wykonać w celu realizacji zadania przewozowego,

 > dostępność miejsc parkingowych – liczba miejsc parkingowych w centrum miasta.

Ocena kryteriów jakości polegała na wybraniu przez respondentów punktacji, 
która uszeregowana została od najniższego stopnia zadowolenia do najwyższego 
(odpowiednio od 0 do 5). Pozwala to określić, w jakim zakresie dane kryterium jest 
istotne dla konkretnego użytkownika transportu.

Wyniki ankiety w zakresie oceny danych kryteriów w oczekiwanej oraz dostarczanej 
przedstawione zostały zbiorczo w tabeli w zakresie jakości 6. i 7. Rys. 18. 
i 19. przedstawia zmiany, jakie nastąpiły w strukturze wskazań oczekiwanych oraz 
dostarczanych dla przyjętych kryteriów oceny transportu miejskiego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 Tamże.
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TABELA 6. Ocena oczekiwanych oraz dostarczanych kryteriów oceny funkcjonowania 
transportu w 2012 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.

TABELA 7. Ocena oczekiwanych oraz dostarczanych kryteriów oceny funkcjonowania 
transportu miejskiego w 2018 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.

POSTULAT PRZEWOZOWY

ŚREDNIA OCEN RESPONDENTÓW

OCZEKIWANA 
JAKOŚĆ DOSTARCZANA JAKOŚĆ

punktualność kursowania 4.29 2.87

częstotliwość kursowania 4.24 2.86

dostępność sieci komunikacyjnej 4 3.06

koszt przejazdu 3.71 2.47

wygoda i warunki podróży 3.23 2.47

niezawodność 3.61 2.96

bezpieczeństwo osobiste pasażerów 3.89 2.9

czas trwania podróży 3.74 3

bezpośredniość podróży 3.57 3.06

dostępność miejsc parkingowych 3.92 2.51

POSTULAT PRZEWOZOWY

ŚREDNIA OCEN RESPONDENTÓW

OCZEKIWANA 
JAKOŚĆ DOSTARCZANA JAKOŚĆ

punktualność kursowania 4.52 3.12

częstotliwość kursowania 4.35 3.02

dostępność sieci komunikacyjnej 4.2 3.12

koszt przejazdu 3.82 2.98

wygoda i warunki podróży 4.1 3.51

niezawodność 3.92 3.23

bezpieczeństwo osobiste pasażerów 4.1 3.2

czas trwania podróży 3.86 3.31

bezpośredniość podróży 3.82 3.1

dostępność miejsc parkingowych 4.1 3.26
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RYSUNEK 18. Zmiany w strukturze wskazań oczekiwanych kryteriów oceny transportu 
miejskiego w 2012 i 2018 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.

RYSUNEK 19. Zmiany w strukturze wskazań dostarczanych kryteriów oceny transportu 
miejskiego w 2012 i 2018 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.
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Dane zawarte w tabeli 6. i 7. pozwoliły na stworzenie obiektywnej luki jakościowej, 
która dotyczy zmian, jakie nastąpiły w postrzeganiu komunikacji miejskiej w aglomeracji 
rzeszowskiej w wyniku realizacji projektów transportowych (rys. 20,21,22).

RYSUNEK 20. Luka jakościowa w ocenie respondentów w zakresie funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w 2012 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.
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RYSUNEK 21. Luka jakościowa w ocenie respondentów w zakresie funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w 2018 r. 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.

RYSUNEK 22. Zestawienie luk jakościowych w ocenie respondentów w zakresie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2012 r. (linia przerywana) i 2018 r. (linia ciągła). 

Źródło: opracowane na podstawie własnych badań ankietowych.
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Na podstawie danych zawartych na rys. 20. w zakresie powstałej luki jakościowej 
wybranych kryteriów oceny w 2012 r. zauważyć można, że największe luki jakościowe 
występują w zakresie:

 > punktualności kursowania – 1,42,
 > dostępności miejsc parkingowych – 1,42,
 > częstotliwości kursowania – 1,38,
 > kosztów przejazdu – 1,24.

Najmniejsze luki występują natomiast w zakresie:
 > bezpośredniości podróży – 0,51,
 > niezawodności – 0,65,
 > wygody i warunków podróży – 0,76,
 > dostępności sieci komunikacyjnej – 0,94. 

Natomiast na podstawie danych zawartych na rys. 21. w zakresie powstałej luki 
jakościowej wybranych kryteriów oceny w 2018 r. można stwierdzić, że największe luki 
jakościowe występują w zakresie:

 > punktualności kursowania – 1,4,
 > częstotliwości kursowania – 1,33,
 > dostępności miejsc parkingowych – 1,08,
 > bezpieczeństwa osobistego pasażerów – 0,9. 

Najmniejsze luki dotyczą natomiast kryteriów:
 > czasu trwania podróży – 0,55,
 > wygody i warunków podróży – 0,59,
 > niezawodności – 0,69,
 > bezpośredniości podróży – 0,72.

Analizując poziomy luk jakościowych na podstawie rys. 22. zauważyć można, że 
różnice w ocenie jakości oczekiwanej w zakresie 2012 oraz 2018  r. są niewielkie, 
natomiast największa różnica występuje w zakresie kryterium dotyczącym wygody 
i warunków podróży. Nieznacznie większe zmiany powstają również na poziomie jakości 
dostarczanej. Ciekawie prezentują się wyniki odnośnie kryterium wygody i warunków 
podróży, ponieważ poziom jakości dostarczanej z 2018 r. przewyższył poziom jakości 
oczekiwanej z 2012 r., natomiast w odniesieniu do jakości oczekiwanej z 2018  r. 
kryterium to jednak nie jest spełnione. 

Wnioski 

Rosnący poziom jakości życia sprawia, że mieszkańcy aglomeracji miejskich oczekują 
efektywnego poziomu usług transportowych o jak najwyższych wskaźnikach 
jakościowych. Utrudnia to zadanie fakt, że liczba pojazdów ciągle rośnie, co powoduje 
również narastanie kongestii ruchu, a w konsekwencji straty czasowe uczestników ruchu 
drogowego. Dlatego ważna jest ciągła realizacja nowych projektów transportowych, które 
usprawnią nie tylko ruch komunikacji transportu zbiorowego, ale również indywidualnego. 
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W pracy, opierając się na analizie literaturowej oraz rzeczywistych danych z konkretnej 
aglomeracji, wyróżniono zbiór najistotniejszych kryteriów, dzięki którym dokonano 
badania luki jakościowej odnośnie funkcjonowania transportu miejskiego w wyniku 
realizacji projektów transportowych. Zastosowana metoda badawcza, czyli sondaż 
z wykorzystaniem ankiety internetowej, okazała się skutecznym narzędziem do analizy 
tego problemu. Ujawniły się pewne obszary, które wymagają poprawy. Żeby odpowiednio 
obrać kierunek, w którym powinny być realizowane projekty, należy przede wszystkim 
uwzględniać potrzeby transportowe i preferencje użytkowników ruchu drogowego.

Przeprowadzenie oceny jakościowej funkcjonowania komunikacji miejskiej po realizacji 
projektów transportowych jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zauważenie 
obszarów, które wciąż wymagają poprawy. Na podstawie przedstawionych badań widać 
jednak, że jest to zadanie trudne i złożone, ponieważ oczekiwania użytkowników ulegają 
ciągłym zmianom. Pomimo tego, że w wielu sektorach kryteriów jakościowych w wyniku 
przeprowadzonych projektów nastąpiła poprawa, to również wzrosły oczekiwania. 

Wnioskując można stwierdzić, że podejmowane działania dotyczące realizacji projektów 
komunikacji miejskiej wobec zróżnicowanych oczekiwań mieszkańców powinny być 
oparte na realizowanych w sposób systematyczny analizach i ocenach wyników badań 
odnośnie luk jakościowych.

notki biograficzne

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki 
Rzeszowskiej, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Silników Spalinowych i Transportu. 
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w 1971 r., uzyskując tytuł 
magistra inżyniera mechanika w zakresie specjalności Pojazdy Samochodowe i Szynowe. 
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1983 r., dr. hab. w 1993 r., tytuł prof. nauk 
technicznych w 2011 r. Działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele obszarów, które 
charakteryzują się spójnością problematyki i dotyczą m.in. optymalizacji parametrycznej 
wtryskowych układów zasilania silników spalinowych, modelowania matematycznego 
różnych układów paliwowych, alternatywnych źródeł i systemów napędu samochodów, 
ekologii motoryzacyjnej oraz inżynierii transportu lądowego. Z zakresu powyższych 
zagadnień jest autorem i współautorem ok. 600 opublikowanych w kraju i za granicą 
prac naukowych i referatów konferencyjnych w językach polskim i angielskim, w tym 14 
monografii i podręczników akademickich, 52 rozdziałów w monografiach oraz ok. 140 
opracowań badawczo-wdrożeniowych dla jednostek gospodarczych, w tym finansowanych 
z budżetu centralnego. Jest promotorem 18 rozpraw doktorskich i często powoływanym 
na recenzenta w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora, dorobku 
naukowego przy ubieganiu się o stopień naukowy dr. habilitowanego oraz w charakterze 
opiniodawcy prac doktorskich. Bogaty dorobek naukowo-badawczy i organizacyjny 
powodują, że jest powoływany do licznych rad, stowarzyszeń i organizacji naukowych, 
zespołów programowych i redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych oraz innych 
opiniotwórczych instytucji.



114

OCENA WPŁYWU MIEJSKICH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – STANDARDY I WYZWANIA

mgr inż. Maksymilian Mądziel jest absolwentem kierunku Transport oraz Mechanika 
i Budowa Maszyn Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 
W 2018 r. ukończył studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn 
również na macierzystej uczelni. Obecnie realizuje pracę doktorską na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zatrudniony jest jako pracownik naukowo-dydaktyczny 
na stanowisku asystenta w Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki 
Rzeszowskiej. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych są zagadnienia 
kongestii transportowej w miastach i aglomeracjach miejskich w aspekcie ochrony środowiska 
naturalnego (emisyjność spalin). Dotychczasowym wynikiem jego prac badawczych jest 
kilkanaście artykułów z zakresu powyższych zagadnień opublikowanych w kraju oraz za 
granicą. Brał on również czynny udział jako prelegent w wielu konferencjach, zarówno 
krajowych, jak i międzynarodowych.
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Rozdział 7

Big data w analizie funkcjonowania systemu 
komunikacji miejskiej
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MGR INŻ. ROBERT KUNICKI (2,1)
DR INŻ. JAROSŁAW LEGIERSKI (3)
DR INŻ. MARCIN LUCKNER (1)61

Abstrakt

Przetwarzanie zasobów danych Big Data stanowi jeden z najważniejszych obszarów 
analizy danych. Jest to obszar podlegający szczególnie dynamicznemu rozwojowi 
w okresie ostatnich kilku lat. Rosnąca dostępność danych, w tym danych nowych 
kategorii oraz danych pozyskiwanych z sieci sensorowych, zwiększa zainteresowanie 
ich wykorzystaniem do celów analitycznych. Niniejsza praca podejmuje zagadnienie 
możliwości wykorzystania nowych zasobów danych pozyskiwanych przez ośrodki 
miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tych zasobów do analizy 
funkcjonowania komunikacji miejskiej. W pierwszej części opracowania przedstawiono 
rozwiązania architektoniczne zastosowane w dedykowanej platformie pozyskiwania 
i przetwarzania danych miejskich, zbudowane z wykorzystaniem platform pozyskiwania 
i analizy zasobów Big Data. Drugą część pracy stanowią przykłady analiz funkcjonowania 
transportu miejskiego, wykonywanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz 
w trybie wsadowym, z wykorzystaniem zgromadzonych danych.

Wstęp

Jednym z najważniejszych trendów w rozwoju systemów informatycznych ostatnich 
lat jest wykorzystanie nowych kategorii zasobów danych oraz danych o rosnącym 
wolumenie. Rosnące znaczenie odgrywa wykorzystanie danych stworzonych poza 
organizacją dane te wykorzystującą. Przykładem jest użycie danych z mediów 
społecznościowych, np. opinii wyrażanych na Twitterze do analizy postrzegania 
usług przedsiębiorstw i usług publicznych. Przedsiębiorstwa wykorzystują również 
dane otwarte (ang. open data) – udostępniane np. przez urzędy miast na potrzeby 
m.in. tworzenia innowacyjnych aplikacji i usług. Część z przetwarzanych danych 
ma postać strumieni danych62, a więc danych napływających w sposób ciągły 
i często poddawanych analizie w tym samym trybie. Z punktu widzenia technologii 

61 (1) Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, 
{M.Grzenda,M.Luckner}@mini.pw.edu.pl; (2) Urząd m.st. Warszawy, Biuro Cyfryzacji Miasta, 00-095 Warszawa, pl. 
Bankowy 2, rkunicki@um.warszawa.pl; (3) Orange Polska S.A., IoT i Zaawansowane Technologie, jaroslaw.legierski@
orange.com. W artykule wykorzystano materiały stworzone w ramach projektu VaVeL: Variety, Veracity, VaLue: Handling 
the Multiplicity of Urban Sensors, finansowanego ze środków programu Horizon2020/2014-2020, umowa grantowa 
numer 688380.
62 B. Ellis, Real-Time Analytics: Techniques to Analyze and Visualize Streaming Data, Wiley, 2014.
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informatycznych potrzeba przetwarzania zbiorów danych przynależnych do kategorii 
tzw. Big Data63 spowodowała rozwój nowych platform składowania i analizy danych. 
Szeroko zaakceptowana została definicja danych Big Data (wielkoskalowych) jako 
zasobów informacyjnych nie tylko o znacznym wolumenie, ale również prędkości, 
z którą napływają i/lub różnorodności, a jednocześnie danych, które wymagają 
m.in. innowacyjnych form przetwarzania informacji64. Należy podkreślić, iż definicja 
ta nieodłącznie wskazuje na związek danych wielkoskalowych z nowymi formami 
przetwarzania informacji, co typowo oznacza nowe systemy informatyczne. Również 
inni autorzy wskazują na fakt, iż tradycyjne systemy przetwarzania danych okazały się 
być nieadekwatne dla przetwarzania danych wielkoskalowych65. 

Rozwój platform przetwarzania danych wielkoskalowych, rosnąca dostępność tych 
danych, jak również zainteresowanie jednostek administracji publicznej udostępnianiem 
i przetwarzaniem otwartych danych, w przypadku ośrodków miejskich dodatkowo łączą 
się z działaniami zmierzającymi do budowy tzw. inteligentnych miast (ang. smart cities). 
Inteligentne miasto w swoim założeniu bazuje m.in. na rosnącej dostępności danych 
i szerokim rozwoju sieci sensorowych jako podstawie do oferowania udoskonalonych 
usług. Jednocześnie, rozwój platform inteligentnych miast stanowi w znacznym 
stopniu przykład rozwoju rozproszonych systemów wzajemnie komunikujących się 
inteligentnych obiektów, określanych mianem Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, 
IoT). Systemy IoT są zarazem jednym z głównych źródeł danych wielkoskalowych66. 
Wszystkie te czynniki wskazują na potrzebę analiz i budowy wzorców użycia danych 
wielkoskalowych, w tym danych pochodzących z systemów IoT, m.in. przez urzędy miast 
i podległe im jednostki organizacyjne. W szczególności zasadna jest budowa takich 
wzorców i identyfikacja najlepszych praktyk związanych z analizą funkcjonowania 
systemów transportu publicznego jako systemów wypełniających jedno z kluczowych 
zadań poszczególnych miast i aglomeracji.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych możliwości 
zastosowania danych wielkoskalowych jako podstawy analiz funkcjonowania 
systemu komunikacji miejskiej. Zadanie to zostanie zrealizowane z wykorzystaniem 
wyników projektu VaVeL Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban 
Sensors finansowanego z programu grantowego  Horizon 2020 (H2020), nr umowy 
grantowej 688380. Planowanie transportu publicznego stanowi znaczne wyzwanie 
zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Obecnie w Polsce dostępnych jest kilka 
aplikacji dedykowanych pasażerom komunikacji publicznej (m.in. serwis jakdojade.pl, 
Transportoid, Google Maps), jednak niewiele z nich do planowania podróży wykorzystuje 
dane online, takie jak lokalizacja pojazdów lub też informacje o sytuacjach o charakterze 
awaryjnym. Rozwiązania stworzone w projekcie VaVeL łączą skalowalną platformę 

63 W dalszej części niniejszego opracowania zasoby danych przynależne do kategorii “Big Data” będziemy określać 
mianem danych wielkoskalowych.
64 Gartner, Gartner IT Glossary: Big Data, https://www.gartner.com/it-glossary/big-data/
65 N. Marz, J. Warren, Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems, Manning Publications 
Co., Greenwich, CT, USA, 2015.
66 Y. Qin, Q. Z. Sheng, N. J. G. Falkner, S. Dustdar, A. V. Vasilakos, When things matter: A survey on data-centric internet 
of things, Journal of Network and Computer Applications, Vol. 64, April 2016, s. 137-153.
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składowania i analizy danych wielkoskalowych, która może być wykorzystana przez 
jednostki miejskie, z aplikacją umożliwiającą mieszkańcom dynamiczne planowanie 
połączeń z uwzględnieniem m.in. wiedzy o aktualnej lokalizacji pojazdów.

1. Przetwarzanie danych wielkiej skali

Wzrost dostępności danych w postaci cyfrowej ujawnił istotne ograniczenia 
klasycznych systemów informatycznych, których geneza w wielu przypadkach sięga 
lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Jednym z kluczowych wyzwań stało 
się wydajne składowanie i przetwarzanie danych w sytuacji, gdy zasób danych nie 
może być przetworzony w skali jednego serwera. Środowiska baz relacyjnych okazały 
się w tym przypadku niewystarczające, a próba ich skalowania do setek lub tysięcy 
serwerów nieskuteczna. Powstałe w ostatnich latach platformy przetwarzania danych 
wielkoskalowych umożliwiły skuteczne przetwarzanie niemal nieograniczonych zasobów 
danych poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez środowiska klastrowe, 
w tym przez klastry grupujące setki lub nawet tysiące serwerów. W efekcie fundamentalną 
rolę zyskał m.in. system Apache Hadoop67, który umożliwia składowanie ograniczonego 
jedynie przestrzenią dyskową wolumenu plików w klastrze serwerów udostępniających 
wspólny dla tego klastra system plików HDFS. Składowanie danych powinno stanowić 
jedynie wstęp do ich wykorzystania w celu oferowania nowych usług, usprawniania 
procesów biznesowych i podejmowania lepszych decyzji. Kolejne lata zaowocowały 
dynamicznym rozwojem środowisk analizy danych wielkoskalowych, takich jak Apache 
Storm, Apache Spark czy też Apache Flink. Środowiska te umożliwiają równoległą analizę 
nawet największych zasobów danych, z wykorzystaniem wielordzeniowych serwerów 
i klastrów serwerów, a najnowsze z nich dzięki zintegrowanym bibliotekom uczenia 
maszynowego, również użycie metod uczenia maszynowego w wydajnej analizie danych. 

W sytuacji, gdy w skład uznanych pakietów platform dedykowanych dla danych 
wielkoskalowych, takich jak Hortonworks Data Platform lub Cloudera Enterprise, 
włączono kilkanaście systemów składowych, wyzwaniem stało się stworzenie 
dedykowanej dla danej organizacji sprawnej architektury całościowego rozwiązania. 
Ważnym zaleceniem w tym obszarze stał się wzorzec architektury Lambda68, który 
postuluje m.in. sukcesywne gromadzenie całości danych w ich źródłowej postaci, analizę 
wsadową danych zmierzającą do uzyskania wybranych i zagregowanych kluczowych 
informacji w potencjalnie długotrwałych obliczeniach oraz analizę strumieniową 
– realizowaną w trybie on-line. Wzorzec Lambda, podobnie jak inne zalecenia 
związane z użyciem pakietów Big Data69, są jednak jedynie podstawą dla budowy 
rozwiązań dziedzinowych. W szczególności stworzenie systemów dedykowanych 
dla przetwarzania danych miejskich wymaga osobnych analiz, uwzględniających 
m.in. takie zagadnienia, jak sposób przekazywania kluczowych informacji wykrytych 
w analizie strumieniowej do aplikacji mobilnych czy też metody integracji platform 

67 T. White, Hadoop. Kompletny przewodnik. Analiza i przechowywanie danych, Helion, 2015.
68 N. Marz, J. Warren, Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems, Manning Publications 
Co., Greenwich, CT, USA, 2015.
69 M. Grover, T. Malaska, J. Seidman, G. Shapira, Hadoop Application Architectures. O’Reilly, 2015.
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analizy danych wielkoskalowych z platformami wyznaczania połączeń w komunikacji 
miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru teorii grafów. Zagadnienia te podjął 
projekt VaVeL, którego wybrane wyniki przedstawiono w niniejszej pracy.

2. Architektura systemu stworzonego w projekcie VaVeL

2.1. Źródła danych a funkcjonalność systemu

Projekt VaVeL, jako projekt o charakterze badawczym, miał na celu stworzenie 
innowacyjnych rozwiązań informatycznych dedykowanych dla przetwarzania danych 
wielkoskalowych tworzonych i przetwarzanych w środowiskach miejskich. Osią projektu 
było przygotowanie nowych algorytmów, metod i komponentów przetwarzania 
danych oraz weryfikacja stworzonych rozwiązań we współpracy z dwoma ośrodkami: 
miastem Dublin i miastem Warszawa, reprezentowanymi w konsorcjum przez Dublin 
City Council i Urząd m.st. Warszawy. Projekt był realizowany w latach 2015-2018 
przez konsorcjum koordynowane przez Uniwersytet w Atenach, obejmujące m.in. IBM 
Irlandia, Instytut Fraunhofera (Niemcy), Technion (Izrael), a z polskich partnerów, oprócz 
Urzędu m.st. Warszawy, również Politechnikę Warszawską (Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych) oraz Orange Polska S.A.

Celem warszawskiej części projektu VaVel była realizacja czterech przypadków użycia:
 > inteligentne planowanie podróży z wykorzystaniem różnych środków komunikacji, 

w tym m.in. informacji o aktualnej lokalizacji tramwajów, autobusów, ale również 
dostępności rowerów miejskich;

 > generowanie inteligentnych powiadomień dla mieszkańców – o zdarzeniach wykrytych 
przez służby miejskie, mieszkańców, jak również platformę VaVeL;

 > udostępnianie spersonalizowanych usług – dedykowanych dla mieszkańców aglomeracji;
 > realizacja analiz służących doskonaleniu rozkładów jazdy na podstawie m.in. danych 

przestrzenno-czasowych na temat obciążenia stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. 

Wszystkie powyższe przypadki użycia są realizowane z wykorzystaniem zbudowanej 
w ramach projektu VaVeL platformy Urban Services Environment for Internet of Things 
(USE4IoT). Platforma ta została zbudowana przez polskich partnerów projektu – Wydział 
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Orange Polska S.A. 
Platforma zawiera gotowe systemy i komponenty – opracowane m.in. z perspektywy ich 
użycia na rzecz innych ośrodków miejskich, jak również prototypowe komponenty, które mogą 
być podstawą dalszych badań i rozwoju, stymulowanych przez potrzeby poszczególnych 
ośrodków – użytkowników rozwiązania. Przetworzone dane uzyskane z wykorzystaniem 
USE4IoT były przedmiotem wykorzystania zarówno przez polskich, jak i zagranicznych 
partnerów konsorcjum i stały się podstawą różnorodnych opracowań naukowych. 

Interfejsem użytkownika dla trzech pierwszych obszarów użycia platformy jest dedykowana 
aplikacja mobilna, natomiast ostatni przypadek użycia jest realizowany z pomocą zestawu 
narzędzi stworzonych na potrzeby analiz dla Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) – 
jednostki miasta odpowiedzialnej za funkcjonowanie transportu publicznego. 
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Przygotowana w ramach projektu aplikacja mobilna pozwala na wyszukanie połączeń 
z uwzględnieniem rzeczywistych lokalizacji autobusów i tramwajów, w tym umożliwia 
wyznaczanie tras z uwzględnieniem alternatywnych form transportu – takich jak rower 
publiczny Veturilo. Jako dodatkowy parametr konfiguracji można wskazać planowanie 
podróży z wykorzystaniem niskopodłogowych form transportu i infrastruktury 
transportowej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Aplikacja 
udostępnia również w trybie on-line m.in. komunikaty publikowane przez Zarząd 
Transportu Miejskiego za pomocą kanałów RSS.

Istotnym elementem funkcjonalności aplikacji jest informowanie o potencjalnych odchyleniach 
od czasów rozkładowych. Po wyznaczeniu celu podróży użytkownik otrzymuje informacje 
o możliwych utrudnieniach. Co ważne, komunikaty te dotyczą jedynie wybranej trasy, przez 
co użytkownik jest informowany jedynie o istotnych z jego punktu widzenia wydarzeniach, 
co ogranicza liczbę komunikatów do niezbędnego minimum. Należy dodać, iż rekomendacje 
udostępniane przez aplikację podlegają ocenie użytkowników poprzez mechanizm ankiet, 
stanowiących kolejne źródło danych z perspektywy całości systemu.

RYSUNEK 23. Schemat pozyskiwania i analizy danych wielkoskalowych zastosowany 
w USE4IoT. 

Źródło: opracowanie własne.

W celu dostarczenia ww. funkcjonalności zbudowano platformę informatyczną USE4IoT, 
która pobiera dane zarówno z portalu otwartych danych miejskich m.st. Warszawy 
http://api.um.warszawa.pl, jak i z innych źródeł. Kluczowe zasoby danych wykorzystane 
w projekcie to:
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 > rozkłady jazdy – pobierane okresowo z systemów ZTM;
 > dane tekstowe: informacje o zmianach w rozkładach jazdy i innych ostrzeżeniach 

udostępniane przez ZTM z użyciem RSS, informacje z konta Twitter, prowadzonego 
przez ZTM oraz dane – zgłoszenia mieszkańców z platformy komunikacji z mieszkańcami 
19115 [System19115];

 > statystyki obciążenia stacji bazowych (ang. Base Transceiver Station, BTS) sieci telefonii 
komórkowej Orange Polska (ang. Public Land Mobile Network, PLMN).

Rys. 23. przedstawia sposób wykorzystania pozyskiwanych danych. Należy podkreślić, 
iż w architekturze systemu można wyodrębnić 3 obszary:

 > dane wejściowe i warstwa komponentów, służących ich pozyskiwaniu;
 > warstwa składowania danych – służąca archiwizacji danych źródłowych przez dowolnie 

długi okres. Zgodnie z postulatami architektury Lambda, składowanie danych jest 
realizowane równolegle z ich analizą. Pozwala to na uzyskiwanie wyników analiz on-
line z opóźnieniem rzędu pojedynczych sekund;

 > warstwa przetwarzania pozyskanych danych i wydobycia istotnych informacji, której 
towarzyszy warstwa składowania danych przetworzonych np. wykrytych zdarzeń 
opóźnień pojazdów. Dane przetworzone mogą mieć postać danych wielkoskalowych 
lub danych relacyjnych, składowanych w systemach relacyjnych baz danych RDBMS;

 > warstwa obsługi aplikacji mobilnej i udostępniania danych na potrzeby analiz służących 
planowaniu rozkładów jazdy.

RYSUNEK 24. Podsumowanie źródeł danych platformy USE4IoT, w tym źródła danych 
będących w dyspozycji Urzędu Miasta oraz źródeł zewnętrznych, wykorzystanych 
w projekcie. 

Źródło: opracowanie własne.
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Należy podkreślić, iż Urząd m.st. Warszawy posiada platformę udostępniającą informacje 
w modelu Open Data https://api.um.warszawa.pl. W platformie zarejestrowanych jest 
ponad 1700 użytkowników, którzy mają możliwość korzystania z około 250 zbiorów 
danych, z których część, np. lokalizacja tramwajów, publikowana jest w trybie on-line. 
Źródłem danych dla tej platformy są informacje przetwarzane w systemach wewnętrznych 
oraz dane z sieci sensorowych, np. z odbiorników GPS obecnych w pojazdach. Część 
danych przetwarzanych w projekcie VaVeL pochodzi z portalu danych otwartych 
i jest dostępna dla ogółu mieszkańców, w tym programistów tworzących innowacyjne 
aplikacje. W efekcie, dane przetwarzane w projekcie to dane dostawców zewnętrznych, 
dane dostępne w jednostkach miejskich niedostępne publicznie oraz dane otwarte, 
upublicznione za pośrednictwem platformy otwartych danych. Rozwiązanie to ilustruje 
złożoność współczesnych zaawansowanych systemów analitycznych. Rys. 24. 
podsumowuje źródła danych wykorzystane w ich projekcie, z uwzględnieniem stopnia 
ich otwarcia. 

2.2. Architektura systemu USE4IoT i komponenty składowe

Przetworzenie danych z licznych źródeł o różnych formatach i sposobie udostępnienia 
danych wymagało stworzenia grupy dedykowanych komponentów – modułów 
oprogramowania pozyskujących dane z poszczególnych systemów źródłowych. Rys. 25. 
przedstawia szczegółową architekturę platformy USE4IoT. Dane są pozyskiwane w trybie 
on-line i udostępniane jako strumień danych (np. lokalizacja tramwajów, autobusów, 
informacje z Twittera) lub pozyskiwane i udostępniane okresowo jako zbiory danych (np. 
raz na dobę: rozkłady jazdy). Pozyskane dane są składowane w Apache Hadoop, a dane 
strumieniowe kierowane do przetwarzania strumieniowego. 

Warstwa strumieniowa wykorzystuje silniki przetwarzania strumieni (ang. Stream 
Processing Engine, SPE) takie jak Apache Kafka, Apache Flink i Apache Spark. 
Z wykorzystaniem w/w silników stworzono w projekcie dedykowane aplikacje: 

 > Moduł Apache Flink służący do przetwarzania, łączenia danych i wykrywania zdarzeń 
związanych z położeniem pojazdów;

 > Moduł Apache Spark służący do przetwarzania danych tekstowych z systemu 19115, 
Twittera i RSS;

 > Moduły pobierania i przetwarzania danych tekstowych z RSS3 i RSS6.

Efektem przetwarzania strumieniowego jest m.in. scalenie odczytów lokalizacji 
z zapisami rozkładu jazdy i ustalenie na tej podstawie m.in. zgodności z planowanym 
harmonogramem pokonywania trasy, w tym ewentualnych opóźnień, jak również 
ustalenie przystanku końcowego, do którego zmierza dany pojazd. Również 
w trybie strumieniowym, a więc w czasie zbliżonym do rzeczywistego, są analizowane 
komunikaty tekstowe. Do zadań realizowanych przez moduły analizy strumieniowej 
należy też wykrywanie zdarzeń, takich jak opóźnienia pojazdów czy też zgrupowania 
zatrzymanych lub wolno poruszających się pojazdów. Wykrywane jest również 
zablokowanie linii tramwajowej. Wszystkie te zdarzenia są odnotowywane i na bieżąco 
prezentowane w aplikacji mobilnej.
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RYSUNEK 25. Architektura całości platformy USE4IoT. Kolorem niebieskim oznaczono 
źródła danych, zielonym – systemy i komponenty pozyskania i przekazywania danych, 
jasnoczerwonym – systemy składowania danych, żółtym – moduły analityczne 
i aplikacje klienckie, czerwonym – interfejsy udostępniania danych. 

Źródło: opracowanie własne.

Część danych podlega również analizie okresowej, z wykorzystaniem m.in. zadań 
MapReduce wykonywanych na platformie Hadoop70. Ważnym elementem platformy 
USE4IoT jest użycie otwartej platformy OpenTripPlanner (OTP) [OTP] do wyznaczania 
połączeń z wykorzystaniem różnorodnych środków transportu. Całość systemu 
prezentuje złożony przykład rozwiązania łączącego otwarte platformy Big Data (systemy 
fundacji Apache), dedykowane komponenty stworzone przez zespół Politechniki 
Warszawskiej i Orange Polska (np. komponenty pozyskiwania danych źródłowych, 

70 T. White, Hadoop. Kompletny przewodnik. Analiza i przechowywanie danych, Helion, 2015.
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moduły analizy strumieniowej), aplikację mobilną stworzoną przez Politechnikę 
Warszawską, jak również dedykowane platformy analityczne (OpenTripPlanner). 

W obszarze składowania danych możemy wyróżnić następujące rozwiązania:
 > zastosowanie HDFS (Hadoop Distributed File System) do składowania danych 

wielkoskalowych w postaci plików;
 > zastosowanie Apache HBase oraz hurtowni danych Apache Hive [Du, 2015] do 

składowania danych wielkoskalowych w postaci tabelarycznej umożliwiającej dodatkowo 
w przypadku Apache Hive wykonywanie kwerend z zastosowaniem języka SQL;

 > zastosowanie bazy relacyjnej i platformy RDBMS do przechowywania metadanych 
oraz danych aplikacji mobilnej;

 > zastosowanie pamięciowej bazy danych Redis do przechowywania powiadomień 
dedykowanych dla aplikacji mobilnej.

Każdy z ww. systemów jest wykorzystywany we właściwym dla siebie obszarze. 
Szczegółowa dyskusja obszarów użycia poszczególnych platform składowania i analizy 
danych wielkoskalowych jest przedmiotem osobnych monografii71. 

Przetwarzanie danych w ww. warstwach służy udostępnieniu wyników analiz za 
pośrednictwem warstwy ekspozycji danych oraz warstwy aplikacji. W tym ostatnim 
przypadku wyniki są prezentowane z użyciem aplikacji mobilnej Trip Planner oraz 
przygotowywane z wykorzystaniem zestawu narzędzi służących do realizacji czwartego 
przypadku użycia, czyli wspierania procesów planowania rozkładów jazdy.

3. Wybrane komponenty systemu USE4IoT

3.1. Strumieniowa analiza danych

Przetwarzanie strumieniowe72 stanowi dynamicznie rozwijający się obszar przetwarzania 
danych, ukierunkowany na ciągłe udostępnianie wyników analiz z opóźnieniem 
pojedynczych sekund lub nawet mniejszym. W celu zilustrowania modularnej architektury 
rozwiązania, poniżej zaprezentowane zostaną wybrane komponenty składowe 
stworzonej platformy, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania strumieniowego. 

Kluczowa dla działania systemu jest bieżąca analiza lokalizacji pojazdów. Kolejne odczyty 
lokalizacji pojazdów (autobusów i tramwajów) (1) pobierane są z portalu otwartych 
danych http://api.um.warszawa.pl przez dedykowany komponent źródła danych Apache 
Flume, a następnie (2) jako strumień danych są buforowane w Apache Kafka oraz (3) 
zapisywane są w formie plików w HDFS, zgodnie z rys. 26. Należy podkreślić, iż do 
zapisu i analizy przekazywane są w ciągu minuty73 dane co najmniej kilku odczytów 
lokalizacji dla każdego z pojazdów.

71 Np. W: M. Grover, T. Malaska, J. Seidman, G. Shapira, Hadoop Application Architectures. O’Reilly, 2015.
72 M. Kleppmann, Przetwarzanie danych w dużej skali: niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów, 
Helion, 2018.
73 Dokładna liczba rejestrowanych odczytów zależy od systemu monitorowania lokalizacji pojazdów, który dostarcza dane 
oraz od częstotliwości udostępniania aktualizacji lokalizacji przez ten system.
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RYSUNEK 26. Komponent pozyskiwania danych lokalizacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne.

Oddzielny moduł USE4IoT odpowiada za pobieranie i składowanie informacji o rozkładach 
jazdy. Dedykowana aplikacja Timetables downloader (1) pobiera raz na dobę rozkład jazdy 
autobusów i tramwajów z bazy danych ZTM i (2) zapisuje te dane w Apache Hadoop 
(HDFS) w formie plików w standardzie General Transit Feed Specification (GTFS) [GTFS].

Jednym z najważniejszych etapów procesu przetwarzania danych lokalizacyjnych 
pojazdów jest łączenie informacji o lokalizacji z rozkładami jazdy. Zgodnie z rys. 27. 
dokonuje tego dedykowana aplikacja Apache Flink, operująca na strumieniu danych 
lokalizacyjnych i wiążąca ten strumień z wcześniej pobranymi rozkładami jazdy. Efektem 
przetwarzania jest kolejny strumień tworzony w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
Bliższe szczegóły na temat tej fazy przetwarzania zawarto w pracy74. W efekcie 
lokalizacja pojazdu powiązana z rozkładem jest udostępniona z opóźnieniem mierzonym 
w sekundach w stosunku do pobrania danego odczytu lokalizacji z systemu ZTM.

RYSUNEK 27. Schemat działania aplikacji integrującej rozkład jazdy i strumień danych 
lokalizacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne.

74 M. Grzenda, K. Kwasiborska, T. Zaremba, Combining Stream Mining and Neural Networks for Short Term Delay 
Prediction, Int. Conf. on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Leon, Spain, Springer, 
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 649, s. 188-197, 2018.
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Odrębne strumienie danych stanowią strumienie komunikatów tekstowych o zmianach 
w rozkładach jazdy i awariach publikowane przez ZTM na stronie ztm.waw.pl oraz 
w postaci komunikatów RSS. Informacje o planowanych zmianach w rozkładach jazdy 
zawiera RSS3, natomiast RSS6 publikuje informacje o sytuacjach awaryjnych. Obie 
kategorie komunikatów są pobierane z ww. źródeł danych.

W kolejnym etapie dane strumienia komunikatów tekstowych są poddawane 
przetworzeniu, którego kluczowe założenia są przedstawione na rys. 28. W pierwszym 
kroku dane są pobierane z Apache Kafka przez dedykowane aplikacje, które następnie 
(1) pobierają strony ZTM zawierające szczegółowe informacje, poszerzające krótki tekst 
komunikatów i (2) analizują je, m.in. podejmując przypisanie informacji do konkretnych 
linii i przystanków. W efekcie przetworzona informacja o zmianie w rozkładzie jazdy lub 
zdarzeniach w systemie transportu publicznego jest (3) zapisywana do Apache Kafka 
lub (4) utrwalana w pamięciowej bazie danych Redis. W ten sposób informacje tekstowe 
są gotowe do wykorzystania i prezentacji przez aplikację mobilną w powiązaniu 
z połączeniami komunikacji miejskiej, których informacje te dotyczą – w przypadku 
informacji związanych z konkretnymi lokalizacjami.

RYSUNEK 28. Schemat integracji danych z RSS z dodatkową informacją dostępną 
w portalu internetowym ZTM w postaci dedykowanej podstrony. 

Źródło: opracowanie własne.

W podobny sposób jak dane z RSS3 i RSS6 są przetwarzane dane z aplikacji 19115, 
Twittera ZTM lub też RSS1 zawierającego aktualności publikowane przez ZTM.

Dane wynikowe zawarte w strumieniach wyjściowych w Apache Kafka są pobierane przez 
aplikację mobilną (moduł mobile application backend) oraz środowisko OpenTripPlanner 
w celu planowania podróży. Serwer OTP jest w efekcie zasilany następującymi danymi 
generowanymi automatycznie przez opisane powyżej moduły i komponenty:
1) zapisane w formacie GTFS aktualne rozkłady jazdy;
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2)  informacje udostępniane platformie OTP w trybie on-line, z użyciem protokołu GTFS-
RT. Na informacje te składają się:
a)  wykryte odstępstwa od rozkładu (opóźnienia, przyjazd przed czasem) dla 

poszczególnych pojazdów,
b)  informacje tekstowe o zdarzeniach i zmianach w rozkładach, powiązane 

z przystankami lub liniami komunikacji miejskiej;
3) mapy z zasobów OpenStreetMap [OSM];
4)  bieżąca dostępność rowerów miejskich w stacjach rowerów miejskich.

W efekcie OTP, wyznaczając sugerowane połączenia i dobór przesiadek oraz 
środków transportu, uwzględnia najnowsze dane rozkładowe, faktyczną lokalizację 
pojazdów oraz dostępność rowerów miejskich w powiązaniu z mapami danego 
terenu. Dodatkowo wyznaczone połączenia są opatrzone ewentualnymi, powiązanymi 
informacjami tekstowymi – w tym zakresie, w jakim dotyczą one poszukiwanego 
połączenia, np. o zmianie lokalizacji przystanku na trasie połączenia. Należy podkreślić, 
iż dzięki modularnej budowie rozwiązania i wydzieleniu wewnętrznych interfejsów 
przekazywania danych za pośrednictwem Apache Kafka, system USE4IoT może 
zostać z powodzeniem adaptowany do innych systemów źródłowych, w tym m.in. 
udostępniających informacje tekstowe, rozkłady lub lokalizację GPS w inny sposób niż 
w przypadku systemów m.st. Warszawy.

RYSUNEK 29. Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej – przykładowe ekrany. 

Źródło: opracowanie własne.

W efekcie, zgodnie z rys. 29., użytkownik aplikacji mobilnej może m.in. monitorować 
lokalizację pojazdów w okolicy, w której poszukuje połączenia, uzyskać informację 
o sugerowanych, dynamicznie dobieranych i modyfikowanych połączeniach, jak również 
zyskuje dostęp do najnowszych komunikatów – związanych z trasą połączenia, a na 
życzenie również wszystkich komunikatów. 
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Należy podkreślić, iż opisane powyżej komponenty, jak również funkcje aplikacji 
mobilnej, stanowią jedynie wybrane przykłady komponentów stworzonego systemu 
informatycznego oraz funkcjonalności aplikacji mobilnej.

4. Przykładowe wyniki analiz

4.1. Wizualizacja danych w trybie on-line

Jednym z efektów budowy opisywanego rozwiązania jest udostępnianie zarówno 
najnowszych dostępnych danych, jak i danych za dowolnie długi okres na potrzeby 
analiz i monitorowania funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej. W szczególności 
opisywane rozwiązanie umożliwia wizualną analizę danych w trybie online. Możliwa 
jest prezentacja lokalizacji autobusów i tramwajów, a także informacji o ich bieżących 
parametrach, takich jak najbliższy przystanek, prędkość czy też opóźnienie. Rys. 30 
przedstawia przykładową lokalizację poszczególnych pojazdów, wraz z kodowaną 
kolorem informacją o ich opóźnieniu (zielony - o czasie, żółty, pomarańczowy, czerwony 
- różne stopnie opóźnienia, niebieski - przed czasem).

RYSUNEK 30. Prezentacja danych lokalizacyjnych w środowisku Zeppelin 
(wykorzystano dane z dnia 27.09.2018).

Źródło: opracowanie własne.

Agregacja danych przestrzennych pozwala na identyfikację obszarów o znacznym 
skumulowanym opóźnieniu pojazdów. Dzięki temu można wykrywać lokalne problemy 
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w sieci transportu publicznego, a także uzyskać przegląd globalnej sytuacji w mieście. Na 
rys. 31. przedstawiono tzw. mapę cieplną (ang. heat map) opóźnień dla przykładowego 
okresu. W przedstawionym przypadku wyraźnie zarysowują się problemy dotyczące 
jednej z linii na Pradze Południe (obszar na wschodzie miasta), wskazujące na 
zablokowanie lub istotne spowolnienie ruchu, oraz punktowe miejsca powstawania 
opóźnień w centrum miasta.

RYSUNEK 31. Prezentacja skupisk opóźnień w dniu 27.09.2018 r. Kolorem czerwonym 
zaprezentowano lokalizacje, w których odnotowano istotne opóźnienia.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując globalny rozkład opóźnień w podziale na ich klasy (opóźnienia małe, 
średnie, duże, brak opóźnień, przed czasem), możemy również śledzić dynamikę zmian 
w punktualności transportu publicznego w dłuższym okresie. Przykładowo, rys. 32. 
pokazuje, jak stabilna przez długi czas frakcja pojazdów bez opóźnień (zielona linia) 
zaczyna regularnie spadać, poczynając od godziny 14.00. Jednocześnie możemy 
zauważyć, że przyczyną spadku jest wzrost liczby pojazdów z dużymi opóźnieniami 
względem rozkładu (czerwona linia), co może świadczyć o znacznych zewnętrznych 
utrudnieniach, np. zablokowaniu ruchu na jednej z kluczowych tras. Wizualizacje takie, 
jak zaprezentowane na rys. 30. i rys. 31., umożliwiają identyfikację lokalnych problemów, 
będących przyczyną globalnych trendów zaobserwowanych na rys. 32.
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RYSUNEK 32. Udział pojazdów punktualnych, odjeżdżających przed i po czasie 
w kolejnych godzinach 20.09.2018 r. 

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, wizualizacja danych online umożliwia nam pozyskiwanie informacji 
o poszczególnych pojazdach, ale także analizę globalnej sytuacji w systemie komunikacji 
– zarówno dla danego punktu czasu, w tym w najnowszych dostępnych danych, 
pozyskiwanych w trybie online, jak i trendów ujawniających się w dłuższym okresie.

4.2. Wsadowa analiza danych

Korzystając ze statystycznych danych operatora telefonii komórkowej Orange, można 
również przeprowadzić symulację zachowań pasażerów. W analizie założono, że 
podróżujący docierają na miejsce docelowe w godzinę po wyruszeniu z miejsca startu. 
W projekcie wykorzystano godzinne statystyki używania telefonów komórkowych 
i innych terminali mobilnych na terenie aglomeracji warszawskiej, aby określić, 
w których obszarach zwiększyła się, a w których zmniejszyła liczba powiązanych 
z nimi zdarzeń.

Opisana metoda pozwoliła oszacować liczbę osób opuszczających dany obszar lub 
przybywających do niego. Rys. 33. pokazuje sytuację 10.01.2017 r. o godzinie 17, gdy 
mieszkańcy Warszawy opuszczają centrum miasta i kierują się na obrzeża. Kolorem 
niebieskim zaznaczono obszary, na których zmniejszyła się liczba użytkowników 
telefonów komórkowych. Kolor czerwony oznacza wzrost liczby obserwacji. Uwagę 
zwraca wzrost aktywności w obszarach mieszkalnych dobrze skomunikowanych 
z miejscami pracy (linie metra, linie kolejowe) oraz położonych blisko centrum 
miasta. Przedstawiona analiza umożliwia ponadto identyfikację obszarów, w których 
obecność znacznej liczby mieszkańców nie wynika ( jeszcze) z danych meldunkowych, 
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czyli obszarów oddawanych do użytkowania inwestycji mieszkaniowych. Możliwe jest 
również ustalenie dla poszczególnych obszarów profili dobowych zmian aktywności 
abonentów. Profile takie są silnie skorelowane z obecnością mieszkańców i stanowią 
istotne dane źródłowe dla planowania systemu komunikacji miejskiej.

RYSUNEK 33. Obszary o rosnącej (kolor czerwony) i malejącej (kolor niebieski) 
aktywności abonentów telefonii komórkowej we wtorek 10.01.2017 r. o godz. 17.00. 

Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzone przez system dane pozwalają również na wykonanie dowolnych 
zapytań związanych z poszczególnymi obszarami. Jako przykład można podać 
możliwość identyfikacji kluczowych węzłów komunikacyjnych w godzinach 
porannych. Poniższa mapa (rys. 34) prezentuje wyniki analizy przeprowadzonej dla 
okresu pierwszego półrocza 2018 roku i okresu porannego szczytu w godzinach 
7:00-9:00. Detekcja węzłów komunikacyjnych polega na obliczeniu średniej liczby 
pojazdów zatrzymujących się na zespole przystanków. Wielkość średnicy symbolu 
jest proporcjonalna do liczby zaobserwowanych pojazdów. Przeprowadzona analiza 
wskazała zespoły przystanków: Centrum, Dworzec Centralny oraz Dworzec Wileński 
oraz m.in. węzły przesiadkowe w pobliżu stacji linii metra jako kluczowe węzły 
komunikacyjne w godzinach porannych.
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RYSUNEK 34. Zespoły przystanków o największej liczbie odnotowanych pojazdów. 
Analiza na podstawie danych pierwszego półrocza 2018 r. i okresu porannego szczytu 
w godzinach 7:00-9:00. 

Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzone dane pozwalają na określenie rozkładu godzinowego odjazdów dla 
dowolnego zespołu przystanków, jak również dla odcinka pomiędzy przystankami. 
Tabela 8. przedstawia te dane dla węzłów zdefiniowanych jako kluczowe w poprzedniej 
analizie. Tego typu analiza, realizowana na podstawie czasów rzeczywistych odjazdów, 
pozwala zidentyfikować ewentualne nadmierne skupienia pojazdów różnych linii lub 
nierównomierne skomunikowanie z użyciem jakiejkolwiek lub wybranej linii w wybranych 
okresach doby.
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TABELA 8. Rozkłady godzinowe dla zidentyfikowanych węzłów komunikacyjnych 
w godzinach porannych. Kolor zielony oznacza większą liczbę pojazdów. 

Źródło: opracowanie własne.
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Centrum 24 21 20 16 17 28 37 49 54 51 48 45 43

Dw. Centralny 42 42 35 27 23 31 37 48 54 52 47 44 42

Dw. Wileński 12 12 11 9 14 26 35 43 45 41 36 33 32

Metro 
Politechnika 6 6 4 3 5 16 24 31 35 32 29 29 28

Rondo 
Waszygtona 10 7 6 5 8 17 23 29 32 30 27 25 24

Wiatraczna 9 5 4 4 8 18 24 29 31 29 26 24 22

pl. Konstytucji 8 8 5 4 7 16 23 29 31 30 29 27 27

pl. Zawiszy 12 9 8 7 8 16 21 26 31 29 27 24 23

pl. Na Rozdrożu 3 3 1 1 3 15 22 27 29 27 24 23 23

Metro Ratusz 
Arsenał 5 4 4 3 8 16 21 26 28 27 25 23 22

Saska 6 6 5 4 6 14 22 27 29 25 22 20 20

Kijowska 6 6 7 6 8 16 22 26 28 28 25 22 21

Kino Femina 9 8 8 7 9 13 17 24 27 24 21 20 19

al. Zieleniecka 5 5 5 4 8 15 19 23 26 24 21 20 18

Muzeum 
Narodowe 8 5 4 3 6 13 17 23 26 23 21 19 19

Okopowa 3 2 2 2 5 13 18 24 26 23 20 19 17

al. Lotników 7 6 5 4 8 15 20 25 25 23 19 18 18

Krucza 10 7 6 5 7 13 18 23 25 24 22 21 20

pl. Bankowy 10 9 8 6 7 12 17 22 24 23 21 20 19

Woronicza 6 7 6 4 4 7 14 21 23 23 16 11 10

Rondo 
„Radosława” 6 6 5 4 6 12 16 21 23 21 20 18 18
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Przedstawione wyniki analiz stanowią jedynie ilustrację korzyści płynących z faktu 
gromadzenia bieżących informacji lokalizacyjnych pojazdów, w powiązaniu z rozkładami, 
jak również wykorzystania w analizach danych operatorów telefonii komórkowej. 
Na podstawie tak rozległego, potencjalnie wieloletniego zasobu danych, możliwe 
jest badanie efektywności działania transportu publicznego i jej wzrostu w wyniku 
różnorodnych podejmowanych działań, takich jak przebudowa sieci drogowej, rozwój 
aglomeracji, wydzielenie osobnych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej, budowa 
obiektów Park&Ride czy też rozwój sieci rowerów miejskich.

Ważną cechą stworzonego rozwiązania jest możliwość symulowania setek tysięcy 
połączeń między wybranymi punktami docelowymi podróży. W efekcie przed wdrożeniem 
np. nowego rozkładu jazdy możliwe jest porównanie czasów połączeń uzyskiwanych 
w symulowanych podróżach, realizowanych nie tylko z wykorzystaniem jednego, ale 
również wielu środków transportu, dobieranych automatycznie. Symulacje takie mogą 
być potencjalnie przeprowadzone również z wykorzystaniem danych rzeczywistych, 
obrazujących m.in. opóźnienia pojazdów i pozwolić na identyfikację kombinacji połączeń, 
dla których realny czas podróży istotnie różni się od wyznaczonego na podstawie analizy 
rozkładowych czasów odjazdu pojazdów koniecznych do zrealizowania połączenia.

5. Podsumowanie

Platformy pozyskiwania i przetwarzania danych wielkoskalowych umożliwiają 
gromadzenie i analizę dowolnych wolumenów danych przy zachowaniu ograniczonych 
kosztów. W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty budowy platformy USE4IoT, 
stworzonej w projekcie VaVeL w celu gromadzenia i analizy danych miejskich oraz 
udostępniania nowych usług mieszkańcom – użytkownikom rozwiązania. Platforma 
ta umożliwia gromadzenie dowolnie rozległych danych i może stanowić centralną 
platformę gromadzenia danych dla miast lub aglomeracji (ang. data lake). Stworzone 
rozwiązania łączą gotową architekturę z możliwością osadzania kolejnych komponentów 
realizujących dedykowane analizy i dostarczających nowe funkcje platformy. Możliwość 
ta została zweryfikowana w praktyce i jest potwierdzona użyciem danych będących 
wynikiem przetwarzania realizowanego przez USE4IoT przez konsorcjantów projektu 
VaVeL. W publikacjach75zostały zaprezentowane wybrane wyniki prac badawczych 
nad prototypami nowych algorytmów, metod i komponentów rozszerzających lub 
wykorzystujących stworzone w projekcie VaVeL rozwiązania. 

Rozwiązania stworzone w projekcie VaVeL, dostępne w postaci USE4IoT i prototypowych 
modułów analitycznych, w połączeniu z wiedzą ekspercką specjalistów urzędów miast, 

75 M. Grzenda, K. Kwasiborska, T. Zaremba, Combining Stream Mining and Neural Networks for Short Term Delay 
Prediction, Int. Conf. on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Leon, Spain, Springer, 
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 649, s. 188-197, 2018; M. Luckner, A. Rosłan, I. Krzemińska, J. 
Legierski, R. Kunicki, Clustering of Mobile Subscriber’s Location Statistics for Travel Demand Zones Diversity, IFIP 
International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management 2017; J. Epperlein, J. Legierski, 
M. Luckner, J. Marecek, R. Nair, The Use of Presence Data in Modelling Demand for Transportation, Mining Urban Data 
Workshop, The annual Association for Computing Machinery (ACM) Knowledge Discovery and Data mining conference 
(KDD 2018) London.
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przedsiębiorstw transportu publicznego i jednostek miejskich odpowiedzialnych za 
transport publiczny mogą przyczynić się do istotnej poprawy funkcjonowania złożonych 
systemów, jakie stanowią współczesne systemy transportu publicznego. Zakończenie 
projektu VaVeL oznacza finalizację prac badawczo-rozwojowych. W przyszłości 
możliwe jest przejście od już zrealizowanego testowego uruchomienia platformy 
USE4IoT w infrastrukturze Urzędu m.st. Warszawy do uruchomienia produkcyjnego. 
Twórcy platformy planują również działania zmierzające do jej wykorzystania przy 
realizacji zróżnicowanych wymagań poszczególnych ośrodków miejskich, w tym 
zarówno do prac o charakterze badawczym, jak i wdrożeniowym. Modularna budowa 
platformy stanowi właściwą podstawę dla takich działań.

notki biograficzne

dr hab. inż. Maciej Grzenda. Profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Matematyki 
i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się 
metodami wstępnego przetwarzania danych oraz zastosowaniami przemysłowymi metod 
uczenia maszynowego i zaawansowanej analizy danych. Jest autorem lub współautorem 
ponad pięćdziesięciu publikacji oraz członkiem komitetów programowych konferencji 
międzynarodowych. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Programowej Kierunku 
Inżynieria i Analiza Danych – nowego kierunku studiów w obszarze Data Science, 
uruchomionego przez Wydział. Inicjował, przygotowywał i prowadził projekty badawczo-
rozwojowe, w tym projekty międzynarodowe (np. H2020) oraz projekty realizowane dla 
przedsiębiorstw. Jest autorem wykładów w języku polskim i angielskim poświęconych 
m.in. systemom Baz Danych oraz platformom Big Data.

mgr inż. Robert Kunicki, Główny Specjalista w Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. 
Warszawy. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Realizuje studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka na 
Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się analizą, 
projektowaniem i budową systemów informatycznych. Uczestniczył w kilkudziesięciu 
projektach wdrożeń systemów wspierających procesy wewnętrzne organizacji. W 2015 
r. brał udział w projekcie budowy platformy udostępniającej informacje w modelu Open 
Data. Interesuje się przetwarzaniem i analizą danych.

dr inż. Jarosław Legierski, Ekspert R&D w Orange Polska S.A., IoT i Zaawansowane 
Technologie. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
na Politechnice Łódzkiej ze specjalnością Elektronika i Telekomunikacja. Od 1998 roku 
związany w branżą telekomunikacyjną. Jego zainteresowania obejmują projektowanie 
i wdrażanie wysoko skalowalnych, rozproszonych systemów informatycznych, integrację 
systemów z domeny telekomunikacji i IT, projektowanie aplikacji i usług korzystających 
z API, opracowywanie koncepcji nowych API, kwestie ekspozycji danych w modelu Open 
Data i Open Big Data oraz przetwarzania danych z użyciem mechanizmów strumieniowych 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego w systemach Big Data.
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dr inż. Marcin Luckner pracuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki. 
W 2010 roku uzyskał stopień doktora nadany przez Instytut Badań Systemowych PAN. 
Zajmuje się rozpoznawaniem wzorców, sztuczną inteligencją i ich zastosowaniami, 
w szczególności do wykrywania anomalii. Jest autorem ponad 40 prac naukowych. 
Prowadzi prace badawczo-rozwojowe dla biznesu z ramienia Ośrodka Badań dla Biznesu 
na wydziale MiNI. Posiada wdrożenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych 
z sieci komórkowych.
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