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1. Streszczenie 
Działania podjęte w ramach przeprowadzonego badania mają umożliwić dokonanie ewaluacji 
ex post (w szczególności uwzględniając wpływ interwencji w ramach III i IV osi priorytetowej 
POIiŚ 2014–2020), mając na uwadze zapisane cele szczegółowe Programu w zakresie: 

o oceny zmian płynności ruchu drogowego w miastach (kongestia, czas przejazdu, koszty 
eksploatacyjne);  

o oceny dostępności komunikacyjnej głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 
poprzez powiązanie ich siecią dróg ekspresowych i autostrad również w kontekście 
polityki transportowej programowanej po 2020 r. 

o analizy przestrzennej rozwoju sieci połączeń drogowych w miastach pod kątem 
spójności i komplementarności inwestycji realizowanych z POIiŚ 2014–2020 (w tym 
komplementarności międzygałęziowej POIiŚ – drogi, kolej, transport miejski);  

o analizy efektywności netto wpływu inwestycji transportowych w ramach III i IV osi 
priorytetowej POIiŚ 2014–2020 na skrócenie czasu przejazdu w mieście oraz pomiędzy 
miastami wojewódzkimi oraz czas zwrotu kosztów inwestycji;  

o oceny wpływu inwestycji transportowych z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 
na stworzenie sieci sprawnych połączeń transportowych, służących intensyfikacji 
wymiany handlowej na jednolitym rynku za pomocą pogłębionych analiz 
w połączeniach międzynarodowych;  

o oceny wpływu inwestycji realizowanych w ramach III i IV osi priorytetowej na 
zrównoważony rozwój regionu/kraju;  

o oceny wpływu inwestycji transportowych z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 
na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach (w kontekście liczby rannych, 
liczby zabitych, liczby zdarzeń drogowych, przewozu ładunków niebezpiecznych). 

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie przebiegu badania pilotażowego, przeprowadzonego 
dla dwóch inwestycji drogowych, realizowanych w Poznaniu i na terenie Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Wyniki uzyskane w trakcie pilotażu zostaną zaktualizowane i pogłębione 
podczas dokonywania oceny ex post POIiŚ 2014–2020. 
W warstwie metodologicznej celem badania było:  
 wyselekcjonowanie najbardziej skutecznych i przydatnych metod do oceny wpływu działań 

podejmowanych w ramach III i IV osi POIiŚ na poprawę dostępności drogowej i obciążenie 
ruchem w miastach, 

 opracowanie i przetestowanie narzędzi pomiarowych odpowiadających zakresowi i celom 
przyszłego badania ewaluacyjnego,  

 określenie trudności związanych z ich realizacją podczas pilotażu. 
W warstwie poznawczej celem badania było dokonanie pomiarów wejściowych w dwóch 
miastach według opracowanej metodologii, z wyliczeniem wartości bazowych wskaźników 
oraz ich interpretacją, przeprowadzoną pod kątem oceny stopnia realizacji celów interwencji 
założonych dla III i IV osi priorytetowej. Przeprowadzono ponadto szczegółową analizę danych 
statystycznych, gromadzonych przez inne podmioty. 
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Badania zostały przeprowadzone przy zastosowaniu triangulacji metod z uwzględnieniem 
postawionych celów i pytań badawczych. Wykorzystane metody to: 
 komputerowa metoda modelowania ruchu drogowego, 
 metoda badań opinii respondentów, 
 metoda pomiaru ruchu samochodowego, 
 metoda analizy kosztów i korzyści, 
 metoda analiz przestrzennych, 
 metoda pomiaru syntetycznego opierająca się na analizie dynamiki zjawisk, rangowaniu 

i ocenie wartości statystyk pozycyjnych, 
 metoda desk research polegająca na analizie i przetwarzaniu danych zastałych 

gromadzonych przez podmioty zewnętrze. 
Poza wynikami własnych badań i analiz, istotnym źródłem informacji okazały się dane 
pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków 
i Kolizji. Produkty badania obejmują: 
 studium wykonalności przyjętej metody badawczej (załącznik 7.1), 
 zbiorcze zestawienie wyników badań opinii respondentów oraz cztery odrębne 

kwestionariusze wywiadu wykorzystane do ich pomiaru (załącznik 7.2)1, 
 wideorejestrację analizowanych inwestycji drogowych (załącznik 7.3), 
 arkusze obliczeniowe AKK metody i narzędzia badawcze (załącznik 7.4), 
 bazę danych pomiaru ruchu drogowego w wybranych punktach nowopowstałej 

infrastruktury drogowej (załącznik 7.5). 
Zgodnie z założeniami Programu POIiŚ, problematykę merytoryczną raportu, obejmującą 
swoim zakresem odpowiedzi na czternaście pytań badawczych, stanowi pięć zagadnień 
odnoszących się do: (1) rozkładu i warunków ruchu, (2) bezpieczeństwa ruchu drogowego, (3) 
ekonomicznych kosztów ruchu, (4) aktywizacji gospodarczej otoczenia trasy oraz rozwoju 
zrównoważonego (5). Analiza każdego z pięciu obszarów badawczych jest niezbędna 
w przypadku dokonywania ewaluacji ex post inwestycji drogowych. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach pierwszego zagadnienia rozkład i warunki ruchu 
obejmują cztery aspekty oddziaływania inwestycji drogowej na: skrócenie czasu przejazdu na 
poziomie miasta/regionu/kraju, rozbudowę sieci transportowej, płynność ruchu i zmianę 
przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego, poprawę dostępności 
komunikacyjnej miast oraz na obszar oddziaływania inwestycji drogowej. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia bezpieczeństwo ruchu drogowego 
obejmują dwa aspekty oddziaływania inwestycji drogowej: na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz na zmianę bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego w mieście. W ramach badania uzyskano dane wynikowe pozwalające pozytywnie 

                                                 
1 Główne wyniki badań oraz ich interpretację przedstawiono w podrozdziałach: 4.2, 4.4 oraz 4.5. Przeprowadzona 
analiza udokumentowana jest źródłowo w postaci 4 tabel oraz 19 rysunków. Rozkład odpowiedzi respondentów 
na wszystkie pytania badawcze zamieszczono w załączniku 7.2.5. 
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zweryfikować przetestowane metody i narzędzia badawcze z punktu widzenia ich ponownego 
wykorzystania w ramach ewaluacji ex post.  
Dla ewaluacji ekonomicznego wpływu inwestycji drogowych na koszty ruchu (w tym efekt 
netto), wyniki pilotażu wskazują na konieczność korekty uprzednio sugerowanej metodyki, 
w kierunku jej uproszczenia i dostosowania do możliwości pozyskiwania danych 
szczegółowych. Wydaje się istotne uwzględnienie nowych technologii pomiarowych, które 
w warunkach krajowych nie były szerzej wykorzystywane. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia aktywizacji gospodarczej obejmują 
ocenę oddziaływania nowopowstałej drogi na różne obszary aktywności gospodarczej 
otoczenia trasy, w tym analizę zmian, jakie zaszły w aktywności inwestycyjnej oraz 
produktywności działających tam podmiotów. Podstawę analizy stanowią materiały 
zgromadzone podczas badań kwestionariuszowych zrealizowanych wśród trzech grup 
podmiotów gospodarczych oraz dane pochodzące z pomiarów natężenia ruchu drogowego. 
Ważny materiał empiryczny stanowią źródła finasowania inwestycji oraz dane pochodzące 
z BDL Głównego Urzędu Statystycznego. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia rozwój zrównoważony obejmują cztery 
aspekty oddziaływania inwestycji drogowej: na środowisko (z uwzględnieniem emisji 
transportowych i hałasu drogowego), na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu 
transportu, przestrzenne procesy urbanizacyjne i na przeciwdziałanie, powodowanemu 
ograniczoną mobilnością, wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ubogich. 
Zaproponowano i przetestowano narzędzia badawcze w tych zakresach. 
Ważną część metodologii badania stanowią instrumenty pomiaru oddziaływań inwestycji 
drogowych, które zasadzają się na trzech podstawowych metodach, tj.: analizie dynamiki 
zjawisk, metodach rangowania i ocenie wartości statystyk pozycyjnych oraz ich wzajemnej 
relacji. Unikatowość metody polega na sposobie doboru zmiennych do analizy oraz na sposobie 
doboru jednostek do badania. Kluczowym założeniem proponowanych metod jest zapewnienie 
porównywalności wyników i możliwości dokonania obliczeń dla wszystkich lokalizacji 
w kraju. Dodatkowo kierowano się niskim kosztem pozyskania danych, relatywnie niskim 
kosztem monitorowania i aktualizacji oraz relatywnie szybkim i efektywnym pomiarem. 
Podejście badawcze wymaga ujęcia problemu z szerszej perspektywy czasu, co jednak pozwala 
uniknąć przypadkowych wniosków, wynikających z oddziaływań zewnętrznych. Ideą analizy 
jest wykrycie zależności pomiędzy zmianą a powstaniem infrastruktury. Pomiar próbny, 
dokonany dla S19 w Lublinie oraz DK92 w Poznaniu pokazuje użyteczność metod: udało się 
wykazać wyraźne zmiany skorelowane z momentem rozpoczęcia okresu operacyjnego obydwu 
inwestycji. 

Głównie wnioski i rekomendacje metodologiczne 
 W wyniku przeprowadzonego pilotażu ustalono rekomendowane do ewaluacji ex post 

narzędzia badawcze, mierniki i wskaźniki, pozwalające na ocenę wpływu inwestycji na 
skrócenie czasu przejazdu w mieście, jak również między miastami wojewódzkimi 
(regionu) i w skali kraju. Wzięto również pod uwagę wpływ interwencji na rozbudowę sieci 
transportowej, poprawę płynności ruchu, zmiany przepustowości w miejscach 
o największym natężeniu ruchu drogowego z uwzględnieniem funkcjonalności rozwiązań 
technologii ITS. Przetestowane narzędzia mogą stanowić miarodajne i kompleksowe źródło 
danych na temat obszaru oddziaływania infrastruktury drogowej oraz jej wpływu na 
poprawę dostępności komunikacyjnej miast. 
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 Uzyskane w ramach pilotażu wyniki badań na temat ekonomicznego wpływu inwestycji 
drogowych na koszty ruchu (w tym efekt netto) pozwalają na pozytywną ocenę 
zastosowanej metodyki z punktu widzenia jej ponownego wykorzystania w ramach 
ewaluacji ex post. W praktyce wymaga to przeprowadzenia tzw. analizy obszarowej ruchu 
i wiąże się z koniecznością uwzględnienia w ocenie efektu netto danych wejściowych, 
opisujących ruch drogowy (pracę przewozową), zebranych dla analizowanego obszaru 
(aglomeracji, województwa lub kraju). W tym zakresie podstawowym źródłem 
pozyskanych danych są sieciowe/obszarowe modele ruchu. 

 Zaproponowane narzędzia badawcze, mierniki i wskaźniki skrócenia czasu przejazdu 
w mieście, jak również między miastami wojewódzkimi i w skali kraju oraz wskaźniki 
czasu zwrotu kosztów inwestycji drogowych, są wystarczające do przeprowadzenia 
ewaluacji ex post w zakresie kosztów ruchu, w tym dla określenia efektu netto inwestycji 
transportowych, zrealizowanych w ramach III i IV osi priorytetowej PO IiS 2014–2020, 
przy wykorzystaniu analiz kosztów i korzyści ekonomicznych ruchu (na przykładzie dwóch 
wytypowanych lokalizacji projektów drogowych – Poznań, Lublin). 

 W wyniku przeprowadzonego pilotażu określono niezbędne do ewaluacji ex post narzędzia 
badawcze, mierniki i wskaźniki wypadków drogowych, pozwalające na ocenę wpływu 
inwestycji drogowych na poziom brd, zarówno w skali mikro, jak i  makro, bez względu na 
to, jaką kategorię (funkcję) pełni droga w sieci drogowej i jaką posiada klasę (parametry 
techniczne). 

 Na podstawie badań pilotażowych zdefiniowano rekomendowane do ewaluacji ex post 
metody badawcze oraz mierniki, pozwalające na ocenę wpływu inwestycji drogowej na 
aktywność gospodarczą oraz zmiany w produktywności przedsiębiorstw. 

 W wyniku przeprowadzonego pilotażu ustalono niezbędny do ewaluacji ex post zestaw 
narzędzi badawczych i mierników, pozwalających na ocenę wpływu inwestycji drogowej 
na rozwój zrównoważony w aspekcie poprawy stanu środowiska miejskiego, rozwoju 
systemu transportu miejskiego oraz przeciwdziałania zjawiskom „rozlewania się miast” 
i wykluczenia społecznego osób o ograniczonej mobilności. 

 Planując badanie ex post należy oprzeć się zarówno na zaktualizowanym modelu ruchu 
GDDKiA, jak i na wynikach GPR 2020, które powinny być wykorzystane do kalibracji 
stosowanych modeli.  

 Istotne jest wykonanie pomiarów nasilenia i struktury ruchu w węzłach nowo powstałej 
infrastruktury w celu kalibracji modeli ruchu i ich obowiązkowej walidacji, zarówno 
w odniesieniu do natężenia, jak i struktury ruchu. 

 Istotny dla jakości uzyskanych danych jest termin realizacji poszczególnych badań. Należy 
wziąć pod uwagę metodykę badań ruchu przyjętą dla GPR (odpowiednie okresy w roku). 

 Studia wykonalności zakładają, że inwestycja funkcjonuje w warunkach płynnego 
przepływu ruchu do/z kolejnych odcinków sieci drogowej. Dla wybranych do badania 
inwestycji należy sprawdzić, czy są one odpowiednio skomunikowane z siecią drogową. 
Jeżeli występują braki w infrastrukturze, remonty powiązanych odcinków itp. może to 
istotnie zaburzać wyniki badań. 

 Pomimo większych kosztów rekomenduje się zastosowanie metody PAPI zamiast CAWI, 
w celu zwiększenia jakości pozyskiwanych danych. Badania ankietowe muszą być 
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przeprowadzone po okresie karencji od oddania inwestycji. Sugerowany jest 2–3 letni 
okres. 

 W przypadku ankietyzacji przedstawicieli transportu zbiorowego zalecana jest realizacja 
badania z zastosowaniem techniki PAPI, zarówno na poziomie osób zarządzających 
przedsiębiorstwami, jak i opinii kierowców autobusów obsługujących przejazdy na trasie 
nowej inwestycji, co pozwoli na zgromadzenie bardziej licznego zbioru danych i uzyskanie 
pełniejszych informacji w przedmiotowym zakresie badań. Ze względu na ogólnie 
niewielką liczbą tego typu usługodawców, rekomenduje się podjęcie realizacji badań 
wyczerpujących (na całej populacji dla danego obszaru).  

 Pozyskiwanie danych lokalnych z gmin obarczone jest dużą pracochłonnością i dużym 
zróżnicowaniem w jakości dostarczonego materiału badawczego – w konsekwencji 
brakiem możliwości porównywania danych pomiędzy poszczególnymi obszarami. 
Szczególnie ważne dla badania ex post są wyniki analizy danych pozyskanych od jednostek 
terenowych, które uprawniają do zaproponowania Banku Danych Lokalnych (BDL) jako 
podstawowego źródła danych ilościowych. 

 Analiza danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna być prowadzona 
na podstawie danych źródłowych, zawartych w policyjnej bazie o wypadkach i kolizjach 
drogowych (SEWiK). W przypadku konieczności przeprowadzania ewaluacji ex post dla 
całego kraju, czy też inwestycji przebiegającej przez teren jednego lub kilku województw, 
należy uzyskiwać te dane z właściwych komend wojewódzkich Policji. 

 Dane z banków danych o wypadkach i kolizjach drogowych prowadzonych przez 
właściwego zarządcę drogi (gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych) 
powinny zawierać co najmniej: rodzaj, skutki i lokalizację zdarzeń oraz przyczyny 
i sprawców. Wskazanym byłoby udostępnienie graficznego odwzorowania zdarzeń 
drogowych zaistniałych na badanym fragmencie drogi. 

 
Wnioski i rekomendacje merytoryczne: 
Badania pilotażowe przeprowadzone zostały dla dwóch inwestycji drogowych wybranych 
z listy projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działań 3.1, 4.1 
i 4.2 POIiŚ: 

o umowa nr POIS.04.02.00-00-0035/16-00, Poprawa warunków komunikacyjnych 
w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu, 

o umowy nr POIS.03.01.00-00-0010/15-00, Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – 
Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin. 

 Przeprowadzone badania wskazują, że inwestycje w Poznaniu i w Lublinie wpłynęły na 
skrócenie czasu przejazdu oraz na zwiększenie prędkości średnich pojazdów, przy 
uwzględnieniu w modelu ruchu wszystkich wymaganych aspektów badawczych.  
o Dla obliczeń oszczędności czasu przejazdu, średnioważone skrócenie średniego czasu 

przejazdu pomiędzy Lublinem a sąsiednimi miastami wojewódzkimi wyniosło: {suma 
pojmin. z/do Lublina [W0] – suma pojmin. z/do Lublina [W1]} / suma jazd z/do 
Lublina = 11,94 [min.]. Dla obliczeń oszczędności czasu przejazdu, średnioważone 
skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy wszystkimi miastami wojewódzkimi 
w regionie woj. lubelskiego, wyniosło: {suma pojmin ogółem [W0] – suma pojmin. 
ogółem [W1]} / suma jazd ogółem = 8,21 [min.]. W przypadku aglomeracji 
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poznańskiej, średnioważone skrócenie średniego czasu przejazdu wyniosło: {suma pojh 
[W0] – suma pojh [W1]} *60 / suma przejazdów w dobie = 0,05 [min.]. 

o W ramach badań rozkładu i warunków ruchu pod kątem określenia obszaru 
oddziaływania inwestycji drogowych przy wykorzystaniu modeli ruchu, wprowadzono 
procedury oparte na metodzie spektrum oraz sieci różnicowej. W przypadku określenia 
zasięgu oddziaływania inwestycji na podstawie spektrum analizuje się wielkość potoku 
(grubość wstęgi) związanego z odcinkami inwestycji. Metoda ta nie wymaga wariantu 
bezinwestycyjnego. Na podstawie tej analizy można określić zasięg oddziaływania 
inwestycji na powiaty. W przypadku określenia zasięgu oddziaływania inwestycji na 
podstawie sieci różnicowej analizuje się odcinki, na których występują największe 
różnice w potokach ruchu niezależnie in plus czy in minus. Ta metoda wymaga 
wykonania wariantu bezinwestycyjnego. 

o Dla obszaru aglomeracyjnego obliczono średni czas jazdy, zdefiniowany jako skrócenie 
czasu podróży (jazd) ruchu samochodowego, związanego z wlotami dróg krajowych do 
aglomeracji. Z obszaru modelu MIRAP, wprowadzono ograniczenia do ruchu 
pojawiającego się na wlotach i wylotach dróg krajowych na granicy aglomeracji 
poznańskiej. Takie podejście dało większe różnice. W pierwszej kolejności 
przefiltrowano ruch samochodowy tak, by ograniczyć go do ruchu pojawiającego się na 
wlotach/wylotach dróg krajowych. Następnie z modelu wyciągnięto wielkość pracy 
transportowej tego ruchu w pojh. równą 1044 pojh. oraz liczbę jazd równą 4201. 
Z ilorazu średni czas jazdy wyniósł 14,9 min. Tak wyliczony średni czas jazdy służy do 
wyliczenia zdefiniowanego w ramach badań wskaźnika ewaluacyjnego. 

 Przed zastosowaniem istniejących modeli ruchu należy przeprowadzić ich aktualizacje 
w celu odwzorowania rzeczywistego natężenia ruchu generowanego przez nowe 
inwestycje. Ogólnie ruch na nowych inwestycjach jest niedoszacowany (o 15–38% dla 
inwestycji badanych w pilotażu). 

 Modelowanie struktury ruchu (pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy itd.) 
stosowane w estymacjach ruchu w studiach wykonalności istotnie odbiega od danych 
pozyskanych w terenie. W analizowanych w ramach pilotażu przypadkach różnice 
wyniosły od 15% zakładanego ruchu (tj. siedmiokrotnie mniej niż estymacja) do 258% 
zakładanego ruchu, powstaje więc pytanie o jakość stosowanych w procesie planowania 
narzędzi i metod.  

 Przeprowadzone w ramach pilotażu badania efektu netto analizowanych obszarów 
wskazują na osiągnięcie części zakładanych wskaźników w stopniu większym niż 
zakładane analogiczne wskaźniki prognozowane na etapie sporządzania analiz ex ante. 
Przykładowo – dla obliczeń okresu zwrotu inwestycji, w przypadku lubelskiego obszaru 
badań, zakładany na etapie analizy ex ante wynosił 4,1 roku, natomiast obecnie 
(z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów inwestycji oraz aktualnych jednostkowych 
kosztów ruchu) oszacowany został na ok. 3,1 roku. Z kolei w przypadku poznańskim 
(aglomeracyjnym obszarze badań) również odnotowano skrócenie tego okresu – 
z zaplanowanych 5,9 roku do okresu wynoszącego 4,9 roku. 

 Przeprowadzone badania wskazują, że zarówno inwestycja w Poznaniu jak i w Lublinie 
wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku Poznania 
(zakończony I etap inwestycji na drodze DK92), wymiernym wskaźnikiem poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zmniejszenie liczby kolizji o 54,3% , natomiast 
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wskaźnik liczby wypadków drogowych przypadających na 100 000 mieszkańców na 
badanym odcinku drogi nie uległ zmianie. W Lublinie, po oddaniu badanego odcinka drogi 
S19, stan brd na dawnym przebiegu drogi w granicach administracyjnych miasta znacznie 
się poprawił. Liczba wypadków zmniejszyła się o 74%, zabitych o 50%, i rannych o 77,8%, 
natomiast wskaźnik liczby wypadków drogowych przypadających na 100 000 
mieszkańców na badanym odcinku drogi DK19 w okresie dwóch lat przed inwestycją 
wyniósł 4,55, a w dwa lata po oddaniu inwestycji – 1,19. Pełna ocena inwestycji w Poznaniu 
może nastąpić dopiero po zakończeniu ostatniego, III etapu (ocenie podlegał zakończony 
I etap inwestycji). 

 Wpływ inwestycji drogowych na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw jest widoczny 
głównie w krótszych czasach przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że 28% przedsiębiorstw z Poznania oraz 19% 
podmiotów gospodarczych z Lublina przypisuje inwestycji pozytywny wpływ na roczne 
wyniki finansowe. Wysoki poziom aktywności gospodarczej otoczenia trasy dobrze 
obrazują wyniki pomiaru ruchu drogowego wskazujące na duże obciążenie, w tym ruchu 
pojazdów dostawczych. W przypadku S19 poziom realizacji prognozy wyniósł 170%, a dla 
DK92 – 154%.  

 Analizowane inwestycje drogowe w Poznaniu i Lublinie przyczyniają się w znacznym 
stopniu do rozwoju zintegrowanego systemu transportu w obu miastach, stanowiąc istotne 
uzupełnienie i poprawę funkcjonowania sieci drogowej oraz układu tras autobusowych, 
polepszając jednocześnie dostępność komunikacyjną dworca kolejowego i lotniska. 

 Wpływ realizowanych inwestycji drogowych na stan środowiska określają  okresowo 
aktualizowane mapy hałasu drogowego oraz dostępne bezpłatnie dane z miejskich stacji 
pomiarowych GIOŚ, obejmujące pomiary stężeń w powietrzu wszystkich głównych 
zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych, ozonu 
i benzenu. 

 Istotną kwestią jest finansowanie infrastruktury transportowej, gdzie w sytuacji 
ograniczonych zasobów finansowych państwa Partnerstwa Publiczno-Prywatne mogą 
stanowić instrument zasilenia finansów publicznych, zatem rekomendowane jest 
stosowanie alternatywnych źródeł finansowania, w tym w modelu hybrydowym, 
tj. łączącym środki funduszy UE z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. 
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1. Abstract 

Main methodological conclusions and recommendations 

Measures taken within the framework of the conducted study are to enable ex-post evaluation 
(in particular taking into account the impact of intervention within the framework of priority 
axis III and IV of OP I&E 2014–2020), bearing in mind the recorded detailed objectives of the 
Programme within the scope of: 

o assessment of changes in road traffic flow in cities (congestion, travel time, operating 
costs);  

o evaluation of the communication accessibility of the main economic centres in Poland 
by connecting them with the network of expressways and motorways also in the context 
of the programme transport policy after 2020, 

o spatial analysis of the development of the road connection network in cities in terms of 
cohesion and complementarity of investment projects implemented within OP I&E 
2014-2020 (including inter-branch complementarity of OP I&E – roads, railways, urban 
transport),  

o analysis of net effectiveness of the impact of transport investment projects within the 
framework of priority axis III I and IV of the OP I&E 2014–2020 on shortening travel 
time in the city and between capital cities of provinces and the time of return on 
investment;  

o assessment of the impact of transport investment projects within the framework of 
Priority Axis III and IV of OP I&E 2014–2020 on the creation of a network of efficient 
transport connections, serving the intensification of trade on the single market through 
in-depth analyses of international connections;  

o assessment of the impact of investment projects implemented under priority axis III and 
IV on the sustainable development of the region/country;  

o evaluation of the impact of transport investment projects from Priority Axis III and IV 
of OP I&E 2014–2020 on the improvement of road traffic safety in cities (in the context 
of the number of injured, the number of fatalities, the number of road incidents, the 
transport of hazardous cargo). 

This report is a summary of the pilot study conducted for two road investment projects in 
Poznań and the Lublin Functional Area. The results obtained during the pilot study will be 
updated and deepened during the ex-post evaluation of OP I&E 2014–2020. 
The aim of the study was to select the most effective and useful methods to assess the impact 
of measures taken under Axis III and Axis IV of the Operational Programme Infrastructure and 
Environment on improving road accessibility and traffic congestion in cities, to develop and 
test measurement tools corresponding to the scope and objectives of the future evaluation study, 
and to identify difficulties related to their implementation during the pilot study. 
In the cognitive layer, the aim of the study was: to make input measurements in two cities 
according to the developed methodology, with the calculation of baseline values of indicators 
and their interpretation, carried out in order to assess the degree of implementation of 
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intervention objectives assumed for Priority Axis III and IV. Moreover, a detailed analysis of 
statistical data collected by other entities was carried out. 
The research was carried out with the use of triangulation of methods, taking into account the 
set objectives and research questions. The methods used include: 
 computer method of road traffic modelling, 
 respondent opinion polling method, 
 vehicle traffic measurement method, 
 cost and benefit analysis method, 
 spatial analysis method, 
 method of synthetic measurement based on the analysis of phenomenon dynamics, ranking 

and evaluation of positional statistics values  
 desk research method based on analysis and processing of data collected by external entities.  
Apart from the results of our own studies and analyses, data obtained from the Central Statistical 
Office's Local Data Bank and the Police Accident and Collision Records System proved to be 
an important source of information. The products of the survey include: 
 feasibility study of the adopted research method (appendix 7.1), 
 a summary of the respondent survey results and four separate interview questionnaires used 

to measure them (appendix 7.2)2 
 video recording of analysed road investment projects (appendix 7.3), 
 cost and benefit calculation sheets, research methods and tools (appendix 7.4), 
 database of road traffic measurement in selected points of the newly created road 

infrastructure (appendix 7.5), 
In accordance with the assumptions of the OP I&E Programme, the substantive issues of the 
report, including the answers to fourteen research questions, are five issues relating to: 
(1) traffic distribution and conditions, (2) road safety, (3) economic traffic costs, (4) economic 
activation of the route environment and sustainable development (5). The analysis of each of 
the five research areas is necessary in the case of ex post evaluation of road investment projects. 
The results of research conducted within the first issue of traffic distribution and conditions 
cover four aspects of the road investment project’s environmental impact: reduction of travel 
time at the city/region/country level, development of the transport network, traffic flow and 
change of throughput capacity in places with the highest road traffic intensity, improvement of 
transport accessibility in cities and the area affected by the road investment project. 
The results of the research conducted within the framework of the road traffic safety issue 
include two aspects of the impact of a road investment project: on the improvement of the safety 
of road traffic participants and on the change of the safety of road traffic users in the city. The 
research has produced results that allow to positively verify the tested research methods and 
tools from the point of view of their reuse in the ex post evaluation.  
                                                 
2 The main results of the studies and their interpretation are presented in subchapters: 4.2, 4.4 and 4.5. The analysis 
is documented in the source form, as 4 tables and 19 drawings. The distribution of respondents' answers to all 
research questions is presented in appendix 7.2.5. 
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In order to evaluate the economic impact of road investment projects on traffic costs (including 
the net effect), the pilot study results indicate the need to adjust the previously suggested 
methodology in order to simplify it and adapt it to the possibility of obtaining detailed data. It 
seems important to take into account new measurement technologies, which were not widely 
used under the national conditions. 
The results of research conducted within the scope of economic activation include an 
assessment of the impact of a newly created road on various areas of the route surroundings 
economic activity, including an analysis of changes in investment activity and productivity of 
the entities operating there. The analysis is based on  the materials collected during the 
questionnaire surveys conducted among three groups of economic entities and data from road 
traffic intensity measurements. Investment project financing sources and data from the Local 
Data Bank (BDL) of the Central Statistical Office (GUS) are important empirical evidence.  
The results of research conducted within the framework of sustainable development include 
four aspects of the road investment project impact: on the environment (including transport 
emissions and road noise), on the creation of an integrated urban transport system, on spatial 
urbanisation processes and on the prevention of social exclusion of people with disabilities and 
the poor, caused by limited mobility. Research tools in these areas have been proposed and 
tested. 
An important part of the research methodology are the instruments for measuring the impact of 
road investment projects, which are based on three basic methods,  i.e.: analysis of the dynamics 
of phenomena, ranking methods and evaluation of the value of position statistics and their 
mutual relations. The uniqueness of the method lies in the way the variables are selected for 
analysis and in the way the units are selected for research. The key assumption of the proposed 
methods is to ensure comparability of results and the possibility of making calculations for all 
locations in the country. Additionally, the low cost of data acquisition, relatively low cost of 
monitoring and updating and relatively fast and effective measurement were the main reasons 
for the foregoing. The research approach requires the problem to be illustrated from a broader 
perspective, which, however, makes it possible to avoid accidental conclusions resulting from 
external impacts. The idea of the analysis is to detect the relationship between the change and 
the creation of infrastructure. The trial measurement carried out for S19 in Lublin and DK92 in 
Poznań shows the usefulness of the methods: it was possible to demonstrate clear changes 
correlated with the beginning of the operational period of both investment projects. 

Main methodological conclusions and recommendations 
 As a result of the pilot study, the research tools, measures and indicators recommended for 

ex post evaluation were established, which allow to assess the impact of the investment 
project on the reduction of travel time in the city, as well as between province (regional) 
cities and on a national scale. The impact of interventions on the development of the 
transport network, improvement of traffic flow, changes in capacity in places with the 
highest traffic volume, including the functionality of ITS technology solutions, were also 
taken into account. The tested tools may be a reliable and comprehensive source of data on 
the area of road infrastructure impact and its influence on the improvement of transport 
accessibility of cities. 

 The results of the pilot study on the economic impact of road investment projects on traffic 
costs (including the net effect) allow for a positive assessment of the applied methodology 
from the point of view of its reuse within the framework of ex post evaluation. In practice, 
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this requires the so-called area-based traffic analysis and involves the need to include in the 
assessment of the net effect the input data describing road traffic (transport work) collected 
for the analysed area (agglomeration, province or country). In this respect, the basic source 
of data obtained are network/area traffic models. 

 The proposed research tools, measures and indicators for reducing travel time in the city, as 
well as between province cities and on a national scale, as well as indicators for the time of 
return of road investment costs are sufficient to carry out an ex post evaluation of traffic 
costs, including the determination of the net effect of transport investment projects 
implemented under priority axes III and IV of the OP IiS 2014–2020, using analyses of 
traffic costs and economic benefits (illustrated with the example of two selected locations 
of road projects – Poznań, Lublin). 

 As a result of the pilot study, the research tools, measures and indicators of road accidents 
necessary for ex post evaluation have been determined, which allow to assess the impact of 
road investment projects on the level of road traffic safety, both on a micro and macro scale, 
regardless of the category (function) of a road in the road network and its class (technical 
parameters). 

 On the basis of pilot studies, research methods and measures recommended for ex post 
evaluation were defined, which allow to assess the impact of road investment project on 
economic activity and changes in the productivity of enterprises. 

 As a result of the pilot study, a set of research tools and measures necessary for ex post 
evaluation was established, allowing for the assessment of the impact of road investment 
project on sustainable development in terms of improving the condition of the urban 
environment, development of the urban transport system, and counteracting the phenomena 
of urban sprawl and social exclusion of people with reduced mobility. 

 Planning an ex post study, one should rely on both the updated traffic model by GDDKiA 
and the results of the General Traffic Measurement (GPR) 2020, which should be used to 
calibrate the models used.  

 It is important to measure traffic volume and structure in the interchanges of the newly 
established infrastructure in order to calibrate the traffic models and their mandatory 
validation, both in terms of traffic volume and traffic structure. 

 The deadline for the completion of individual studies is important for the quality of the data 
obtained. The traffic research methodology adopted for the General Traffic Measurement 
(relevant periods of the year) should be taken into account. 

 Feasibility studies assume that the investment project works in conditions of a smooth flow 
of traffic to/from subsequent sections of the road network. For investment projects selected 
for the study, it is necessary to check whether they are adequately communicated with the 
road network. If there are infrastructural deficiencies, repairs of the related sections, etc., it 
may significantly disturb the results of the studies. 

 Despite the higher costs, it is recommended to use the PAPI method instead of CAWI to 
improve the quality of the data obtained. Questionnaire surveys must be conducted after a 
grace period from the completion of the investment project. A 2–3 year period is suggested. 

 In the case of the questionnaire survey of public transport representatives, it is 
recommended to carry out the survey using the PAPI technique, both at the level of 
company managers and the opinions of bus drivers who drive on the new investment project 
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route, which will allow to collect more data and obtain more information on the subject of 
the study. Due to the generally small number of such service providers, it is recommended 
to undertake exhaustive research (comprising the whole population for a given area).  

 Acquisition of local data from municipalities is burdened with a lot of work and a great 
diversity in the quality of the research material provided – as a consequence, it is impossible 
to compare data between individual areas. The results of the analysis of data obtained from 
field units allow to propose Local Data Bank (BDL) as the basic source of quantitative data 
are particularly important for the ex post study. 

 The analysis of data concerning road traffic safety should be conducted on the basis of 
source data contained in the police database on road accidents and collisions (SEWiK). If 
there is a need to carry out ex post evaluation for the whole country or for an investment 
project crossing the territory of one or more provinces, the data should be obtained from the 
relevant province police headquarters. 

 Data from databases on road accidents and collisions run by the relevant road administrator: 
municipal, district, regional or national, should include at least the type, consequences and 
location of events, as well as the causes and perpetrators. It would be advisable to provide 
a graphic representation of road events occurring at the examined road section. 

 
Substantive conclusions and recommendations 
The pilot studies were carried out for two road investment projects selected from the list of 
projects for which co-financing agreements were signed within measures 3.1, 4.1 and 4.2 of the 
Operational Programme Infrastructure and Environment (OPI&E): 

o agreement No. POIS.04.02.00-00-00-0035/16-00, Improvement of transport conditions 
within the route of national road No. 92 in Poznań, 

o agreement No. POIS.03.01.00-00-00-0010/15-00, Construction of the S19 expressway 
Lublin – Rzeszów, section Lublin Sławinek – Lublin Węglin. 

 The conducted studies indicate that the investment projects in Poznań and Lublin have 
resulted in shortening the travel time and increasing the average speed of vehicles, taking 
into account all the research aspects required in the traffic model.  
o In order to calculate the savings in travel time, the weighted average reduction in the 

average travel time between Lublin and the neighbouring capital cities of provinces 
amounted to:  {summary of vehicle-minutes from/to Lublin [W0] – sum of vehicle-
minutes from/to Lublin [W1]} / sum of travels from/to Lublin = 11.94 [min.]. For the 
calculation of the savings in travel time, the weighted average reduction in the average 
travel time between all the province cities in the region of Lubelskie province amounted 
to:  {sum of vehicle-minutes in total [W0]} – sum of vehicle-minutes in total [W1]} / 
sum of travels in total = 8.21 [min]. In the case of the Poznań agglomeration, the 
weighted average shortening of the average travel time was: {sum of vehicle-minutes 
[W0] – sum of vehicle-minutes [W1]} *60 / sum of travels per day = 0.05 [min.]. 

o As part of the research on the traffic distribution and conditions for the determination 
of the area of road investment project impact, with the use of traffic models, procedures 
based on the spectrum method and differential network were introduced. In the case of 
determining the scope of the investment project impact, based on the spectrum, we 
analyse the size of the flow (thickness of the ribbon) associated with the sections of the 
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investment project. This method does not require a non-investment variant. On the basis 
of the aforementioned analysis it is possible to determine the extent of the investment 
project’s impact on districts. In the case of determining the scope of investment project’s 
impact based on the differential network, we analyse the sections where the greatest 
differences in traffic flows occur, regardless of whether they are in plus or minus. This 
method requires the implementation of a non-investment variant. 

o For the agglomeration area an average travel time, defined as a reduction of travel time 
(driving) of car traffic related to the inlets of national roads into the agglomeration, was 
calculated. From the area of the MIRAP model, restrictions to traffic occurring at inlets 
and outlets of national roads on the border of the Poznań agglomeration were 
introduced. Such an approach resulted in greater differences. First of all, car traffic was 
filtered in order to limit it to the traffic occurring at inlets and outlets of national roads. 

o Then, the volume of transport work of this traffic expressed in vehicle-hours, equal to 
1044 vehicle-hours, and the number of travels equal to 4201, were extracted from the 
model. Based on the quotient, the average driving time was 14.9 min. The average travel 
time calculated this way is used to calculate the evaluation index defined within the 
framework of the research.  

 Before applying the existing traffic models, their updates should be carried out in order to 
reflect the actual traffic volume generated by new investment projects. In general, traffic at 
new investment projects is underestimated (by 15–38% for the investment projects surveyed 
in pilot study). 

 The modelling of traffic structure (passenger cars, delivery vans, trucks, buses, etc.) used in 
the traffic estimations of feasibility studies differs significantly from the data obtained in 
field. In the cases analysed within the pilot study, the differences ranged from 15% of the 
assumed traffic (i.e. seven times less than the estimation) to 258% of the assumed traffic, 
therefore a question about the quality of tools and methods used in the planning process 
arises.  

 The studies of the net effect of the analysed areas carried out as part of the pilot study 
indicate that some of the assumed indicators have been achieved to a greater extent than the 
assumed analogous indicators forecast at the stage of preparing ex ante analyses. For 
example, for the calculation of the return on investment period, in the case of the Lublin 
research area, the period  assumed at the stage of ex ante analysis was 4.1 years, while at 
present (taking into account the actual investment costs and current unit traffic costs) it is 
estimated at approx. 3.1 years. In turn, in the case of Poznań (agglomeration research area), 
the period was also shortened from the planned 5.9 years to 4.9 years. 

 The conducted studies indicate that both the investment project in Poznań and Lublin have 
improved road safety. In the case of Poznań (completed stage I of the investment project on 
the DK92 road), a measurable indicator of road traffic safety improvement is the reduction 
of the number of collisions by 54.3%, while the indicator of the number of road accidents 
per 100,000 inhabitants on the studied road section has not changed. In Lublin, after the 
hand-over of the studied section of the S19 road, the level of road traffic safety at the former 
road course within the administrative boundaries of the city improved significantly. The 
number of accidents decreased by 74%, fatalities by 50% and injured by 77.8%, while the 
number of road accidents per 100,000 inhabitants on the studied DK19 road section over 
the period of two years before the investment project amounted to 4.55, and over the period 
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of two years after the investment project – 1.19. The full assessment of the investment 
project in Poznań may take place only after the completion of the last, third stage (the 
assessment covered the completed, first stage of the investment project). 

 The impact of road investment projects on the economic activity of enterprises is visible 
mainly in shorter travel times at upgraded road sections. The research show that 28% of 
enterprises from Poznań and 19% of business entities from Lublin attribute a positive 
impact on their annual financial results to investment projects. The high level of economic 
activity in the vicinity of the route is well illustrated with the results of road traffic 
measurement indicating a high load, including delivery vans. In the case of S19, the level 
of forecast implementation was 170%, and in the case of DK92 – 154%.  

 The analysed road investment projects in Poznań and Lublin contribute significantly to the 
development of an integrated transport system in both cities, constituting a significant 
complement and improvement of the road network and bus route system, while improving 
the transport accessibility of a railway station and airport. 

 The environmental impact of road investment projects carried out is determined by 
periodically updated road noise maps and data available free of charge from the municipal 
measurement stations of the Chief Inspectorate of Environmental Protection, including 
measurements of concentrations of all major pollutants in the air, including carbon dioxide, 
nitrogen dioxide, particulate matter, ozone and benzene. 

An important issue is the financing of transport infrastructure, where in the situation of limited 
financial resources of the state, the Public-Private Partnership may constitute an instrument for 
enhancing public finance, therefore the use of alternative sources of financing is recommended, 
including in the hybrid model, i.e. combining the resources of EU funds with the Public-Private 
Partnership.  
 
  



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 20 

2. Wprowadzenie 
Raport Końcowy stanowi III etap realizacji badania „Wpływ działań podejmowanych 
w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na 
poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”. Głównym celem Programu 
jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 
sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zdefiniowane priorytety POIiŚ mają 
w założeniu przyczynić się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również znacząco 
wpłynąć na życie codzienne Polaków.  
Celem naukowym badania jest: 
 opracowanie metodyki dla badania wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi 

POIiŚ 2014–2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach 
w kontekście możliwości pomiaru wpływu interwencji; 

 szczegółowa analiza dostępnych danych statystycznych, gromadzonych przez inne 
podmioty; 

 dokonanie pomiarów wejściowych w 2 miastach według opracowanej metodologii; 
 analiza wyników pomiaru wejściowego czynników kształtowania się dostępności drogowej 

i obciążenia ruchem w miastach pod kątem oceny stopnia realizacji celów interwencji 
założonych dla III i IV osi priorytetowej; 

 opracowanie metodologii badania w tym metodyki pomiaru oddziaływania inwestycji; 
opracowanie listy danych wejściowych wraz z pomiarem początkowym niezbędnych do 
dalszych badań analitycznych w kontekście pomiaru oddziaływania interwencji; 
opracowanie narzędzi badawczych oraz metod analitycznych wynikających 
z przeprowadzonego badania pilotażowego. 

Realizacja naukowego celu badania wymagała odpowiedzi na postawione pytania badawcze 
odnoszące się do:  
 wpływu inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu na poziomie 

miasta/regionu/kraju, 
 wpływu inwestycji drogowej na rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na 

zmianę przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego, 
 wpływu inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast, 
 wpływu inwestycji drogowej na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
 wpływu inwestycji drogowej na zmianę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w mieście, 
 wpływu inwestycji drogowej na aktywność gospodarczą w jej bliskim otoczeniu, 
 wpływu inwestycji drogowej na zmiany w produktywności jednostek gospodarczych 

działających w pobliżu nowej inwestycji drogowej, 
 wpływu inwestycji drogowej na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu 

transportowego, 
 wpływu inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne zachodzące na terenie 

miasta, 
 wpływu inwestycji drogowej na zrównoważony rozwój, 
 wpływu inwestycji drogowej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez 

zwiększenie mobilności osób z niepełnosprawnościami, 
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 obszaru oddziaływania inwestycji drogowej, 
 stopnia wykorzystania podczas realizacji inwestycji mechanizmu PPP. 
Problematykę merytoryczną badania pilotażowego, obejmującą swoim zakresem odpowiedzi 
na powyższe pytania badawcze, zgrupowano w pięć następujących bloków tematycznych: 

 Rozkład i warunki ruchu. 
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
 Wpływ ekonomiczny inwestycji na koszty ruchu. 
 Aktywizacja gospodarcza otoczenia trasy. 
 Rozwój zrównoważony. 

Przedmiotem badania są projekty z działania 3.1, 4.1 oraz 4.2 realizowane i planowane do 
realizacji w ramach POIiŚ 2014–2020. Zgodnie z założeniami inwestycje w infrastrukturę 
transportową, w tym analizowaną sieć drogową, zarówno w zakresie osi priorytetowej III 
(skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami dzięki poprawie stanu 
infrastruktury drogowej TEN-T w Polsce) jaki i IV (zwiększona dostępność transportowa 
ośrodków miejskich oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego) mają 
w założeniach wpłynąć na szybszy rozwój regionów, zarówno usuwając obecnie istniejące 
bariery wzrostu, jak i tworząc warunki dla ich dalszego rozwoju. 
Miasta, w których przeprowadzono pilotaż zostały wybrane z listy 115 projektów, dla których 
podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działań 3.1, 4.1 i 4.2 POIiŚ. Dokonując wyboru 
miast kierowano się następującymi przesłankami: 
 prace badawcze powinny obejmować odcinki dróg położonych lub powiązanych 

bezpośrednio z dwoma miastami, 
 miasta powinny różnić się m.in. pod względem wielkości obszaru, liczby ludności, 
 badane inwestycje powinny być położone: jedna w aglomeracji miejskiej, druga poza 

aglomeracją miejską. 
Po przeprowadzeniu szeregu analiz wybrane zostały: Poznań i Lublin. W Poznaniu badana 
inwestycja znajduje się w centrum miasta, natomiast w Lublinie inwestycja jest fragmentem 
obwodnicy tego miasta3. 
Inwestycja w Poznaniu obejmuje przebudowę fragmentu poznańskiego odcinka drogi krajowej 
nr 92 klasy technicznej G. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 92 
wynosi 2,571 km. Odcinek ten zlokalizowany jest w rejonie śródmieścia. Inwestycja jest 
realizowana w trzech etapach. Aktualnie zakończony jest pierwszy etap, natomiast drugi i trzeci 
są w realizacji. Przedmiotem analizy i prac badawczych w Poznaniu był zakończony fragment 
inwestycji odcinka DK92. Z punktu widzenia ruchowego wpływ tej inwestycji na ruch w 
mieście jest bardzo istotny. Odcinek DK92 jest faktycznie elementem sieci ulicznej miasta, 
gdzie inwestorem jest miasto. Jest to jedna z głównych arterii ulicznych, zarówno 
rozprowadzająca ruch w kierunku centrum miasta, lotniska Ławica, obiektów sportowych itd., 
jak również część ramy komunikacyjnej miasta. Ponadto, jest on także elementem strategii 
aktywnego zarządzania ruchem w mieście przy wykorzystaniu technologii ITS. 

                                                 
3 Wideorejestracja analizowanych inwestycji drogowych, obejmująca trzy odcinki drogi DK92 w Poznaniu oraz 
trasę S19 i dawny przebieg drogi DK19 przez Lublin, stanowi załącznik 7.3 do niniejszego raportu. 
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Przedmiotem analizy i prac badawczych prowadzonych w Lublinie był dawny przebieg drogi 
DK19 w granicach administracyjnych Lublina oraz fragment drogi S19 na odcinku węzeł 
Lublin Węglin – węzeł Lublin Sławinek o długości 9,8 km (zachodnia obwodnica Lublina). 
Z punktu widzenia ruchowego wybór Lublina był podyktowany tym, że nie posiada on 
wypracowanego modelu ruchu. Jednocześnie inwestycja – fragment drogi S19, odcinek: węzeł 
Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin – jest istotnym elementem układu dróg krajowych, 
bezpośrednio na styku z siecią miejską. Cecha ta z punktu widzenia modelowania ruchu jest 
istotna z uwagi na łączenie dwóch zakresów modeli ruchu, tj. aglomeracyjnego oraz krajowego. 
Badania zrealizowano w pierwszej połowie 2019 r. wykorzystując wtórne i pierwotne źródła 
informacji. Metodyka badania obejmuje:  
 komputerowe modelowanie ruchu drogowego,  
 analizę wyników badań ankietowych z wykorzystaniem kwestionariuszy PAPI i CAWI, 
 pomiary ruchu samochodowego,  
 analizę kosztów i korzyści (AKK),  
 analizy przestrzenne,  
 analizę pomiaru syntetycznego oddziaływania inwestycji drogowych, 
 analizę desk research polegającą na przetwarzaniu danych gromadzonych przez podmioty 

zewnętrze. 
Wyniki badań 
Wyniki badań odnoszące się do bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, że w obu 
przypadkach, inwestycja drogowa wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przedmiotowym fragmencie drogi. Potwierdzają to także opinie ankietowych respondentów, 
z których wynika, że w Poznaniu 93,0% pieszych pozbawionych dostępu do indywidualnych 
środków transportu oraz 81,0% osób korzystających z indywidualnych środków transportu 
wystawiło inwestycji wysoką i bardzo wysoką ocenę, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
poruszania się po nowopowstałej drodze. W przypadku Lublina wskaźniki odpowiedzi 
kształtowały się na poziomie 83,5% w przypadku pieszych oraz 91,0% w odniesieniu do 
użytkowników środków transportu indywidualnego. 
Wyniki badań odnoszące się do aktywizacji gospodarczej wskazują, że bezpośredni efekt 
inwestycji jest najbardziej dostrzegalny w odniesieniu do czasu przejazdu zmodernizowanymi 
odcinkami drogi. Z badań wynika, że większość przedsiębiorstw, tak w Poznaniu jak 
i w Lublinie, dostrzega pozytywny wpływ inwestycji drogowej, przejawiający się krótszym 
czasem przejazdu na poziomie analizowanego miasta, najprawdopodobniej także z korzystnym 
skutkiem kosztowym. Potwierdzeniem tej obserwacji są wyniki badań wskazujące na 
pozytywny wpływ inwestycji na sytuację finansową części ankietowanych podmiotów – taką 
deklarację złożyło bowiem 28% przedsiębiorstw z Poznania oraz 19% firm z Lublina. 
W przypadku Poznania odnotowano także wzrost liczby pasażerów korzystających 
z przejazdów na trasie nowej inwestycji. Wysoki poziom aktywności gospodarczej otoczenia 
trasy dobrze obrazują dane dotyczące ruchu drogowego wskazujące na duże obciążenie ruchem 
pojazdów, którego natężenie przekracza prognozy przyjęte w studiach wykonalności. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia rozwój zrównoważony wskazują, że 
w przypadku Poznania 97,5% ankietowanych odnotowało zmniejszenie hałasu, a 89% – 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – w Lublinie odpowiednio 75,5% i 71%. Inwestycja 
drogowa w Poznaniu przyczyniła się zdaniem 60% ankietowanych do wzrostu ich mobilności 
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zawodowej, a zdaniem 89,5% osób pozbawionych dostępu do środków transportu 
indywidualnego ułatwia dojazd na dworzec komunikacji dalekobieżnej – w Lublinie 
odpowiednio 74% i 79%. 97% ankietowanych w Poznaniu i 81% w Lublinie uznało, że nowa 
inwestycja drogowa jest dobrze dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Zarówno w Poznaniu jak i w Lublinie nie odnotowano zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym otoczenia nowych odcinków sieci drogowej 
Wyniki badań odnoszące się do ekonomicznego wpływu inwestycji drogowych na koszty 
ruchu wskazują, że okres zwrotu inwestycji w przypadku projektu lubelskiego zakładany na 
etapie analizy ex ante wynosił 4,1 roku, natomiast obecnie (z uwzględnieniem rzeczywistych 
kosztów inwestycji oraz aktualnych jednostkowych kosztów ruchu) oszacowany został na ok. 
3,1 roku. Z kolei w projekcie poznańskim również odnotowano skrócenie tego okresu – 
z zaplanowanych 5,9 roku do okresu wynoszącego 4,9 roku. Oceniając tę wartość pamiętać 
należy, że efekt inwestycji przeprowadzonej w Poznaniu badany był w warunkach trwającej 
modernizacji kolejnego odcinka tej inwestycji. Ze względu na ograniczenie ruchu związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi przyjąć należy, że potencjał pracy przewozowej dla 
analizowanego odcinka nie jest obecnie osiągnięty (co znajduje potwierdzenie 
w odpowiedziach respondentów). 
Wynik ten jest charakterystyczny dla inwestycji drogowych i wskazuje na „strukturalne 
niedoszacowanie” rzeczywistego ruchu drogowego pojazdów w modelu ruchu opracowanym 
na potrzeby AKK. Choć jest to zjawisko charakterystyczne dla wszystkich krajów wysoko 
rozwiniętych i znane nauce od około 10 lat, dotąd nie opracowano skutecznych metod na jego 
niwelację. Przeprowadzenie badania ex post i weryfikacja poprawności przeprowadzonych na 
potrzeby studiów wykonalności estymacji ruchu, może być skutecznym narzędziem ulepszania 
modeli ruchu oraz modeli AKK dla planowania inwestycji drogowych w przyszłości (w tym 
przyjmowanych do obliczeń AKK tabel wskaźników). Osobnym zagadnieniem, które po części 
jest widoczne w ramach badanych inwestycji, i także wymaga szerszych badań, jest 
generowanie ruchu tranzytowego (w tym międzynarodowego) wraz z poprawą jakości polskiej 
sieci drogowej, szczególnie w zakresie transportu drogowego towarów. 
Do oceny wpływu inwestycji drogowej na rozkład i warunki ruchu zastosowano uzgodnione 
metody badawcze, oparte na użyciu komputerowych modeli ruchu drogowego. W celu 
zróżnicowania badań, z uwagi na różne zakresy obszarowe, wykorzystano dwa odrębne modele 
ruchu. Pierwszy to Model Ruchu Aglomeracji Poznańskiej (model MRAP), którego 
właścicielem jest miasto Poznań, drugi to Krajowy Model Ruchu (KMR), którego właścicielem 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Biorąc pod uwagę 
możliwości modeli ruchu w ramach pilotażu przeanalizowano kilka sposobów wyliczenia 
zdefiniowanych powyżej wskaźników, przykładowo: skrócenie czasu przejazdu po sieci 
drogowej między miastem wojewódzkim w województwie na terenie którego nastąpiło 
działanie a miastami wojewódzkimi w sąsiednich województwach, skrócenie czasu przejazdu 
po sieci drogowej między miastami wojewódzkimi w województwach sąsiadujących 
z inwestycją, skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej ruchu między miastami 
wojewódzkimi związanego z daną inwestycją, skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej 
ruchu między wszystkimi miastami wojewódzkimi, skrócenie czasu podróży (jazd) w ruchu 
samochodowym na terenie aglomeracji wszystkich pojazdów, skrócenie czasu podróży (jazd) 
ruchu samochodowego związanego z wlotami dróg krajowych do aglomeracji.  
Istotne jest, że w czasie realizacji badania ex post dla POIiŚ będą już dostępne zaktualizowane 
modele ruchu GDDKiA oraz Model Ruchu Aglomeracji Poznańskiej (także pozostałe 
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aglomeracyjne modele ruchu dla innych polskich miast). Zapewne dla części badań ex post 
będą już także dostępne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020. Niestety wciąż w Polsce 
nie są realizowane badania podróży (ang. travel surveys) pozwalające szczegółowo poznać 
i zrozumieć zachowania i oczekiwania ludzi w zakresie przemieszczania się, które mogłyby 
wskazać kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w przyszłości, choć w innych krajach 
wysoko rozwiniętych są one realizowane periodycznie (16 k. UE, USA, Japonia, Nowa 
Zelandia) lub corocznie (Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania). W wynikach tych badań 
istotna jest bardzo widoczna pokoleniowa zmiana zachowań pomiędzy „rodzicami” (roczniki 
1970–1990) a pokoleniem Internetu, wśród których zakładana w klasycznych modelach ruchu 
matryca „dom-praca-dom” zupełnie się nie sprawdza.  
Strukturę raportu tworzą tematycznie uporządkowane rozdziały, poprzedzone streszczeniem 
oraz uzupełnione załącznikami. Rozdział zatytułowany Wnioski i rekomendacje odnośnie 
zastosowanej metodologii, składa się z sześciu części, w których przedstawiono najważniejsze 
konkluzje z realizacji badania pilotażowego oraz wyłaniające się z nich rekomendacje dla 
modyfikacji zastosowanej metodologii badawczej i analitycznej. Skoncentrowano się na ocenie 
trafności doboru narzędzi i mierników badawczych. Rozdział dopełniają wyniki badań poboru 
informacji z wykorzystaniem kwestionariuszy PAPI.  
Rozdział pt. Zestawienia i analizy danych, stanowi prezentację wyników badań pilotażowych 
w podziale na wyodrębnione obszary analizy, takie jak: rozkład i warunki ruchu, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpływ ekonomiczny inwestycji na koszty ruchu, 
aktywizacja gospodarcza otoczenia trasy i rozwój zrównoważony. Rozdział zamyka analiza 
wyników oddziaływania społeczno-ekonomicznego inwestycji drogowych. Wyniki badań 
przedstawiono w formie kartograficznej oraz tabelarycznej, oddzielnie dla każdej inwestycji. 
Ostatni rozdział, pt. Metodologia badania ex post, stanowi główny trzon raportu i zawiera 
szczegółowy opis metodologii badawczej rekomendowanej do zastosowania przy badaniu 
ex post. Struktura rozdziału odpowiada sformułowanym wcześniej obszarom badawczym 
i obejmuje: charakterystykę narzędzi i kosztów badań, opis realizacji metod i technik 
badawczych oraz zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów używanych w analizach. 
Rozdział zamyka koncepcja metody pomiaru syntetycznego odziaływania społeczno-
ekonomicznego inwestycji drogowych. 
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3. Wnioski i rekomendacje dotyczące zastosowanej metodologii 

3.1. Rozkład i warunki ruchu w kontekście realizacji inwestycji w ramach 
III i IV osi POIiŚ 

Niniejszy rozdział obejmuje problematykę czterech pytań badawczych: 
 Wpływ inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu na poziomie 

miasta/regionu/kraju; 
 Wpływ inwestycji drogowej na rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na 

zmianę przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego; 
 Wpływ inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast; 
 Obszar oddziaływania inwestycji drogowej. 
Wskaźniki kontekstowe: 

 Zmniejszająca się dla użytkowników samochodów dostępność do określonych obszarów 
miast poprzez wprowadzanie stref płatnego parkowania, zakazy wjazdu, ograniczanie 
miejsc do parkowania, przebudowę ulic w celu zmniejszania liczby pasów ruchu na korzyść 
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych lub wprowadzanie buspasów itp. 

 „Rozlewanie się miast” w kontekście rozwoju sieci dróg i transportu drogowego miast 
(przestrzenne procesy urbanizacyjne miast). 

Wykorzystanie istniejących sieciowych modeli ruchu dla aglomeracji pozwoliło na uzyskanie 
narzędzi i metody badawczej, która z uwagi na strukturę modelu ruchu zapewnia pozyskiwanie 
miarodajnych, zbliżonych do warunków ruchu rzeczywistego jednoczesnej oceny wskaźników 
obligatoryjnych, jak i kontekstowych. Jest to związane z metodyką budowy modeli ruchu 
w której w ramach poszczególnych odcinków sieci drogowo – ulicznej są implementowane 
wszystkie właściwości charakteryzujące ruch rzeczywisty, w tym w aspekcie dostępności, 
zmian przepustowości, utrudnień w ruchu drogowym („wąskich gardeł”, zjawiska kongestii), 
wydzielenia stref parkowania, stref ograniczonego ruchu/wjazdu, ocenę jakości ruchu, 
stosowanych rozwiązań inwestycyjnych oraz prognozowania ruchu dla analiz porównawczych 
Dzięki zdefiniowaniu odpowiednich funkcji oporu dla poszczególnych odcinków więźby 
ruchu, prędkości, istnieją możliwości pozyskania kompletnego wzorca badawczego – jako 
metody i narzędzia. Procesy te należy realizować dla poszczególnego typu rozwiązań 
i inwestycji, także w zakresie rozwoju technologii ITS. Przy czym w ramach badanych 
inwestycji wszystkie istniejące metody i rozwiązania zostały zastosowane w modelu 
aglomeracyjnym i nie ma konieczności wprowadzania odrębnych wskaźników tematycznych, 
wydzielonych poza sam model aglomeracyjny. Zastosowana metoda badawcza pozwala 
z jednej strony, w ramach jednego narzędzia i wzorca metody, uzyskać wszelkie niezbędne 
w badaniu wskaźniki dostępności związane z realizacją inwestycji drogowych, przy 
zdefiniowaniu dozwolonych prędkości dla danego odcinka drogi, a tym samym dzięki 
specjalistycznym procedurom (jak funkcja oporu) czy też dostępnym metodom obliczeniowym 
i algorytmom. Otrzymywane wyniki potrzebne do dalszych analiz, w tym AKK, stanowią 
rzeczywiste odwzorowanie warunków ruchu oraz ich prognoz, w tym w zakresie prędkości 
ruchu zależnych od natężenia i warunków ruchu oraz dostępnych metod organizacji 
i zarządzania ruchem. 
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Jak wykazano w oparciu o przeprowadzone badania pilotażowe, obliczenia za pomocą 
wykorzystanych modeli ruchu – aglomeracyjnego oraz krajowego – pozwalają na dokonanie 
wielkości wskaźników ewaluacji: skrócenia czasu podróży (jazd) na poziomie miasta/styku 
dróg krajowych i aglomeracji/regionu i kraju. Ograniczeniem, jakie może wystąpić jest 
dostępność modeli ruchu (istnieje możliwość ich pozyskania zarówno od GDDKiA, jak 
i jednostek samorządowych, które zarządzają własnymi modelami aglomeracyjnymi). Ponadto 
istotna jest kwestia nadzoru nad realizacją procedur aktualizacji i kalibracji istniejących modeli 
(aktualnie oba wykorzystane modele ruchu w badaniu pilotażowym podlegają aktualizacji). 
Znacząca jest skala licencji oprogramowania, którą można objąć zawarte w modelach ruchu 
rejony komunikacyjne. Wyniki obliczeń przedstawiono w pkt. 4 niniejszego raportu oraz 
w załącznikach 7.4.1 oraz 7.4.2 do Raportu Końcowego (arkusze obliczeniowe *XLS). 
Analiza opisowa i jakościowa istniejących modeli ruchu (aglomeracyjnego i krajowego) 
stanowią miarodajne narzędzia badawcze w zakresie oceny wpływu inwestycji drogowej na 
rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na zmianę przepustowości w miejscach 
o największym natężeniu ruchu drogowego. Charakterystyka i metody budowy modelu ruchu 
oraz dostępność procedur obliczeniowych w miarodajny sposób pozwalają na odtworzenie 
i implementację warunków ruchu zbliżonych do rzeczywistych przy uwzględnieniu zmian 
natężeń ruchu oraz zachowań jego uczestników. Jedną z wielkości wynikowych generowanych 
bezpośrednio z modelu ruchu jest rozkład ruchu w całej analizowanej sieci drogowo-ulicznej 
z odwzorowanymi odcinkami o ograniczonej przepustowości, np. poprzez definiowanie 
właściwych funkcji oporu dla danego odcinka. 
Podobnie jak w powyższym przypadku, tj. oceny wpływu inwestycji drogowej na rozbudowę 
sieci transportowej i płynność ruchu oraz na zmianę przepustowości w miejscach 
o największym natężeniu ruchu drogowego, również w zakresie poprawy dostępności 
komunikacyjnej miast wykazano wpływ inwestycji drogowej przy wykorzystaniu modeli ruchu 
jako miarodajnej metody ewaluacyjnej. Komputerowy model ruchu posiadający 
zaimplementowane rozwiązania odzwierciedla istniejące i prognozowane stany ruchu oraz 
wpływ poszczególnych rozwiązań infrastruktury drogowo-transportowej na możliwość 
osiągnięcia zmian. Przy czym w ramach procesów inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych 
nie były wprowadzane przez Inwestora żadne dodatkowe rozwiązania ITS, ograniczenia 
wjazdu, rozszerzenia stref płatnego parkowania, rozbudowy miejsc postojowych oprócz już 
istniejących w mieście i odwzorowanych w modelu aglomeracyjnym. W przyszłości istnieje 
możliwość zbadania tego rodzaju wskaźników w zależności od potrzeb Inwestycyjnych. 
Dzięki wykorzystaniu metody analiz i rozkładu ruchu w oparciu o sieciowe modele ruchu 
określono obszar oddziaływania inwestycji na przykładzie rozkładu ruchu zarówno dla 
Krajowego Modelu Ruchu (GDDKiA), jak modelu aglomeracyjnego. W przypadku określenia 
zasięgu oddziaływania inwestycji należy przeprowadzić analizy wielkości potoków ruchu 
(grubość wstęgi) związanego z odcinkami inwestycji. Metoda ta nie wymaga wariantu 
bezinwestycyjnego. Na podstawie tej analizy można określić zasięg oddziaływania inwestycji 
na wybrane powiaty (opisy i wyniki badań pilotażowych zawarte są pkt. 4.3 Raportu 
Końcowego). W zakresie modeli aglomeracyjnych obszar oddziaływania stanowi obszar 
modelu, gdyż metoda pozwala na ujęcie w sposób sieciowy całego badanego obszaru i wpływu 
budowanego lub modernizowanego odcinka drogi.  
W wyniku przeprowadzonych badań i analiz ruchu w oparciu o dostępne, istniejące modele 
ruchu możliwy był dobór metod i narzędzi badawczych. Natomiast ich sprawdzenie, to jest 
wyliczenie wskaźników ewaluacji według zaproponowanych metodyk, nie jest możliwe na tym 
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etapie. Dla rozpatrywanych inwestycji DK92 i S19 modele ruchu są nieaktualne. 
Z pozyskanych informacji wynika, iż zarówno model krajowy (GDDKiA), jak i model 
Aglomeracji Poznańskiej są obecnie w trakcie budowy i/lub aktualizacji i najprawdopodobniej 
będą dostępne jeszcze w tym roku.  
W przypadku przebudowy drogi DK92 inwestycja nie jest ukończona, więc badanie 
ewaluacyjne nie miałoby tu sensu. Sprawdzenie samej metody oraz narzędzi w częściowym 
zakresie, poprzez wykorzystanie nieaktualnych modeli ruchu, jest wystarczające, aby można je 
było rekomendować. 
Odniesienie do poziomu miasta/województwa/kraju 
W ramach poszczególnych modeli badanie może objąć dowolną liczbę inwestycji, a wartości 
wskaźników ewaluacji mogą dotyczyć nie poszczególnych inwestycji, lecz ich grupy. 
Ograniczenia odnoszą się do wielkości modelu obsługiwanego przez wersję oprogramowania 
(przy uszczegółowianiu modelu zwiększa się jego rozmiar). Można również sumować wartości 
skrócenia czasu przejazdu w poszczególnych aglomeracjach, uzyskując wskaźnik łącznego 
skrócenia czasu przejazdu dla wymaganego poziomu – miasta/województwa/kraju. 
W załączniku nr 7.4.3 do Raportu Końcowego znajduje się opis ujednoliconej instrukcji badań 
warunków i rozkładu ruchu, z uwzględnieniem oceny efektu netto wpływu inwestycji 
drogowych (badania wskaźnika skrócenie czasu przejazdu w mieście, pomiędzy miastami 
wojewódzkimi oraz wskaźnika okres zwrotu kosztów inwestycji drogowych). 

3.2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście realizacji inwestycji w 
ramach III i IV osi POIiŚ 

Celem III osi priorytetowej POIiŚ jest m.in. nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury 
drogowej bezpiecznej dla użytkownika, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Działania w ramach osi IV stanowią uzupełniającą część wobec inwestycji przewidzianych w 
ramach osi III. 
Celem badania jest identyfikacja wpływu działań podejmowanych w ramach programu POIiŚ 
na realizację celów szczegółowych określonych w III i IV osi priorytetowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisanych w Programie priorytetów inwestycyjnych:  
 7.a: Wspierane multimodalnego, jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez  

inwestycje w TEN-T, gdzie celem szczegółowym jest uzyskanie większej dostępności 
transportowej ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych 
w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. 

 7.b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimedialnymi. 

Celem szczegółowym ww. priorytetów jest uzyskanie większej dostępności transportowej 
ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T oraz odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu drogowego. 
W przypadku zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy badać wypadki drogowe 
w miastach na prawach powiatu w sieci TEN-T oraz w miastach na prawach powiatu poza 
siecią TEN-T. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia bezpieczeństwo ruchu drogowego 
obejmują odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
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 Czy i w jakim stopniu inwestycje z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 wpływają na 
poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego? 

 Czy i w jakim stopniu inwestycje z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 wpływają na 
zmianę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w mieście? 

Odpowiedź na powyższe pytania uzyskano w wyniku wykorzystania następujących narzędzi 
badawczych: 
 bazy danych o wypadkach drogowych, 
 bazy danych o ludności, 
 dane statystyczne, 
 analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 monitoring wizyjny. 
Należy stwierdzić, że zaproponowana metodyka badawcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (brd) sprawdziła się w trakcie przeprowadzonych badań, pomimo wystąpienia 
pewnych trudności w zakresie uzyskania danych od administracji drogowej szczebla 
miejskiego. Również zaproponowane mierniki i wskaźniki wypadków w ocenach stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego cechują się wystarczającym poziomem zaufania dającym 
tym samym do oceny ex post inwestycji w zakresie poziomu brd. 
W wyniku przeprowadzonego w Poznaniu i Lublinie pilotażu oceny stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg, ustalono następujący zestaw mierników 
i wskaźników do wykorzystania podczas dokonywania ewaluacji ex post: 
 miernik bezwzględnych wartości liczbowych wypadków drogowych i ich ofiar w podziale 

na liczby zabitych, ciężko i lekko rannych oraz kolizji drogowych, 
 wskaźnik liczby wypadków drogowych na 105 ludności, 
 wskaźnik gęstości wypadków: liczba wypadków przypadająca na 1 km drogi; wskaźnik ma 

zastosowanie przede wszystkim do dróg pozamiejskich, 
 wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków, 
 wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków. 
Ponadto do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w metodologii ex post, 
wykorzystano wyniki ankiet bezpośrednich przeprowadzonych wśród uczestników ruchu 
drogowego.  
Zaproponowane powyżej mierniki i wskaźniki są wystarczające do oceny wpływu inwestycji 
drogowej na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powyższe mierniki i wskaźniki należy 
wykorzystać do ogólnej oceny stanu brd, jak i w podziale na transport osobowy i transport 
ciężarowy. Pod pojęciem „transport osobowy” należy rozumieć transport realizowany przez 
samochody osobowe oraz autobusy. 
Wyniki analiz wpływu inwestycji drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego realizują 
główne cele ewaluacji ex post w zakresie: analizy dostępnych wejściowych danych 
statystycznych pod kątem oceny realizacji celów inwestycji założonych dla III i IV osi POIiŚ 
2014–2020 oraz opracowania zestawu narzędzi badawczych, mierników i wskaźników 
niezbędnych do oszacowania efektu podejmowanych działań inwestycyjnych. 
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Przedstawione powyżej narzędzia badawcze oraz zaproponowana metodologia badania 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (pkt 5.3.) są wystarczające do przeprowadzenia 
ewaluacji ex post wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno w skali 
mikro, jak i makro, również na obszarze całego kraju, bez względu na to, jaką kategorię (czyli 
jaką funkcję) pełni w sieci drogowej i jaką posiada klasę (czyli jakie parametry techniczne 
spełnia). 
W trakcie przeprowadzania badań jedyną trudnością było uzyskanie danych o zdarzeniach 
drogowych z zarządów dróg miejskich. W jednym przypadku (w Lublinie) natrafiono na okres 
zmian strukturalnych urzędu, w drugim przypadku (w Poznaniu) zarząd dróg miejskich nie 
prowadzi banku danych o wypadkach i kolizjach drogowych. Wiedzę o tych zdarzeniach urząd 
uzyskuje, w zależności od potrzeby, z policyjnej bazy danych. Jednak te trudności nie miały 
wpływu na właściwą ocenę stanu bezpieczeństwa.  
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości mierników i wskaźników jest stosunkowo małe, 
ale wymagające chęci współpracy Policji oraz organów zarządzających drogą w zakresie 
pozyskiwania danych o zdarzeniach drogowych i ich ofiarach.  

3.3. Wpływ ekonomiczny inwestycji na koszty ruchu w kontekście realizacji 
inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Wyniki badań obejmują odpowiedź na pytanie badawcze dotyczące wpływu ekonomicznego 
inwestycji drogowych na koszty ruchu (w tym efekt netto). 
Pod pojęciem efektu netto inwestycji rozumie się zmiany spowodowane bezpośrednio przez tę 
inwestycję, po wyeliminowaniu oddziaływania innych czynników. Wymaga to udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, jak zmieniłby się założony współczynnik, gdyby inwestycja nie została 
podjęta. 
Dla potrzeb przeprowadzonego pilotażu zdefiniowano, iż jako efekt netto rozumiemy zmianę 
którą w wiarygodny sposób można przypisać interwencji kontrolując pozostałe zmienne. 
W przypadku inwestycji drogowych zbadać należy ich wpływ na skrócenie czasu przejazdu 
w mieście oraz pomiędzy miastami wojewódzkimi, a także czas zwrotu kosztów inwestycji. 
Podstawowym narzędziem oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnej jest Analiza 
Kosztów Korzyści (AKK). Stanowi ona jeden z kluczowych argumentów decydujących 
o wyborze wariantu projektu. Dlatego stanowi istotne narzędzie ewaluacyjne rzeczywistej 
efektywności projektu po jego uruchomieniu. W przedmiotowym badaniu ewaluacyjnym 
skwantyfikowana analiza kosztów i korzyści została wykorzystana jako narzędzie oceny okresu 
zwrotu kosztów poniesionych dla inwestycji. 
Badania pilotażowe przeprowadzono z uwzględnieniem do AKK jako danych wejściowych 
bezpośrednich wyników obliczeń, pozyskanych w oparciu o wykorzystanie modeli 
komputerowych ruchu drogowego i sieciowych metod analiz rozkładu ruchu (ujednolicony 
opis badań znajduje się w załączniku nr 7.4.3 do Raportu Końcowego). W rozdziale 4.3 
znajdują się przykładowe dane wynikowe dla zbadanych obligatoryjnych wskaźników. Ich 
szczegółowe zbiory danych, w tym obliczeniowe dane wejściowe, koszty jednostkowe, zostały 
zagregowane w narzędziu badawczym w postaci załączonych do AKK arkuszy kalkulacyjnych 
w formacie plików *xls (załączniki 7.4.1 oraz 7.4.2 do Raportu Końcowego). 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 30 

W wyniku przeprowadzonego w Poznaniu i Lublinie pilotażu wpływu inwestycji drogowych 
na koszty ruchu w tym zagadnienia związane z oszacowaniem ich efektu netto, przyjęto 
następujący zestaw mierników do wykorzystania podczas ewaluacji ex post: 
 podstawowym miernikiem efektu netto inwestycji drogowej jest: 

‒ w przypadku inwestycji drogowych realizowanych na drogach zamiejskich – średni 
czas przejazdu pomiędzy miastami wojewódzkimi, 

‒ w przypadku inwestycji drogowych realizowanych na drogach lokalizowanych 
w obszarze aglomeracji miejskich – średni czas przejazdu samochodem, 
realizowanym w obszarze danej aglomeracji, 

 uzupełniającym miernikiem efektu netto inwestycji drogowej jest tzw. „okres zwrotu 
inwestycji drogowej”, stanowiący miarę wpływu tej inwestycji na koszty ruchu.  

W przypadku ewaluacji obydwóch wyszczególnionych mierników, wyniki pilotażu wskazują 
na konieczność korekty uprzednio sugerowanej metodyki w kierunku jej dostosowania do 
możliwości pozyskiwania danych szczegółowych. 
Przeprowadzone pilotażowo badania efektu netto analizowanych projektów (Poznań i Lublin) 
wymagają oczywiście dalszych korekt i uzupełnień danych wejściowych, przede wszystkim 
w zakresie zbadanego i zaktualizowanego ruchu drogowego na etapie ex post. Niemniej 
wprowadzone w narzędziach badawczych (arkuszach kalkulacyjnych, załączone nr 7.4.1 oraz 
7.4.2 do Raportu końcowego pliki *xls) korekty niektórych danych wejściowych (w zakresie 
aktualizacji kosztów jednostkowych ruchu, czy rzeczywistej wielkości poniesionych nakładów 
inwestycyjnych w przypadku projektu lubelskiego) wskazują na osiągnięcie części zakładanych 
wskaźników badanych projektów w stopniu większym niż zakładane analogiczne wskaźniki 
prognozowane na etapie sporządzania analiz ex ante (Studium Wykonalności). Na przykład 
okres zwrotu inwestycji w przypadku projektu lubelskiego, zakładany na etapie analizy ex ante, 
wynosił 4,1 roku, natomiast obecnie (z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów inwestycji 
oraz aktualnych jednostkowych kosztów ruchu) oszacowany został na ok. 3,1 roku. Z kolei 
w projekcie poznańskim również odnotowano skrócenie tego okresu – z zaplanowanych 
5,9 roku do okresu wynoszącego 4,9 roku. 
Ograniczenia metody 
Podstawowym ograniczeniem proponowanej metodyki szacowania mierników efektu netto 
inwestycji drogowej wydaje się być dostępność obszarowych modeli ruchu oraz konieczność 
ich cyklicznej aktualizacji (oraz umiejętnej implementacji wariantu bez realizacji projektu) po 
uruchomieniu danego projektu. Analiza tych danych wskazuje, że obecnie większość dużych 
aglomeracji miejskich dysponuje takim modelem (już zaktualizowanym) lub jest w trakcie ich 
aktualizacji. W przypadku modelu ruchu krajowego obecnie trwa proces jego aktualizacji. 
Aktualna dostępność modeli ruchu dotyczy takich aglomeracji miejskich, jak Poznań, 
Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Łódź, Katowice, 
Olsztyn, Białystok oraz Aglomeracja Śląska. 
Zestawienie miast z aktualnie dostępnym modelem ruchu znajduje się w opracowaniu „Analiza 
systemowa standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia 
AKK do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym” (AECOM, wrzesień 2017). 
W ocenie autorów niniejszego Raportu podejście kontrfaktyczne odniesione jedynie do 
odcinków i skrzyżowań w miastach, dla tych projektów, które w większości na etapie ex ante 
były analizowane obszarowo (z uwzględnieniem nie tylko działania wyizolowanej inwestycji, 
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ale również z uwzględnieniem jej wpływu na obszar, w którym ona funkcjonuje), będzie 
niemiarodajne i niewiarygodne ewaluacyjnie. 
Większość inwestycji realizowanych w ramach III i IV osi POIiŚ analizowana była na etapie 
ex ante w ujęciu sieciowym/obszarowym (wynika to z wymogów stosowania wytycznych 
Niebieskiej Księgi). Sprowadzenie analizy efektu netto projektów do analizy odcinkowej lub 
punktowej poddaje w wątpliwość porównywalność uzyskanych wyników dla projektów, które 
były do tej pory (np. na etapie ex ante) analizowane obszarowo. 
Na przykład analizując miernik „oszczędność czasu przejazdu” nie w ujęciu obszarowym, 
a jedynie na odcinku drogi objętym badaniem, eliminujemy z rachunku część oszczędności 
czasu powstałych na pozostałych odcinkach sieci drogowej analizowanego obszaru. Dla tej 
części użytkowników, którzy nie korzystają wprost z wybudowanego/przebudowanego 
odcinka drogi objętej badaniem, ale są beneficjentami poprawy warunków ruchu na nieobjętej 
badaniem sieci dróg, odcinek ten staje się atrakcyjny, ponieważ w efekcie powoduje dodatkowe 
oszczędności czasu na pozostałej sieci drogowej w analizowanym obszarze. 
Podobnie rzecz się ma ze wskaźnikiem „okres zwrotu inwestycji”. Także w tej sytuacji analiza 
wskaźnika, sprowadzona jedynie bezpośrednio do odcinka drogi czy skrzyżowania objętego 
badaniem, bez uwzględnienia efektów, jakie droga wywołuje na całym analizowanym obszarze 
(aglomeracji lub województwa), istotnie zaniża walor porównawczy tego wskaźnika. 
Gdybyśmy do analizy brali pod uwagę różnicowy rachunek kosztów ruchu (dla sytuacji 
z projektem oraz bez projektu) odniesiony wyłącznie do odcinka drogi (lub skrzyżowania) 
objętego badaniem, to należy spodziewać się znacznego wydłużenia okresu zwrotu inwestycji 
w stosunku do prognozy zawartej w badaniach ex ante dla inwestycji analizowanych 
obszarowo. W takiej sytuacji eliminujemy znaczną część korzyści projektu (w kosztach ruchu), 
występującą na pozostałej sieci drogowej (nieobjętej projektem) analizowanego obszaru, na 
którą ten projekt ma wpływ. 
Rekomendacje 
W związku z powyższymi uwarunkowaniami, zamiast metody PSM, zaproponowanej 
w ramach pierwszego Raportu Metodologicznego, została wprowadzona modyfikacja. Z tego 
względu rekomenduje się do celów oszacowania efektu netto inwestycji drogowej 
wykorzystanie metody modelowania obszarowego dla konkretnego projektu (tj. wykorzystanie 
modeli ruchu aglomeracyjnych lub krajowego) odpowiednio zaktualizowanych (w zakresie 
podaży i popytu) po uruchomieniu danego projektu, z jednoczesną implementacją w nich, 
wariantu „bez projektu”, a następnie różnicowe porównanie tak pozyskanych danych dla 
obydwóch wariantów. 
Odniesienie do poziomu miasta/województwa/kraju 
W sytuacji ewaluacji wszystkich projektów POIiŚ łącznie możliwe do zastosowania są 2 drogi: 

 Analiza pojedynczych inwestycji w modelu ruchu (implementacja wariantu „bez projektu” 
oraz „z projektem”), a następnie zsumowanie uzyskanych wyników dla wszystkich 
projektów w danej aglomeracji lub w obszarze pozamiejskim. 

 Analiza łączna wszystkich inwestycji naraz (w obszarze danej aglomeracji lub na drogach 
pozamiejskich) z odpowiednią implementacją:  
a. wariantu „z projektem” – wówczas uwzględniamy w modelu ruchu wszystkie 

inwestycje objęte interwencją POIiŚ dla analizowanego obszaru (aglomeracyjnego lub 
obszaru dróg pozamiejskich) 
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b. w następnej kolejności wariantu „bez projektu” – wówczas uwzględniamy w modelu 
ruchu brak realizacji wszystkich inwestycji objętych interwencją POIiŚ dla 
analizowanego obszaru (aglomeracyjnego lub obszaru dróg pozamiejskich). 

3.4. Aktywizacja gospodarcza otoczenia trasy w kontekście realizacji 
inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Grupę docelową interwencji realizowanych w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ 
2014–2020 stanowią nie tylko użytkownicy indywidualni, ale również przedsiębiorcy 
korzystający z dofinansowanej środkami UE infrastruktury drogowej. Badania dotyczące 
aktywizacji gospodarczej otoczenia trasy wpisują się zatem w cel szczegółowy POIiŚ 
w zakresie wpływu inwestycji transportowych na stworzenie sieci sprawnych połączeń 
transportowych, służących intensyfikacji wymiany handlowej. 
W wyniku przeprowadzonego pilotażu, którego głównym zadaniem była weryfikacja wpływu 
inwestycji drogowych na zagadnienia związane z lokalnym rozwojem gospodarczym, ustalono 
zbiór metod badawczych oraz mierników rekomendowanych do zastosowania podczas 
ewaluacji ex post. 
W dalszych badaniach należałoby rozważyć połączenie dwóch pytań badawczych, mianowicie:  
 Jaki jest wpływ nowej infrastruktury drogowej na aktywność gospodarczą otoczenia trasy 

oraz  
 Czy zwiększa się produktywność jednostek gospodarczych działających w miejscu 

lokalizacji inwestycji? 
Wydaje się to zasadne z uwagi na spójność tematyczną wątków poruszanych w obu pytaniach, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę silną dodatnią korelację, jaka występuje między 
aktywnością gospodarczą a produktywnością przedsiębiorstw4. 
W przypadku pomiarów bezpośrednich podstawowym miernikiem efektu podejmowanych 
inwestycji infrastrukturalnych powinny być zmiany zachodzące w aktywności gospodarczej 
lokalnych przedsiębiorstw, w szczególności: w działalności inwestycyjnej, przychodach firm, 
a także te specyficznie związane z nową infrastrukturą transportową, takie jak skrócenie czasu 
przejazdów, zmiany w natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych oraz w liczbie obsługiwanych 
pasażerów. Podczas pilotażu zmiany te zostały zidentyfikowane w wyniku analizy pomiarów 
ruchu drogowego oraz danych pozyskanych w trakcie badania ankietowego.  
W odniesieniu do pomiaru ruchu drogowego warto rozważyć uzupełnienie podejścia 
badawczego (sposobu pozyskiwania danych) o dane wtórne. Dobrym rozwiązaniem wydaje się 
pozyskanie danych od dostawców systemów wykorzystujących system GPS do zbierania 
danych o przemieszczaniu się pojazdów, np. Yanosik czy Google Maps5. Wyniki 
wcześniejszych badań wskazują, że tego typu dane pozwalają na łatwy i tani monitoring 

                                                 
4 R. Piętowska-Laska, Doskonalenie produktywności we współczesnych przedsiębiorstwach, „Economy and 
Management”, nr 2/2012, s. 82-91. 
5 W badaniu pilotażowym, zgodnie z założeniami metodologicznymi, zastosowano metodę pomiaru ruchu 
drogowego. W badaniu ex post analiza danych pochodzących od dostawców systemów GPS może stanowić 
alternatywne źródło informacji wobec metody wykorzystanej podczas pilotażu. 
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płynności ruchu na drodze, aczkolwiek nie pozwalają na analizy historyczne czy ocenę 
struktury realizowanej pracy przewozowej6. 
Konieczne wydaje się dokonanie podstawowych korekt w kwestionariuszach pomiarowych, 
głównie w kierunku ich dostosowania do specyfiki analizowanej inwestycji oraz wynikających 
z tego uwarunkowań dla pomiaru źródeł pierwotnych. Biorąc pod uwagę pojawiający się 
problem braku odpowiedzi, zachodzi konieczność rozbudowy kafeterii o dodatkowe warianty 
wskazań7. Dodatkowo, aby zapewnić porównywalność wyników badania wśród 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu lokalizacji inwestycji z wynikami 
badania wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów oraz transportu 
zbiorowego osób, należy zachować jednolity układ kwestionariuszy. 
Kolejne problemy, na jakie należy zwrócić uwagę w badaniu ex post, odnoszą się do wielkości 
prób badawczych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów i osób. 
W obu przypadkach, przed przystąpieniem do badania, należy oszacować liczbę potencjalnych 
respondentów. W przypadku przewoźników towarowych wielkość próby może być 
niedoszacowana (w pilotażu spełniono warunek minimalnej liczebności próby określony 
w Raporcie metodologicznym). Z kolei w przypadku przedsiębiorstw drogowego transportu 
zbiorowego podjęto próbę realizacji badań wyczerpujących, ze względu na niewielką liczbę 
tego typu usługodawców (w trakcie badania łącznie przeprowadzono 13 wywiadów 
z przedstawicielami drogowego transportu zbiorowego, w tym 8 wypełnionych 
kwestionariuszy otrzymano od firm zlokalizowanych w Poznaniu oraz 5 od przedsiębiorstw 
z Lublina).  
Sporym utrudnieniem w ocenie wpływu interwencji okazały się braki w odpowiedziach, 
odnotowane w grupie przedsiębiorstw transportu zbiorowego, tzw. item non-response. Dla 
przykładu, w badaniach realizowanych w Lublinie, tylko dwóch respondentów (wyłącznie 
prywatni przewoźnicy) udzieliło odpowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w liczbie pasażerów 
korzystających z przejazdów na trasie nowej drogi. Stąd też proponuje się, aby na etapie 
ewaluacji ex post, badania przeprowadzić z zastosowaniem techniki PAPI, z uwzględnieniem 
opinii kierowców autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Proponowana zmiana może 
znacznie wzbogacić wiedzę na temat wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV Osi 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na poprawę dostępności 
drogowej i obciążenie ruchem w miastach. 
W przypadku pomiaru odziaływania inwestycji z wykorzystaniem danych statystycznych 
(pomiar pośredni), biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowy charakter ewaluacji, jak 
i wymóg porównywalności analiz dla różnych lokalizacji na etapie ewaluacji ex post, 
proponowaną metodą jest analiza dynamiki zmian w obrębie bliższego sąsiedztwa inwestycji, 
wsparta analizą mierników pozycyjnych. Metoda ta opiera się na założeniu, że jeżeli pozycja 
układu terytorialnego w okresie poinwestycyjnym zmieni się względem okresu 
przedinwestycyjnego, to można wnioskować, że zaistniały okoliczności sprzyjające wzrostowi 
konkurencyjności. Charakteryzując wpływ inwestycji na lokalny rozwój, główną podstawę 
źródłową stanowić powinny: zmiany zachodzące w liczbie ludności, zmiany w dochodach 
budżetów miast i gmin, zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej według klas 
wielkości, a także zmiany w liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w budynkach 
                                                 
6 D. Wojtowicz, B. Ledzion, Ł. Widła, M. Wolański, Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji 
infrastrukturalnych i taborowych w transporcie, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016. 
7 Zmiany w kwestionariuszach badawczych omówiono w podrozdziale 3.6. 
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mieszkalnych i niemieszkalnych. Ich dobór należy uznać za merytorycznie uzasadniony, choć 
należy mieć na uwadze ich niewystarczającą szczegółowość. Poziom gmin, dla którego są 
dostępne dane spełniające wymogi metodyczne, może być dla inwestycji drogowych zbyt 
ogólny, gdyż na tym samym obszarze mogą być realizowane inne znaczące inwestycje 
drogowe. 
Istotną kwestią jest też stały poziom inwestowania w infrastrukturę transportową, w tym drogi, 
dlatego poszukiwane są alternatywne formy finansowania. Komisja Europejska i Parlament 
Europejski podkreślają konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu inwestycji 
w infrastrukturę transportową. Kluczową rolę w realizacji programu inwestycji w TEN-T 
odgrywa zaangażowanie sektora prywatnego. Finansowanie projektów transportowych 
z udziałem środków prywatnych jest od wielu lat dominującą formą wykorzystania PPP 
w finansowaniu zadań państwa. Zarówno europejskie, jak i krajowe rozwiązania prawne 
dopuszczają realizację infrastruktury transportowej w formie PPP, w tym w formie projektów 
hybrydowych, w których środki funduszy europejskich przeznaczone na sieć TEN-T, wraz ze 
środkami z budżetów krajowych, są wsparciem do finansowania inwestycji ze środków 
prywatnych. Taka forma finansowania jest wspierana zarówno przez Bank Światowy, jak 
i Europejski Bank Inwestycyjny. Zaleca się zatem zaangażowanie sektora prywatnego 
w finansowanie infrastruktury transportowej, jako uzupełnienie kapitału publicznego, 
szczególnie w perspektywie ograniczonych środków finansowych pochodzących z UE na nowe 
inwestycje drogowe i zwiększenia wydatków na utrzymanie nowo powstałej infrastruktury 
drogowej. 

3.5. Rozwój zrównoważony w kontekście realizacji inwestycji w ramach III 
i IV osi POIiŚ 

Zagadnienie rozwoju zrównoważonego jest bardzo istotnym elementem oceny efektywności 
inwestycji drogowej, obejmującym ważne aspekty celu głównego POIiŚ 2014–2020 (Wsparcie 
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 
spójności terytorialnej i społecznej) w zakresie: oceny stanu środowiska miejskiego, 
koordynacji polityki transportowej ze strategią rozwoju zagospodarowania przestrzennego 
i przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Analiza wpływu interwencji w ramach III 
i IV osi priorytetowej na wyodrębnione oddziaływania rozwoju zrównoważonego, obejmuje 
realizację celów szczegółowych Programu, dotyczących tworzenia sprawnych miejskich 
połączeń transportowych, preferujących korzystanie ze środków transportu przyjaznych 
środowisku i nie uzależniających mobilności od możliwości korzystania z samochodu. 
Wyniki badań prowadzonych w ramach zagadnienia rozwoju zrównoważonego, obejmują 
cztery aspekty oddziaływania inwestycji drogowej: na środowisko (z uwzględnieniem emisji 
transportowych i hałasu drogowego), na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu 
transportu zrównoważonego, przestrzenne procesy urbanizacyjne i na przeciwdziałanie, 
powodowanemu ograniczoną mobilnością, wykluczeniu społecznemu osób 
z niepełnosprawnościami i ubogich – zawierając odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
 Jaki jest wpływ inwestycji z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 na zrównoważony 

rozwój w aspekcie ochrony środowiska? 
 W jakim stopniu inwestycje transportowe realizowane w ramach III i IV osi priorytetowej 

POIiŚ są komplementarne w kontekście wyzwań budowy zintegrowanego zrównoważonego 
systemu transportowego w miastach – w postaci spójnej sieci dróg, linii kolejowych 
i transportu miejskiego? 
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 Czy projekty drogowe z III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 mają wpływ na 
przestrzenne procesy urbanizacyjne miast? Na czym polega ten wpływ? 

 Czy inwestycje transportowe realizowane w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ 
wpływają na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie mobilności 
osób z niepełnosprawnościami i ubogich? 

Wpływ inwestycji drogowej na środowisko 
Wpływ inwestycji drogowej na środowisko ustala się na podstawie analizy zmian emisji 
transportowych, koncentrując się głównie na pyłach zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz 
dwutlenku azotu (NO2). Informacje o tych zanieczyszczeniach powietrza rejestruje większość 
miejskich stacji pomiarowych GIOŚ. Dane dotyczące hałasu drogowego uzyskuje się z map 
klimatu akustycznego, zlecanych okresowo do wykonania przez miasta. Bardziej szczegółowe 
dane można uzyskać przy wykorzystaniu mobilnych stacji pomiary hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza. Bardzo istotnym źródłem informacji na temat stanu środowiska miejskiego są opinie 
użytkowników inwestycji, uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia badania ankietowego 
mieszkańców i przedsiębiorstw transportowych. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako stosunkowo małe. 
W przypadku zbytniego oddalenia od analizowanego odcinka sieci drogowej stacji pomiarowej 
GIOŚ, w celu uzyskania danych środowiskowych można wykorzystać mobilną stację 
pomiarową. 
Koszty związane z oceną wpływu inwestycji drogowej na stan środowiska miejskiego szacuje 
się na poziomie 20-40 tys. zł, w zależności od zaangażowania się we współpracę służb 
miejskich, dostępności danych pomiarowych i kosztów prowadzonych badań ankietowych. 
Wpływ inwestycji drogowej na rozwój miejskiego systemu transportu 
Wpływ inwestycji drogowej na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu transportu 
obrazują najlepiej zmiany zachodzące w podziale zadań przewozowych, prowadzące do 
wzrostu udziału miejskiego transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego i pieszego. Spadek 
udziału w realizacji podróży samochodu osobowego oznacza poprawę warunków ruchu 
drogowego. Podstawowym miernikiem efektu nowej inwestycji drogowej są zmiany 
zachodzące w podziale zadań przewozowych na terenie miasta. Bardzo istotnym źródłem 
informacji o wpływie inwestycji drogowej na poprawę warunków ruchu są opinie 
użytkowników inwestycji (zawierające m.in. opinie nt. poprawy dostępności środków 
transportu zbiorowego), uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia badania ankietowego 
mieszkańców i przedsiębiorstw transportowych. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako stosunkowo małe. 
W przypadku braku danych z Kompleksowego Badania Ruchu, należy wykorzystać okresowe 
analizy zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta. 
Koszty związane z oceną wpływu inwestycji drogowej na rozwój miejskiego systemu 
transportu szacuje się na poziomie 25-35 tys. zł, w zależności od zaangażowania się we 
współpracę służb miejskich, dostępności danych pomiarowych i kosztów prowadzonych badań 
ankietowych. 
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Wpływ inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne 
Wpływ inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne przejawia się głównie 
w zmianie zagospodarowania przestrzennego jej otoczenia. Na terenach zurbanizowanych 
zjawiskiem pozytywnym, wpływającym na zmniejszenie potrzeb transportowych, jest wzrost 
gęstości zabudowy wielofunkcyjnej. Na trenach zamiejskich zagrożenie stanowi rozlewanie się 
miasta, prowadzące do częstszego korzystania z samochodów osobowych. Podstawowym 
miernikiem efektu jest procentowy przyrost terenów zainwestowanych w sąsiedztwie 
zrealizowanej inwestycji drogowej. W miarę możliwości dane te należy uzupełnić o zmiany 
w strukturze funkcjonalnej wykorzystania powierzchni użytkowej obiektów budowlanych. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości – wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post – 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako średnie. W przypadku 
braku możliwości uzyskania danych na temat wielości i sposobu wykorzystania nowych 
i modernizowanych obiektów budowlanych, można ograniczyć się do przyrostu terenów 
zainwestowanych w rejonie nowej inwestycji drogowej. 
Koszty związane z oceną wpływu inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne 
szacuje się na poziomie 20-50 tys. zł, w zależności od zaangażowania się we współpracę służb 
miejskich i stopnia szczegółowości prowadzonych analiz. 
Wpływ inwestycji drogowej na wykluczenie społeczne 
Wpływ inwestycji drogowej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu powodowanemu 
ograniczoną mobilnością, dotyczy głównie osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz osób 
ubogich. Szczególnie istotna jest likwidacja barier utrudniających (głównie osobom na 
wózkach i z niepełnosprawnościami ruchowymi) przekraczanie jezdni, korzystanie 
z chodników i dostęp do przystanków środków transportu zbiorowego. Wobec stwierdzenia 
(podczas przeprowadzonego pilotażu) trudności w pozyskiwaniu potrzebnych danych 
z urzędów miejskich i organizacji pozarządowych, głównym miernikiem oceny efektu są 
wyniki prowadzonego w ramach ewaluacji ankietowania, z uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących osób starszych i z niepełnosprawnościami. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości – wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post – 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako średnie. W przypadku 
braku możliwości uzyskania od służb miejskich i organizacji pozarządowych danych 
dotyczących stopnia zaspokojenia przez inwestycję drogową potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, należy wykorzystać opinie zainteresowanych uzyskane w wyniku 
przeprowadzonego badania ankietowego. 
Koszty związane z oceną wpływu inwestycji drogowej na wykluczenie społeczne szacuje się 
na poziomie 15–25 tys. zł, w zależności od zaangażowania się we współpracę służb miejskich 
i organizacji pozarządowych oraz kosztów prowadzonych badań ankietowych. 
W przypadku zagadnień związanych z rozwojem zrównoważonym, poważny problem, na jaki 
natrafiono w trakcie prac nad ewaluacją inwestycji drogowych i ustalaniem wpływu 
poszczególnych czynników, stanowił w większości przypadków brak danych szczegółowych 
dotyczących otoczenia badanych fragmentów układu komunikacyjnego. O ile w przypadku 
Poznania podjęty został pewien wysiłek w kierunku udostępnienia danych bardziej 
szczegółowych, to Lublin poprzestał jedynie na udostepnieniu wybranych dokumentów 
planistycznych dotyczących całego miasta lub Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W obu 
miastach bardzo istotnym źródłem informacji o opiniach użytkowników inwestycji były 
wyniki, przeprowadzonych w ramach realizacji projektu, badań ankietowych. 
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3.6. Analiza procesu poboru informacji z wykorzystaniem kwestionariusza 
badawczego 

Charakterystyka respondentów oraz metod badań 
Badania dotyczące wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV Osi POIiŚ 2014–2020 
na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach przeprowadzono 
w Poznaniu i Lublinie w dniach: 21.03.2019–08.04.2019. Łącznie przebadano 923 
użytkowników infrastruktury drogowej: 

 400 użytkowników samochodów osobowych i służbowych, w tym 100 reprezentantów 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu lokalizacji danej inwestycji,  

 400 mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego,  
 110 przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów, 
 13 przedstawicieli przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego. 

Zgodnie z założeniami, badania zrealizowano za pomocą dwóch technik badawczych oraz 
czterech odrębnych kwestionariuszy wywiadu, którymi sondowano opinie wszystkich 
ankietowanych podmiotów. W przypadku respondentów należących do trzech pierwszych 
grup, badania wykonano przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego (PAPI). W czwartym 
przypadku badania zrealizowano z użyciem kwestionariusza on-line (CAWI) wspomaganego 
telefonicznie.  
Wybór mieszanej techniki badawczej podyktowany był kilkoma przesłankami. Przede 
wszystkim zaproponowane techniki są mniej czasochłonne niż badania z wykorzystaniem 
innych narzędzi, np. badania CAPI. Warto podkreślić, że zarówno w przypadku PAPI, jak 
i CAWI, skróceniu ulega czas związany z przygotowaniem badania, a także czas niezbędny na 
zgromadzenie i przetworzenie danych w dalszych etapach badania. Techniki PAPI i CAWI są 
także mniej kosztowne od innych form gromadzenia informacji pierwotnych. Ponadto do ich 
podstawowych zalet można zaliczyć: możliwość pozyskania wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania zadane w kwestionariuszu (PAPI) oraz możliwość wypełnienia ankiety przez 
respondenta w dowolnym miejscu i czasie (CAWI), co jest szczególnie ważne w przypadku 
badania podmiotów gospodarczych8.  
Analiza i omówienie wyników badań 
Czas trwania wywiadów 
Konstrukcję narzędzi badawczych ze względu na czas przeprowadzenia wywiadu należy ocenić 
pozytywnie. W każdym badaniu średni czas rozmowy oscylował wokół 10 minut. Różnice 
pomiędzy poszczególnymi grupami są niewielkie: od 8,85 minut w przypadku przedsiębiorstw 
transportu towarów, do 10,80 minut w przypadku użytkowników samochodów osobowych 
i służbowych. Wyniki odchylenia standardowego oraz rozstęp ocen wskazują na zbliżony czas 
wywiadów wśród przewoźników drogowych oraz większą polaryzację danych w pozostałych 
grupach, co można tłumaczyć większą liczbą pytań, które zadano tym respondentom podczas 
badania. Warto podkreślić, że w każdym przypadku maksymalny czas prowadzenia wywiadu 
mieścił się w dopuszczalnych w wywiadach bezpośrednich 30 minutach rozmowy (tab. 3.1). 
  

                                                 
8 Por. Z. Kędzior (red.): Badania rynku – metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2010, s. 85-95. 
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Tabela 3.1.   Czas trwania wywiadów – wybrane wskaźniki (w minutach) 

Lp. Wyszczególnienie N Średnia Odchylenie Dominanta Minimum Maksimum 

1. Użytkownicy samochodów 
osobowych i służbowych 400 10,80 3,023 10 5 18 

2. 
Mieszkańcy pozbawieni 

dostępu do środków 
transportu 

400 10,00 3,468 7 5 19 

3. 
Przedstawiciele 

przedsiębiorstw transportu 
towarów 

110 8,85 1,394 10 7 10 

Źródło: opracowanie własne 
Ankieterom zadano pytanie „Czy czas trwania badania był dla respondentów akceptowalny”. 
Pomiaru odpowiedzi dokonano na skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie”, 
a 5 – „zdecydowanie tak”. Co zrozumiałe, średnia ocen była najniższa w grupie użytkowników 
samochodów prywatnych i służbowych, a więc wśród respondentów, którzy odpowiadali na 
większą liczbę pytań, niemniej jednak mieściła się ona znacznie powyżej środka skali (3,62), 
co wskazuje, że ankieterzy preferowali udzielanie odpowiedzi pozytywnych, tj. „raczej tak” 
(41,3%) oraz „zdecydowanie tak” (27,5%). Z analizy danych rysunku 3.1 widać wyraźnie, że 
różnice w ocenie pomiędzy badanymi typami respondentów są znaczne. W przypadku 
mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego średnia ocen 
wyniosła 3,88 – była więc bliska ocenie 4 („raczej tak”). Należy dodać, że niemal ¾ wywiadów 
ankieterzy ocenili jako przebiegające w akceptowanych dla respondentów czasie. Z kolei 
w przypadku przewoźników towarów średnia ocen wyniosła 4,72. W tym przypadku, zdaniem 
ankieterów, niemal każdy wywiad był zrealizowany w akceptowanym dla respondentów czasie 
(73,6% odpowiedzi – „zdecydowanie tak”, 24,5% – „raczej tak”). 

 
Rys. 3.1.   Subiektywna ocena ankieterów akceptacji czasu trwania wywiadu 

przez respondentów 
Źródło: opracowanie własne 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 39 

Zakłócenia w procesie poboru informacji 
Zestawienie wyników dotyczących zakłóceń powstałych podczas procesu poboru informacji 
przedstawiono na rysunkach 3.2 i 3.3, z uwzględnieniem trzech grup respondentów poddanych 
badaniu w oparciu o technikę PAPI. Pozytywnie ocenić należy niski wskaźnik zakłóceń 
w grupie mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego oraz 
użytkowników samochodów osobowych i służbowych, gdzie ponad 90% wywiadów 
zrealizowano bez jakichkolwiek problemów. Na tym tle znacznie gorzej prezentują się wyniki 
procesu poboru informacji wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportu towarów. W tym 
przypadku problemy z pozyskaniem danych odnotowano częściej niż w co drugim badaniu. 
Szczegółowy rozkład ocen przedstawia poniższy rysunek. 

 
Rys. 3.2.   Wskaźnik bezbłędnie zrealizowanych wywiadów 

Źródło: opracowanie własne 
Analizując dane dotyczące rodzaju błędów można dostrzec, że głównymi przeszkodami 
w prawidłowym przebiegu badania okazały się problemy z udzieleniem odpowiedzi przez 
respondentów oraz braki w kafeterii, które łącznie stanowią niemal 80% wszystkich wykrytych 
nieprawidłowości (rys. 3.3). Warto dodać, że ponad 70% wskazań ankieterów odnosi się do 
problemów, jakie wynikły podczas realizacji wywiadów z reprezentantami przedsiębiorstw 
transportu towarów.  
Analizując pierwszą kategorię błędów, największą ich liczbę odnotowano w przypadku 
kwestionariusza skierowanego do użytkowników samochód osobowych i służbowych, gdzie 
w piętnastu przypadkach zdiagnozowano problemy ze zrozumieniem pytań. Jak wynika 
zdanych przedstawionych w tabeli 3.2 kłopotliwe okazały się w szczególności pytania 6 i 7 
dotyczące czasu dojazdu do pracy. W pozostałych grupach podobne trudności zdarzały się 
zdecydowanie rzadziej lub wręcz sporadycznie.  
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Rys. 3.3.   Wykaz błędów wykrytych podczas realizacji badań 

Źródło: opracowanie własne 
Tabela 3.2.   Problemy ze zrozumieniem pytań 

Źródło: opracowanie własne 
Kolejną grupą błędów są problemy ze zrozumieniem odpowiedzi, które jak wynika z badań 
odnotowano jedynie wśród użytkowników samochodów osobowych i służbowych (tab. 3.3). 
W opinii ankieterów za główny powód niezrozumienia treści/sensu odpowiedzi można uznać 
brak wiedzy respondentów na poruszane w pytaniach problemy. To z kolei oznacza, że 
w przypadku części pytań kierowcy samochodów nie stanowili właściwej grupy docelowej. 
Należy jednak dodać, że odsetek respondentów, którzy nie potrafili odpowiedzieć na zadane 
pytania, kształtował się na bardzo niskim poziomie i wynosił 2,25%. 
  

Lp. Kwestionariusz dla użytkowników 
samochodów osobowych i służbowych 

Kwestionariusz dla 
mieszkańców 

pozbawionych dostępu do 
środków transportu 

indywidualnego 

Kwestionariusz dla 
przedstawicieli 
przedsiębiorstw 

transportu drogowego 
towarów 

W
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e pytanie 7 zbyt podobne do pytania  6  
(6 wskazań), pytanie 6 powtórzone 

w pytaniu 7 (1 wskazanie), problem ze 
zrozumieniem pytania 12 (1 wskazanie), 

pytanie 21- respondent nie podróżuje 
trasą na dworzec (6 wskazań), pytanie 
29 – respondent uznał, że nie ma na 

drodze ruchu pieszych (1 wskazanie). 

problem ze zrozumieniem 
pytania 13 (1 wskazanie), 
problem ze zrozumieniem 
pytania 16 (1 wskazanie), 
problem ze zrozumieniem 
pytania 17 (1 wskazanie). 

 

pytanie 9 – respondent 
zrozumiał pytanie 

odwrotnie (1 wskazanie) 

Łączna 
liczba 

wskazań 
15 3 1 
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Tabela 3.3.   Problemy ze zrozumieniem odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 
Tabela 3.4 zawiera listę pytań, w przypadku których wystąpiły problemy z udzieleniem 
odpowiedzi podczas rozmowy z ankieterem. Jak widać, trudności w prawidłowym 
zdefiniowaniu odpowiedzi zdarzały się w każdej grupie respondentów, jednak najczęściej 
wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów. Głównym problemem, 
jaki należy rozwiązać w tym przypadku jest dostosowanie narzędzia pomiarowego do specyfiki 
analizowanej inwestycji oraz wynikających z tego uwarunkowań dla pomiaru źródeł 
pierwotnych. 
Podczas realizacji pilotażu występowały także problemy w postaci braków odpowiedzi 
w kafeterii (tab. 3.5), co sugeruje, że opracowana lista wskazań nie wyczerpywała wszystkich 
możliwych wariantów odpowiedzi. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że braki 
w kafeterii dość często pojawiały się w przypadku ankietyzacji przedstawicieli przedsiębiorstw 
transportu drogowego towarów oraz mieszkańców pozbawionych dostępu do środków 
transportu indywidualnego. 
  

Lp. 
Kwestionariusz dla 

użytkowników samochodów 
osobowych i służbowych 

Kwestionariusz dla 
mieszkańców 
pozbawionych 

dostępu do środków 
transportu 

indywidualnego 

Kwestionariusz dla 
przedstawicieli 
przedsiębiorstw 

transportu 
drogowego towarów 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e 

pytanie 13 – respondent nie 
potrafi odpowiedzieć – nie wie 

(1 wskazanie), pytanie 22 – 
respondent nie potrafi 

odpowiedzieć, ponieważ nie 
podróżuje trasą na lotnisko 
(7 wskazań), pytanie 21 – 

respondent nie potrafi 
odpowiedzieć, ponieważ nie 
podróżuje trasą na dworzec 

(1 wskazanie). 

− − 

Łączna 
liczba 

wskazań 
9 − − 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 42 

Tabela 3.4.   Problemy z udzieleniem odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 
  

Lp. 

Kwestionariusz dla 
użytkowników 

samochodów osobowych 
i służbowych 

Kwestionariusz dla 
mieszkańców 

pozbawionych dostępu 
do środków transportu 

indywidualnego 

Kwestionariusz dla 
przedstawicieli 
przedsiębiorstw 

transportu drogowego 
towarów 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e 

pytanie 27 – respondent 
przez remont tej drogi 
wybiera obecnie inną 

trasę  
(3 wskazania) 

pytanie 5 – rowerem na 
drodze ekspresowej nie 

można jeździć (1 
wskazanie), pytanie 5 – 
respondent nie posiada 
roweru (8 wskazań),  

pytanie 6 – rowerem na 
drodze ekspresowej nie 

można jeździć 
(1 wskazanie), pytanie 6 
– respondent nie posiada 

roweru (8 wskazań), 
pytanie 10 – na drodze 

nie ma przystanku  
(1 wskazanie), pytanie 

11 – respondent nie 
jeździ pociągiem (2 

wskazania), pytanie 16 – 
to droga ekspresowa, nie 

dla pieszych (4 
wskazania), pytanie 17 – 
to droga ekspresowa, nie 

dla rowerów (4 
wskazania) 

pytanie 6 – brak 
samochodów powyżej 

3,5 t (36 wskazań), 
pytanie 8 – brak 

samochodów powyżej 
3,5 t (36 wskazań) 

 

Łączna 
liczba 

wskazań 
3 29 72 
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Tabela 3.5.   Braki w kafeterii odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 
Wnioski 
Zastosowanie techniki PAPI należy ocenić pozytywnie. Indywidualna rozmowa typu face to 
face dała bardzo dobre rezultaty w postaci zrealizowania wymaganej liczby wywiadów 
w odniesieniu do wszystkich badanych grup, tj. użytkowników samochodów prywatnych 
i służbowych, mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego 
oraz przedstawicieli przedsiębiorstw transportu towarowego. Wydaje się, że w przypadku 
rzeczonego zakresu badań zastosowanie innej techniki poboru informacji można uznać za 
nieuzasadnione oraz obarczone ryzykiem niezrealizowania w całości założonych prób 
badawczych. 
Badanie przedstawicieli przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego zostało 
przeprowadzone techniką CAWI wspomaganą telefonicznie, co wynikało z problemów 
z dotarciem do tych przedsiębiorstw, w tym z deklarowanymi przez respondentów 
trudnościami ze znalezieniem czasu na spotkanie z ankieterem. Dobór techniki badawczej 

Lp. 

Kwestionariusz dla 
użytkowników 
samochodów 
osobowych i 
służbowych,  

Kwestionariusz dla 
mieszkańców 

pozbawionych dostępu do 
środków transportu 

indywidualnego 

Kwestionariusz dla 
przedstawicieli 
przedsiębiorstw 

transportu drogowego 
towarów 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e pytanie 19 – 
respondent nie jeździ 
rowerem po drodze 
ekspresowej – brak 

opcji (nie można 
korzystać)  

(1 wskazanie)  
 

pytanie 5 – powinny być 
odpowiedzi z jeszcze 

rzadszą częstotliwością 
korzystania 

(4 wskazania), pytanie 6 – 
powinny być odpowiedzi 

z jeszcze rzadszą 
częstotliwością korzystania 
(1 wskazanie), pytanie 14 – 
respondent rzadko korzysta 

i nie potrafi ocenić 
(7 wskazań), pytanie 13 – 

respondent nie potrafi 
ocenić  

(1 wskazanie), pytanie 15 – 
respondent rzadko korzysta 

i nie potrafi ocenić 
(7 wskazań), pytanie 16 – 
piesi nie chodzą tą drogą  

(1 wskazanie), pytanie 17 – 
rowerzyści nie jeżdżą tą 

drogą 
(1 wskazanie). 

pytanie 6 – brak 
odpowiedzi: nie 

posiadamy samochodu 
powyżej 3,5 t (20 

wskazań), pytanie 10 – 
brak odpowiedzi: nie 

korzysta (17 wskazań)  
 

Łączna 
liczba 

wskazań 
1 22 37 
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należy ocenić nieco krytycznie, mając na uwadze cele badań, a zwłaszcza dość wysoki 
wskaźnik braków odpowiedzi, jaki odnotowano na etapie analizy i przetwarzania danych. 
Z tego względu należy zastanowić się w przyszłości nad podjęciem wysiłku na rzecz realizacji 
badania z zastosowaniem techniki PAPI, które dodatkowo można uzupełnić pomiarem opinii 
kierowców autobusów obsługujących przejazdy na trasie nowej inwestycji, co pozwoli na 
zgromadzenie bardziej licznego zbioru danych i uzyskanie pełniejszych informacji. Ponadto 
ciekawych wyników może dostarczyć zastosowanie w badaniach podejścia jakościowego, np. 
wywiadu pogłębionego z kadrą menedżerską. 
Biorąc pod uwagę rzeczywisty czas prowadzenia wywiadów, jak również subiektywną ocenę 
ankieterów akceptacji czasu trwania rozmowy przez respondentów można uznać, że długość 
narzędzi badawczych jest odpowiednia. 
Rozpatrując wyniki badań odnoszące się do częstotliwości i charakteru wykrytych błędów 
można przyjąć, że proces poboru informacji w zdecydowanej większości przypadków 
przebiegał bez większych zakłóceń, a wykorzystane kwestionariusze stanowiły źródło 
rzetelnych informacji i z powodzeniem mogą zostać zastosowane w innych tego typu 
badaniach, niezależnie od miejsca lokalizacji danej inwestycji. Jeśli występowały problemy, to 
jedynie w niewielkim stopniu wpływały na przebieg badania, jak i dalszą analizę wyników. 
Świadczą o tym zarówno niewielka liczba pytań i odpowiedzi wymagających modyfikacji, jak 
i niewielki zakres wprowadzonych zmian. Korekty ograniczyły się w zasadzie do usunięcia 
z kwestionariuszy pytań zbyt podobnych oraz uzupełnienia wykazu wariantów odpowiedzi 
o dodatkowe opcje. 
Korekta narzędzi badawczych do badania ex post 
W stosunku do materiału wykorzystanego w pilotażu dokonano następujących zmian 
w kwestionariuszach badawczych: 
 w kwestionariuszu wywiadu użytkowników samochodów osobowych i służbowych: 

usunięto pytanie nr 7, dodano opcje „w ogóle” i „kilka razy w roku” w kafeterii odpowiedzi 
na pytania nr 19 i 20, wprowadzono wariant odpowiedzi „nie wiem” na pytania nr 21 i 22 
oraz możliwość wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” w przypadku pytań 29 i 30; 

 w kwestionariuszu wywiadu mieszkańców pozbawionych dostępu do środków 
transportu indywidualnego: zrezygnowano z pytania nr 7, w kafeterii odpowiedzi na 
pytania nr 5 i 6 uwzględniono warianty „w ogóle” oraz „kilka razy do roku”, wprowadzono 
dodatkowy wariant odpowiedzi „nie wiem” w pytaniach nr 10, 11, 12 oraz możliwość 
wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” w przypadku pytań nr 16 i 17; 

 w kwestionariuszu wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego 
towarów: wprowadzono wariant odpowiedzi „nie dotyczy” w przypadku pytań 6, 8 i 10; 

 w kwestionariuszu wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw drogowego transportu 
zbiorowego: w pytaniach 5–8 wprowadzono wariat odpowiedzi „nie dotyczy”, dodano 
odpowiedź typu „nie wiem” w pytaniach nr 10 i 11.  

Charakterystyka skorygowanych narzędzi badawczych 
Kwestionariusz wywiadu użytkowników samochodów osobowych i służbowych, 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu lokalizacji danej inwestycji 
Kwestionariusz zawiera 34 pytania, które uporządkowane są w pięciu grupach tematycznych 
odnoszących się do założonych celów badawczych. Pierwszą grupę stanowią pytania dotyczące 
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wpływu inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu na poziomie analizowanego 
miasta – o ile minut skrócił się lub wydłużył czas ich dojazdu do pracy w związku z oddaniem 
danej inwestycji do użytku. W przypadku zagadnień ekonomicznych (druga część 
kwestionariusza) respondenci odpowiedzą na pytania dotyczące zmian, które wystąpiły w ich 
działalności pod wpływem zrealizowanej inwestycji. Uszczegóławiając, pytania odnoszą się do 
zmian w rocznych obrotach firmy, zmian czasu przejazdów służbowych, a także gotowości 
przedsiębiorstw do podejmowania aktywności inwestycyjnej. Respondenci proszeni są także 
o wskazanie kierunku przyszłych inwestycji. Pytania z trzeciej części przede wszystkim mierzą 
wpływ inwestycji drogowej na tworzenie miejskiego zintegrowanego systemu transportowego. 
W tym przypadku pytania dotyczą czasu dojazdu do pracy, mobilności zawodowej oraz 
poprawy dostępności do punktowych elementów infrastruktury, takich jak dworzec kolei 
dalekobieżnej oraz lotnisko. Kolejna grupa pytań porusza problematykę zrównoważonego 
rozwoju, a związane z tym pytania w głównej mierze odnoszą się do aspektów 
środowiskowych, bezpieczeństwa ruchu oraz poprawy jakości życia. Respondenci będą także 
pytani o wpływ inwestycji na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  
Zawarta na początku kwestionariusza metryczka pozwala na scharakteryzowanie uczestników 
badania z uwzględnieniem ich wieku, płci, miejsca zamieszkania, statusu zawodowego oraz 
miejsca pracy.  
Odpowiedzi respondentów są mierzone z wykorzystaniem skal pomiarowych: nominalnych, 
porządkowych, interwałowych i stosunkowych. Sześć pytań ma charakter pytań filtrujących 
w celu wydzielenia segmentu respondentów nieodpowiadających na określone grupy pytań. 

Kwestionariusz wywiadu mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu 
indywidualnego 

Kwestionariusz składa się 21 pytań uporządkowanych w cztery bloki tematyczne, zgodnie 
z założonymi celami badawczymi. Pytania z pierwszej części służą do ustalenia wpływu 
inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu na poziomie badanego miasta. Podobnie jak 
wcześniej, respondenci są proszeni o wskazanie, jak skrócił się lub wydłużył czas ich dojazdu 
do pracy (w ujęciu ilościowym) w związku z oddaniem danej inwestycji do użytku. 
W kolejnych pytaniach poruszana jest kwestia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
w kontekście dostosowania drogi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pieszych 
i rowerzystów. Poruszana jest także kwestia integracji społecznej. Pytania z trzeciej części 
odnoszą się do budowy zintegrowanego systemu transportu drogowego w miastach, 
a respondentom zostaną zadane pytania o częstotliwość użytkowania drogi podczas podróży 
autobusem, bądź rowerem, o poprawę dostępności komunikacyjnej oraz komfort poruszania się 
po nowo powstałej drodze. Ostatnia grupa pytań związana jest z oceną wpływu inwestycji 
drogowej na zrównoważony rozwój. Respondentom będą zadane pytania o to, czy nowa 
inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu drogowego oraz zanieczyszczenia powietrza, 
a także czy skrócił się czas potrzebny na dojście do przystanku komunikacji zbiorowej.  
Pytania metryczkowe dotyczą cech respondentów: wieku, płci, miejsca zamieszkania, statutu 
zawodowego oraz miejsca pracy. 
Odpowiedzi respondentów są mierzone z wykorzystaniem skal pomiarowych: nominalnych, 
porządkowych, interwałowych i stosunkowych. Jedno pytanie ma charakter filtrujący i służy 
wyodrębnieniu podgrupy respondentów nieaktywnych zawodowo.  
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Kwestionariusz wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego 
Kwestionariusz liczy 16 pytań, z których cztery pierwsze dotyczą charakterystyki 
przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu (wielkości zatrudnienia, własności, liczby 
eksploatowanych autobusów, lokalizacji zajezdni). W pozostałych pytaniach poruszana jest 
problematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji gospodarczej 
otoczenia trasy. Poza wspomnianą już aktywnością inwestycyjną, respondenci będą proszeni 
o ocenę siły i kierunku wpływu nowej inwestycji na ich działalność gospodarczą. Część pytań 
odnosi się do oceny wpływu inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej 
miast. W badaniu są także zawarte pytania pozwalające ustalić zmiany w liczbie pasażerów 
w danym korytarzu komunikacyjnym po zrealizowaniu danej inwestycji, z uwzględnieniem 
linii miejskich oraz poza aglomeracyjnych. 
Odpowiedzi respondentów są mierzone z wykorzystaniem kilku skal: nominalnych, 
porządkowych oraz interwałowych. W dwóch przypadkach zastosowano pytania filtrujące. 
Sześć pytań miało charakter pytań otwartych. Pozostałe pytania miały charakter pytań 
jednokrotnego wyboru. 

Kwestionariusz wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów 
Kwestionariusz liczy 15 pytań, z których cztery pierwsze dotyczą charakterystyki 
przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu (wielkość zatrudnienia, główny obszar 
generowanych przychodów, wielkość floty, lokalizacja bazy transportowej). Pozostałe pytania 
odnoszą się do podejmowanych w badaniu problemów tematycznych, przede wszystkim 
pomiaru aktywności gospodarczej przewoźników drogowych oraz wpływu inwestycji 
drogowych na budowę zintegrowanego miejskiego systemu transportowego. Cztery pytania 
mierzą częstotliwość użytkowania drogi przed i po jej modernizacji, biorąc pod uwagę pojazdy 
o ładowności poniżej oraz powyżej 3,5 t. Część pytań odnosi się do wpływu inwestycji 
drogowej na skalę ruchu pojazdów ciężarowych w obszarze intensywnej zabudowy, a także do 
zmian czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem trasy.  
Odpowiedzi respondentów będą mierzone z wykorzystaniem skal nominalnych, porządkowych 
oraz interwałowych. W dwóch przypadkach wykorzystano pytania filtrujące. Jedno pytanie ma 
charakter otwarty. Pytania zamknięte są pytaniami jednokrotnego wyboru. 
Skorygowane kwestionariusze wywiadów, wraz z kafeterią odpowiedzi, stanowią załączniki 
7.2.1–7.2.4 do niniejszego opracowania. 
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4. Zestawienia i analizy danych 

4.1. Wyniki badań dotyczące rozkładu i warunków ruchu w kontekście 
realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Określenie obszaru oddziaływania inwestycji na przykładzie rozkładu ruchu w oparciu 
o Krajowy Model Ruchu (GDDKiA) 
W przypadku określenia zasięgu oddziaływania inwestycji na podstawie spektrum 
(rysunek 4.1) analizujemy wielkość potoku (grubość wstęgi) związanego z odcinkami 
inwestycji. Metoda ta nie wymaga wariantu bezinwestycyjnego. Na podstawie tej analizy 
można określić zasięg oddziaływania inwestycji na wybrane powiaty: 
 lubartowski, 
 puławski, 
 Lublin i lubelski, 
 świdnicki, 
 kraśnicki. 

 
Rys. 4.1. Spektrum ruchu dla ekspresowej S19 obwodnicy Lublina 

Źródło: własne z wykorzystaniem modelu GDDKiA 
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W przypadku określenia zasięgu oddziaływania inwestycji na podstawie sieci różnicowej 
(rysunek 4.2) analizujemy odcinki, na których występują największe różnice w potokach ruchu, 
niezależnie na plus czy minus. Ta metoda wymaga wykonania wariantu bezinwestycyjnego. 
W metodzie tej zasięg oddziaływania obejmuje powiaty: 
 puławski, 
 Lublin i lubelski, 
 kraśnicki. 
Z obszaru można wykluczyć  powiat świdnicki i lubartowski, ponieważ zmiany potoków na 
terenie tych powiatów są niewielkie, mimo iż generują one sporo ruchu związanego 
z inwestycją. 

 
Rys. 4.2.   Sieć różnicowa dla wariantu z i bez obwodnicy S19 Lublina 

Źródło: własne z wykorzystaniem modelu GDDKiA 
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Obliczenia wskaźnika ewaluacji „skrócenie czasu podróży (jazd) ruchu samochodowego 
związanego z wlotami dróg krajowych do aglomeracji” za pomocą aglomeracyjnego modelu 
ruchu  
Ruch ograniczono do ruchu pojawiającego się na wlotach i wylotach dróg krajowych na granicy 
aglomeracji. Takie podejście powinno dać większe różnice.  
W pierwszej kolejności przefiltrowano ruch samochodowy, tak aby ograniczyć go do ruchu 
pojawiającego się na wlotach/wylotach dróg krajowych (rys. 4.3). Następnie z modelu 
wyciągnięto wielkość pracy transportowej tego ruchu w pojh. równą 1044 pojh oraz liczbę jazd 
równą 4201. Z ilorazu średni czas jazdy wyniósł 14,9 min. Tak wyliczony średni czas jazdy 
może więc służyć wyliczeniu wskaźnika ewaluacyjnego. 

 
Rys. 4.3.   Ruch samochodowy związany z wlotami i wylotami dróg krajowych 

w Aglomeracji Poznańskiej – w tym DK92 oraz S5 
Źródło: własne z wykorzystaniem modelu MRAP 

Wskaźnik „skrócenie średniego czasu przejazdu” w aglomeracji 
W przypadku projektu przebudowy DK92 w Poznaniu źródłem danych był model ruchu dla 
Aglomeracji Poznańskiej z 2013 r. (aktualizacja modelu wykonana była w 2016 r., a prognoza 
ruchu wykonana była dla 2023 r., czyli dla planowanego roku uruchomienia inwestycji). 
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Liczba przejazdów samochodowych (poj./doba] samochody razem – wariant W0, W1 
Rok Samochody osobowe Samochody dostawcze Samochody ciężkie Razem 
2023 510 132 68 500 20 719 599 350 

Praca przewozowa (pojh/doba] samochody razem – wariant W0 
Rok Samochody osobowe Samochody dostawcze Samochody ciężkie Razem 
2023 162 969 18 136 12 436 193 540 

Praca przewozowa (pojh/doba] samochody razem – wariant W1 
Rok Samochody osobowe Samochody dostawcze Samochody ciężkie Razem 
2023 162 537 18 114 12 421 193 072 

Średnio ważone skrócenie średniego czasu przejazdu w aglomeracji poznańskiej: 
{suma pojh [W0] – suma pojh [W1]} *60 / suma przejazdów w dobie  =  0,05 [min.] 
 
Wskaźnik „skrócenie średniego czasu przejazdu” pomiędzy miastami wojewódzkimi 
Projekt budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na terenie Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego – źródło danych: model ruchu krajowego GDDKiA – aktualizacja 
2017 r. 
Tabela 4.1.   Liczba przejazdów samochodowych (poj./doba] samochody razem – wariant W0, W1 

  Lublin Warszawa Rzeszów Białystok Kielce 
  75 178 214 230 302 

Lublin 75  601 90 65 98 
Warszawa 178 601  144 568 487 
Rzeszów 214 92 145  10 85 
Białystok 230 65 568 10  24 

Kielce 302 98 487 86 24  

Suma jazd z/do Lublina: 1709 
Suma jazd ogółem: 4346 

Tabela 4.2.   Praca przewozowa (pojmin./doba] samochody razem – wariant W0 
  Lublin Warszawa Rzeszów Białystok Kielce 
  75 178 214 230 302 

Lublin 75  78 347 11 764 11 583 15 747 
Warszawa 178 78 382  43 980 142 443 96 164 
Rzeszów 214 11 917 44 260  3 085 13 986 
Białystok 230 11 579 141 804 3 046  11 158 

Kielce 302 15 682 95 814 14 099 11 177  

Suma pojmin. z/do Lublina: 235 002 
Suma pojmin. ogółem: 856 019 
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Tabela 4.3.   Praca przewozowa [pojmin./doba] samochody razem – wariant W1 
  Lublin Warszawa Rzeszów Białystok Kielce 
  75 178 214 230 302 

Lublin 75  69 283 11 211 11 551 15 187 
Warszawa 178 69 340  36 576 142 358 96 511 
Rzeszów 214 11 357 36 741  2 948 13 657 
Białystok 230 11 547 141 716 2 911  11 173 

Kielce 302 15 126 96 173 13 780 11 193  

Suma pojmin. z/do Lublina: 214 602 
Suma pojmin. ogółem: 820 338 
Średnio ważone skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy Lublinem a sąsiednimi 
miastami wojewódzkimi: 
{suma pojmin. z/do Lublina [W0] – suma pojmin. z/do Lublina [W1]} / suma jazd z/do Lublina 
=  11,94 [min.] 

Średnio ważone skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy wszystkimi miastami 
wojewódzkimi w regionie: 
{suma pojmin ogółem [W0] – suma pojmin. ogółem [W1]} / suma jazd ogółem = 8,21 [min.] 
W ramach poszczególnych modeli ruchu badanie może dotyczyć dowolnej liczby inwestycji, 
a wartości wskaźników ewaluacji mogą dotyczyć nie poszczególnych inwestycji, lecz ich 
grupy. Ograniczenia dotyczą wielkości modelu obsługiwanego przez wersję oprogramowania 
(przy uszczegółowianiu modelu zwiększa się jego rozmiar). Można również sumować wartości 
skrócenia czasu przejazdu w poszczególnych aglomeracjach, uzyskując wskaźnik dla łącznego 
skrócenia czasu przejazdu. 
Definicje wskaźników ewaluacji wymagają przeprowadzenia tzw. analizy obszarowej ruchu, 
tj. należy uwzględnić w ocenie efektu netto dane wejściowe opisujące ruch drogowy (praca 
przewozowa) zebrane dla obszaru (aglomeracji lub województwa). 
Zestawienie zbiorczej tabeli obliczeń pracy przewozowej oraz prędkości średnich przedstawia 
tabela nr 4.4 (kolumny X i XII tabeli) w podziale na poj. osobowe plus dostawcze i ciężarowe 
do poszczególnych horyzontów prognozy ruchu, dla sieci drogowej aglomeracji poznańskiej 
z uwzględnieniem inwestycji przebudowy DK92: 

 W0 oznacza wariant bez realizacji projektu przebudowy DK92, 

 W1 wariant z projektem przebudowy DK92 – dane obliczeniowe zagregowane 
w arkuszu kalkulacyjnym *xls (załącznik nr 7.4.1. do Raportu Końcowego). 
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Tabela 4.4.   Praca przewozowa (pojkm/godzinę), (pojh/h) oraz prędkości średnie z podziałem 
na pojazdy osobowe i ciężarowe dla przebudowy DK92 

 
Zestawienie obliczeń pracy przewozowej dla sieci dróg krajowych z uwzględnieniem 
inwestycji przebudowy S19 – w oparciu o Krajowy Model Ruchu (GDDKiA) przedstawia 
tabela nr 4.5 – dane obliczeniowe zagregowane w arkuszu kalkulacyjnym *xls (załącznik do 
7.4.2 Raportu Końcowego). 

Tabela 4.5.   Praca przewozowa (pojmin./doba] dla poszczególnych kategorii 
pojazdów – wariant W1 

 
Zestawienie obliczeń prędkości średnich dla macierzy miast wojewódzkich: Lublina, 
Warszawy, Rzeszowa, Białegostoku i Kielc – w oparciu o Krajowy Model Ruchu (GDDKiA). 
Prędkości przedstawione w tabeli 4.6 są prędkościami średnimi dla macierzy stolic 
województw: lubelskiego, tj. Lublin oraz sąsiadujących z województwem lubelskim, 
tj. podlaskiego – Białystok, mazowieckiego – Warszawa, świętokrzyskiego – Kielce, 
podkarpackiego – Rzeszów. Stworzono macierze pracy transportowej dystansowej [pojkm] 
oraz czasowej [pojh] dla każdego z typów pojazdów. Następnie wyznaczono prędkość jako 
iloraz sumy macierzy pracy dystansowej i sumy macierzy czasowej.  
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Tabela 4.6.   Zestawienie obliczeń prędkości średnich dla wariantu budowy drogi S19 

Typ pojazdu 
Wariant z S19 Wariant bez S19 

prędkość [km/h] 

Samochody osobowe 61,16 57,91 

Samochody dostawcze 56,30 54,97 

Samochody ciężarowe 48,15 47,48 

Samochody ciężarowe ciężkie 51,31 50,00 

4.2. Wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście 
realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Celem badania jest identyfikacja wpływu działań podejmowanych w ramach programu POIiŚ 
na realizację celów szczegółowych określonych w III i IV osi priorytetowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisanych w Programie priorytetów inwestycyjnych:  

 7.a: Wspierane multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w TEN-T, gdzie celem szczegółowym jest uzyskanie większej dostępności 
transportowej ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych 
w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. 

 7.b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimedialnymi. 

Jednocześnie w trakcie badania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględnione 
zostały obligatoryjne wskaźniki w podziale na: 

 transport osobowy, 

 transport ciężarowy. 
Analiza wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmuje ocenę takich 
samych interwałów czasowych przed rozpoczęciem inwestycji, jak i po jej zakończeniu. 
Właściwym do oceny jest okres co najmniej trzech lat, jednak w celu dokonania bardziej 
trafnych ocen niezbędny jest pięcioletni okres analiz. 
Analizie zostały poddane inwestycje w Poznaniu – związane z drogą DK92 i w Lublinie – 
związane z drogą S19 i dawnym przebiegiem drogi DK19. 
W przypadku analiz odcinków dróg w Poznaniu i Lublinie, z powodów niezależnych od 
autorów opracowania, przyjęto dwuletnie okresy „przed” i „po” inwestycji. Przyjęty do analiz 
dwuletni okres wynikał z tego, że analizowane inwestycje drogowe zostały oddane do ruchu 
przed dwoma laty. 
Poznań: droga DK92 
Odcinek ul. Bałtyckiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Chemiczną i ul. Syrenią pokrywa się 
z przebiegiem drogi DK92. Przebudowa tego fragmentu drogi rozpoczęła się w czerwcu 
2015 roku i trwała praktycznie do marca 2016 roku. Dlatego analiza bezpieczeństwa ruchu 
obejmuje lata 2013–2014, tj. dwa lata przed rozpoczęciem inwestycji i okres 2017–2018, 
tj. dwa lata po zakończeniu inwestycji. Z policyjnej bazy danych pn. System Ewidencji 
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Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWiK) udało się uzyskać dane o wypadkach zaistniałych na 
całej długości ul. Bałtyckiej, bez ich lokalizacji. W poniższej analizie wykorzystano dane 
o wypadkach zaistniałych na skrzyżowaniach przedmiotowej ulicy z ulicami: Chemiczną, 
Gdyńską i Syrenią.  
Należy nadmienić, że inwestycja przebudowy ww. odcinka drogi DK92 obejmowała również 
przebudowę ww. skrzyżowań. 
W tabeli 4.7 podano liczbę wypadków i ich ofiar w latach 2013–2014 zaistniałych na 
przedmiotowych skrzyżowaniach. 

Tabela 4.7.   Liczba wypadków i ich ofiar w latach 2013–2014 

Rok 
Skrzyżowanie ulicy Bałtyckiej z ulicami 

Chemiczną Gdyńską Syrenią 
wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni 

2013 0 0 0 1 0 2 1 0 2 
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 0 0 0 1 0 2 1 0 2 
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

RAZEM 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 
Z analizy danych zawartych w tabeli 4.7 wynika, że przez dwa lata przed rozpoczęciem 
inwestycji na ww. skrzyżowaniach zaistniały ogółem 2 wypadki, w których zostały ranne 
4 osoby. Natomiast w okresie dwóch lat po zakończeniu inwestycji odnotowano w sumie 
2 wypadki, w których 4 osoby zostały ranne. Na podstawie powyższego brakuje podstaw, aby 
stwierdzić, jaki wpływ inwestycja drogowa miała na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Przy ocenie poziomu bezpieczeństwa można posługiwać się różnymi wskaźnikami. 
W przypadku analizy stanu bezpieczeństwa na badanych skrzyżowaniach posłużono się tylko 
jednym wskaźnikiem: rannych na 100 wypadków.  
Wskaźnik rannych na 100 wypadków w latach 2013–2014 wyniósł 200,00. Wskaźnik ten 
w latach 2017–2018 osiągnął ten sam poziom.  
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w Polsce w 2017 r. wskaźnik rannych na 
100 wypadków wyniósł 120,5. 
Wskaźnik liczby wypadków drogowych  na 100 000 mieszkańców na obszarze Poznania 
w latach 2013–2014 wyniósł 59,05. Ten sam wskaźnik przed rozpoczęciem inwestycji,  na 
badanym odcinku ul. Bałtyckiej wyniósł 0,18. 
Wskaźnik liczby wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców na obszarze Poznania 
w latach 2017–2018 wyniósł 163,34. Ten sam wskaźnik po zakończeniu inwestycji, na 
badanym odcinku ul. Bałtyckiej wyniósł 0,18. 
Wskaźnik liczby wypadków drogowych przypadających na 100 000 mieszkańców na badanym 
odcinku drogi DK92 nie uległ zmianie w tych samych okresach przed i po zakończeniu 
inwestycji. 
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Ponieważ analiza wypadków i ich ofiar nie wskazała zmian w poziomie bezpieczeństwa 
uznano, że należy przeprowadzić analizę kolizji drogowych, tj. zdarzeń drogowych, w wyniku 
których powstały jedynie straty materialne bez jakichkolwiek ofiar zdarzenia. 
W tabeli 4.8 przedstawiono liczbę kolizji przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. 

Tabela 4.8.   Liczba kolizji przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu 

Rok 
Skrzyżowanie ulicy Bałtyckiej z ulicami 

Chemiczną Gdyńską Syrenią 
liczba kolizji liczba kolizji liczba kolizji 

2013 1 6 10 
2014 4 8 6 

RAZEM 5 14 16 
2017 0 4 2 
2018 4 5 0 

RAZEM 4 9 2 
Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 

Analiza danych z powyższej tabeli wskazuje, że na przebudowanych skrzyżowaniach nastąpiła 
poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 2013–2014 (przed inwestycją) na 
trzech skrzyżowaniach ogółem zaistniało 35 kolizji, natomiast w 2017–2018 (po zakończeniu 
inwestycji) na trzech skrzyżowaniach odnotowano ogółem 16 kolizji. Liczba kolizji 
zmniejszyła się więc o 54,3%. 
Badania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazały również, że w ciągu 2 lat przed 
rozpoczęciem inwestycji na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z ul. Gdyńską odnotowano 14 kolizji 
drogowych, z ul. Syrenią – 16, a z ul. Chemiczną – 5. Dla porównania w okresie 2 lat po 
zakończeniu inwestycji na skrzyżowaniach ul. Bałtyckiej z ul. Syrenią zarejestrowano 
3 kolizje, z Gdyńską – 9, z Chemiczną – 4. 
Sprawcy wypadków 
Udział sprawców wypadków drogowych w podziale na kierujących samochodami osobowymi 
i autobusami (transport osobowy) oraz ciężarowymi (transport ciężarowy) przedstawiono 
w tabelach 4.9–4.12. 
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Tabela 4.9.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców obszar Poznania  
w latach 2013–2014 

Kierujący 
2013 2014 2013 2014 

wypadki zabici* ranni* wypadki zabici* ranni* kolizje 

Samochodem os. 195 3 32 173 1 21 4349 4455 

Autobusem 10 0 0 9 0 0 56 54 

Samochodem cięż. 12 0 1 11 0 1 456 525 

Razem 217 3 33 193 1 22 4861 5034 

*Ofiary wypadków podróżujących w pojeździe sprawcy 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 

Z tabeli 4.9 wynika, że na obszarze Poznania w latach 2013–2014 odnotowano 410 wypadków 
drogowych, spowodowanych przez kierujących transportem osobowym i ciężarowym. 
Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 368 wypadków (89,8%), kierowcy 
autobusów – 19 (4,6%), kierowcy samochodów ciężarowych – 23 (5,6%). Jednocześnie, w tym 
samym okresie kierowcy samochodów osobowych byli sprawcami 8804 (89,0%) kolizji 
drogowych, kierowcy autobusów – 110 (1,1%), a kierowcy samochodów ciężarowych – 981 
(9,9%). 

Tabela 4.10.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców obszar Poznania 
w latach 2017–2018 

Kierujący 
2017 2018 2017 2018 

wypadki zabici* ranni* wypadki zabici* ranni* kolizje 
Samochodem os. 612 0 133 566 5 97 5231 5700 

Autobusem 20 0 0 10 0 0 54 63 
Samochodem cięż. 44 1 5 47 0 3 706 833 

Razem 676 1 135 623 5 100 5991 6596 
*Ofiary wypadków podróżujących w pojeździe sprawcy 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 

Z tabeli 4.10 wynika, że na obszarze Poznania w latach 2017–2018 odnotowano 1299 
wypadków drogowych, spowodowanych przez kierujących transportem osobowym 
i ciężarowym. Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 1178 wypadków (90,7%), 
kierowcy autobusów – 30 (2,3%), kierowcy samochodów ciężarowych – 91 (5,6%). 
Jednocześnie, w tym samym okresie kierowcy samochodów osobowych byli sprawcami 10931 
(86,8%) kolizji drogowych, kierowcy autobusów – 107 (1,0%), a kierowcy samochodów 
ciężarowych – 1539 (12,2%). 
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Tabela 4.11.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców; skrzyżowania z ul. Bałtycką 
w latach 2013–2014 

Kierujący 
2013 2014 2013 2014 

wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 

Samochodem os. 2 0 4 0 0 0 16 14 

Autobusem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samochodem cięż. 0 0 0 0 0 0 1 4 

Razem 2 0 4 0 0 0 17 18 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 
 

Tabela 4.12.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców; skrzyżowania z ul. Bałtycką 
w latach 2017–2018 

Kierujący 
2017 2018 2017 2018 

wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 
Samochodem os. 1 0 3 1 0 1 5 7 

Autobusem 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samochodem cięż. 0 0 0 0 0 0 1 2 

Razem 1 0 3 1 0 1 6 9 
Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu 

Z tabeli 4.11 wynika, że na trzech skrzyżowaniach z ul. Bałtycką w latach 2013 i 2014 (przed 
modernizacją), kierujący samochodami osobowymi byli sprawcami 2 wypadków (100 %), 
w wyniku których 4 osoby odniosły obrażenia ciała. W przypadku kolizji drogowej, kierujący 
samochodami osobowymi byli sprawcami 85,7% tego rodzaju zdarzeń (przed rozpoczęciem 
inwestycji). 
Natomiast z danych zawartych w tabeli 4.12 wynika, że na tych samych skrzyżowaniach 
w latach 2017 i 2018 (po modernizacji) kierujący samochodami osobowymi byli sprawcami 
również 2 wypadków (100%), w których 4 osoby zostały ranne. W przypadku kolizji drogowej, 
kierujący samochodami osobowymi byli sprawcami 80,0% tego rodzaju zdarzeń (przed 
rozpoczęciem inwestycji).  
Lublin: droga S19 
Odcinek drogi S19 od węzła „Lublin Węglin” do węzła „Lublin Sławinek” został oddany do 
ruchu 9 grudnia 2016 r., stąd dane statystyczne dotyczące wypadków drogowych obejmują 
okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie na wymienionym odcinku miały 
miejsce następujące wypadki: 
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Tabela 4.13.   Wypadki drogowe w latach 2017–2018 

Lp. Pikietaż 
zdarzenia Data Liczba 

zabitych 
Liczba 

rannych 
Liczba ciężko 

rannych Rodzaj zdarzenia Zachowanie 
kierujących 

1 6+300 2017 0 1 1 Zderzenie boczne 
pojazdów Inne przyczyny 

2 8+900 2017 0 1 0 Zderzenie tylne 
pojazdów 

Niedostosowanie 
prędkości do 

warunków ruch 

3 9+200 2017 0 1 0 Zderzenie boczne 
pojazdów 

Nieudzielenie 
pierwszeństwa 

przejazdu 

4 9+200 2018 0 1 0 Zderzenie boczne 
tylne 

Nieudzielenie 
pierwszeństwa 

przejazdu 

5 9+200 2018 0 2 1 Zderzenie boczne 
pojazdów 

Nieudzielenie 
pierwszeństwa 

przejazdu 

6 RAZEM - 0 6 2 - - 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 

Z powyższego zestawienia wynika, że na badanym odcinku drogi:  
 w 2017 roku zaistniały 3 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby odniosły obrażenia, 
 w 2018 roku zaistniały 2 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby zostały ranne, w tym 

1 ciężko. 
Oceniając poziom bezpieczeństwa „rok do roku” należy uznać, że utrzymuje się on na 
zbliżonym poziomie. 
Wskaźnik rannych na 100 wypadków w 2017 r. wyniósł 100,00, natomiast w roku 2018 – 
odpowiednio 150,00. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tej analizie operuje się na tzw. małych 
liczbach, stąd jakakolwiek nieznaczna zmiana danych wejściowych powoduje znaczne zmiany 
wskaźników. Natomiast wskaźnik rannych na 100 wypadków w okresie analizowanych dwóch 
lat wyniósł 120,00. 
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w Polsce w 2017 r. wskaźnik rannych na 
100 wypadków wyniósł 120,5.  
Analizując miejsca zaistniałych wypadków należy zwrócić uwagę, że 60% tych zdarzeń 
zaistniało w tym samym miejscu, w obszarze węzła Lublin Węglin, a rodzaj zdarzenia był taki 
sam – zderzenie boczne pojazdów. Przyczyną wypadków było nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu. 
Na jezdni głównej drogi S19 odnotowano dwa wypadki drogowe – tylko w 2017 roku. Były to 
zderzenia pojazdów w ruchu: jedno tylne i jedno boczne. Przyczyną było niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu i inne (niesklasyfikowane w przepisach).  
W podziale na sprawców wypadków drogowych kierujący samochodami osobowymi 
spowodowali 4 wypadki drogowe, w których 6 osób zostało rannych, natomiast kierujący 
samochodami ciężarowymi spowodowali 1 wypadek, w którym poszkodowanych osób było 
dwie.  
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W przypadku badanego odcinka drogi S19 wskaźnik gęstości wypadków wyniósł: 
 w 2017 r. – 0,31, 
 w 2018 r. – 0,20. 
Lublin: droga DK19 
Z uwagi na to, że badany odcinek drogi S19 został oddany do ruchu 1 grudnia 2016 r., analiza 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi DK19 dotyczy dwóch lat przed oddaniem 
i dwóch lat po oddaniu odcinka drogi S19. Dotyczy to okresu: 2015 i 2016 oraz 2017 i 2018.  
W granicach administracyjnych Lublina droga DK19 istniała do momentu oddania badanego 
odcinka drogi S19. Nieistniejący już fragment drogi DK19 w granicach administracyjnych 
miasta przebiegał następującymi ulicami: 
 aleją Kraśnicką, 
 aleją Generała Władysława Sikorskiego, 
 aleją Solidarności, 
 aleją Kompozytorów Polskich, 
 aleją Mieczysława Smorawińskiego, 
 aleją Spółdzielczości Pracy. 
Z danych z bazy SEWiK uzyskanymi w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Lublinie wynika, że w latach 2015–2016 na odcinku drogi DK19, położonej 
w granicach administracyjnych Lublina, zaistniało 31 wypadków, w których zginęły 2 osoby, 
a 36 osób zostało rannych. W tabeli 4.14 przedstawiono zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (brd) na badanym odcinku drogi w latach 2015–2016. 

Tabela 4.14.   Wypadki i ich ofiary w latach 2015–2016 

Rok Wypadki Zabici Ranni 
2015 19 2 20 
2016 12 0 16 

2015–2016 31 2 36 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 

W latach 2017–2018 na badanym odcinku drogi zaistniało 8 wypadków, w których zginęła 
jedna osoba, a 8 osób zostało rannych. Tabela 4.15 przedstawia zagrożenie brd na badanym 
odcinku drogi w latach 2017–2018. 

Tabela 4.15.   Wypadki i ich ofiary w latach 2017–2018 

Rok Wypadki Zabici Ranni 
2017 3 0 3 
2018 5 1 5 

2017–2018 8 1 8 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 
Analiza danych z tabeli nr 4.14, 4.15 i 4.8 wskazuje, że po oddaniu badanego odcinka drogi 
S19 stan brd znacznie się poprawił. Liczba wypadków zmalała o 74%, zabitych o 50%, 
i rannych o 77,8%.  
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Wskaźnik liczby zabitych i rannych na 100 wypadków w latach 2015–2018 przedstawiono 
w tabeli 4.16. 

Tabela 4.16.   Wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków 2015–2018 

Rok Wskaźnik 
Zabitych (WZ100) 

Wskaźnik 
rannych (WR100) 

2015 10,5 105,26 
2016 0 133,33 

2015–2016 6,45 116,13 
2017 0 100,00 
2018 20,00 100,00 

2017–2018 10,00 100,00 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 
Wskaźnik liczby wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców na obszarze Lublina w latach 
2015–2016 wyniósł 61,21. Ten sam wskaźnik przed rozpoczęciem inwestycji,  na badanym 
odcinku ul. Bałtyckiej wyniósł 4,55. 
Wskaźnik liczby wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców na obszarze Lublina w latach 
2017–2018 wyniósł 63,61. Ten sam wskaźnik po zakończeniu inwestycji, na badanym odcinku 
ul. Bałtyckiej wyniósł 1,22. 
Z powyższego wynika, że wskaźnik liczby wypadków drogowych przypadających na 100 000 
mieszkańców w Lublinie w obydwu okresach badanych utrzymuje się na zbliżonym poziomie, 
to w przypadku drogi DK19, po oddaniu inwestycji, wskaźnik ten wyraźnie uległ zmianie na 
bardziej korzystny. 
Wypadki drogowe wg wybranych sprawców; obszar administracyjny Lublina 

Tabela 4.17.   Wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków 2015–2016 

Kierujący 2015 2016 2015 2016 
wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 

Samochodem os. 204 16 237 236 22 315 4316 4665 
Autobusem 4 0 6 6 0 11 62 82 

Samochodem cięż. 14 3 15 8 1 10 462 318 
Razem 222 19 258 250 23 336 4840 5065 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 

Tabela 4.18.   Wskaźnik zabitych i rannych na 100 wypadków 2017–2018 

Kierujący 2017 2018 2017 2018 
wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 

Samochodem osobow. 238 12 337 214 18 243 4750 4972 
Autobusem 5 0 5 4 0 8 102 107 

Samochodem ciężar. 9 0 17 7 3 7 247 285 
Razem 252 12 359 225 21 258 5099 5364 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 
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Z tabeli 4.17 wynika, że na obszarze Lublina w latach 2015–2016 odnotowano 472 wypadki 
drogowe. Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 440 wypadków drogowych, 
w których zginęło 38 osób, a 552 osoby zostały ranne. W tym samym okresie kierowcy 
autobusów spowodowali 10 wypadków, w który rannych zostało 17 osób. Natomiast kierujący 
samochodami ciężarowymi byli sprawcami 22 wypadków, w których 4 osoby poniosły śmierć, 
a 25 zostało rannych. Z powyższych danych również wynika, że kierowcy samochodów 
osobowych byli sprawcami 93,2% wypadków, kierowcy autobusów spowodowali 2,1% 
wypadków a kierujący samochodami ciężarowymi – 4,7%. 
Analiza danych zawartych w tabeli 4.18 wskazuje, że w latach 2017–2018, to jest w okresie 
dwóch lat od oddania do ruch badanego odcinka drogi S19, w Lublinie zaistniało 477 
wypadków. Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 452 wypadki drogowe, 
w których zginęło 30 osób, a 580 osób zostało rannych. W tym samym okresie kierowcy 
autobusów spowodowali 9 wypadków, w który rannych zostało 13 osób. Natomiast kierujący 
samochodami ciężarowymi byli sprawcami 16 wypadków, w których 3 osoby poniosły śmierć, 
a 24 zostały ranne. Z powyższych danych wynika również, że kierowcy samochodów 
osobowych byli sprawcami 94,8% wypadków, kierowcy autobusów spowodowali 1,9% 
wypadków a kierujący samochodami ciężarowymi – 3,4%. 
Z powyższego wynika, że po oddaniu do ruchu odcinka drogi S19 zmniejszył się udział 
wypadków spowodowanych przez kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. 
Lublin, droga DK19 (dawny przebieg): wypadki drogowe wg wybranych sprawców 

Tabela 4.19.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców w latach 2015–2016 

Kierujący 2015 2016 2016 2017 
wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 

Samochodem os. 14 0 16 9 0 13 390 337 
Autobusem 0 0 0 1 0 1 3 3 

Samochodem cięż. 1 1 0 1 0 1 92 50 
Razem 15 1 16 11 0 15 485 390 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 

Tabela 4.20.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców w latach 2017–2018 

Kierujący 2017 2018 2017 2018 
wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 

Samochodem os. 3 0 3 3 1 2 336 218 
Autobusem 0 0 0 0 0 0 3 3 

Samochodem cięż. 0 0 0 0 0 0 10 7 
Razem 3 0 3 3 1 2 349 228 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 

Z tabeli 4.19 wynika, że na drodze DK19 w granicach administracyjnych Lublina, w latach 
2015–2016 odnotowano 26 wypadków drogowych, w których sprawcami byli kierujący 
samochodami osobowymi, autobusami i samochodami ciężarowymi. Kierujący samochodami 
osobowymi spowodowali 14 wypadków drogowych, w których 26 osób zostało rannych. W tym 
samym okresie kierowcy autobusów spowodowali 1 wypadek, w którym jedna osoba została ranna. 
Natomiast kierujący samochodami ciężarowymi byli sprawcami 2 wypadków, w których 1 osoba 
poniosły śmierć i 1 została ranna. Z powyższych danych również wynika, że kierowcy 
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samochodów osobowych byli sprawcami 88,5% wypadków, kierowcy autobusów spowodowali 
3,8% wypadków, a kierujący samochodami ciężarowymi – 7,7%. 
Analiza danych zawartych w tabeli 4.20 wskazuje, że w latach 2017–2018, to jest w okresie 
dwóch lat od oddania do ruch badanego odcinka drogi S19 zlokalizowanej w Lublinie zaistniało 
6 wypadków drogowych, których sprawcami byli kierujący samochodami osobowymi. 
Spowodowali oni 6 wypadków, w których zginęła 1 osoba i 5 osób zostało rannych. 
Z powyższego wynika, że po oddaniu do ruchu odcinka drogi S19 zmniejszyła się liczba 
wypadków spowodowanych przez transport osobowy o 23%, Natomiast nie odnotowano 
wypadków spowodowanych przez transport ciężarowy. 
Biorąc pod uwagę liczbę kolizji w przypadku transportu osobowego porównując okres 
2015–2016 z okresem 2017–2018, to liczba kolizji spowodowanych przez kierujących 
samochodami osobowymi i autobusami zmniejszyła się o 23,8%, a w przypadku transportu 
ciężarowego, spadek ten wyniósł aż 88,0%. 
Należy ocenić, że analizowana inwestycja, czyli budowa odcinka drogi S19 w zdecydowany sposób 
wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicach, które tworzyły przebieg drogi DK19. 
Lublin: droga S19: wypadki drogowe wg wybranych sprawców. 

Tabela 4.21.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców w latach 2017–2018 

Kierujący 
2017 2018 2017 2018 

wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni kolizje 
Samochodem os. 1 0 2 3 0 5 0 0 

Autobusem 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samochodem cięż. 1 0 1 0 0 0 0 0 

Razem 2 0 3 3 0 5 0 0 

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Lublinie 
Z powyższej tabeli wynika, że w ciągu dwóch lat po oddaniu inwestycji na analizowanym 
odcinku drogi S19 kierujący samochodami osobowymi spowodowali 4 wypadki, w których 
obrażenia ciała odniosło 7 osób. Natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 
1 wypadek, w którym 1 osoba została ranna. W latach 2017 i 2018 kierujący samochodami 
osobowymi byli sprawcami 80% wypadków drogowych. W tym samy okresie nie odnotowano 
zdarzeń z autobusami oraz nie zarejestrowano ani jednej kolizji drogowej.  
Badania ankietowe 
W celu oceny inwestycji przez uczestników ruchu drogowego została przeprowadzona ankieta, 
która zawierała m.in. następujące pytania: 

A. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

B. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do pieszych? 

C. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do rowerzystów? 

Odpowiedzi udzielali piesi niekorzystający ze środków transportu indywidualnego (piesi) oraz 
użytkownicy samochodów (kierujący).  
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Poniższe tabele odzwierciedlają oceny inwestycji w Poznaniu i Lublinie. 
Tabela 4.22.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców w latach 2017–2018 

POZNAŃ DK 92 

Ocena inwestycji 
Pytanie A Pytanie B Pytanie C 

piesi kierujący piesi kierujący piesi kierujący 
Bardzo niska - - 1 - - - 

Niska 1 3 - 2   
Średnia 13 35 35 28 9 27 
Wysoka 102 65 47 71 69 94 

Bardzo wysoka 84 97 117 99 122 79 
Ogółem 200 200 200 200 200 200 

Źródło: opracowanie własne 

Z powyższej tabeli wynika, że 93,0% pieszych pozbawionych dostępu do indywidualnych 
środków transportu wystawiło inwestycji ocenę wysoka i bardzo wysoką. Natomiast aż 81,0% 
osób korzystających z indywidualnych środków transportu wystawiło inwestycji ocenę wysoka 
i bardzo wysoką. 
Podobnie w przypadku pytania B i C, dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 
najwięcej było ocen wysokich i bardzo wysokich. 

Tabela 4.23.   Wypadki drogowe wg wybranych sprawców w latach 2017–2018 

LUBLIN S19 

Ocena inwestycji 
Pytanie A Pytanie B Pytanie C 

piesi kierujący piesi kierujący piesi kierujący 
Bardzo niska - - 1 1 - 1 

Niska - - 7 11 13 12 
Średnia 33 18 34 35 36 41 
Wysoka 111 119 102 98 94 90 

Bardzo wysoka 56 63 54 55 52 56 
Ogółem 200 200 198*) 200 200 200 

*) dwóch respondentów nie udzieliło odpowiedzi na pytania 

Źródło: opracowanie własne 
Z powyższej tabeli wynika, że 83,5% pieszych pozbawionych dostępu do indywidualnych 
środków transportu wystawiło inwestycji ocenę wysoką i bardzo wysoką. Natomiast aż 91,0% 
osób korzystających z indywidualnych środków transportu wystawiło inwestycji ocenę wysoka 
i bardzo wysoką. 
Odpowiedzi dotyczące pieszych i rowerzystów należy uznać za nietrafione, bowiem drogi klasy 
S to drogi, po których piesi i rowerzyści mają zakaz poruszania się. 
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Na podstawie wyników ankiet należy stwierdzić, że w odczuciu społecznym inwestycje 
w Poznaniu i Lublinie zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze, przez ponad 80% uczestników 
ruchu.  
Koszty wypadków 
Najnowsze dostępne jednostkowe koszty wypadków zostały opracowane w 2016 r. przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Wycena ta została opracowana zgodnie ze stanem na koniec 2015 roku. 
Zgodnie z tym opracowaniem koszty jednostkowe wypadków drogowych w 2015 roku 
wyniosły – 1,02 mln zł, osób ciężko rannych – 2,3 mln zł, kolizji drogowej – 40,5 tys. zł. 
Koszty wypadków: Poznań 
Biorąc pod uwagę koszty jednostkowe wypadków drogowych, statystyczny koszt wypadków 
na badanym odcinku drogi DK92 wyniósł:  
 lata 2013–2014: 2 × 1,02 mln zł = 2,04 mln zł, 
 lata 2017–2018: 2 × 1,02 mln zł = 2,04 mln zł. 
Natomiast koszt osób rannych wyniósł odpowiednio: 
 lata 2013–2014: 4 × 2,3 mln zł = 9,2 mln zł, 
 lata 2017–2018: 4 × 2,3 mln zł = 9,2 mln zł. 
Z powyższego wynika, że koszty wypadków i ich ofiar przed inwestycją i po inwestycji jest 
taki sam. 
Koszt kolizji drogowych wyniósł: 
 lata 2013–2014: 35 × 40,5 tys. zł = 1 417,5 tys. zł  
 lata 2017–2018: 15 × 40,5 tys. zł = 607,5 tys. zł. 
Z uwagi na mniejszą liczbę kolizji zaistniałych po zakończeniu inwestycji zmniejszył się 
również ogólny koszt tych zdarzeń drogowych. 
Koszty wypadków: Lublin 
Biorąc pod uwagę koszty jednostkowe wypadków drogowych, statystyczny koszt wypadków 
w latach 2017 –2018 na drodze S19 wyniósł 5x1,02 mln zł = 5,1 mln zł, natomiast koszt osób 
ciężko i lekko rannych odpowiednio: 2x2,3 mln zł = 4,6 mln zł i 4x26,7 tys. zł = 106,8 tys. zł. 
W przypadku drogi DK19 koszt wypadków wyniósł: 
 lata 2015–2016 (przed oddaniem S19) – 31,62 mln zł, 
 lata 2017–2018 (po oddaniu S19) – 8,16 mln zł. 
Z powyższego wynika, że w porównaniu z okresem przed oddaniem S19 blisko czterokrotnie 
zmniejszyły się koszty wypadków. 
Podsumowanie: Poznań 
Analiza liczb bezwzględnych dotyczących kolizji drogowych oraz wypadków drogowych i ich 
ofiar, a także wskaźników wypadków wskazuje, że inwestycja drogowa w postaci przebudowy 
fragmentu drogi DK92, przebiegającej po śladzie ul. Bałtyckiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 
Chemiczna i Syrenią, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przedmiotowym fragmencie tej drogi. 
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Podsumowanie: Lublin 
Analiza liczb bezwzględnych dotyczących wypadków drogowych i ich ofiar oraz wskaźników 
wypadków wskazuje, że inwestycja drogowa w postaci wybudowania zachodniej obwodnicy 
Lublina, tj. odcinaka drogi S19 od węzła „Lublin Węglin” do węzła „Lublin Sławinek” 
wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach przebiegających po dawnej 
osi drogi DK19.  
Wnioski 
W wyniku przeprowadzonego w Poznaniu i Lublinie pilotażu oceny stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg ustalono następujący zestaw mierników 
i wskaźników do wykorzystania podczas dokonywania ewaluacji ex post: 
 miernik bezwzględnych wartości liczbowych wypadków drogowych i ich ofiar w podziale 

na liczby zabitych, ciężko i lekko rannych oraz kolizji drogowych, 
 wskaźnik gęstości wypadków: liczba wypadków przypadająca na 1 km drogi, 
 wskaźnik liczby wypadków na 105 mieszkańców, 
 wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków, 
 wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków. 
 wskaźnik kosztów wypadków. 
 ocena inwestycji przez uczestników ruchu drogowego (badanie ankietowe). 
Wyniki analiz wpływu inwestycji drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego realizują 
główne cele ewaluacji ex post w zakresie: analizy dostępnych wejściowych danych 
statystycznych pod kątem oceny realizacji celów inwestycji założonych dla III i IV osi POIiŚ 
2014–2020 oraz opracowania zestawu narzędzi badawczych, mierników i wskaźników 
niezbędnych do oszacowania efektu podejmowanych działań inwestycyjnych. 

4.3. Wyniki badań dotyczące wpływu ekonomicznego inwestycji na koszty 
ruchu w kontekście realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Poniżej zaprezentowano przykładową ilustrację wyników obliczeń wskaźników wpływu 
ekonomicznego inwestycji drogowej, tj. „okresu zwrotu inwestycji drogowej”. 
Z uwagi na wykorzystanie danych bezpośrednio z rozkładu ruchu (w oparciu o komputerowe 
analizy przy wykorzystaniu modeli ruchu), wskaźniki „skrócenia średniego czasu przejazdu 
zostały zaprezentowane w pkt. 4.1. 
Pozostałe zbiory danych oraz obliczenia znajdują się w narzędziu badawczym w postaci 
arkuszy kalkulacyjnych, plikach *xls – załączniki 7.4.1 oraz 7.4.2 do Raportu Końcowego. 
Wskaźnik „okres zwrotu inwestycji drogowej” 
W przypadku projektu przebudowy DK92 w Poznaniu źródłem danych był model ruchu dla 
Aglomeracji Poznańskiej z 2013 r. (aktualizacja modelu wykonana była w 2016 r., a prognoza 
ruchu wykonana była dla 2023 r., czyli dla planowanego roku uruchomienia inwestycji). 
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Rok 
Współczynnik 

dyskonta 
(stopa 4,5%) 

Koszty 
inwestycji 

Koszty 
operacyjne 

Łączne koszty 
projektu 

Bilans korzyści 
kosztów 

ekonomicznych 

Przepływy 
ekonomiczne 

razem 
[zł netto] 

Zdyskontowane 
przepływy 

ekonomiczne 
[zł netto] 

ENPV 
[zł netto] 

2022 1,000 -174 455 
251 446 447 -174 008 804 0 -174 008 804 -174 008 804 -174 008 804 

2023 0,957  -450 427 -450 427 13 267 983 12 817 557 12 265 604 -161 743 200 

2024 0,916  -450 427 -450 427 23 462 913 23 012 486 21 073 223 -140 669 977 

2025 0,876  1 316 751 1 316 751 54 247 901 55 564 652 48 691 116 -91 978 861 

2026 0,839  -450 427 -450 427 56 913 250 56 462 824 47 347 541 -44 631 320 

2027 0,802  -1 529 759 -1 529 759 59 619 424 58 089 664 46 614 112 1 982 792 

okres zwrotu inwestycji – 4,96 roku 

W przypadku budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na terenie Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego – źródłem danych był model ruchu krajowego GDDKiA wraz 
z uszczegółowieniem sieci drogowej dla województwa lubelskiego (aktualizacja 2015 r. oraz 
prognoza ruchu na rok 2017 – pierwszy pełny rok uruchomienia inwestycji). 

Rok 
Współczyn-
nik dyskonta 
(stopa 4,5%) 

Koszty 
inwestycji 

Koszty 
operacyjne 

Łączne koszty 
projektu 

Bilans korzyści 
kosztów 

ekonomicznych 

Przepływy 
ekonomiczne 

razem 
[zł netto] 

Zdyskontowane 
przepływy 

ekonomiczne 
[zł netto] 

ENPV 
[zł netto] 

201
7 1,000 -379 536 

005  -4 540 915  -384 076 920  92 068 781  -292 008 139  -292 008 139  -292 008 139  

201
8 0,957   -1 892 180  -1 892 180  88 504 521  86 612 341  82 882 623  -209 125 516  

201
9 0,916   -1 892 180  -1 892 180  201 224 180  199 332 001  182 534 283  -26 591 233  

202
0 0,876   -1 892 180  -1 892 180  336 237 067  334 344 888  292 985 290  266 394 057  

okres zwrotu inwestycji – 3,09 roku 

4.4. Wyniki badań dotyczące aktywizacji gospodarczej otoczenia trasy 
w kontekście realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Analiza wpływu inwestycji realizowanych w ramach POIiŚ na rozwój regionalny obejmuje 
ocenę oddziaływania nowopowstałej drogi na różne obszary aktywności społeczno-
gospodarczej otoczenia trasy, w tym na działalność lokalnych przedsiębiorstw. Podjęte 
zagadnienia zostaną poddane pogłębionej analizie w ramach badania ewaluacji ex post III i IV 
osi priorytetowej POIiŚ. 
Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw – wyniki badań bezpośrednich 
Ocenę wpływu inwestycji POIiŚ na rozwój gospodarczy otoczenia trasy przeprowadzono 
w oparciu o analizę wyników badań opinii trzech grup podmiotów: przedsiębiorstw 
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prowadzących działalność w miejscu lokalizacji inwestycji (P1), przedstawicieli 
przedsiębiorstw transportu drogowego towarów (P2) oraz przedsiębiorstw transportu 
zbiorowego osób (P3). Badania przeprowadzono w dniach: 21.03.2019 – 8.04.2019. Próbę 
badawczą stanowiły 223 podmioty gospodarcze, w tym 113 firm zlokalizowanych w Poznaniu 
oraz 110 w Lublinie.  
Ponadto dokonano pomiarów ruchu rzeczywistego na nowej inwestycji zgodnie z metodyką 
Generalnego Pomiaru Ruchu 2015. W Poznaniu przewidziano pomiar natężenia i struktury 
ruchu drogowego w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym na wlocie mostu Lecha. Ze 
względu na ukształtowanie sieci drogowej jest to optymalne miejsce pomiaru, dla którego 
alternatywne połączenie drogowe znajduje się w odległości ponad 3 km. W Lublinie wskazano 
siedem punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach pomiaru, wykorzystywanych 
w GPR 2015 oraz w nowo powstałych węzłach drogowych inwestycji z drogami powiatowymi 
(załącznik 7.5). 
Wyniki badań dotyczące inwestycji realizowanej w ramach POIiŚ – DK92 (Poznań) 
W pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii, czy nowa inwestycja 
wpływa na ich działalność gospodarczą. Pomiaru dokonano za pomocą  
5-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 – „zdecydowanie tak” 
(zob. rys. 4.4). W przypadku grupy P2 średnia ocen wyniosła 2,80 i mieściła się nieznacznie 
poniżej środka skali (3), co wskazuje, że respondenci preferowali wskazywanie odpowiedzi 
neutralnych (58,2%) oraz zaprzeczających (29,1%). Pięciu przewoźników wyraziło opinię, że 
dzięki nowej inwestycji wzrosła liczba kursów w dotychczasowych kierunkach połączeń. 
W czterech przypadkach odnotowano z kolei wzrost liczby obsługiwanych klientów. Podobnie 
rozkładają się odpowiedzi przedstawicieli P3 (�̅� 3,0), z tą różnicą, że w tym przypadku 
ankietowani bardziej preferowali udzielanie odpowiedzi negatywnych (cztery odpowiedzi na 
ogólną liczbę ośmiu) od neutralnych (jedna odpowiedź). 
Wszystkim trzem przedstawicielom przedsiębiorstw (P1, P2, P3) zadano także pytanie: „Czy 
w związku z oddaniem inwestycji do użytkowania planują Państwo własne inwestycje w jej 
pobliżu?”9. W odpowiedzi na to pytanie aż 46,3% respondentów z grupy P1 wskazało 
odpowiedź „zdecydowanie nie”, zaś łącznie 80% próby wyraziło negatywną opinię na ten 
temat. Co godne podkreślenia, w badaniu nie odnotowano opinii przeciwstawnych, a jedynie 
niecałe 20% wskazań dotyczyło odpowiedzi „ani tak, ani nie”. Podobny rozkład odpowiedzi 
uzyskano w dwóch pozostałych próbach. W przypadku grupy P3 trzech przedstawicieli 
rozważa podjęcie własnych inwestycji w otoczeniu danej trasy. Deklarację taką złożyły 
miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportu 
drogowego towarów 96% ankietowanych zadeklarowało brak gotowości do podjęcia działań 
w związku z użytkowaniem badanej drogi. Także w tym przypadku nie odnotowano opinii 
przeciwstawnych. 
Jednym z ważnych celów badania było ustalenie wpływu zrealizowanej inwestycji POIiŚ na 
roczne obroty lokalnych przedsiębiorstw (P1). Przedstawione dane wskazują, że większość 
respondentów przypisuje inwestycji negatywny wpływ na wyniki finansowe, co w pewnym 
stopniu można tłumaczyć zbyt krótkim okresem, jaki upłynął od zakończenia pierwszego etapu 
inwestycji, a w szczególności utrudnieniami w prowadzeniu działalności podczas trwania prac 
budowlanych. Strukturę uzyskanych odpowiedzi przedstawia rysunek 4.5. 
                                                 
9 Pomiaru dokonano za pomocą 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 – „zdecydowanie 
tak”. 
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Rys. 4.4.   Czy oddanie drogi DK92 ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 4.5.   Zmiany w rocznych obrotach firmy pod wpływem inwestycji DK92 [w %] 
Źródło: opracowanie własne 

Na tym tle interesująco prezentują się wyniki badań odnoszące się do zmiany: czasu przejazdu 
zmodernizowanym odcinkiem drogi oraz częstotliwości ruchu pojazdów dostawczych. 
W przypadku grupy P2 odpowiedzi respondentów wskazują, że większość przewoźników 
(61,80%) dostrzega pozytywny wpływ inwestycji drogowej, przejawiający się krótszym 
czasem przejazdu na poziomie analizowanego miasta (zob. rys. 4.6), najprawdopodobniej także 
z pozytywnym skutkiem kosztowym. Oszczędność czasu wynosi najczęściej 10 minut. Krótsze 
czasy przejazdów deklarują także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w miejscu 
lokalizacji inwestycji (64,20%) oraz respondenci zakwalifikowani do grupy P3 (100%). W tym 
przypadku skala oszczędności waha się między 5 a 30 minut dla grupy P1 oraz między  
5 a 20 minut dla przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego (P3).  
W przypadku przedsiębiorstw P2 odnotowano nieznaczne różnice w zakresie częstotliwości 
korzystania z drogi w porównaniu do danych z okresu przedinwestycyjnego.  
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Rys. 4.6.   Zmiany czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem trasy DK92 [w min] 
Źródło: opracowanie własne 

W grupie P3 tylko połowa uczestników badania (wyłącznie prywatni przewoźnicy), udzieliła 
odpowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w liczbie pasażerów korzystających z przejazdów 
realizowanych na trasie nowej drogi. Analizując dane z poniższej tabeli, można dostrzec, że 
w porównaniu do stanu przed realizacją inwestycji, największa różnica in plus wystąpiła 
w przypadku przewozów międzymiastowych drugiego przewoźnika. W dwóch przypadkach 
odnotowano także przyrosty pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. 

Tabela 4.24.   Szacunkowe zmiany w liczbie pasażerów transportu zbiorowego 

Lp. Wyszczególnienie Lokalizacja 
zajezdni 

Linie miejskie Linie pozaaglomeracyjne 

Liczba 
pasażerów 
autobusów 

korzystających 
z przejazdów 

realizowanych 
na trasie 
nowej 

inwestycji 
w ciągu doby 

Liczba 
pasażerów 
autobusów 

korzystających 
z przejazdów 
poprzednią 

drogą (przed 
inwestycją) 

w ciągu doby 

Liczba 
pasażerów 
autobusów 

korzystających 
z przejazdów 

realizowanych 
na trasie 
nowej 

inwestycji 
w ciągu doby 

Liczba 
pasażerów 
autobusów 

korzystających 
z przejazdów 
poprzednią 

drogą (przed 
inwestycją) w 

ciągu doby 

1. Przewoźnik 1 61–586 150 (+50) 100 87 (+7) 80 
2. Przewoźnik 2 61–586 150 200 170 (+110) 60 
3. Przewoźnik 3 63–210 45 45 45 45 
4. Przewoźnik 4 78–600 200 (+50) 150 100 (+10) 90 

Źródło: opracowanie własne 
Wyniki badań dotyczące inwestycji zrealizowanej w ramach POIiŚ – S19 (Lublin) 
Podobnie jak w Poznaniu, uczestnikom badania zadano pytanie o wpływ inwestycji POIiŚ na 
ich działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do grup P2 i P3 oceniały 
wpływ w skali Likerta (od1 do 5), gdzie 1 oznacza brak wpływu („zdecydowanie nie”), a 5 – 
zdecydowany wpływ („zdecydowanie tak”). Jak się okazało, wśród ogółu przedsiębiorstw P2 
średnia ocen wyniosła 4,04 – co oznacza, że respondenci preferowali udzielanie odpowiedzi 
pozytywnych „zdecydowanie tak” i „raczej tak” (zob. rys. 4.7). W badanej grupie wpływ ten 
najczęściej przejawiał się: wzrostem liczby kursów w dotychczasowych kierunkach połączeń 
oraz wzrostem liczby klientów. Należy dodać, że na ww. pytanie udzieliło odpowiedzi trzech 

Czas przejazdu wydłużył się [w min] Czas przejazdu skrócił się [w min] 
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przedstawicieli przedsiębiorstw P3 (na ogólną liczbę pięciu), z czego dwóch zaznaczyło 
odpowiedź „raczej nie”, a jeden – „raczej tak”. 

 
Rys. 4.7.   Czy oddanie drogi  S19 ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 

Źródło: opracowanie własne 
Podczas wywiadu zadano także pytanie: „Czy w związku z oddaniem inwestycji do 
użytkowania planują Państwo własne inwestycje w jej pobliżu?”. W odpowiedzi na to pytanie 
53% respondentów grupy P1 wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”, zaś łącznie 90% próby 
wyraziło negatywną opinię na ten temat. Co godne podkreślenia, w badaniu odnotowano 
jedynie trzy opinie przeciwstawne („raczej tak”), a jedynie 5,6% wskazań dotyczyło 
odpowiedzi „ani tak, ani nie”. Niemal 90% ankietowanych przedstawicieli przedsiębiorstw 
transportu towarowego zadeklarowało brak motywacji do podjęcia działań w związku 
z użytkowaniem badanej drogi. W przypadku grupy P3 jeden z trzech przedstawicieli rozważa 
podjęcie własnej inwestycji w otoczeniu trasy. 
Przeprowadzone badania miały także na celu ustalenie wpływu inwestycji POIiŚ na roczne 
obroty przedsiębiorstw. W tym przypadku grupę docelową stanowiły firmy prowadzące 
działalność w otoczeniu trasy. Podobnie jak w Poznaniu, wyniki badań wskazują, że większość 
respondentów przypisuje inwestycji negatywny wpływ na roczne wyniki finansowe, co z jednej 
strony można tłumaczyć krótkim okresem, jaki upłynął od zakończenia inwestycji, z drugiej – 
utrudnieniami w prowadzeniu działalności w otoczeniu trasy podczas trwania prac 
budowlanych. Strukturę uzyskanych odpowiedzi przedstawia poniższy rysunek. 

 
Rys. 4.8.   Zmiany w rocznych obrotach firmy pod wpływem inwestycji S19 [w %] 

Źródło: opracowanie własne 
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Szczególnie interesująco prezentują się wyniki badań odnoszące się do zmiany czasu przejazdu 
zmodernizowanym odcinkiem drogi, jak i częstotliwości ruchu pojazdów dostawczych. 
W przypadku grupy P2 odpowiedzi respondentów wskazują, że niemal wszystkie ankietowane 
firmy dostrzegają pozytywny wpływ inwestycji drogowej, przejawiający się krótszym czasem 
przejazdu na poziomie analizowanego miasta (zob. rys. 4.9), najprawdopodobniej z pozytywnym 
skutkiem kosztowym. Oszczędność czasu jest spora, w przypadku 40% respondentów wynosi 
30 minut lub więcej. Krótsze czasy przejazdów deklarują także przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w miejscu lokalizacji inwestycji (93%) oraz respondenci zakwalifikowani do grupy 
P3 (100%). W tym przypadku skala oszczędności wahała się między 5 a 60 minut z dominacją 
odpowiedzi, że czas przejazdów skrócił się: o 10 minut w przypadku grupy P3 oraz więcej niż 
5 i mniej niż 15 minut w grupie P1. 
 

 
Rys. 4.9.   Zmiany czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem trasy S19 [w %] 

Źródło: opracowanie własne 
W badaniu nie odnotowano, aby pod wpływem inwestycji wzrosła częstotliwość korzystana 
z drogi przez przewoźników z grupy P2. Nie odnotowano także, aby odpowiedzi respondentów 
różniły się w zależności od ładowność pojazdu. 
W grupie P3 tylko dwóch uczestników badania (wyłącznie prywatni przewoźnicy), udzieliło 
odpowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w liczbie pasażerów korzystających z przejazdów 
realizowanych na trasie nowej drogi, jednak odnoszących się wyłącznie do przewozów 
pozaaglomeracyjnych (tab. 4.25). Jak można łatwo dostrzec, w przypadku drugiego 
przewoźnika wystąpiła niekorzystna zmiana w liczbie obsługiwanych pasażerów.  

Tabela 4.25.   Szacunkowe zmiany w liczbie pasażerów transportu zbiorowego 

Lp. Wyszczególnienie Lokalizacja 
zajezdni 

Linie pozaaglomeracyjne 

Liczba pasażerów autobusów 
korzystających z przejazdów 

realizowanych na trasie nowej 
inwestycji w ciągu doby  

Liczba pasażerów autobusów 
korzystających z przejazdów 

poprzednią drogą (przed 
inwestycją) w ciągu doby  

1. Przewoźnik 1 20–331 100 100 
2. Przewoźnik 2 20–218 50 (-50) 100 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki pomiaru ruchu drogowego 
Wyniki pomiaru ruchu drogowego dotyczące inwestycji realizowanej w ramach POIiŚ – DK92 
(Poznań) 
Dla analizowanego odcinka (opisanego jako odcinek 1.) wskazywano następujące wartości 
w zakresie średniego ruchu pojazdów10: 

Tabela 4.26.   Prognozy średniodobowego ruchu pojazdów 

opis Prognoza 2015 Prognoza 2025 
Poj./dobę % Poj./dobę % 

Ogółem 30 274 100,00 33 445 100,00 
Poj. osobowe 22 994 75,95 25 400 75,95 

Poj. dostawcze 2129 7,03 2 352 7,03 
Poj. ciężarowe 1881 6.21 2 078 6.21 

Poj. Ciężarowe ciężkie 2992 9,88 3 305 9,88 
Autobusy  280 0,92 310 0,93 

Źródło: Studium Wykonalności dla DK92 
Na podstawie danych pomiarowych rzeczywistych, pozyskanych w p. połowie 2019 r. 
(załącznik nr 7.5), opracowano poziom realizacji prognoz: 

Tabela 4.27.   Poziom realizacji prognoz 2019 

opis 
Pomiary 

2019 
Prognoza 

2015 
Prognoza 

2025 
Poj./dobę % realizacji % realizacji 

Ogółem 46 297 153% 138% 
Poj. osobowe 39 041 170% 154% 

Poj. dostawcze 3627 170% 154% 
Poj. ciężarowe 1104 59% 53% 

Poj. ciężarowe ciężkie 1617 54% 49% 
Autobusy  494 176% 159% 

Pozostałe (motocykle, ciągniki) 414 b/d11 b/d 

Źródło: opracowanie własne 
Rzeczywiste natężenie ruchu przekracza przyjęte w Studium Wykonalności wartości 
o kilkadziesiąt procent. Jest to zjawisko charakterystyczne i szeroko przeanalizowane 
w literaturze naukowej12. Spadek liczby pojazdów ciężarowych można łączyć z odpływem 
ciężarowego ruchu tranzytowego na ekspresowo/autostradową obwodnicę Poznania (ciągi dróg 
S11, A2, S5).  
  

                                                 
10 Zarząd Dróg Miejskich, Analiza wpływu projektu na klimat i adaptację do zmian klimatycznych, Poznań, 2016, 
s. 4-5. 
11 Kategorie nieuwzględnione w materiale porównawczym.  
12 Np. B. Flyvbjerg, M. Garbuio, D. Lovallo, Delusion and Deception in Large Infrastructure Projects: Two 
Models for Explaining and Preventing Executive Disaster, „California Management Review” 2009, vol 3, nr 2. 
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Struktura ruchu ma charakter typowo miejski. 
 

 
Rys. 4.10.   Struktura ruchu na DK92 

Źródło: opracowanie własne 
Istotne dla oceny struktury ruchu jest natężenie szczytowe, które zostało znacznie 
niedoszacowane w studium wykonalności: 

 
Rys. 4.11.   Szczytowe natężenie ruchu na DK92 

Źródło: opracowanie własne 
Wyniki pomiaru ruchu drogowego dotyczące inwestycji realizowanej w ramach POIiŚ – S19 
(Lublin) 
Dla analizowanego odcinka, ze względu na układ danych w rezultatach Studium Wykonalności, 
przeliczono dane o natężeniu ruchu i jego strukturze z punktów pomiarowych rozmieszczonych 
na nowo wybudowanej drodze na pojazdokilometry i dokonano zestawienia z danymi 
porównawczymi13. 

Tabela 4.28.   Poziom realizacji prognoz pracy przewozowej 2019 

Opis osobowy lekki ciężarowy ciężarowy bez 
przyczepy 

ciężarowy z 
przyczepą autobus Ogółem 

Prognoza na 2019 r. 42 590 210 4 163 891 1 758 008 4 506 327 548 603 53 567 039 
Wykonanie 2019 r. 40 794 298 7 075 087 5 007 983 8 559 761 82 965 61 543 709 

% udział 96% 170% 285% 190% 15% 115% 

                                                 
13 GDDKiA, Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści „Budowa drogi S19 Lublin – 
Rzeszów, odc. w. „Lublin Sławinek” – w. „Lublin Węglin”, Warszawa – Kraków, 2015, tom V, tab. 31. 3 
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Źródło: opracowanie własne 
Ogólny poziom realizowanej pracy przewozowej został przewidziany prawidłowo. Istotne 
niedoszacowanie ruchu ciężarowego może być związany z błędnymi (zaniżonymi) dla 
terytorium Polski wartościami wskaźników stosowanych przy modelowaniu14,15 (hipoteza 
własna) i wymaga dodatkowych, pogłębionych analiz przed rozpoczęciem badania ex post. 
 

 
Rys. 4.12.   Struktura ruchu na S19 
Źródło: opracowanie własne 

Stopień wykorzystania podczas realizacji inwestycji POIiŚ mechanizmu PPP 
Mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu zadań państw najczęściej 
dotyczy infrastruktury transportowej16. W roku 2018 Europejski Bank Inwestycyjny zanotował 
w tym sektorze projekty na poziomie 7 mld € (z ogólnej kwoty 14,6 mld €), w tym zanotowano 
zamknięcie finansowe transakcji w formule hybrydowej (inwestycja częściowo wspierana 
przez fundusze UE). 
W wyniku przeanalizowania danych źródłowych stwierdzono, że w Polsce – do dnia 
przekazania niniejszego raportu – nie dokonano żadnej transakcji w formule PPP dotyczącej 
infrastruktury transportowej w formule hybrydowej, tj. z zaangażowaniem środków 
pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  
W bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP w zakresie drogownictwa zamieszczono cztery 
inwestycje dotyczące: projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania odcinków dróg 
ekspresowych, znajdujących się na kompleksowej sieci TEN-T. Są to następujące odcinki 
drogowe: S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina, S6 Koszalin-Gdańsk, S6 Obwodnica 
Metropolii Trójmiejskiej, S10 Toruń – Bydgoszcz. Poniżej zamieszczono mapę Polski 
z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych dotyczących odcinków dróg ekspresowych 
w ciągu S6 i S10. 

 

                                                 
14 P. Bickel, R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. Hunt, G. De Jong, , L. Tavasszy, HEATCO – Developing 
harmonised European approaches for transport costing and project assessment. Deliverable 5. Proposal for 
Harmonised Guidelines(February 2005), IER University Stuttgart 2006, 1–193. 
15 A.Korzhenevych, N. Dehnen, J. Bröcker, M. Holtkamp, H. Meier, G. Gibson, V. Cox, Update of the Handbook 
on External Costs of Transport, Final Report,  2014, https://doi.org/Ref: ED 57769 – Issue Number 1 
16 EBI, European PPP Expertise Centre Market Update Review of the European PPP Market in 2018: 
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf [Dostęp: 10.05.2019] 
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Rys. 4.13.   Mapa z lokalizacją kluczowych odcinków dróg ekspresowych S6 i S10 

przewidzianych do realizacji w systemie PPP 
Źródło: https://conadrogach.pl/informacje/wazne-odcinki-s6-i-s10-powstana-w-formule-

partnerstwa-publiczno-prywatnego.html 
Odcinki te są powiązane bezpośrednio lub pośrednio z siecią TEN-T i mają potencjał 
realizacyjny w formule hybrydowej, tj. z wykorzystaniem środków UE tej, lub następnej 
perspektywy budżetowej (2021–2027 r.). 
Wobec niezaistnienia mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji 
III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 nie sporządzono tabel zbiorczych, zestawień 
porównawczych oraz wyliczenia mierników wskazanych w raporcie metodologicznym. 

4.5. Wyniki badań dotyczące rozwoju zrównoważonego w kontekście 
realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Niezbędna do przeprowadzenia ewaluacji ex post analiza wpływu inwestycji na rozwój 
zrównoważony miasta obejmuje ocenę oddziaływania drogi na: środowisko, tworzenie 
zintegrowanego miejskiego systemu transportu zrównoważonego, przestrzenne procesy 
urbanistyczne i na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu powodowanemu ograniczoną 
mobilnością. 
W Poznaniu wpływ DK92 na środowisko miejskie jest możliwy do ustalenia poprzez analizę 
odczytów z czterech stacji GIOŚ, dokonujących pomiarów stężeń w powietrzu wszystkich 
głównych zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych, 
ozonu i benzenu. Ustalenie poziomu hałasu drogowego jest możliwe przy wykorzystaniu – 
zlecanych okresowo przez miasto – opracowań map akustycznych. 
W Poznaniu, podobnie jak w innych dużych polskich miastach, dane środowiskowe są 
bezpłatne i ogólnie dostępne. Link do stacji pomiarowych GIOŚ jest dostępny na stronie: 
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search Należy wpisać miasto i otrzymujemy wszystkie 
interesujące nas stacje, z których możemy brać dane dostępne w banku danych GIOŚ.  
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Mapa akustyczna Poznania dostępna jest na stronie: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/ 
mapa/1/default Na powyższej stronie może wyświetlić pomiar hałasu. Więcej szczegółów 
o mapie akustycznej Poznania jest dostępnych na stronie: http://www.poznan.pl/mim/wos/ 
mapa-akustyczna-2017,p,11105,40435.html 
Mapa akustyczna Lublina dostępna jest na stronie: https://geoportal.lublin.eu/sipl/ 
app/index Należy w legendzie wybrać warstwy mapy pokazujące hałas drogowy.  Więcej 
informacji dostępnych także pod tym linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/mapa-
akustyczna/ 
Stan powietrza w Poznaniu jest stosunkowo dobry, m.in. dzięki istnieniu klinów 
nawietrzających. W Poznaniu najwięcej CO2, bo aż 33,5%, emituje transport drogowy. 
Działania podejmowane w mieście spowodowały (od 2000 r.) spadek emisji CO2 o 10%. Jakość 
powietrza pod względem niemal wszystkich wskaźników nie przekracza dopuszczalnych norm, 
co – pod kątem ochrony zdrowia – kwalifikuje obszar miasta do najwyższej klasy A. Głównym 
źródłem hałasu w Poznaniu jest ten drogowy. W czasie doby na ponadnormatywny hałas 
drogowy (ponad 70 dB) narażonych jest 14% mieszkańców, tj. ok. 77 tys. osób, natomiast w 
porze nocnej (więcej niż 60 dB) – ponad 18% mieszkańców, tj. ok. 103 tys. osób (wg Strategii 
Rozwoju Miasta Poznania – Poznań 2020+). 
W przypadku drogi ekspresowej S19, na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i starego 
przebiegu przez miasto DK19, ustalenie stopnia zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu 
drogowego jest możliwe w podobny sposób jak w Poznaniu. Z powodu funkcjonowania tylko 
jednej stacji pomiarowej GIOŚ na terenie miasta, pożądane byłoby dokonanie pomiarów 
oddziaływania inwestycji na środowisko przy wykorzystaniu mobilnej stacji pomiarowej. 
Dane ze stacji pomiarowych pozwalają na tworzenie zestawień porównawczych (obejmujących 
dane z wybranego przedziału czasowego) natężenia różnego rodzaju emisji, czego przykłady 
zamieszczono poniżej. 

 
Rys. 4.14.   Przebieg 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 na tle zmian temperatury 

w 2013 roku; 
Źródło: Urząd Miasta Lublina 
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Rys. 4.15.   Przebieg miesięczny stężeń pyłu PM2,5 z roku 2018; 

Źródło: Urząd Miasta Poznania 
 

 
Rys. 4.16.   Mapa imisyjna – Hałas drogowy – LN; 

Źródło: Urząd Miasta Lublin 
Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
na temat jej wpływu na środowisko miejskie Poznania, uzyskane w wyniku przeprowadzonego 
podczas badania pilotażowego ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 78 

 
Rys. 4.17.   Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu? 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 4.18. Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza? 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.19. Jak zmienił się czas przejazdów służbowych dzięki nowej drodze? 

Źródło: opracowanie własne 
Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
na temat jej wpływu na środowisko miejskie Lublina, uzyskane w wyniku przeprowadzonego 
ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 
 

 
Rys. 4.20.   Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu oraz zanieczyszczenia 

powietrza? 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.21.   Jak zmienił się czas przejazdów służbowych dzięki nowej drodze? 

Źródło: opracowanie własne ze stron 
W Poznaniu analizowany odcinek DK92 stanowi fragment ciągu komunikacyjnego 
prowadzącego ruch tranzytowy względem Starego Miasta, przyczyniając się również do 
poprawy dostępności, usytuowanych po zachodniej stronie Starego Miasta, dworca kolejowego 
i dworca autobusowego oraz lotniska Ławica usytuowanego w odległości zaledwie 7 km od 
centrum. Zmodernizowany odcinek drogi usprawnia ruch linii autobusowych i – poprzez 
budowę obustronnej ścieżki rowerowej – zwiększa atrakcyjność tego środka transportu. 
Inwestycja ta przyczynia się do realizacji celów miejskiej polityki transportowej i planu 
transportowego Poznania, kładących nacisk na rozwój systemu transportu zbiorowego oraz 
ruchu pieszego i rowerowego, przyczyniając się w ten sposób do poprawy miejskich warunków 
środowiskowych. 
Miernikiem wpływu inwestycji drogowej na zintegrowany miejski system transportu są zmiany 
zachodzące w podziale zadań przewozowych na terenie miasta, który – wg Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla m. Poznania na lata  
2014–2025 (gdzie zamieszczono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach 
Kompleksowego Badania Ruchu) – przedstawia się w sposób następujący: 
 miejski transport zbiorowy – 41,0%, 
 samochód osobowy – 38,7%, 
 pieszo – 13,0%, 
 rower – 4,0%. 
Fragment drogi ekspresowej S19 na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniący na 
analizowanym odcinku funkcję zachodniej obwodnicy Lublina, odciąża miasto od ruchu 
tranzytowego (w szczególności pojazdów ciężkich), przyczyniając się do znacznej poprawy 
powiązań miasta w relacjach regionalnych i krajowych oraz poprawiając dostępność lubelskich 
dworców: kolejowego i autobusowego oraz (usytuowanego w odległości 12 km od centrum 
Lublina) lotniska w Świdniku. Przejmując ruch pojazdów ciężkich, S19 wykorzystywana jest 
do obsługi dojazdów w kierunku kolejowej stacji przeładunkowej Lublin Tatary. Droga S19 
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przyczyniła się także do poprawy warunków ruchu wzdłuż poprzedniego przebiegu przez 
miasto DK19 ulicami: al. Spółdzielczości Pracy, al. M. Smorawińskiego, al. Kompozytorów 
Polskich i al. Solidarności (również objęte wideorejestracją). 
Istotne znaczenie dla wzmacniania więzi Lublina z otaczającymi gminami ma rozwój 
komunikacji podmiejskiej. Zgodnie z danymi Zarządu Transportu Miejskiego w Lubinie, 
długość tras komunikacji publicznej poza granicami miasta zwiększyła się o blisko 33 km 
i wyniosła 108,4 km. Wydłużenie tras, służące budowie spójnego systemu transportowego 
i komunikacyjnego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, było wynikiem uruchomienia nowej 
linii autobusowej nr 5 na trasie Brama Krakowska–Świdnik–Mełgiew, skierowania linii nr 17 
wybranymi kursami do pętli w Mętowie, wydłużenia wybranych kursów linii nr 20 do 
Jastkowa, uruchomienia nowej linii nr 33 na trasie Rondo Krwiodawców–Tomaszowice oraz 
skierowania trasy przejazdu linii nr 73 przez Kalinówkę i Abramowice Prywatne. 
Lublin nie dysponuje dokumentami określającymi w sposób dokładny podział zadań 
przewozowych. Miernikiem do celów porównawczych jest oszacowany (w Studium 
komunikacyjnym oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze m. Lublina) na 58% udział 
transportu zbiorowego w obsłudze podróży miejskich i na 35% w podróżach do Lublina 
z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
w związku z jej wpływem na funkcjonowanie miejskiego systemu transportowego Poznania, 
uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 

 
Rys. 4.22.   O ile procent skrócił lub wydłużył się czas dojazdu do pracy? 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.23.   Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec kolejowy i lotnisko? 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 4.24.   W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu lub spadku Pana/i 

mobilności zawodowej? 
Źródło: opracowanie własne 

Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
na temat jej wpływu na funkcjonowanie miejskiego systemu transportowego Lublina, uzyskane 
w wyniku przeprowadzonego ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 
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Rys. 4.25.   O ile procent skrócił się lub wydłużył się czas Pana/i dojazdu do pracy? 

Źródło: opracowanie własne 

 

    
Rys. 4.26.   Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec komunikacji dalekobieżnej oraz 

lotnisko? 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.27.   W jakim stopniu inwestycja przyczyniła się do wzrostu lub spadku Pana/i 

mobilności zawodowej? 
Źródło: opracowanie własne 

Wyniki prowadzonych analiz wykazały, że inwestycje drogowe w Poznaniu i w Lublinie – 
poprzez upłynnienie ruchu i poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego, a w przypadku 
Poznania również rowerowego – przyczyniły się do rozwoju zintegrowanego miejskiego 
systemu transportu zrównoważonego. W obu miastach udział transportu zbiorowego 
w podziale zadań przewozowych utrzymuje się na wysokim poziomie, a udział ruchu 
rowerowego ulega zwiększeniu. 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na zachodzące procesy urbanizacyjne 
przeprowadzono w oparciu o analizę pozyskanych dokumentów planistycznych, dotyczących 
strategii i planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i jego strefy 
oddziaływania. Podczas prowadzonych analiz skoncentrowano się na dwóch podstawowych 
zagadnieniach: wpływie poprawy warunków ruchu na obserwowane procesy „rozlewania się” 
miast (urban sprawl) i intensyfikację zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 
W Poznaniu wpływ DK92 na zmiany w intensywności i przekształceniach funkcjonalnych 
otaczającej zabudowy (analizowano obszar ok. 500 m po obu stronach ul. Bałtyckiej, pomiędzy 
ulicami Chemiczną i Główną) jest jeszcze niezauważalny. Z kolei wpływ drogi na urbanizację 
terenów pozamiejskich jest trudny do oszacowania ze względu na to, że jest to krótki odcinek 
trasy usytuowany w rejonie śródmieścia. 
Miernikiem wpływu drogi na zmiany zagospodarowania przestrzennego jej otoczenia jest 
procentowy przyrost terenów zainwestowanych (niestety oba miasta dysponowały jedynie 
wykazem obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego). W miarę 
możliwości dane te należałoby uzupełnić o zmiany w strukturze funkcjonalnej wykorzystania 
powierzchni użytkowej obiektów budowlanych. Uzyskanie z miast danych na temat 
powierzchni i kubatury nowych/modernizowanych obiektów budowlanych ułatwi 
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wykorzystanie zdjęć lotniczych w formacie fotoplanów ukośnych (dostępnych np. 
w Warszawie na portalu ukosne.um.warszawa.pl). 
W przypadku drogi ekspresowej S19 na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego istnieje 
zagrożenie (obecnie niewystępujące) zabudowy, atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów, 
terenów rolnych w rejonie węzłów komunikacyjnych. Ponieważ droga S19 przejęła ruch 
tranzytowy z miejskiego odcinka drogi DK19 biegnącej ulicami: al. Spółdzielczości Pracy, 
al. M. Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich i al. Solidarności, istotne są również dane 
dotyczące ewentualnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów położonych 
w rejonie starego przebiegu DK19, obrazujących wpływ uspokojenia ruchu na intensywność 
i funkcje zabudowy. 
Podstawowym narzędziem dla ustalenia przeznaczenia obszarów miasta oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Plany miejscowe obejmują wycinki obszaru gminy i są szczegółowym 
opracowaniem określającym przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i kulturowe warunki ich 
przestrzennego zagospodarowania oraz cele i zasady polityki przestrzennej. Na koniec 2015 r. 
w Lublinie obowiązywało 31 planów na obszarze 6972 ha, co przy całkowitym obszarze 
Lublina wynoszącym 14 750 ha stanowi 47,3% powierzchni. Warto zwrócić uwagę, że średni 
odsetek pokrycia obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
w grupie miast wojewódzkich wyniósł 39,2%. 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ubogich, powodowanemu ograniczoną 
mobilnością, przeprowadzono w oparciu o analizę pozyskanych raportów (m.in. Raport 
z działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu, 2017) i analiz służb 
miejskich oraz właściwych omawianemu zagadnieniu organizacji pozarządowych. Cennym 
źródłem informacji są też wyniki przeprowadzonego w Poznaniu i Lublinie badania 
ankietowego. 
Polityka Miasta Poznania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami opiera się na dwóch 
dokumentach programowych przyjętych przez Radę Miasta: Poznańskim Programie Integracji 
i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016–2020 i Kierunkach 
działań i zadaniach Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
na lata 2012–2020. W Lublinie obowiązuje Program wsparcia i aktywizacji społecznej 
seniorów w latach 2016–2020. 
Cenną inicjatywą miasta jest cyfrowa mapa barier architektonicznych, przedstawiająca 
utrudniania, jakie osoby z niepełnosprawnościami mogą napotykać na swojej drodze. Zostały 
one podzielone na sześć kategorii: niedostosowane schody, nieodpowiednie przejście dla 
pieszych, nieodpowiednia nawierzchnia, nieodpowiednia kładka lub przejście, przeszkoda na 
drodze, nieodpowiedni przystanek. Po przebudowie ul. Bałtyckiej zastrzeżenia budzi jedynie 
wysoki krawężnik przy skrzyżowaniu z ul. Rozewską. 
Fragment drogi ekspresowej S19 na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy braku 
zabudowy obrzeżnej, nie jest dostępny dla pieszych i rowerzystów. W wyniku zmniejszenia się 
natężeń ruchu wzdłuż dawnego przebiegu przez miasto drogi DK19 oraz dzięki prowadzonym 
pracom utrzymaniowym, warunki ruchu pieszego i dostępność przystanków środków 
transportu zbiorowego uległy poprawie, a przekraczanie jezdni przez osoby o ograniczonej 
mobilności stało się bezpieczniejsze. 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 86 

Głównym miernikiem stopnia przyczynienia się inwestycji drogowej do ograniczania zjawiska 
wykluczenia komunikacyjnego są wyniki prowadzonego w ramach ewaluacji ankietowania – 
obejmującego wszystkich mieszkańców miasta, bez wyodrębnienia osób 
z niepełnosprawnościami. 
Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
na temat jej wpływu na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu w Poznaniu, 
uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 

 
Rys. 4.28.   Czy droga powstała w ramach inwestycji jest dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami? 
Źródło: opracowanie własne 

75,5% mieszkańców Poznania pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego 
deklaruje, że nowa inwestycja przyczyniła się do poprawy życia społecznego, choć większość 
badanych wskazało na niski (39%) lub bardzo niski (26,5%) stopień oddziaływania. 82% 
mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego wysoko i bardzo 
wysoko ocenia bezpieczeństwo pieszych podczas poruszania się po nowo powstałej drodze, 
z kolei 95,5% ankietowanych wysoko i bardzo wysoko ocenia bezpieczeństwo rowerzystów. 
85% użytkowników samochodów potwierdza, że droga, która powstała w ramach inwestycji, 
jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Podstawowe informacje dotyczące odczuć użytkowników analizowanej inwestycji drogowej 
w zakresie jej wpływu na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu w Lublinie, 
uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania, przedstawiają się w sposób następujący: 
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Rys. 4.29.   Czy droga powstała w ramach inwestycji jest dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami? 
Źródło: opracowanie własne 

57% mieszkańców Lublina pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego 
deklaruje, że nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu ich udziału w życiu społecznym, 
z kolei osób, którzy takiego wpływu nie dostrzegają, jest 41,5%. 79% mieszkańców 
pozbawionych środków transportu indywidualnego wysoko i bardzo wysoko ocenia 
bezpieczeństwo pieszych podczas poruszania się po nowo powstałej drodze, z kolei 75% 
ankietowanych wysoko i bardzo wysoko ocenia bezpieczeństwo rowerzystów. 77% 
użytkowników samochodów potwierdza, że droga, która powstała w ramach inwestycji, jest 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

4.6. Wyniki badań dotyczące oddziaływania społeczno-ekonomicznego 
w kontekście realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Przedstawiona poniżej analiza statystyczna dotyczy wpływu działań podejmowanych w ramach 
III i IV osi priorytetowej POIiŚ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, bazując na trzech 
podstawowych metodach, tj.: analizie dynamiki zjawisk, metodach rangowania i ocenie 
wartości statystyk pozycyjnych oraz ich wzajemnej relacji. 
Metryczka DK92 
 Lokalizacja: DK 92 na obszarze Poznania w dzielnicach Stare Miasto oraz Nowe Miasto, 
 Termin zakończenia: etap I 2017, etap II 2018, etap III 2019, 
 Rodzaj inwestycji: punktowy (most, węzeł komunikacyjny, zjazdy w okolicach mostu), 
 Gminy objęte analizą: Poznań, gminy: Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz – obszar wiejsko-

miejski, 
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 Projekty komplementarne: przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej 
w Poznaniu (DK 92), przebudowa węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu 
(DK 92), budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – etap II od 
ul. Głównej do ul. Podwale, Przebudowa ul. Gdyńskiej od ul. Bałtyckiej do granicy miasta. 

 

 
Rys. 4.30.   Dobór jednostek statystycznych do obliczeń 

Źródło: opracowanie własne 

Pierwszy etap inwestycji realizowanej w ramach POIiŚ zakończył się w styczniu 2017. Badane 
zjawiska podlegają długookresowym trendom, dlatego w niniejszym badaniu przyjęto okres 
2010–2016 jako przedinwestycyjny. Wyznaczono dynamiki średnioroczne dla okresu 
przedinwestycyjnego i poinwestycyjnego (por. tabela 4.29), szczegółowe wartości rocznych 
zmian zmiennych przedstawia tabela 4.30. W okresie po inwestycji znacząco wyhamowały 
negatywne procesy migracyjne na terenie analizowanego obszaru, przy jednoczesnym, 
wyraźnym wzroście kwoty podatków od osób fizycznych per capita. Niezwykle dynamiczny, 
sięgający niemal 30% jest wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań. Wartość ta została 
osiągnięta już rok po zakończeniu I etapu (por. tabela 4.30), co może wskazywać na wzrost 
dostępności komunikacyjnej. Odmienna sytuacja kształtuje się w sektorze przedsiębiorstw 
(z wyjątkiem mikro) oraz wartości podatków od osób prawnych. Tutaj w okresie 
poinwestycyjnym odnotowano nasilenie dotychczasowych zjawisk: zmniejszania liczby firm 
na obszarze (rys. 4.31). Natomiast wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw nieco wyhamowuje. 
Obserwowane tutaj zjawiska mogą świadczyć o wystąpieniu dwóch rodzajów oddziaływania 
inwestycji: wzroście atrakcyjności zamieszkania oraz wzroście dostępności terytorialnej. 
Zjawiska te są charakterystyczne dla rozwiniętych obszarów dużych miast, nasilają się one 
dzięki inwestycjom drogowym. Na obszarach analizowanych gmin prawdopodobnie kształtuje 
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się funkcja mieszkalna, następować może proces migracji firm (zwłaszcza produkcyjnych) 
poza obszar funkcjonalny miasta, do którego należy zaliczyć analizowany obszar.  

 
Tabela 4.29.   Procentowa zmiana wskaźników w okresie przed inwestycją i po zakończeniu 

I etapu: miernik dynamiki średniookresowej 

Wyszczególnienie Przed 
inwestycją 

Po 
inwestycji WNIOSEK 

Ludność w wieku 
produkcyjnym: -0,20% -0,04% zmiana 

tendencji 
podatki JST od osób 

fizycznych 6,06% 11,77% poprawa 

podatki JST od osób prawnych 2,08% -0,64% pogorszenie 

przedsiębiorstwa 0–9 2,17% 1,06% zmiana 
tendencji 

przedsiębiorstwa 10–49 -0,92% -4,75% pogorszenie 

przedsiębiorstwa 50–249 -0,14% -3,77% pogorszenie 

przedsiębiorstwa 250 i więcej -1,79% -2,53% pogorszenie 
mieszkania w nowych 

budynkach 0,15% 29,69% poprawa 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Tabela 4.30.   Zmiana procentowa rok do roku: miernik dynamiki 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność w wieku produkcyjnym -0,11% -0,25% -0,22% -0,21% -0,32% -0,11% -0,04% - 

podatki JST  od osób fizycznych 3,77% 3,96% 4,58% 6,97% 9,31% 7,89% 11,77% - 

podatki JST od osób prawnych 1,53% -15,05% -17,41% 15,60% 32,24% 3,91% -0,64% - 

przedsiębiorstwa 0–9 1,46% 3,57% 2,79% 2,05% 1,57% 1,62% 2,04% 0,09% 

przedsiębiorstwa 10–49 -2,88% -4,55% -0,47% 2,40% -0,18% 0,29% -0,22% -9,07% 

przedsiębiorstwa 50–249 0,73% -1,09% 1,10% -1,09% -1,10% 0,62% 0,12% -7,51% 

przedsiębiorstwa 250 i więcej -3,21% -5,96% -1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,00% 

mieszkania w nowych budynkach -8,55% 3,51% -9,50% 32,63% 4,99% -15,44% 29,69% - 

legenda spadek wartości wzrost wartości bez zmian 

Źródło: opracowanie własne 
 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 90 

 
Rys. 4.31.   Zmiana dynamiki w okresie przed i poinwestycyjnym 

Źródło: opracowanie własne 
Pomiar dynamiki dokonany powyżej pozwala ocenić, czy istnieje związek pomiędzy 
powstaniem infrastruktury a istotną zmianą trendów. Pomiar w oparciu o miernik pozycji 
i metody rangowania pozwolił natomiast zbadać, czy istnieją przesłanki by sądzić, że 
analizowany obszar zyskuje przewagę konkurencyjną względem pozostałych jednostek 
w Polsce. Zmiany wskaźnika pozycji prezentuje tabela 4.31. Warto zauważyć, że w latach 
2011–2016 omawiane tutaj gminy zbliżały się do typowych jednostek w Polsce. Oznacza to, że 
obszar ten niejako tracił swoją pozycję na tle kraju. Dotyczy to przede wszystkim liczby 
ludności i zamożności ludności wyrażonej w wysokości płaconych przez nią podatków. 
Dopiero rok po zakończeniu inwestycji daje się zauważyć korekta zjawisk, zasygnalizowana 
również w wartościach wskaźników dynamiki. W przypadku pozostałych zmiennych sytuacja 
jest zmienna i decydujący jest bilans zmian wyrażony miernikiem zmiany średniorocznej 
(tabela 4.32). Wyniki są niemal identyczne, jak w przypadku pomiaru dynamik. Jak 
sygnalizowano powyżej podatki JST od osób prawnych cechuje regres. Mikroregion 
odnotowuje natomiast wyraźną, pozytywną zmianę w kontekście liczby oddanych mieszkań. 
Możliwe, że nowa inwestycja utrwala funkcję mieszkalną analizowanego obszaru (rys. 4.32).  

Tabela 4.31.   Zmiana wartości miernika pozycji rok do roku 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność w wieku produkcyjnym: -0,46% -0,33% -0,18% -0,39% -0,08% -0,26% 0,03% - 

podatki JST  od osób fizycznych -11,19% -3,89% -4,55% -2,69% -1,16% -1,17% 0,07% - 

podatki JST od osób prawnych -18,31% -13,79% -28,04% 1,10% 29,54% -2,10% -12,34% - 

przedsiębiorstwa 0–9 1,91% 1,11% -0,23% 0,15% -0,28% -0,39% 0,84% -4,05% 

przedsiębiorstwa 10-49 -2,88% 5,00% -0,47% 2,40% -0,18% 0,29% -0,22% -9,07% 

przedsiębiorstwa 50 – 249 0,73% -1,09% 1,10% -1,09% -1,10% 0,62% 0,12% -7,51% 

przedsiębiorstwa 250 i więcej -3,21% 88,08% -1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,00% 

mieszkania w nowych budynkach -8,55% -9,43% -14,82% 40,92% -1,18% -10,15% 22,06% - 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4.32.   Średnioroczna zmiana miernika pozycji w okresie przed i po realizacji 
I etapu inwestycji 

Wyszczególnienie Przed 
inwestycją Po inwestycji WNIOSEK 

Ludność w wieku produkcyjnym: -0,28% 0,03% poprawa 
podatki JST od osób fizycznych -4,17% 0,07% poprawa 
podatki JST od osób prawnych -6,93% -12,34% pogorszenie 

przedsiębiorstwa 0–9 0,37% -1,64% pogorszenie 
przedsiębiorstwa 10–49 0,66% -4,75% pogorszenie 
przedsiębiorstwa 50–249 -0,14% -3,77% pogorszenie 

przedsiębiorstwa 250 i więcej 10,24% -2,53% pogorszenie 
mieszkania w nowych budynkach -2,06% 22,06% poprawa 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Rys. 4.32.   Wizualizacja zmian miernika pozycji w okresie przed i po realizacji I etapu 

inwestycji 
Źródło: opracowanie własne 

Zmiana wartości miernika pozycji nie musi oczywiście wiązać się ze zmianą miejsca 
w rankingu. Jeżeli zmianie dynamiki i zmianie miernika pozycyjnego towarzyszy podniesienie 
rangi układu, to można uznać, że mamy do czynienia z istotną, jakościową zmianą czynników 
rozwojowych. Jeżeli zmiana nie skutkuje zmianą rangi, to można uznać, że jest ona wynikiem 
szerszych, krajowych trendów, którego współudziałowcem jest również analizowany zbiór 
gmin. Dodatnia zmiana wartości miernika pozycji nie musi jednak oznaczać dodatniej zmiany 
rangi. Możliwa jest sytuacja, w której pewne gminy „wyprzedzą” w rankingu omawiany obszar. 
Tabela 4.33 pokazuje oszacowane rangi układu terytorialnego. Zauważmy, że mimo dosyć 
negatywnego wydźwięku analizy dla sfery przedsiębiorczości, ten wirtualny mikroregion nie 
traci swojej pozycji na tle całego kraju. Oznacza to, że sygnalizowane powyżej spadki są mało 
istotne lub są związane z trendami ogólnokrajowymi. To samo dotyczy liczby oddawanych 
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mieszkań. Omawiany region jest na czwartym miejscu w kraju pod tym względem. Nieznaczna 
korekta17 dotyczy sfery podatków i liczby ludności. W przypadku 6 gmin omawiany region 
został „wyprzedzony” o małe kilka jednostek.  

Tabela 4.33.   Średnia pozycja układu przed i po zrealizowaniu etapu I inwestycji 

Wyszczególnienie Przed 
inwestycją 

Po 
inwestycji WNIOSEK ZMIANA 

POZYCJI O 
Ludność w wieku produkcyjnym: 3 4 pogorszenie -1 
podatki JST od osób fizycznych 28 33 pogorszenie -5 
podatki JST od osób prawnych 64 70 pogorszenie -6 

przedsiębiorstwa 0–9 2 2 bez zmian 0 
przedsiębiorstwa 10–49 2 2 bez zmian 0 

przedsiębiorstwa 50–249 2 2 bez zmian 0 
przedsiębiorstwa 250 i więcej 2 2 bez zmian 0 

mieszkania w nowych budynkach 4 4 bez zmian 0 

Powyższa analiza sygnalizuje pewnie zmiany. Jak wykazano są one widoczne, jednak nie 
wpływają na przykład na pozycję obszaru na tle kraju. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że 
analizowana inwestycja trwa, że w analizie ujęto jedynie dwa lata następujące po zakończeniu 
etapu I oraz to, że rynek wymaga pewnej adaptacji do nowych uwarunkowań komunikacyjnych.  
Metryczka S19  

 Lokalizacja: 19 km drogi S19 przy zachodnich granicach miasta Lublin, początek znajduje 
się w okolicach miejscowości Dąbrowica. Koniec drogi ekspresowej zaplanowano w km 
10 + 863,02 w sposób umożliwiający jej włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 19.  

 Termin zakończenia: 2016 (rozpoczęcie etapu operacyjnego) 
 Rodzaj inwestycji: liniowa (budowa obwodnicy) 
 Gminy objęte analizą: Konopnica, Jastków 
 Projekty komplementarne: „S19 Białystok–Lublin”, Priorytet inwestycyjny 7.i, 

Oś priorytetowa III, „S19 granica państwa–Białystok (S8)”, Priorytet inwestycyjny 7.i, 
Oś priorytetowa III, „S19 Rzeszów granica państwa”, Priorytet inwestycyjny 7.i, 
Oś priorytetowa III. budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski–Lubartów, obw. 
m. Kock i Woli Skromowskiej, budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna–
Rzeszów. 

 

                                                 
17 Jest to korekta w rankingu ponad 2,5 tysiąca jednostek statystycznych. 
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Rys. 4.33.   Dobór jednostek statystycznych do obliczeń 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 4.34.   Tabela zmiany procentowej wartości zmiennych rok do roku 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność w wieku produkcyjnym: 1,19% 1,23% 1,27% 1,16% 1,26% 1,07% 1,27% - 

podatki JST  od osób fizycznych 9,68% 13,44% 9,76% 6,65% 11,17% 8,70% 7,40% - 

podatki JST od osób prawnych 14,21% -8,78% -16,49% 14,12% 5,22% -33,01% 10,88% - 

przedsiębiorstwa 0–9 5,05% 5,37% 7,62% 2,80% 1,92% 3,73% 4,32% 7,73% 

przedsiębiorstwa 10–49 1,27% -18,75% -6,15% 6,56% -1,54% 0,00% -4,69% 3,28% 

przedsiębiorstwa 50–249 -12,50% -14,29% 16,67% -14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

przedsiębiorstwa 250 i więcej Na terenie gmin nie ma firm o liczbie pracowników przekraczającej 250 

mieszkania w nowych budynkach 0,91% 0,00% -4,52% -17,06% 2,29% -7,82% 27,88% - 

Źródło: opracowanie własne 
Gminy Konopnica i Jastków położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, który jest 
centrum rozwojowym regionu. Modelowym zjawiskiem są przepływy ludności na obszar 
funkcjonalny miasta oraz związane z tym zjawiska ekonomiczne i infrastrukturalne. 
Jednocześnie kształtuje się funkcja obszaru funkcjonalnego i wzmocnienie sektora 
przedsiębiorstw. Dane statystyczne potwierdzają te prawidłowości, a obliczenia wskazują, że 
budowa odcinka drogi S19 wpływa na zmianę lokalnych trendów rozwojowych obu gmin. 
W całym okresie badania dodatnim przyrostem charakteryzują się liczbą ludności w wieku 
produkcyjnym, a co za tym idzie – przyrostem wartości podatków od osób fizycznych (zob. 
tabela 4.34). Również sfera mikroprzedsiębiorstw, jak na lokalne uwarunkowania, 
charakteryzuje się rocznymi wzrostami rzędu kilku procent. W przypadku pozostałych 
zmiennych występują pewne wahania, jednak bilans długookresowych zmian pokazuje, że po 
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zrealizowaniu inwestycji zwiększyła się dynamika wzrostu wartości prawie wszystkich 
zmiennych (tabela 4.35).  

Tabela 4.35.   Tabela wartości średniorocznej dynamiki w okresie przed i poinwestycyjnym 

Zmiana średnioroczna? Przed 
inwestycją 

Po 
inwestycji WNIOSEK 

ludność w wieku 
produkcyjnym: 1,20% 1,27% poprawa 

podatki JST od osób 
fizycznych 9,88% 7,40% spadek dynamiki 

podatki JST od osób prawnych -5,77% 10,88% poprawa 
przedsiębiorstwa 0–9 4,40% 6,01% poprawa 

przedsiębiorstwa 10–49 -3,45% -0,78% poprawa 
przedsiębiorstwa 50–249 -4,68% 8,01% poprawa 

mieszkania w nowych 
budynkach  -4,61% 27,88% poprawa 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 4.34.   Wykres wartości średniorocznej dynamiki w okresie przed i poinwestycyjnym 

Źródło: opracowanie własne 
Szczególnym oddziaływaniem inwestycji okazuje się wzrost aktywności budowlanej. 
Średniorocznie rynek mieszkań spowalniał w okresie przedinwestycyjnym, podczas gdy po 
inwestycji mamy do czynienia z bumem inwestycyjnym i wzrostem niemal o 30% liczby 
oddanych mieszkań. Jest to jednoznaczna prognoza wzrostu liczby mieszkańców oraz 
przychodów JST. Należy zauważyć, że doszło do zmiany trendów również w sektorze 
przedsiębiorstw, przy czym największe wzrosty odnotowano dla przedsiębiorstw średnich 
(50–249 pracowników).  
Zmiana trendów jest widoczna, jednak należy zadać pytanie, czy inwestycja pozwoliła 
omawianemu obszarowi zyskać na tle innych jednostek w kraju. Obliczenia przedstawia tabela 
4.36. Bez wątpienia w całym okresie badania wzrost liczby ludności oraz liczby 
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mikroprzedsiębiorstw jest szybszy, niż to odbywa się w skali całego kraju. Zauważalne jest 
także bardzo wyraźne odbicie w przypadku rynku mieszkań, co sygnalizowano w powyższym 
komentarzu. Bilans zmian przedstawia tabela 4.37. 
 

Tabela 4.36.   Zmiana miernika pozycji rok do roku  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność w wieku 
produkcyjnym: 0,84% 1,15% 1,31% 0,99% 1,51% 0,92% 1,34% - 

podatki JST  od osób fizycznych -6,13% 4,88% 0,18% -2,99% 0,53% -0,43% -3,85% - 

podatki JST od osób prawnych -8,11% -7,43% -27,24% -0,19% 3,06% -36,88% -2,18% - 

przedsiębiorstwa 0–9 5,52% 2,86% 4,46% 0,89% 0,07% 1,67% 3,09% 3,28% 

przedsiębiorstwa 10–49 1,27% -10,63% -6,15% 6,56% -1,54% 0,00% -4,69% 3,28% 

przedsiębiorstwa 50–249 -12,50% -14,29% 16,67% -14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

mieszkania w nowych 
budynkach 0,91% -12,50% -10,14% -11,88% -3,73% -2,06% 20,36% - 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 4.37.   Dynamika zmiany miernika pozycji w okresie przed i poinwestycyjnym 

TABELA ZMIANY 
ŚREDNIOROCZNEJ 

Przed 
inwestycją 

Po 
inwestycji WNIOSEK 

Ludność w wieku produkcyjnym: 1,12% 1,34% poprawa 
podatki JST od osób fizycznych -0,72% -3,85% pogorszenie 
podatki JST od osób prawnych -14,10% -2,18% poprawa 

przedsiębiorstwa 0–9 2,56% 3,18% poprawa 
przedsiębiorstwa 10–49 -1,90% -0,78% poprawa 

przedsiębiorstwa 50–249 -4,68% 8,01% poprawa 
mieszkania w nowych budynkach -6,71% 20,36% poprawa 

Źródło: opracowanie własne 
Bilans zmian jest bardzo korzystny dla obu gmin. Niemal w każdej kategorii gminy uzyskały 
przewagę konkurencyjną i poprawiają swoją pozycję na tle typowej wartości charakteryzującej 
cały obszar kraju. Jedynie zmienna „podatki od osób fizycznych” charakteryzuje się wyraźnym 
spadkiem, co oznacza, że średnie tempo zmian w kraju jest wyższe niż na omawianym 
obszarze. Wydaje się, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie, na co wskazują ruchy migracyjne 
i rozwój rynku mieszkaniowego.  
Ostatnim elementem analizy jest przedstawienie miernika rangi dla omawianych zmiennych. 
Korzystne zmiany trendów oraz widoczna poprawa na tle typowych jednostek w kraju 
pozwalają zapytać, czy omawiany obszar zyskuje względem najbardziej prężnych 
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i dynamicznych jednostek. Czy można powiedzieć, że mikroregion dzięki przeprowadzonej 
inwestycji „pnie się w górę” w rankingu niemal 2500 gmin w Polsce? Odpowiednie zestawienie 
przedstawia tabela 4.38. Jedynie w przypadku zmiennej podatków od osób prawnych można 
mówić o znaczącej utracie rangi względem innych gmin w Polsce. Pomimo pozytywnych 
pomiarów przedstawionych powyżej, niemal 250 gmin okazało się być bardziej prężnymi 
i bardziej dynamicznymi w tej kategorii. Również w przypadku liczby mikroprzedsiębiorstw 
odnotowujemy wyraźną zmanię, tym razem in plus. W pozostałych kategoriach korekty są 
nieznaczne, należy oczekiwać, że w pomiarze dla dłuższego czasu wartości rangi będą 
skorygowane.  

 
Rys. 4.35.   Wykres zmiany miernika pozycji w okresie przed i poinwestycyjnym 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 4.38.   Zmiana miejsca w rankingu wszystkich gmin w Polsce 

 Przed 
inwestycją 

Po 
inwestycji WNIOSEK zmiana 

pozycji o: 
Ludność w wieku produkcyjnym: 218 206 poprawa 12 
podatki JST od osób fizycznych 198 210 pogorszenie -12 
podatki JST od osób prawnych 677 925 pogorszenie -248 

przedsiębiorstwa 0–9 271 233 poprawa 39 
przedsiębiorstwa 10–49 364 383 pogorszenie -19 

mieszkania w nowych budynkach 698 687 pogorszenie 11 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Metodologia badania ex post 

5.1. Badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza PAPI 
Badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza PAPI mają na celu ustalenie, czy 
i jakie korzyści z realizacji nowej inwestycji drogowej18 wynikają dla mieszkańców obszaru 
oddziaływania i lokalnych przedsiębiorstw. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone dla 
wybranych ukończonych inwestycji w dwóch miastach:  
 w Poznaniu przedmiotem badania był przebudowany odcinek drogi krajowej nr 92,  
 w Lublinie przedmiotem badania była nowo wybudowana droga ekspresowa S19, 

stanowiąca zachodnią obwodnicę miasta. 
Osiągnięcie zakładanych celów badawczych wymaga udziału czterech grup respondentów, tj.:  
a) użytkowników samochodów osobowych i służbowych, w tym przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w miejscu lokalizacji danej inwestycji, 
b) mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu indywidualnego, 
c) przedsiębiorstw transportu pasażerskiego zbiorowego, 
d) przedsiębiorstw transportu towarowego. 
Badania należy zrealizować przy zastosowaniu metody doboru celowego, tak aby grupę 
docelową stanowili respondenci, którzy ze względu na swoje cechy takiemu badaniu powinni 
zostać poddani. Ujmując rzecz bardziej praktycznie, w każdym przypadku badania należy 
przeprowadzić wśród podmiotów korzystających z efektów danej inwestycji (osób 
i przedsiębiorstw). Podstawowym kryterium doboru jednostek do badania jest rzeczywiste 
użytkowanie danej inwestycji przez danego respondenta. Należy także dodać, że w przypadku 
ankietowania przedsiębiorstw zbiorowego transportu pasażerskiego oraz transportu drogowego 
towarów, każdorazowo próbę badawczą stanowić powinni reprezentanci najważniejszych 
przewoźników obsługujących analizowane miasto i obszar oddziaływania inwestycji. 
Rekomendowane wielkości prób z uwzględnieniem zakresu podmiotowego oraz 
przestrzennego badań przedstawia tabela 5.119. Należy dodać, że w przypadku przedsiębiorstw 
drogowego transportu zbiorowego, ze względu na niewielką liczbę tego typu usługodawców, 
badania powinny mieć charakter badań wyczerpujących, co oznacza, że próbę badawczą 
stanowić powinny wszystkie podmioty prowadzące działalność na terenie objętym badaniem. 
Podstawę odpowiedzi na pytania badawcze stanowić będą wyniki badań empirycznych, które 
zrealizowano z użyciem czterech kwestionariuszy wywiadu20. Zgromadzone w ten sposób dane 
należy zweryfikować i przetworzyć za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi 
statystycznych dostępnych w komputerowych pakietach statystycznych (SPSS, SAS itp.). 
  

                                                 
18 Uzasadnienie wyboru technik badawczych przedstawiono w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału. 
19 Podstawę ustalenia liczebności prób stanowiły rekomendowane wielkości prób badawczych zamieszczone 
w literaturze z zakresu metodologii badań. Por. G. A. Churchill, Badania marketingowe – podstawy 
metodologiczne, PWN, Warszawa 2002; Z. Kędzior (red.), Badania rynku – metody, zastosowania, PWE, 
Warszawa 2005. 
20 Narzędzia badawcze opisano w dalszej części rozdziału. 
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Tabela. 5.1.   Wielkości prób dla podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych 

Wyszczególnienie 

Podmioty 
indywidualne 
(użytkownicy 
samochodów 
osobowych 

i prywatnych oraz 
mieszkańcy 

pozbawieni dostępu 
do środków 
transportu 

indywidualnego) 

Podmioty 
instytucjonalne 

(przedsiębiorstwa 
prowadzące 
działalność 
w miejscu 

lokalizacji danej 
inwestycji) 

Podmioty 
instytucjonalne 

(przedsiębiorstwa 
transportu 
drogowego 
przewożące 

ładunki) 

Podmioty 
instytucjonalne 

(przedsiębiorstwa 
drogowego transportu 

zbiorowego) 

badanie 
regionalne 200–500 50–200 50–200 

50–200 
lub 

badania wyczerpujące 

badanie 
krajowe 1000–1500 200–500 200–500 

200–500 
lub 

badania wyczerpujące 

Źródło: opracowanie własne 
Badania PAPI należy przeprowadzić w lokalizacjach, które pozwolą na przeprowadzenie 
wywiadów z respondentami przy zachowaniu wymogu próby celowej. W przypadku 
kierowców będą to m.in. stacje paliw, parkingi, strefy parkowania. W przypadku mieszkańców, 
ankiety będą przeprowadzane wśród osób zamieszkujących w pobliżu zrealizowanej 
inwestycji. Wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw transportu drogowego towarów 
powinny być realizowane w siedzibach firm. 
Uzasadnienie nielosowego doboru próby z zastosowaniem wyboru celowego 
Wybór metody doboru celowego podyktowany był kilkoma przesłankami. Przede wszystkim, 
tak jak wyżej wskazano, jest to metoda, która pozwala, aby uczestnikami badania zostali 
respondenci, którzy zapewnią uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi na postawione 
w kwestionariuszu pytania. Metoda ta jest także mniej czasochłonna niż metody losowe, czy 
metoda doboru kwotowego. Warto podkreślić, że próba celowa jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych metod doboru nielosowego, choć nie jest to doskonały sposób 
konstruowania próby badawczej. W przeciwieństwie do metod losowych, dobór celowy nie 
gwarantuje reprezentatywności pozyskanych w badaniu wyników, a ponadto nie jest możliwy 
do określenia poziom ufności uzyskanych rezultatów, jak i błąd pomiaru. 
Ważnym argumentem przemawiającym za ww. sposobem wyboru, zwłaszcza w przypadku 
badania kierowców, jest brak dostępu do wiarygodnego operatu losowania, a także niemożność 
sporządzenia takiego operatu ze względu na występujące w praktyce trudności z precyzyjnym 
zdefiniowaniem badanej populacji. Przygotowanie takiego operatu wydaje się także trudne ze 
względu na ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych (RODO). Nie bez znaczenia 
pozostają także kwestie finansowe. Badania z zastosowaniem losowego doboru próby są bardzo 
kosztowne, co z jednej strony związane jest z koniecznością przygotowania ww. operatu, 
z drugiej zaś z precyzyjnego dotarcia do wszystkich wylosowanych jednostek. Główne źródło 
problemów badawczych stanowią tu zwłaszcza dwie kwestie: niezgodność wylosowanej próby 
z rzeczywistością oraz wysoki wskaźnik odmowy udziału w badaniu. 
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5.2. Wpływ inwestycji drogowej na rozkład i warunku ruchu w kontekście 
realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Inwestycje drogowe mają istotny wpływ na zmiany w rozkładzie ruchu w sieci drogowo-
ulicznej. Dotyczy to zarówno obszarów aglomeracyjnych, jak również układów dróg między 
miastami i na poziomie krajowym. W odniesieniu do przeprowadzonych badań rozkładu ruchu 
w pilotażu można użyć określeń potoków ruchu samochodów lub pasażerów. Jest to jednak 
zagadnienie szersze, obejmujące wiele aspektów związanych z ruchem w systemie 
transportowym. W szczególności tych aspektów związanych z możliwością zastosowania 
dostępnych komputerowych modeli ruchu na potrzeby badań ewaluacyjnych działań 
podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach. Analiza 
przykładów dokumentacji przebudowy drogi krajowej nr 92 w Poznaniu oraz budowy drogi 
ekspresowej S19 w sąsiedztwie Lublina. 
Wykorzystanie w ramach badań istniejących modeli ruchu dało możliwości prowadzenia oceny 
wpływu inwestycji drogowej na rozkład i warunki ruchu. Potwierdziło to, iż model ruchu to 
doskonałe narzędzie do wszelkich analiz ruchu drogowego w tym również badań 
ewaluacyjnych. Dają ogromne możliwości pozyskiwania wyników, posiadają wspólną bazę 
badań pozwalającą na ich porównywalność czy możliwość badania sytuacji hipotetycznych, 
sprawiają, że modele ruchu powinny być szeroko wykorzystywane do wyznaczania 
wskaźników efektów inwestycji.  

5.2.1. Narzędzia badawcze 
Rozkład i warunki ruchu drogowego powinny być wykonywane przy wykorzystaniu 
dostępnych komputerowych modeli ruchu drogowego. W zakresie obszarów miejskich 
powinno się użyć skalibrowanego modelu ruchu przeznaczonego dla aglomeracji. Dla potrzeb 
obszarów w skali kilku miast lub kraju – krajowego modelu ruchu. Istotne jest, aby w okresie 
prowadzenia badań dany model ruchu został zaktualizowany – zarówno pod względem badań, 
jak i pomiarów ruchu, tj. KBR (dla modelu aglomeracyjnego) oraz GPR (dla modelu 
krajowego). Istotne jest przy tym właściwe zarządzanie modelem, jego aktualizacja powinna 
następować nie rzadziej niż co pięć lat i obejmować wszystkie aspekty budowy modelu ruchu, 
wraz z pomiarami ruchu i badaniami zachowań komunikacyjnych. W przypadku 
wykorzystanych modeli ruchu istniej możliwość pozyskania w br., aktualizacji. Ponadto 
w przypadku modelu krajowego powstał całkowicie nowy multimodalny (obejmujący zarówno 
środki transportu indywidualnego, jak i zbiorowego) model ruchu. 
Zastosowanie modeli ruchu powinno zostać wykorzystane do wyliczenia poszczególnych 
wskaźników ewaluacji, z których dwa wskaźniki działań, w ramach III i IV osi Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej 
i obciążenie ruchem w miastach, należy traktować jako obligatoryjne: 
 skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej między miastami wojewódzkimi dla działań 

na obszarach zamiejskich, 
 skrócenie czasu podróży (jazd) w ruchu samochodowym na terenie aglomeracji. 
Biorąc pod uwagę możliwości modeli ruchu, powinno się zdefiniować powyższe wskaźniki 
w następujący sposób:  
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 Skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej między miastem wojewódzkim – 
w województwie, na terenie którego nastąpiło działanie – a miastami wojewódzkimi 
w sąsiednich województwach. Ograniczenie ruchu wyłącznie do związanego z inwestycją 
pozwoli uzyskać największe różnice w wynikach. 

 Skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej między miastami wojewódzkimi 
w województwach sąsiadujących z inwestycją. W tym przypadku ruch ograniczony jest do 
związanego z ograniczonym obszarem. Badanie zostanie przeprowadzone dla ruchu 
niekoniecznie związanego w sposób bezpośredni z badaną inwestycją, niemniej można 
założyć, że inwestycja będzie miała wyraźny wpływ na płynność tego ruchu. 

 Skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej ruchu między miastami wojewódzkimi, 
związanego z daną inwestycją. Badanie dotyczy ruchu rozpoznanego w miejscu inwestycji 
(odcinku drogi, węźle), będącego ruchem pomiędzy miastami wojewódzkimi. 

 Skrócenie czasu przejazdu po sieci drogowej ruchu między wszystkimi miastami 
wojewódzkimi. W tym podejściu ruch jest stały dla różnych badanych inwestycji, takie 
podejście pozwoli na porównanie wskaźników ewaluacji obliczonych dla różnych 
inwestycji. Jednocześnie z uwagi na użycie do obliczeń całości ruchu, same różnice będą 
niewielkie. 

 Skrócenie czasu podróży (jazd) w ruchu samochodowym na terenie aglomeracji wszystkich 
pojazdów. Do wskaźnika brany jest całkowity ruch samochodowy występujący w modelu 
ruchu. 

 Skrócenie czasu podróży (jazd) ruchu samochodowego związanego z wlotami dróg 
krajowych do aglomeracji. Ruch ograniczono do pojawiającego się na wlotach i wylotach 
dróg krajowych na granicy aglomeracji. Takie podejście powinno dać większe różnice.  

Kompletny model ruchu sam w sobie stanowi narzędzie badawcze, stanowiące zbiory plików. 
Model ruchu w stanie pierwotnie opracowanym powinien przed jego kolejnym użyciem zostać 
poddany aktualizacji oraz kalibracji. W przypadku analiz ruchu drogowego i konieczności 
wpływu inwestycji drogowej na ocenę rozkładu ruchu, na potrzeby analiz ekonomicznych czy 
środowiskowych, powinno się dopuszczać wykonanie kalibracji za pomocą aktualnych 
pomiarów w połączniu z kontrolą zmian więźby ruchu.  
Dostępne modele ruchu mogą być bezpośrednio wykorzystane do przeprowadzenia analiz 
rozkładu ruchu w powszechnie dostępnym na polskim rynku programie VISUM (lub 
równoważnym dla niego). Program ten jest także dostępny w CUPT. Istotną kwestią jest 
wielkość licencji, która powinna obejmować liczbę rejonów komunikacyjnych dla danego 
modelu.  

5.2.2. Opis realizacji metod i technik badawczych  
Metodyka 1 dla inwestycji zamiejskich lub w miastach nieposiadających modelu 
aglomeracyjnego. 
Obliczenia prognoz ruchu i wskaźników odbywa się na krajowym modelu ruchu, obecnie jest 
to model GDDKiA. Z uwagi na fakt, iż model ten wymagałby aktualizacji, wskazane jest, aby 
badania modelowe wykonywać już na nowym multimodalnym modelu ruchu powstającym dla 
CUPT. Zakładamy, że nowy model nie będzie wymagał aktualizacji odwzorowania zachowań 
komunikacyjnych przynajmniej w najbliższych pięciu latach. Natomiast zarządca modelu 
(CUPT) powinien aktualizować z roku na rok model sieci transportowych, w miarę możliwości 
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zmienne objaśniające (ludność, miejsca pracy, miejsca nauki itp.) oraz przeprowadzać 
weryfikację modelu na podstawie dostępnych danych o potokach samochodowych. Wyniki tej 
weryfikacji mogą być przesłanką do konieczności zaktualizowania badań zachowań 
komunikacyjnych. Krajowy Model Ruchu (będący własnością GDDKiA) jest modelem 
aktualnie istniejącym. Był on także podstawowym narzędziem do badań ruchu, w tym także 
w zakresie Studium Wykonalności GDDKiA dla S 19 (Lublin), jak również pozostałych tego 
rodzaju inwestycji. Model ten jest udostępniany przez GDDKiA, każdorazowo do danego 
projektu drogowego lub projektów drogowo-transportowych (natomiast druga wersja 
Krajowego Modelu Ruchu jest w fazie realizacji przez GDDKiA – „nowy” Krajowy Model 
Ruchu). 
Badania modelowe powinny być wykonane w następujących krokach: 

 Pozyskanie danych o potokach ruchu (np. z automatycznych stacji pomiaru ruchu) 
w zasięgu oddziaływania inwestycji. Zasięg ten można określić w modelu bez jego 
kalibracji, wykorzystując spektrum potoków ruchu lub sieć różnicową. Jeśli sprawia to 
kłopot, można również przyjąć, że zasięg oddziaływania obejmuje obszar powiatów 
sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją oraz powiaty sąsiadujące z tym obszarem. 

 Jeśli brakuje danych o potokach ruchu, wskazane jest zaplanowanie i przeprowadzenie 
pomiarów ruchu dla inwestycji, ewentualnie jej sąsiedztwa. Należy pamiętać, że co prawda 
badania ewaluacyjne dotyczyć będą ruchu samochodowego, jednak model jest modelem 
multimodalnym, dlatego wskazane jest dokonanie pomiaru (lub pozyskanie danych) 
potoków pasażerskich w obrębie inwestycji lub jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

 Model krajowy jest modelem ogólnym dla całego obszaru kraju, więc w zasięgu 
oddziaływania inwestycji będzie się charakteryzował tą samą dokładnością co na pozostałej 
sieci. Dlatego należy analizować i wykonać uszczegółowienie modelu w obszarze 
oddziaływania inwestycji. Uszczegółowienie to jest zagadnieniem indywidualnym, 
wykonywane jest dla lepszego odwzorowania funkcjonowania badanej inwestycji. 
W skrajnych przypadkach może wymagać drobnego podziału na rejony komunikacyjne 
obszaru oddziaływania inwestycji oraz dodania modelu sieci dróg powiatowych czy 
gminnych lub nie będzie wymagać uszczegółowienia. 

 Weryfikacja modelu ruchu przez porównanie rzeczywistych potoków ruchu z potokami 
wynikającymi z rozkładu ruchu w modelu. Do weryfikacji można użyć wskaźnika GEH 
(wskaźnik zaproponowany pierwotnie przez Geoffreya E. Havers'a, stosowany w inżynierii 
ruchu do porównywania potoków wyliczonych z pomierzonymi), przyjmując, że będzie on 
mniejszy niż 5 w 85% łącznej liczby porównań. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie 
dobrych wyników GEH niekoniecznie musi oznaczać zadawalającą zgodność modelu. 
Standardem powinno być wykonanie prostych zestawień porównawczych i opisanie ich.  

 W przypadku, gdy model nie będzie zgodny z pomiarami, przeprowadza się jego kalibrację. 
Kalibracja jest ingerencją w strukturę modelu, dlatego powinna być przeprowadzona 
z pełną kontrolą. W pierwszej kolejności należy sprawdzić odwzorowania sieci 
i podwiązania rejonów komunikacyjnych, dopiero w przypadku, gdy takie działania nie 
zapewniają zgodności, można wykonać kalibrację więźby za pomocą pomiarów. Jednak 
wtedy należy kontrolować zmiany w więźbie ruchu, w odniesieniu do potencjałów 
ruchotwórczych w rejonach, jak i relacji przestrzennych. 

 Jeśli zachodzi potrzeba określenia efektu netto inwestycji, buduje się hipotetyczny wariant 
bezinwestycyjny (odniesienia). Brak inwestycji należy zamodelować zarówno zmieniając 
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model sieci transportowej, jak i wprowadzając zmiany związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym. To drugie działanie wydaje się znacznie trudniejsze. Zmiany powinny 
dotyczyć obszaru bezpośrednio sąsiadującego z inwestycją. Należy założyć, że rozwój tych 
obszarów bez inwestycji byłby zgodny z ogólnymi trendami rozwojowymi w większym 
obszarze, np. powiatu, regionu. Ogólny bilans ruchu (wszystkie podróże i przewozy) 
zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak i bezinwestycyjnym powinien być równy. 
Dlatego jeśli zostaną zmniejszone potencjały ruchotwórcze w obszarze sąsiadującym 
z inwestycją, powinno się je zwiększyć na pozostałym obszarze. Nie uwzględnia się zmian 
zachowań komunikacyjnych spowodowanych uruchomieniem inwestycji poza zmianami 
w podziale zadań przewozowych, jeśli inwestycja ma na nie wpływ. Badania ankietowe 
wykonywane w ramach badań ewaluacyjnych dotyczą zmian zachowań komunikacyjnych, 
jednak są obarczone zbyt dużym błędem, by uwzględniać je w badaniach modelowych. 
Wariant bezinwestycyjny można spróbować zweryfikować historycznymi pomiarami ruchu 
z okresu, gdy inwestycja nie funkcjonowała. Należy jednak pamiętać, że w całym modelu 
dokonuje się zmian zgodnych z sytuacją, jaka występowała w tym okresie. 

 Wykonanie rozkładu ruchu zgodnie z zasadami określonymi dla badań modelowych 
w użytym modelu ruchu (parametry rozkładu, algorytmy, typy więźb itp.) dla zbudowanych 
wariantów. 

 Obliczenie średniego czasu jazdy dla ruchu ograniczonego zgodnie z definicją wskaźnika. 
W dwóch pierwszych oraz w czwartym przykładzie ograniczana jest ilość ruchu 
w więźbach i określany jest całkowity (a następnie średni) czas przejazdu. Trzeci przypadek 
wymaga wyznaczenia tzw. spektrum ruchu w miejscu inwestycji oraz ograniczenie go 
dodatkowo do ruchu między miastami wojewódzkimi. Różnica średnich czasów między 
wariantem inwestycyjnym a bezinwestycyjnym (lub danymi historycznymi) będzie 
poszukiwanym wskaźnikiem. 

 Wykonanie prognozy ruchu zgodnie z zasadami określonymi dla badań modelowych 
w użytym dla zbudowanych wariantów modelu ruchu. W szczególności dotyczy to sposobu 
prognozowania więźb, zakresu zmiennych objaśniających, scenariuszy rozwojowych sieci 
czy zależności podziału modalnego. 
 Wyniki prognoz przedstawiane są w formie wymaganej przez zakres ich wykorzystania 
(analizy ekonomiczne, środowiskowe, bezpieczeństwa ruchu). 

Metodyka 2 dla inwestycji w miastach posiadających model aglomeracyjny. 
Wykonywana jest w oparciu o model ruchu dla aglomeracji, w której występuje badana 
inwestycja. Jeśli inwestycja w całości nie zawiera się w obszarze modelu ruchu, badanie należy 
wykonać zgodnie z metodyką 2. 

 Sprawdzenie aktualności modelu, która powinna być określona przez zarządcę modelu. 
Należy przyjąć założenia podobne, jak w przypadku modelu krajowego, to jest: 
odwzorowanie zachowań komunikacyjnych zalecane co pięć lat (okres ten może być 
wydłużony przez zarządcę modelu, jeśli na podstawie weryfikacji uzna, że aktualizacja taka 
nie jest wymagana, jednak nie dłużej niż do 10 lat), aktualizacja modelu sieci 
komunikacyjnych powinna odbywać się co roku, aktualizacja zmiennych objaśniających 
(w miarę możliwości) również co roku, podobnie weryfikacja modelu ruchu (bez kalibracji 
więźb). Należy pamiętać, że aktualizacja modelu obejmuje również aktualizację modeli 
prognostycznych – zwłaszcza w zakresie scenariuszy rozwojowych sieci drogowych oraz 
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prognoz zmiennych objaśniających. W przypadku, gdy model jest nieaktualny, badanie 
ewaluacyjne należy przeprowadzić zgodnie z metodyką 1. 

 Pozyskanie danych o potokach ruchu (np. z automatycznych stacji pomiaru ruchu) 
w aglomeracji. Dane powinny dotyczyć wszystkich zamodelowanych rodzajów ruchu 
i w przypadku, gdy badanie ewaluacyjne wykonywane jest po raz pierwszy, powinno się 
uzyskać dane sprzed uruchomienia inwestycji. Zalecane jest, aby dane o potokach ruchu 
gromadzić ciągle.  

 Jeśli brakuje danych o potokach ruchu, należy zaplanować i przeprowadzić pomiary ruchu 
dla inwestycji, ewentualnie jej sąsiedztwa. W przypadku modeli aglomeracyjnych mogą 
one być zbudowane dla różnych okresów doby. Pomiar musi być wykonany dla tych 
okresów, ale w przypadku, gdy nie jest to okres dobowy, należy wykonać pomiar dobowy 
w celu uzyskania przeliczników lub uzyskać informację o takich przelicznikach z innych 
badań w danej aglomeracji. 

 Analiza i wykonanie uszczegółowionego modelu w obszarze oddziaływania inwestycji. 
Z uwagi na fakt, że modele aglomeracyjne są dość szczegółowe, często dalsze ich 
uszczegóławianie nie będzie konieczne.  

 Weryfikacja modelu ruchu przez porównanie rzeczywistych potoków ruchu 
z modelowymi. Do weryfikacji można użyć wskaźnika GEH, przyjmując że będzie on 
mniejszy niż 5 w 85% łącznej liczby porównań. Należy jedna pamiętać, że uzyskanie 
dobrych wyników GEH niekoniecznie musi oznaczać zadawalającą zgodność modelu. 
Standardem powinno być wykonanie prostych zestawień porównawczych i opisanie ich.  

 W przypadku, gdy model nie będzie zgodny z pomiarami, przeprowadza się jego kalibrację. 
Jest to ingerencja w strukturę modelu, dlatego powinna być ona przeprowadzona z pełną 
kontrolą. W pierwszej kolejności należy sprawdzić odwzorowania sieci i podwiązania 
rejonów komunikacyjnych, dopiero w przypadku, gdy takie działania nie zapewniają 
zgodności, można wykonać kalibrację więźby za pomocą pomiarów. Jednak w takim 
przypadku również należy kontrolować zmiany w więźbie ruchu, w odniesieniu do 
potencjałów ruchotwórczych w rejonach, jak i relacji przestrzennych. 

 W przypadku, gdy zachodzi potrzeba określenia efektu netto inwestycji, buduje się 
hipotetyczny wariant bezinwestycyjny (odniesienia). Brak inwestycji należy zamodelować 
zarówno zmieniając model sieci transportowej, jak i wprowadzając zmiany związane 
z zagospodarowaniem przestrzennym. To drugie działanie wydaje się znacznie trudniejsze. 
Zmiany powinny dotyczyć obszaru bezpośrednio sąsiadującego z inwestycją. Należy 
założyć, że rozwój tych obszarów bez inwestycji byłby zgodny z ogólnymi trendami 
rozwojowymi w większym obszarze, np. całej aglomeracji. Jednak w przypadku, gdy 
w poszczególnych obszarach aglomeracji trendy te różnią się od siebie, powinno się 
zastosować trendy obszaru bliższego inwestycji. Na przykład liczba ludności może 
wzrastać w obszarze pozamiejskim, a maleć w mieście. Jeśli inwestycja jest zlokalizowana 
w obszarze miejskim – powinno się zastosować trend malejący. Ogólny bilans ruchu 
(wszystkie podróże i przewozy) zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak 
i bezinwestycyjnym, powinien być równy. Dlatego jeśli zmniejszone zostaną potencjały 
ruchotwórcze w obszarze sąsiadującym z inwestycją, powinno się je zwiększyć na 
pozostałym terenie. Nie uwzględnia się zmian zachowań komunikacyjnych 
spowodowanych uruchomieniem inwestycji poza zmianami w podziale zadań 
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przewozowych, jeśli inwestycja ma na nie wpływ. Podobnie jak w metodyce 1, można 
spróbować zweryfikować wariant bezinwestycyjny pomiarami historycznymi. 

 Wykonanie rozkładu ruchu zgodnie z zasadami określonymi dla badań modelowych 
w użytym modelu ruchu (parametry rozkładu, algorytmy, typy więźb, sposób podziału 
zadań przewozowych itp.) dla zbudowanych wariantów. 

 Z modelu ruchu wyodrębnia się wynik pracy transportowej w pojazdogodzinach, 
a następnie wylicza średni czas jazdy (dla definicji nr 5) lub filtruje się ruch, ograniczając 
go do występującego między wlotami i wylotami dróg krajowych. Analogicznie wykonuje 
się obliczenie średniego czasu jazdy dla wyfiltrowanego ruchu – definicja nr 6 (jak 
powyżej), tj. skrócenie czasu podróży (jazd) ruchu samochodowego związanego z wlotami 
dróg krajowych do aglomeracji. Ruch należy ograniczyć do pojawiającego się na wlotach 
i wylotach dróg krajowych na granicy aglomeracji. Takie podejście powinno dać większe 
różnice.  
 Wykonanie prognozy ruchu zgodnie z zasadami określonymi dla badań modelowych 
w użytym dla zbudowanych wariantów modelu ruchu. W szczególności dotyczy to sposobu 
prognozowania więźb, zakresu zmiennych objaśniających, scenariuszy rozwojowych sieci 
czy zależności podziału modalnego. 
 Wyniki prognoz przedstawia się w formie wymaganej przez zakres ich wykorzystania 
(analizy ekonomiczne, środowiskowe, bezpieczeństwa ruchu). 

5.2.3. Zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów do wykorzystania 
w analizach  

Bazy danych: 
 Baza danych o ruchu Modelu Ruchu Aglomeracji Poznańskiej (model MRAP) – 

Kompleksowe Badania Ruchu Aglomeracji Poznańskiej; KBR 2013 r. 
 Baza danych o ruchu Krajowego Modelu Ruchu (KMR/GDDKiA) – Generalny Pomiar 

Ruchu GPR 2005 r. 
 Baza danych modeli ruchu – MRAP oraz KMR/GDDKiA. 
 Baza danych Systemu Sterownia Ruchem (SSR) Projektu ITS Poznań (ZDM Poznań) – 

przykładowe próbki danych pomiarowych podsystemu ANPR oraz systemów 
sensorycznych, detekcji ruchu sygnalizacji świetlnej. 

 Baza danych SSR Projektu ITS Lublin (Urząd Miasta Lublin) – przykładowe próbki danych 
pomiarowych podsystemu ANPR, systemów sensorycznych, detekcji ruchu sygnalizacji 
świetlnej oraz systemowego modelu ruchu miasta Lublin (typu on-line) www.csr.lublin.eu. 

 Baza projektów PPP prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 
 Baza projektów drogowych GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-

budowy-drog. 
 Baza budowy dróg ekspresowych i autostrad w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ, 

prowadzona przez GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2966/POIiS-2014-2020. 

5.2.4. Koszty badań 
Koszty zastosowania zalecanej metodologii mogą być oszacowane na podstawie jakości 
wykorzystanego, istniejącego modelu ruchu. 
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Dla pilotażowych badań wyniosły one: 
1. badania i analizy ruchu drogowego w oparciu o istniejące modele ruchu (za 2 rodzaje badań 
w oparciu o dwa zróżnicowane modele ruchu, w tym analizy dostępnych źródeł danych 
pomiarowych i danych statystycznych – bez ich aktualizacji):  80 000 PLN. 

5.3. Wpływ inwestycji drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w kontekście realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Jednym z podstawowych mierników ewaluacji inwestycji drogowych jest ocena zmiany 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego po całkowitej realizacji inwestycji lub jej 
zamkniętych etapów. W badaniu należy wykazać, czy inwestycja drogowa wpłynęła / nie 
wpłynęła na bezpieczeństwo uczestników ruch drogowego poprzez zmniejszenie/zwiększenie 
liczby wypadków drogowych i ich ofiar.  
Analizy wpływu inwestycji drogowej na poziom brd dotyczą inwestycji drogowych 
wykonanych lub wykonywanych przez z POIiŚ na realizację celów szczegółowych 
określonych w III i IV osi priorytetowej. 

5.3.1. Narzędzia badawcze 
W celu określenia, czy i w jakim stopniu inwestycja wpłynęła na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, powinno się skorzystać z następujących narzędzi badawczych: 
 bazy danych o wypadkach drogowych: uzyskanie danych źródłowych o wypadkach 

z właściwej komendy powiatowej / miejskiej / wojewódzkiej Policji, poprzedzone 
szacowaniem wartości bazowej np. 3–5 lat przed rozpoczęciem inwestycji i w takim samym 
interwale czasowym od zakończenia inwestycji, 

 bazy danych o ludności: uzyskanie danych źródłowych o ludności z Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 

 dane statystyczne: analiza danych statystycznych z wykorzystaniem wskaźników 
wypadków, 

 analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego: analizy wykonane przez inne podmioty 
obejmujące obszary badawcze – porównanie wyników, 

 wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 koszt wypadków drogowych: na podstawie wskaźników opracowanych przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, 
 badania ankietowe (zostały opisane w pkt. 5.1.), 
 monitoring wizyjny inwestycji: rejestracja filmowa badanej inwestycji. 

5.3.2. Opis realizacji metod i technik badawczych 
W fazie przygotowawczej badania należy ustalić strefę odziaływania inwestycji drogowej 
w zakresie jej wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu parametryzowania 
zachodzących zmian zostaną wykorzystane następujące narzędzia badawcze: 
 analiza policyjnej bazy danych o wypadkach drogowych, 
 analiza banku danych zarządcy drogi o wypadkach drogowych, 
 baza danych o ludności. 
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W celu przeprowadzenia ewaluacji ex post analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) 
powinna obejmować następujące działania:  
 uzyskanie danych źródłowych z policyjnej bazy o wypadkach i kolizjach drogowych 

(SEWiK), 
 wybór komendy policji uzależniony jest od rodzaju obszaru, na którym położona jest 

inwestycja lub inwestycje drogowe: miasto, gmina, powiat, województwo. W przypadku 
konieczności przeprowadzania ewaluacji ex post dla całego kraju, należy uzyskiwać dane 
z poszczególnych komend wojewódzkich Policji, 

 uzyskanie danych (z banku danych o wypadkach i kolizjach drogowych) od właściwego 
zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Dane powinny 
zawierać co najmniej rodzaj, ich skutki i lokalizację zdarzeń oraz sprawców. Wskazanym 
byłoby udostępnienie graficznego odwzorowania zdarzeń drogowych zaistniałych na 
badanym fragmencie drogi, 

 wykorzystanie uzyskanych danych statystycznych (mierników) z ww. źródeł poprzez 
przeprowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa, określających ogólny stan brd na wybranym 
odcinku drogi lub na wybranym obszarze z podaniem liczby wypadków, zabitych i rannych 
oraz kolizji z podziałem na uczestników ruchu (kierujący, pieszy, rowerzysta) oraz 
wskaźników poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: 
 wskaźnik (WZ100) liczby zabitych (LZ) na 100 wypadków, (LW – liczba wypadków) 

WZ100 = LZ : LW × 100 [l. zabitych / 100 wyp.], 
 wskaźnik (WR100) liczby rannych na 100 wypadków, (LR – liczba rannych), 

WR100 = LR : LW × 100 [l. rannych/100 wyp.], 
 wskaźnik gęstości wypadków WGW, jako liczba wypadków przypadających na 1 km 

drogi, oblicza się ze wzoru:  
WGW  = ∑W : ∑ Li [wyp./km], 
gdzie: 
∑W – sumaryczna liczba wypadków na odcinku danej drogi, 

∑ Li  – całkowita długość odcinka danej drogi w kilometrach. 

Powyższa metodologia odnosi się również do analiz makro, np. w skali gminy, powiatu, 
województwa lub kraju. W tej sytuacji należy do metodologii jeszcze uzyskać dane źródłowe 
o ludności z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie 
danych źródłowych należy wyznaczyć: 

 wskaźnik liczby wypadków przypadających na 100 000 mieszkańców WM: 
WM  = W × 105  : M, 
gdzie:  
W – całkowita liczba wypadków w analizowanym okresie, 
M – liczba mieszkańców. 

Powyższy wskaźnik został również wskazany w Programie priorytetów inwestycyjnych: 7.a 
i 7.b. 
Jednocześnie w trakcie badania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględnione 
zostały obligatoryjne wskaźniki w podziale na: 

 transport osobowy, 
 transport ciężarowy. 
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Ostatnim rekomendowanym wskaźnikiem jest wskaźnik jednostkowy kosztów wypadków 
WJKW, który jest publikowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wskaźnik ten służy do wyliczania kosztów wypadków 
drogowych przed i po wykonaniu inwestycji. Do wyliczenia kosztów wypadków drogowych 
stosuje się te same interwały czasowe jak w przypadku analiz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
Powyższe wskaźniki należy zastosować również do oceny wpływu poszczególnych rodzajów 
środków transportu, oddzielnie dla transportu osobowego, wykonywanego samochodami 
osobowymi i autobusami oraz dla transportu ciężarowego, wykonywanego przez samochody 
ciężarowe, oznaczając je: 
 transport osobowy: 

 wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków: WOZ100, 
 wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków: WOR100, 
 wskaźnik gęstości wypadków: WOGW, 
 wskaźnik liczby wypadków przypadający 100 000 mieszkańców: WOM, 
 wskaźnik jednostkowego kosztu wypadku: WJKW. 

 transport ciężarowy: 
 wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków: WCZ100, 
 wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków: WCR100, 
 wskaźnik gęstości wypadków: WCGW, 
 wskaźnik liczby wypadków przypadający 100 000 mieszkańców: WCM, 
 wskaźnik jednostkowego kosztu wypadku: WJKW. 

W przypadku obliczania wskaźników dla transportu osobowego bierze się pod uwagę tylko te 
wypadki, w których sprawcami byli kierujący samochodami osobowymi i/lub autobusami. 
Analogicznie dla transportu ciężarowego uwzględnia się tylko te wypadki, w których 
sprawcami byli kierujący pojazdami ciężarowymi.  
Przez pojęcie:  
 samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie 

do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) oraz ich bagażu, 
 autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą), 
 samochód ciężarowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie 

do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy 
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 (łącznie z 
kierowcą). 

Dodatkowym elementem w metodologii badania ex post jest rekomendowane przeprowadzenie 
badania ankietowego uczestników ruchu dotyczące w zakresie oceny poprawy 
bezpieczeństwa – po zakończeniu inwestycji. Metodologia tych badań została opisana  
w pkt. 5.1. 
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5.3.3. Zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów używanych 
w analizach 

Źródła: 
 Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, Wydawnictwo 

Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, ISBN 978-83-206-1707-8. 
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego – program szkoleń, 10 tomów, podręcznik, Zespół 

Fundacji Inżynierii Lądowej FRIL, EKODROGA I NEA Rijsvik Holandia, Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 

 Rafalski L. z zespołem, Eksploatacja dróg, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
2011, ISSN 0239-8575, ISBN 83-89252-04-X. 

 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na 
koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych 
wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Warszawa, listopad 2016 r. 

 Komenda Głowna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2018 r. 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98, poz.602 

z późn. zm.) 
Bazy danych: 
 Policyjna baza danych SEWiK. 
 Baza danych zarządcy drogi o wypadkach drogowych. 

 
Raporty: 
 Policyjne raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 Raporty zarządcy drogi o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5.3.4. Koszty badań 
Koszty zastosowania zalecanej metodologii badań szacuje się na poziomie 30–40 tysięcy zł, 
w zależności od wielkości wyznaczonej strefy badawczej i od woli współpracy Policji oraz 
organów zarządzających drogą. 

5.4. Wpływ inwestycji drogowej na koszty ruchu w kontekście realizacji 
inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Analiza kosztów ruchu ma kluczowy wpływ na realizację inwestycji drogowych, jest 
krytycznym elementem oceny efektywności danego projektu pod kątem opłacalności jej 
realizacji, stanowiącym argument decydujący o wyborze wariantu do realizacji. Ma także 
kluczowy wpływ na przeprowadzenia ewaluacji ex post, oszacowania efektu netto inwestycji 
transportowych zrealizowanych w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020. 
Pod pojęciem efektu netto inwestycji rozumie się zmiany spowodowane bezpośrednio przez tę 
inwestycję, po wyeliminowaniu oddziaływania innych czynników. Wymaga to odpowiedzi na 
pytanie, jak zmieniłby się założony współczynnik, gdyby inwestycja nie została podjęta. 
Metoda analizy kosztów ruchu w oparciu o analizę kosztów i korzyści ekonomicznych ruchu 
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dokonuje oceny w skali aglomeracji oraz na poziomie miast i kraju. Wpływ ten został dokonany 
poprzez ocenę wpływu dwóch wytypowanych lokalizacji projektów drogowych: 

 Dla inwestycji drogowych realizowanych na ciągach dróg krajowych lokalizowanych 
w obszarach aglomeracji miejskich (na przykładzie projektu przebudowy fragmentów drogi 
krajowej nr 92 w Poznaniu – odcinek ulicy Bałtyckiej, Most Lecha oraz w. „Nowa 
Naramowicka”). 

 Dla inwestycji drogowych realizowanych na ciągach zamiejskich dróg krajowych (na 
przykładzie projektu budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na terenie 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – odcinek w. „Lublin Sławinek” – w. „Lublin-
Węglin”). 

Przeprowadzenie badań i oceny wpływu inwestycji drogowych na koszty ruchu w ujęciu 
analizy porównawczej, w zakresie wyboru wariantu inwestycji (na etapie jej planowania), 
stanowić może także miarodajne narzędzie ewaluacyjne rzeczywistej efektywności projektu po 
jego uruchomieniu (przy wykorzystaniu porównywalnych narzędzi badawczych). Wpływ ten 
powinno stanowić narzędzie pozwalające ocenić (po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu jej 
do ruchu rzeczywistego): 

 rzeczywiste końcowe koszty inwestycji odnotowanych na etapie odbioru końcowego; 
 rzeczywiste (realne) koszty eksploatacji projektu, odnotowane po jego uruchomieniu; 
 aktualne kosztów jednostkowe ruchu (czas, środowiskowe, wypadki czy eksploatacja 

pojazdów) obowiązujące po uruchomieniu projektu oraz w kolejnych latach jego 
eksploatacji; 

 rzeczywistą wielkość popytu na dany projekt, mierzoną po jego uruchomieniu oraz 
w kolejnych latach eksploatacji projektu; 

 zaistniałe w międzyczasie (tj. w okresie od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie 
i podpisania umowy o dofinansowanie do momentu uruchomienia inwestycji – jest to okres 
często kilkuletni) zmiany w tzw. tle projektu, tj. w zaplanowanym scenariuszu 
(obowiązującym na etapie wnioskowania o dofinansowanie środkami UE) rozwoju sieci 
drogowej – czy to w odniesieniu do sieci dróg krajowych, czy ulic w aglomeracji miejskiej; 
należy tutaj wyraźnie podkreślić że zmiany takie (występujące nawet kilkakrotnie w roku 
w planach inwestycyjnych aglomeracji czy w planach dotyczących rozwoju sieci dróg 
krajowych) mają bardzo często znaczący wpływ na zmiany efektywności ekonomicznej 
inwestycji rozpatrywanej w ujęciu sieciowym (a więc w odniesieniu do obszaru znacznie 
większego niż obejmujący bezpośrednie otoczenie inwestycji) w stosunku do przyjętych 
założeń oraz oszacowanych na tej podstawie wyników AKK na etapie wnioskowania. 

W badaniu wpływu inwestycji drogowej na koszty ruchu – w badaniu ewaluacyjnym – 
skwantyfikowana analiza kosztów i korzyści została wykorzystana jako element oceny okresu 
zwrotu kosztów poniesionych dla inwestycji, stanowiącego jeden z podstawowych mierników 
przedmiotowego badania ewaluacyjnego. 

5.4.1. Narzędzia badawcze 
Podstawowym źródłem pozyskiwania danych powinny być sieciowe/obszarowe modele ruchu 
zaktualizowane pod względem popytu (aktualny ruch) oraz podaży (aktualny stan sieci 
drogowej) po uruchomieniu danego projektu. Wskazane modele ruchu powinny obejmować 
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również – w kolejnym kroku – implementację sytuacji „bez realizacji projektu”, obejmującą 
zarówno warstwę podażową, jak i popytową. 
Ponadto standardowym narzędziem badawczym są odpowiednie arkusze bazodanowe, 
zawierające źródła danych wejściowych, metody obliczeniowe, dane wynikowe dla 
poszczególnych wariantów inwestycyjnych oraz dla wariantu bezinwestycyjnego. 
Arkusze obliczeniowe w formie plików *XLS stanowią załączniki do niniejszego Raportu 
Końcowego, tj. załączniki 7.4.1. oraz 7.4.2. 

5.4.2. Opis realizacji metod i technik badawczych 
Źródło danych wejściowych dla analiz powinny stanowić modele ruchu opracowane odrębnie 
dla aglomeracji (w przypadku obszaru miasta) oraz model ruchu krajowego dla poziomu całego 
kraju lub też uszczegółowiony na obszarze województw (dla oceny między poszczególnymi 
miastami/województwami czy też w obrębie danego województwa). 
Należy przy tym przy planowaniu pomiarów ruchu i aktualizacji modelu ruchu dla celów 
badania ex post, wziąć pod uwagę rezerwę od roku do 2 lat na tzw. „unormowanie się popytu” 
po uruchomieniu każdego z projektów. 
Jednocześnie niezbędna jest dostępność (w okresie badań) uaktualnionych modeli 
prognostycznych (umożliwiających dostarczenie danych dla oszacowania wskaźnika ewaluacji 
ex post „okres zwrotu inwestycji”) minimum w 10-letnim horyzoncie czasowym, liczonym od 
momentu uruchomienia danej inwestycji. 
Modele powyższe dostarczą danych wprost; co do odwzorowania sytuacji „z projektem”, to 
podstawowym problemem staje się – przy ewaluacji wskaźników ex post – odwzorowanie 
w tych modelach sytuacji „bez projektu”, konieczne dla ewaluacji obydwóch 
mierników/wskaźników ewaluacji, stanowiących przedmiot badania. 
Dlatego powyższe modele ruchu, powinny obejmować również – w kolejnym kroku – 
implementację sytuacji „bez realizacji projektu”: obejmującą zarówno warstwę podażową, jak 
i popytową. 
W warstwie podażowej należy zaimplementować model sieci drogowej wraz z organizacją 
ruchu i odwzorowaniem parametrów przepustowości, prędkości czy dostępności sieci 
drogowej, jak dla sytuacji bez uwzględnienia faktu budowy nowej drogi czy przebudowy 
dotychczasowej, objętej danym projektem. Należy dla tej sytuacji wyeliminować zarówno 
zmiany, które wystąpiły bezpośrednio w otoczeniu inwestycji, jak i te, które obejmowały 
pozostałą sieć drogową (np. ograniczenia ruchu ciężarowego na sieci miejskiej wprowadzone 
po rozpoczęciu budowy obwodnicy). Innymi słowy, eliminacja taka oznacza odwzorowanie 
stanu całej sieci drogowej w obszarze branym pod uwagę w analizie, jak dla sytuacji bez 
realizacji danego projektu.   
W warstwie popytowej należy zaimplementować model ruchu (popytowy) uwzględniający fakt 
braku realizacji projektu, co często oznacza konieczność zmian (lub wręcz likwidacji 
w przypadku budowy nowej drogi) generatorów ruchu nowo powstałego w wyniku realizacji 
projektu. Innymi słowy, kluczowe jest w tej sytuacji odwzorowanie generacji ruchu dla stanu, 
w którym dany projekt by nie powstał. 
Modele te powinny być sformowane dla godziny szczytu porannego (lub dobowego), a także 
zaktualizowane po uruchomieniu przedmiotowych projektów oraz implementowane odrębnie 
dla wariantu z projektem oraz wariantu bez projektu. 
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W przypadku wskaźnika „skrócenie średniego czasu przejazdu w aglomeracji”, wynikiem jest 
różnica ilorazów czasowej pracy przewozowej (pojh, pojmin.) oraz liczby przejazdów 
samochodem w obszarze całej aglomeracji, odpowiednio dla wariantu bez projektu oraz 
wariantu z projektem. Wyliczony parametr obrazuje wielkość skrócenia średniego czasu 
przejazdu odniesionego do wszystkich przejazdów realizowanych w dobie na obszarze 
aglomeracji poznańskiej.  
W przypadku wskaźnika „skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy miastami 
wojewódzkimi”, wynikiem jest różnica (wariant „bez projektu” – wariant „z projektem”) 
ilorazów sumy przewozowej pracy czasowej samochodów oraz sumy liczby ich przejazdów, 
wyliczonych odpowiednio najpierw tylko dla relacji miasto – pozostałe miasta, a następnie dla 
wszystkich relacji analizowanych miast. Wyliczony parametr obrazuje wielkość skrócenia 
średniego czasu przejazdu odniesionego do wszystkich przejazdów realizowanych w dobie na 
analizowanych relacjach ruchu. 
W przypadku wskaźnika „okres zwrotu inwestycji drogowej” dla obydwóch typów projektu, 
wynikiem jest różnicowy i zdyskontowany bilans wszystkich kosztów ruchu, tj. eksploatacji 
pojazdów, czasu użytkowników, wypadków drogowych, emisji zanieczyszczeń, zmian klimatu 
oraz hałasu (agregowanych do całego obszaru analizy, tj. odpowiednio obszaru aglomeracji 
i obszaru województwa), a także nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji projektu, 
wyliczony co najmniej do roku, w którym zaktualizowana wartość netto projektu (ENPV) 
przyjmie wartość dodatnią. Okresem zwrotu inwestycji jest liczba lat od jej uruchomienia, która 
upłynie do czasu. w którym ENPV przyjmie wartość dodatnią. 
Szczegółowa metodyka szacowania wskaźnika „skrócenie średniego czasu przejazdu 
w aglomeracji miejskiej” 
Źródło danych wejściowych dla analiz powinny stanowić modele ruchu dla aglomeracji 
sformowane dla godziny szczytu porannego (lub dobowego) oraz zaktualizowane po 
uruchomieniu przedmiotowego projektu oraz implementowane odrębnie dla wariantu 
z projektem oraz wariantu bez projektu.  
Wyliczenie oparto o dane wejściowe przyjęte wg modelu ruchu wykorzystanego w studium 
wykonalności dla przedmiotowego projektu. Dane te to liczba przejazdów samochodowych 
przeliczonych do doby oraz wielkość czasowej pracy przewozowej samochodów wyrażona 
w pojazdogodzinach/dobę i podawana odrębnie dla wariantów W0 oraz WI. Wynik stanowi 
różnica ilorazu obydwóch wielkości przeliczona na minuty. Wyliczony parametr obrazuje 
wielkość oszczędności średniego czasu przejazdu w aglomeracji, odniesionego do wszystkich 
przejazdów realizowanych w ciągu doby na jej obszarze. Wskaźnik należy oszacować dla 
pierwszego pełnego roku uruchomienia projektu. 
Metodyka szacowania wskaźnika „okres zwrotu inwestycji drogowej” w aglomeracji 
miejskiej 
Źródło danych wejściowych dla analiz powinny stanowić modele ruchu dla aglomeracji 
sformowane dla godziny szczytu porannego (lub dobowego) oraz zaktualizowane po 
uruchomieniu przedmiotowego projektu (zaplanowywanego na rok uruchomienia do ruchu 
rzeczywistego) oraz implementowane odrębnie dla wariantu z projektem oraz wariantu bez 
projektu. Aktualizacja powinna również obejmować modele prognozy ruchu zarówno 
w zakresie aktualnych (w momencie przeprowadzania badania ewaluacyjnego) planów 
rozwoju sieci drogowej jak i aktualnych prognoz zmian tzw. zmiennych objaśniających modelu 
ruchu (tj. demografia, miejsca pracy i nauki, uwarunkowania gospodarcze/prognoza PKB itp.). 
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Wyliczenie oparto o dane wejściowe (prognozy ruchu) przyjęte wg modelu ruchu 
wykorzystanego w studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Dane wejściowe 
w analizie stanowią wielkość czasowej oraz dystansowej pracy przewozowej samochodów 
wyrażona odpowiednio w pojazdogodzinach oraz pojazdokilometrach i podawana odrębnie dla 
wariantów W0 oraz WI. W kolejnym kroku wyliczono dla każdego wariantu tzw. ekonomiczne 
koszty ruchu (tj. koszty czasu, eksploatacji pojazdów, wypadków drogowych, emisji 
zanieczyszczeń, hałasu oraz zmian klimatycznych) – zgodnie z metodologią podawaną 
w Niebieskiej Księdze dla Infrastruktury Drogowej (z 2015 r.). Na potrzeby niniejszego 
wyliczenia przyjęto aktualne koszty jednostkowe ruchu obowiązujące w 2019 roku (źródło: 
Indeksacja kosztów zgodnie z: https://www.cupt.gov.pl/images/Koszty_jednostkowe_ 
2018_10.xlsx). 
Jako pierwszy rok w analizie przyjęto rok zakończenia finansowego projektu (2022), kumulując 
wszystkie poniesione wcześniej nakłady na projekt do tego okresu. Koszty te powinny być 
w rzeczywistości (na etapie przeprowadzania ewaluacji ex post) zaktualizowane o ich 
rzeczywistą wielkość wg protokołów odbioru inwestycji po jej oddaniu do użytku. Jednak 
wobec faktu aktualnie niezakończonej realizacji inwestycji, wielkość nakładów przyjęto w tej 
sytuacji zgodnie z zawartymi obecnie umowami wykonawczymi. Podobnie, wobec braku 
innych danych, przyjęto wielkość kosztów utrzymaniowych dla wariantów – wg założeń w SW. 
Inną kluczową kwestią dla miarodajności i wiarygodności osiągniętego wyniku jest przyjęcie 
prawidłowych założeń dotyczących zastosowanych współczynników przeliczeniowych dla 
danych pozyskanych wprost z modelu ruchu, takich jak: przeliczniki tego ruchu z godziny 
szczytu na dobę i na rok, podziały motywacyjne podróży, średnie napełnienia poszczególnych 
rodzajów pojazdów czy udział struktury rodzajowej pojazdów oraz innych założeń 
prowadzonej analizy, takich jak stopa dyskonta czy wielkość korekty fiskalnej przyjętej dla 
kosztów inwestycyjnych i utrzymaniowych. Wynikiem końcowym jest różnicowy 
i zdyskontowany bilans wszystkich powyższych kosztów wyliczony co najmniej do roku, 
w którym zaktualizowana wartość netto projektu (ENPV) przyjmie wartość dodatnią. Okresem 
zwrotu inwestycji jest liczba lat od jej uruchomienia, która upłynie do czasu, w którym ENPV 
przyjmie wartość dodatnią. 
Metodyka szacowania wskaźnika „skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy 
miastami wojewódzkimi” 
Źródło danych wejściowych dla analiz powinny stanowić modele ruchu krajowego (dla obszaru 
całego kraju) sformowane dla godziny szczytu porannego (lub dobowego) oraz zaktualizowane 
po uruchomieniu przedmiotowego projektu i implementowane odrębnie dla wariantu 
z projektem oraz wariantu bez projektu. Wyliczenie oparto o dane wejściowe przyjęte wg 
modelu ruchu z 2017 r. pozyskanego z GDDKiA i uwzględniającego zaktualizowaną warstwę 
podażową (ale nie popytową) dla przedmiotowego projektu. Dane te to macierze liczby 
przejazdów samochodowych w dobie dla każdego wariantu (inwestycyjnego oraz bez realizacji 
inwestycji) i osobno dla każdego rodzaju pojazdu i motywacji ruchu, wyodrębnione z modelu 
ruchu dla wszystkich relacji ruchu pomiędzy miastami wojewódzkimi w obszarze wpływu 
projektu (przyjęto, że są to miasto Lublin oraz wszystkie sąsiednie miasta wojewódzkie.). 
W podobnej agregacji wyodrębniono w kolejnym kroku macierz czasów przejazdów (w min) 
pomiędzy wszystkimi powyższymi miastami. Wielkość czasowej pracy przewozowej 
(wyrażonej w pojazdominutach) poszczególnych rodzajów samochodów dla wszystkich 
cytowanych wyżej relacji ruchu oraz dla obydwóch analizowanych wariantów projektu 
(W0 oraz WI) wyliczono jako iloczyn powyższych macierzy. W kolejnym kroku wyliczono 
sumę liczby przejazdów odpowiednio tylko dla relacji miasta Lublin z pozostałymi miastami 
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wojewódzkimi oraz dla wszystkich relacji analizowanych miast. Podobnie postąpiono 
z czasową pracą przewozową. Wynikiem jest różnica (W0–WI) ilorazów sumy przewozowej 
pracy czasowej samochodów oraz sumy liczby ich przejazdów, wyliczonych odpowiednio 
najpierw tylko dla relacji miasto Lublin – pozostałe miasta, a następnie dla wszystkich relacji 
analizowanych miast. Wyliczony parametr obrazuje wielkość skrócenia średniego czasu 
przejazdu odniesionego do wszystkich przejazdów realizowanych w dobie na analizowanych 
relacjach ruchu. Wskaźnik oszacowano dla pierwszego pełnego roku uruchomienia projektu do 
ruchu rzeczywistego. 
Metodyka szacowania wskaźnika „okres zwrotu inwestycji drogowej” lokalizowanej na 
sieci dróg pozamiejskich 
Źródło danych wejściowych dla analiz powinny stanowić modele ruchu krajowego, 
ograniczone obszarowo do granic województwa oraz gmin przyległych i sformowane dla 
godziny szczytu porannego (lub dobowego). Modele te powinny być zaktualizowane po 
uruchomieniu przedmiotowego projektu do ruchu rzeczywistego oraz implementowane 
odrębnie dla wariantu z projektem oraz wariantu bez projektu. Dodatkowo, o ile będzie taka 
możliwość, cytowane modele powinny być dodatkowo doszczegóławiane w obszarze danego 
województwa o sieć dróg powiatowych oraz część gminnych – umożliwiających 
odwzorowanie powstałych węzłów drogowych, tak aby uzyskać zgodność z założeniami do 
modelu ruchu przyjętymi na etapie sporządzania studium wykonalności. Aktualizacja 
powyższa powinna również obejmować modele prognozy ruchu zarówno w zakresie 
aktualnych (w momencie przeprowadzania badania ewaluacyjnego) planów rozwoju sieci 
drogowej w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, jak i aktualnych prognoz zmian tzw. 
zmiennych objaśniających modelu ruchu (tj. demografia, miejsca pracy i nauki, 
uwarunkowania gospodarcze/prognoza PKB itp.), wyliczenia zamieszczone w kolejnym 
rozdziale należy traktować jako przykładowe, obrazujące jedyne metodę wyliczeń a nie 
konkretne wyniki ewaluacji ex post. Wyliczenie oparto o dane wejściowe (prognozy ruchu) 
przyjęte wg modelu ruchu wykorzystanego w studium wykonalności dla przedmiotowego 
projektu. Dane wejściowe w analizie stanowią wielkość czasowej oraz dystansowej pracy 
przewozowej samochodów wyrażoną odpowiednio w pojazdogodzinach oraz 
pojazdokilometrach i podawaną odrębnie dla wariantów W0 oraz WI. W kolejnym kroku 
wyliczono dla każdego wariantu, tzw. ekonomiczne koszty ruchu (tj. koszty czasu, eksploatacji 
pojazdów, wypadków drogowych, emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz zmian klimatycznych), 
zgodnie z metodologią podawaną w Niebieskiej Księdze dla Infrastruktury Drogowej 
(z 2015 r.). Na potrzeby niniejszego wyliczenia przyjęto aktualne koszty jednostkowe ruchu 
obowiązujące w 2019 roku (źródło: Indeksacja kosztów zgodnie 
z https://www.cupt.gov.pl/images/Koszty_jednostkowe_2018_10.xlsx). Jako pierwszy rok 
w analizie przyjęto rok zakończenia finansowego projektu (tj. rok 2017, który jest w przypadku 
tego konkretnego również pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania projektu), kumulując 
wszystkie poniesione wcześniej nakłady na projekt do tego okresu. Wielkość tych wydatków 
dodatkowo zaktualizowano wg końcowych protokołów odbioru inwestycji po jej oddaniu do 
użytku:  
źródło: https://www.pois.gov.pl/media/67126/Lista_projektow_poiis_20181211_new_.xlsx – 
stan na 11 grudnia 2018 r. Inną – kluczową dla miarodajności i wiarygodności osiągniętego 
wyniku – kwestią jest przyjęcie prawidłowych założeń co do zastosowanych współczynników 
przeliczeniowych dla, pozyskanych wprost z modelu ruchu, takich danych jak: przeliczniki tego 
ruchu z godziny szczytu na dobę i na rok, podziały motywacyjne podróży, średnie napełnienia 
poszczególnych rodzajów pojazdów czy udział struktury rodzajowej pojazdów oraz innych 
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założeń prowadzonej analizy, takich jak stopa dyskonta czy wielkość korekty fiskalnej przyjętej 
dla kosztów inwestycyjnych i utrzymaniowych. Wynikiem końcowym jest różnicowy 
i zdyskontowany bilans wszystkich powyższych kosztów wyliczony co najmniej do roku, 
w którym zaktualizowana wartość netto projektu (ENPV) przyjmie wartość dodatnią. Okresem 
zwrotu inwestycji jest liczba lat od jej uruchomienia, która upłynie do czasu, w którym ENPV 
przyjmie wartość dodatnią. 

5.4.3. Zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów do wykorzystania 
w analizach 

Bazy danych: 
 Baza danych o ruchu Modelu Ruchu Aglomeracji Poznańskiej (model MRAP) – 

Kompleksowe Badania Ruchu Aglomeracji Poznańskiej; KBR 2013 r. 
 Baza danych o ruchu Krajowego Modelu Ruchu (KMR/GDDKiA) – Generalny Pomiar 

Ruchu GPR 2005. 
 Baza danych modeli ruchu – MRAP oraz KMR/GDDKiA. 
 Baza danych Systemu Sterownia Ruchem (SSR) Projektu ITS Poznań (ZDM Poznań) – 

przykładowe próbki danych pomiarowych podsystemu ANPR oraz systemów 
sensorycznych, detekcji ruchu sygnalizacji świetlnej. 

 Baza danych SSR Projektu ITS Lublin (Urząd Miasta Lublin) – przykładowe próbki danych 
pomiarowych podsystemu ANPR, systemów sensorycznych, detekcji ruchu sygnalizacji 
świetlnej oraz systemowego modelu ruchu miasta Lublin (typu on-line) www.csr.lublin.eu. 

 Baza projektów PPP prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 
 Baza projektów drogowych GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-

budowy-drog. 
 Baza budowy dróg ekspresowych i autostrad w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ, 

prowadzona przez GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2966/POIiS-2014-2020. 
 https://www.cupt.gov.pl/images/Koszty_jednostkowe_2018_10.xlsx. 
 https://www.pois.gov.pl/media/67126/Lista_projektow_poiis_20181211_new_.xlsx. 

5.4.4. Koszty badań 
Koszty zastosowania zalecanej metodologii mogą być oszacowane przy uwzględnieniu 
dostępności danych wynikowych z badań ruchu w oparciu o istniejącego modele ruchu, w tym 
także dostępne dane AKK na etapie planowania inwestycji. 
Dla pilotażowych badań wyniosły one: 
1. badania i analizy kosztów ruchu, AKK w oparciu o istniejące modele ruchu (za 2 rodzaje 
badań w oparciu o dwa zróżnicowane modele, przeprowadzenie obliczeń AKK w formie 
arkuszy *XLS): 20 000 PLN. 
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5.5. Wpływ inwestycji drogowej na aktywizację gospodarczą otoczenia trasy 
w kontekście realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Inwestycje w infrastrukturę transportową, w tym analizowaną sieć drogową, zarówno 
w zakresie osi priorytetowej III (skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi 
miastami dzięki poprawie stanu infrastruktury drogowej TEN-T w Polsce), jak i IV 
(zwiększona dostępność transportowa ośrodków miejskich oraz odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowego), mają w założeniach wpłynąć na szybszy wzrost 
gospodarczy – usuwając obecnie istniejące bariery wzrostu oraz tworząc warunki do rozwoju 
gospodarki. 
Analiza wpływu inwestycji na rozwój lokalny obejmować powinna ocenę oddziaływania nowo 
powstałej drogi na różne obszary aktywności społeczno-gospodarczej otoczenia trasy, w tym 
na działalność lokalnych przedsiębiorstw. Zakres tematyczny badań powinien odnosić się do 
zmian, które wystąpiły w danej lokalizacji pod wpływem zrealizowanej inwestycji. Ważną 
częścią badań jest pomiar oddziaływań pośrednich oparty na analizie dynamiki zmian oraz 
mierników pozycyjnych. Ponadto analizą objęto źródła finansowania inwestycji. 

5.5.1. Narzędzia badawcze 
Aktywność gospodarcza otoczenia trasy powinna być mierzona zarówno w sposób 
bezpośredni, tj. z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych pozwalających zbierać dane 
w terenie, jak i z wykorzystaniem wtórnych.  
Metody rekomendowane do zastosowania na etapie ewaluacji ex post to:  

1. metoda badań opinii respondentów, 
2. metoda pomiaru ruchu samochodowego, 
3. analiza danych statystycznych prowadzonych przez inne podmioty, 
4. analiza baz danych w zakresie źródeł finansowania inwestycji. 

Ad 1. 
Badania opinii mają charakter uniwersalny, pozwalający zebrać niezbędne dane dla kilku 
obszarów badawczych analizowanych w ramach badania ex post. W zaproponowanych 
narzędziach (załącznik 7.2), badana jest m.in. aktywność zawodowa, plany inwestycyjne, 
wpływ inwestycji na liczbę klientów oraz liczbę kursów. 
Ad 2. 
Zaproponowane poniżej narzędzia pozwalają, poza danymi tradycyjnie dostarczanymi przez 
pomiary ruchu (natężenie ruchu, podział na kategorie pojazdu), na pogłębione analizy struktury 
ruchu, np. wydzielenie ze strumieni pojazdów ruchu lokalnego na poziomie województwa lub 
powiatu. 
Ad 3. 
Analiza danych wtórnych ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście ujęcia zmian, jakie 
zaszły w danej lokalizacji pod wpływem zrealizowanej inwestycji POIiŚ. Wykorzystanie 
danych historycznych (pochodzących ze źródeł zewnętrznych) pozwala wykazać dynamikę 
procesów społecznych i gospodarczych w danym terenie. Ze względu na dostępność źródeł, za 
podstawową jednostką terytorialną przyjęto gminę, jednak narzędzia dostępu do danych, m.in. 
Banku Danych Lokalnych GUS pozwalają w łatwy sposób agregować dane do poziomu 
powiatu, podregionu (obszary skupiające kilka powiatów – NUTS 3) województwa (wraz 
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z wydzieleniem m.st. Warszawy w osobną jednostkę statystyczną, tj. NUTS 2) czy 
makroregionu (NUTS1).  
Ad 4. 
Metodą rekomendowaną do wykorzystania na etapie badań ex post jest metoda desk research – 
polegająca na poszukiwaniu i analizie informacji pozwalających ustalić, czy dana inwestycja 
finansowana była w ramach mechanizmu PPP. 

5.5.2. Opis realizacji metod i technik badawczych 
Metoda badań opinii respondentów 
Badania wpływu inwestycji drogowych realizowanych w ramach POIiŚ na aktywizację 
gospodarczą trasy należy przeprowadzić przy zastosowaniu trójetapowej procedury badania 
rynku, obejmującej: projektowanie badania, jego realizację oraz komunikację wyników.  
W fazie przygotowawczej należy ustalić strefę odziaływania badanych inwestycji w zakresie 
ich wpływu na aktywność gospodarczą otoczenia trasy. Ze względów praktycznych (ważnym 
ogranicznikiem jest tu szczegółowość danych GUS) obszarem analizy powinna być gmina 
(jednostka terytorialna) lub zbiory gmin znajdujące się w bezpośredniej bliskości analizowanej 
inwestycji (ujęcie regionalne). W przypadku badań ogólnokrajowych zaleca się 
przeprowadzenie pomiarów dla zamkniętego reprezentatywnego zbioru inwestycji drogowych 
(stanowiących minimum 20% wszystkich ukończonych projektów), zrealizowanych w ramach 
osi priorytetowej POIiŚ III i IV, kierując się następującymi kryteriami ich doboru21: 
 kategorią drogi (autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa itd.), 
 rokiem oddania inwestycji do użytku (badaniem należy objąć inwestycje funkcjonujące co 

najmniej kilka lat, aby efekty ich oddziaływania były zauważalne), 
 regionami NUTS 1 (badaniem należy objąć inwestycje zlokalizowane w różnych regionach 

kraju). 
Zakres przestrzenny badań należy ustalić biorąc pod uwagę także czas i koszty badań 
bezpośrednich, w tym badań ankietowych. Badania powinny być realizowane symultanicznie 
w każdej lokalizacji stanowiącej przedmiot ewaluacji. 
Wskazując bezpośrednie korzyści wynikające z zainwestowania w infrastrukturę drogową 
należy uwzględnić miernik czasowy. Wzrost społeczno-gospodarczy w danym regionie jest 
procesem, który obserwuje się na przestrzeni minimum od 2 lat do 5 lat. Z uwagi na specyfikę 
projektów transportowych, ostateczna ocena projektów drogowych, w tym odczuwalnych 
efektów społeczno-gospodarczych dla konkretnej lokalizacji, możliwa będzie za kilka lub 
kilkanaście lat, gdyż tyle może zająć ujawnianie efektów. Zatem najczęściej przedstawiciele 
przedsiębiorstw działających w otoczeniu trasy będą w stanie zauważyć wymierne korzyści 
wynikające z danej inwestycji dopiero po pewnym okresie. Krótki okres po zakończeniu 
inwestycji może nie pozwolić na zidentyfikowanie efektów realizacji danego projektu. 
Ważnym rezultatem pokazania efektu skali danego projektu może być również jego 
komplementarność z innymi projektami, w tym finansowanymi w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Obecna perspektywa finansowa daje szereg możliwości – poprzez 
skonsolidowanie działań władz samorządowych może w efekcie powstać szereg inicjatyw, 

                                                 
21 Por. T. Komarnicki, Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich, „Studia 
KPZK” 2014, nr 156, s. 59-60. 
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pozwalających na skuteczne wykorzystanie walorów gospodarczych i społecznych, 
stworzonych przez zaistniałe warunki. 
Charakteryzując wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy, rozpatrywany zarówno 
z perspektywy lokalnej, jak i krajowej, główną podstawę źródłową stanowić powinny wyniki 
badań kwestionariuszowych zrealizowanych przy wykorzystaniu techniki PAPI (Paper and 
Pencil Interview). Zgodnie z przyjętą metodyką, do pomiaru źródeł pierwotnych należy 
wykorzystać trzy kwestionariusze wywiadu z pytaniami adresowanymi do: 
 przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu lokalizacji inwestycji (załącznik 

nr 7.2.1), 
 przedstawicieli przedsiębiorstw transportu drogowego towarów (załącznik nr 7.2.4), 
 przedsiębiorstw transportu zbiorowego osób (załącznik nr 7.2.3). 
Zakres tematyczny badań powinien obejmować zmiany, które wystąpiły wśród uczestników 
badania pod wpływem zrealizowanej inwestycji. Mowa o zmianach w rocznych obrotach firmy, 
zmianach czasu przejazdów służbowych, a także o gotowości przedsiębiorstw do 
podejmowania aktywności inwestycyjnej. Ważnym elementem opisu jest także ocena siły 
i kierunku wpływu nowej inwestycji drogowej na działalność gospodarczą, a także zmiany 
w liczbie obsługiwanych pasażerów oraz natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych, które należy 
potraktować jako miary efektu wpływu inwestycji drogowej na produktywność badanych 
jednostek. 

Badania powinny przynieść efekt w postaci identyfikacji i oceny wpływu inwestycji drogowej 
na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu lokalizacji 
danej inwestycji. W szczególności należy ocenić gotowość inwestycyjną badanych 
przedsiębiorstw oraz ustalić, jakiego rodzaju zmiany dokonują się w ich działalności pod 
wpływem danej interwencji. 
Pomiar ruchu na inwestycjach realizowanych w ramach POIiŚ 
Drugą rekomendowaną w badaniu ex post metodą jest pomiar natężenia i struktury ruchu 
w wybranych punktach nowo powstałej infrastruktury. Identyfikacji powinny podlegać 
wszystkie pojazdy korzystające z badanych dróg, z wyjątkiem rowerów oraz pojazdów 
zaprzęgowych. Badania należy zrealizować zgodnie z metodyką GPR 2015 lub jej nowszą 
wersją22 w zakresie lokalizacji punktów pomiarowych oraz zasad doboru dni pomiarowych. 
Dane do analizy porównawczej należy dobrać w taki sposób, aby można było ocenić zmiany 
w natężeniu i strukturze ruchu. 
W zakresie pomiaru generowanego ruchu lokalnego, związane z tym analizy należy wykonać 
na podstawie danych z pomiarów zrealizowanych przy wykorzystaniu zintegrowanych 
rejestratorów wyposażonych w autonomiczne oprogramowanie klasyfikujące pojazdy oraz 
rejestrujące i rozpoznające ich tablice rejestracyjne. Ze względu na kłopotliwość organizacji 
punktów pomiarowych z funkcjonalnością rozpoznawania tablic rejestracyjnych, powinny być 
one rozmieszczone rzadziej niż dla GPR, zaś struktura ruchu dla całej inwestycji powinna być 
estymowana (np. za pomocą tzw. Big Data, warstwą dotyczącą natężenia ruchu drogowego na 
mapach Google – obiektem TrafficLayer w API udostępnionym na zewnątrz). Dane powinny 
być agregowane na poziomie powiatu (2 lub 3 litery wiodące) lub województwa (pierwsza litera 
tablicy rejestracyjnej). 
                                                 
22 K. Kowalski, I. Kaplar, J. Maśkiewicz, Ł. Dobrzyński, R. Wojdyński, Metoda przeprowadzenia Generalnego 
Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik B Wytycznych GPR 2015), GDDKiA, Warszawa 2014. 
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Tak przetworzone i pokategoryzowane dane powinny umożliwić osiągnięcie celu badań, jakim 
jest wskazanie efektów ekonomicznych w otoczeniu inwestycji. Analizowane korzyści należy 
rozpatrywać z punktu widzenia lokalnej aktywności/produktywności przedsiębiorstw, biorąc 
pod uwagę pracę przewozową realizowaną przez ludność lokalną i samochody dostawcze. 
Z kolei na poziomie krajowym podstawę źródłową dokonywanych analiz stanowić powinny 
karty pomiarów wszystkich inwestycji objętych ewaluacją. Analizę zagregowanych w ten 
sposób danych należy przeprowadzić poprzez zastosowanie procedury rozkładów częstości dla 
obliczenia statystyk opisowych. 
Ze względu na zmienny charakter ruchu w ciągu tygodnia, miesiąca oraz roku należy dokonać 
wyboru przedziałów czasowych, które pozwolą na uzyskanie porównywalnych wyników 
pomiarowych. Dla przykładu: badania pilotażowe zaplanowano w dni robocze od wtorku do 
czwartku oraz w precyzyjnie podanych w metodologii okresach, z pominięciem dni ustawowo 
wolnych od pracy i okresów wakacyjnych – analogicznie do rozwiązań przyjętych dla 
Generalnego Pomiaru Ruchu, realizowanego w Polsce co 5 lat. Badania ruchu drogowego 
wykonano w cyklu 24 godzinnym. 
Analiza danych statystycznych prowadzonych przez inne podmioty 
Głównym źródłem danych dotyczących analizowanego obszaru powinny być dane 
udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych, 
udostępniającego większość niezbędnych danych od poziomu gminy i wszystkich powyżej 
(powiat, województwo, NUTS 1–3).  
Pilotaż przeprowadzony w pierwszej połowie 2019 roku jednoznacznie dowiódł, że dane 
pozyskiwane bezpośrednio z gmin będących w oddziaływaniu inwestycji są zbyt niskiej 
jakości, aby były źródłem informacji dla badania ex post.  
Dane GUS mogą być uzupełniane danymi z Generalnych Pomiarów Ruchu, w tym 
najbliższego, który powinien być zrealizowany w 2020 r. (zgodnie z tradycją organizacji GPR 
w Polsce, od 1965 r.). 
Analiza baz danych w zakresie źródeł finansowania inwestycji 
Czwartą metodą rekomendowaną do wykorzystania na etapie badań ex post jest metoda desk 
research – polegająca na poszukiwaniu i analizie informacji pozwalających ustalić, czy dana 
inwestycja finansowana była w ramach mechanizmu PPP. 
Analiza powinna obejmować realizację projektów współfinansowanych ze środków III i IV osi 
priorytetowej POIiŚ 2014–2020 pod kątem spełniania przez nie przesłanek dla projektów PPP. 
W przypadku zidentyfikowania takiego przedsięwzięcia, analizie powinna zostać poddana jego 
wartość, w tym wartość zaangażowania inwestycyjnego każdej ze stron projektu – publicznej, 
w tym funduszy europejskich (projekt hybrydowy: UE + krajowe środki budżetowe) oraz 
prywatnej. 
Podstawę źródłową niniejszego badania stanowią trzy bazy danych prowadzone przez właściwe 
organy administracji centralnej w zakresie stosowania formuły PPP w rozumieniu ustawy 
o PPP (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późń. zm.) oraz ustaw: o koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101 z późń. zm.) oraz uchylającej ją Ustawy o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016, poz. 1920 z późn. zm.). 
W pierwszej kolejności analizie należy poddać projekty zamieszczone w bazie projektów PPP 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
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a udostępnione na stronie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (link: 
https://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx). 
Ważne źródło danych stanowi także baza projektów drogowych udostępniona na stronie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (link: https://www.gddkia.gov.pl/ 
pl/2966/POIiS-2014-2020). Baza zawiera informacje dotyczące budowy autostrad, obwodnic 
i dróg ekspresowych realizowanych w ramach zadań 3.1, 4.1 oraz 4.2 III i IV osi priorytetowej 
POIiŚ przez GDDKiA. 
Trzecim źródłem danych jest baza o nazwie „mapa dotacji UE”, zamieszczona na portalu 
http://mapadotacji.gov.pl. Ponadto należy objąć analizą dokumenty sprawozdawcze z realizacji 
POIiŚ 2014–2020. 
Wszystkie ww. źródła należy przeanalizować pod kątem występowania finansowania realizacji 
projektów w formule PPP dla projektów drogowych. 

5.5.3. Zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów używanych 
w analizach  

Bazy danych:  
 bazy wynikowe pomiarów ruchu drogowego, 
 bazy wynikowe pomiarów opinii trzech grup podmiotów gospodarczych, 
 baza projektów PPP prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
 baza projektów drogowych GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-

budowy-drog, 
 zawartość portalu informacyjnego: http://mapadotacji.gov.pl, 
 Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
 https://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx, 
 Baza budowy dróg ekspresowych i autostrad w ramach III i IV osi priorytetowej PO IŚ, 

prowadzona przez GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2966/POIiS-2014-2020, 
 Baza o nazwie „Mapa dotacji UE” zamieszczona na portalu http://mapadotacji.gov.pl, 
 Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, 
 Przypisanie zawartości tablic rejestracyjnych do miejsc ich pochodzenia: i.a.: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce. 
Dokumenty i raporty: 
 studia wykonalności inwestycji na drogach krajowych, 
 dokumenty sprawozdawcze z realizacji „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa 

publiczno-prywatnego” przyjętej 26 lipca 2017 r. przez Radę Ministrów, 
 dokumenty sprawozdawcze z realizacji POIiŚ 2014–2020. 

5.5.4. Koszty badań  
Koszty zastosowania zalecanej metodologii mogą być oszacowane na podstawie ilości punktów 
pomiarowych oraz zakresu realizacji badań opinii i analiz typu desk research. 
Dla pilotażowych badań wyniosły one: 

 badania opinii (za 1. lokalizację inwestycji drogowej):     43 000 PLN, 
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 analizy ruchu (za punkt pomiarowy – niezbędne pomnożenie przez ilość 
punktów pomiarowych)        3400 PLN, 

 analizy danych statystycznych       12 000 PLN, 
 analiza źródeł finansowania       4000 PLN. 

5.6. Wpływ inwestycji drogowej na rozwój zrównoważony w kontekście 
realizacji inwestycji w ramach III i IV osi POIiŚ 

Zagadnienie rozwoju zrównoważonego obejmuje cztery aspekty oddziaływania inwestycji 
drogowej:  
‒ na środowisko (z uwzględnieniem emisji transportowych i hałasu drogowego), 
‒ na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu transportu, 
‒ na przestrzenne procesy urbanizacyjne, 
‒ na przeciwdziałanie, powodowanemu ograniczoną mobilnością, wykluczeniu społecznemu 

osób z niepełnosprawnościami i ubogich. 

5.6.1. Narzędzia badawcze 
Analiza wpływu inwestycji drogowej powstającej na terenie miasta lub strefy jego 
oddziaływania na rozwój zrównoważony, nawiązuje do realizacji celu IV osi priorytetowej 
POIiŚ: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich oraz odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowego. Niniejszy rozdział zawiera opis niezbędnych do dokonania 
ewaluacji ex post analizowanych interwencji narzędzi i technik badawczych oraz mierników 
oceny efektu realizacji inwestycji drogowej, wraz z uwzględnieniem wskaźnika kontekstowego 
dotyczącego rozlewania się miast w wyniku rozwoju transportu drogowego i sieci drogowej. 
Środowisko 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na środowisko miejskie przeprowadza 
się w oparciu o analizę pozyskanych danych o emisjach transportowych i natężeniu hałasu 
ulicznego oraz wykorzystując, uzyskane w wyniku ankietowania, odpowiedzi na zadawane 
w tym zakresie pytania. 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na środowisko miejskie wykorzystuje jako 
narzędzie badawcze dane z miejskich stacji pomiarowych. Miernikiem wpływu inwestycji 
drogowej na środowisko miejskie są stężenia wszystkich głównych szkodliwych czynników 
rejestrowanych przez stacje pomiarowe powietrza GIOŚ oraz – zlecane przez miasta do 
opracowania – mapy hałasu. Dodatkowo uwzględnia się, wynikające z przeprowadzonego 
ankietowania, odczucia użytkowników inwestycji. 
Miejski system transportowy 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na tworzenie zintegrowanego miejskiego 
systemu transportu przeprowadza się w oparciu o analizę pozyskanych dokumentów 
planistycznych, dotyczących: systemu transportu zbiorowego; układu drogowego i powiązań 
zewnętrznych; wyników Kompleksowego Badania Ruchu i zachowań komunikacyjnych; 
wyników ankietowania; wideorejestrację analizowanych odcinków sieci drogowej. 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na rozwój zintegrowanego miejskiego 
transportu zrównoważonego wykorzystuje (jako główne narzędzie badawcze) wyniki 
Kompleksowego Badania Ruchu i okresowe pomiary zmian zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców. Podstawowym miernikiem efektu są zmiany zachodzące w podziale zadań 
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przewozowych na terenie miasta, z uwzględnieniem: miejskiego transportu zbiorowego, 
samochodu osobowego, pieszych i rowerzystów. Dodatkowo uwzględnia się, wynikające 
z przeprowadzonego ankietowania, odczucia użytkowników inwestycji. 
Przestrzenne procesy urbanizacyjne 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na zachodzące procesy urbanizacyjne 
przeprowadza się w oparciu o analizę pozyskanych dokumentów planistycznych, dotyczących 
strategii i planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i jego strefy 
oddziaływania. Podczas prowadzonych analiz należy koncentrować się na dwóch 
podstawowych zagadnieniach: wpływie poprawy warunków ruchu na obserwowane procesy 
„rozlewania się” miast (urban sprawl) i na intensyfikację zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi. 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanistyczne 
wykorzystuje (jako główne narzędzie badawcze) ewidencję obiektów budowlanych. 
Podstawowym miernikiem efektu jest procentowy przyrost terenów zainwestowanych. 
W miarę możliwości dane te należy uzupełnić o zmiany w strukturze funkcjonalnej 
wykorzystania powierzchni użytkowej obiektów budowlanych. Uzyskanie powyższych 
informacji ułatwia wykorzystanie zdjęć lotniczych w formacie fotoplanów ukośnych. 
Wykluczenie społeczne 
Ocenę wpływu analizowanych inwestycji drogowych na przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ubogich, powodowanemu ograniczoną 
mobilnością, przeprowadza się w oparciu o analizę pozyskanych raportów i analiz służb 
miejskich oraz właściwych omawianemu zagadnieniu organizacji pozarządowych. Cennym 
źródłem informacji są też wyniki badania ankietowego osób mieszkających w rejonie 
analizowanych odcinków sieci drogowej. 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na wykluczenie komunikacyjne 
wykorzystuje (jako główne narzędzie badawcze) ankietowanie osób mieszkających w rejonie 
analizowanego odcinka sieci drogowej. Wobec stwierdzenia (podczas przeprowadzonego 
pilotażu) trudności w pozyskiwaniu potrzebnych danych z urzędów miejskich i organizacji 
pozarządowych, głównym miernikiem oceny efektu są wyniki, prowadzonego w ramach 
ewaluacji, ankietowania z uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób starszych 
i z niepełnosprawnościami. 

5.6.2. Opis realizacji metod i technik badawczych 
Środowisko 
Główne substancje emitowane przez sektora transportu to cząstki stałe tzw. pył zawieszony 
(PM), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) lotne związki organiczne (LZO) oraz prekursory 
ozonu. Pomimo znacznej liczby dobrze udokumentowanych badań naukowych 
ukierunkowanych na identyfikację komunikacyjnych źródeł emisji, ocena wpływu tego sektora 
na jakość powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie w miastach nie jest 
jednoznaczna. Wynika to głównie z braku jednolitych i specyficznych oraz unikatowych 
zanieczyszczeń charakterystycznych tylko dla tego rodzaju źródła emisji, samego charakteru 
zanieczyszczenia powietrza (w tym emisji pierwotnej i wtórnej), a także reakcji zachodzących 
w atmosferze w obecności prekursorów oraz transgranicznego napływu. Na przykład pył 
zawieszony w powietrzu, poza emisją z rur wydechowych (szczególnie w przypadku silników 
diesla), pochodzi również ze zużycia powierzchni dróg, hamulców, sprzęgieł i opon. 
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Wpływ inwestycji drogowej na środowisko ustala się na podstawie analizy zmian emisji 
transportowych, koncentrując się głównie na pyłach zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz 
dwutlenku azotu (NO2). Informacje o tych zanieczyszczeniach powietrza rejestruje większość 
miejskich stacji pomiarowych GIOŚ. Dane na temat hałasu drogowego uzyskuje się z map 
klimatu akustycznego, zlecanych okresowo do wykonania przez miasta. Bardziej szczegółowe 
dane można uzyskać przy wykorzystaniu mobilnych stacji pomiary hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza. 
Informacje o odczuciach użytkowników analizowanej inwestycji drogowej w odniesieniu do 
jej wpływu na poprawę stanu środowiska miejskiego uzyskano w wyniku przeprowadzonego 
ankietowania: 
 z ankiety skierowanej do mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu 

indywidualnego pozyskano informacje dotyczące: poprawy jakości powietrza 
i zmniejszenia hałasu ulicznego oraz ewentualnego skrócenia czasu dojścia do przystanku 
środka transportu zbiorowego, 

 z ankiety skierowanej do użytkowników samochodów osobowych i służbowych oraz 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w rejonie nowej drogi pozyskano informacje 
dotyczące: skrócenia czasu przejazdów służbowych; zmian w częstotliwości korzystania 
z samochodu, autobusu i roweru w wyniku budowy nowej drogi; poprawy dostępności 
dworca kolejowego i lotniska; poprawy jakości powietrza i zmniejszenia hałasu ulicznego; 
poprawy stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do kierowców pojazdów, pieszych 
i rowerzystów; poprawy płynności ruchu. 

Miejski system transportowy 
Wpływ inwestycji drogowej na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu transportu 
obrazują najlepiej zmiany zachodzące w podziale zadań przewozowych, prowadzące do 
wzrostu udziału miejskiego transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego i pieszego. Spadek 
udziału w realizacji podróży samochodu osobowego oznacza poprawę warunków ruchu 
drogowego. 
Informacje o odczuciach użytkowników analizowanej inwestycji drogowej, na temat jej 
wpływu na funkcjonowanie miejskiego systemu transportowego, uzyskano w wyniku 
przeprowadzonego ankietowania: 
 z ankiety skierowanej do mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu 

indywidualnego pozyskano informacje dotyczące: skrócenia czasu przejazdu, poprawy 
komfortu poruszania się po nowej drodze, poprawy dostępności dworca kolejowego 
i lotniska, 

 z ankiety skierowanej do przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego pozyskano 
informacje dotyczące: liczby pasażerów korzystających w dzień roboczy 
z poprowadzonych nową drogą linii autobusowych i skrócenia czasu przejazdu, 

 z ankiety skierowanej do przedsiębiorstw drogowego transportu towarów pozyskano 
informacje dotyczące: częstości korzystania z analizowanego odcinka drogi przez pojazdy 
dostawcze i pojazdy o tonażu powyżej 3,5 t oraz odnośnie skrócenia czasu przejazdu, 

 z ankiety skierowanej do użytkowników samochodów osobowych i służbowych oraz 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w rejonie nowej drogi pozyskano informacje 
dotyczące: skrócenia czasu dojazdu do pracy, wpływu inwestycji na wzrost mobilności 
zawodowej, poprawy dostępności dworca kolejowego i lotniska. 
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Główne wyniki ankietowania przedstawiono w rozdziale 4.5 niniejszego Raportu, a szerzej 
w Raporcie Tematycznym. 
Przestrzenne procesy urbanizacyjne 
Wpływ inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne przejawia się głównie 
w zmianie zagospodarowania przestrzennego jej otoczenia. Na terenach zurbanizowanych 
zjawiskiem pozytywnym, wpływającym na zmniejszenie potrzeb transportowych, jest wzrost 
gęstości zabudowy wielofunkcyjnej. Na terenach zamiejskich zagrożenie stanowi „rozlewanie 
się” miasta, prowadzące do częstszego korzystania z samochodów osobowych. 
Szczególną uwagę należy poświęcić zjawisku „rozlewania się” miast (urban sprawl), 
powodującemu zatory drogowe na trasach wlotowych do miast, zatłoczenie samochodami 
śródmieść i brak możliwości ekonomicznie efektywnej obsługi tych terenów środkami 
transportu zbiorowego. Tereny otaczające drogi wychodzące poza granice miasta należy 
chronić przed ich odrolnieniem, z przeznaczeniem na obszary ekstensywnej zabudowy 
jednorodzinnej. Trasy wylotowe i ich otoczenie nie mogą być zabudowywane. Należy zadbać 
o to, by nowe drogi nie generowały dodatkowych potoków ruchu samochodowego. Droga 
miejska powinna służyć przede wszystkim obsłudze tras komunikacji zbiorowej. 
Podstawowym narzędziem dla ustalenia przeznaczenia obszarów miasta oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Plany miejscowe obejmują wycinki obszaru gminy i są szczegółowym 
opracowaniem określającym przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i kulturowe warunki ich 
przestrzennego zagospodarowania oraz cele i zasady polityki przestrzennej. Ważnym 
zagadnieniem jest zapobieganie przecinaniu nowymi trasami komunikacyjnymi wysokiej 
kategorii ruchu obszarów funkcjonalnych, powodującemu ich dezagregację – co skutkuje 
zwykle odcięciem dzieci od szkół, babć od wnucząt, chorych od lecznicy itp. Problem ten 
można złagodzić, zapewniając gęstą sieć powiązań bezpiecznymi ciągami pieszymi i ścieżkami 
rowerowymi oraz lokalnymi liniami autobusowymi. 
Wykluczenie społeczne 
Wpływ inwestycji drogowej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu powodowanemu 
ograniczoną mobilnością, dotyczy głównie osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz osób 
ubogich. Szczególnie istotna jest likwidacja barier utrudniających (głównie osobom na 
wózkach i z niepełnosprawnościami ruchowymi) przekraczanie jezdni, korzystanie 
z chodników i dostęp do przystanków środków transportu zbiorowego. 
Informacje o odczuciach użytkowników analizowanej inwestycji drogowej – związanych z jej 
wpływem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu powodowanemu ograniczoną 
mobilnością – uzyskano w wyniku przeprowadzonego ankietowania: 
 z ankiety skierowanej do mieszkańców pozbawionych dostępu do środków transportu 

indywidualnego pozyskano informacje dotyczące: wzrostu aktywności towarzyskiej, 
dostosowania drogi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawy bezpieczeństwa 
korzystania z drogi w odniesieniu do pieszych i rowerzystów, 

 z ankiety skierowanej do przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego pozyskano 
informację dotyczącą zwiększenia liczby pasażerów z niepełnosprawnościami 
i o ograniczonej mobilności, 
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 z ankiety skierowanej do przedsiębiorstw drogowego transportu towarów pozyskano 
informację dotyczącą wpływu nowej inwestycji drogowej na ograniczenie ruchu pojazdów 
ciężarowych w obszarach intensywnej zabudowy, 

 z ankiety skierowanej do użytkowników samochodów osobowych i służbowych oraz 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w rejonie nowej drogi pozyskano informację 
dotyczącą stopnia dostosowania nowej drogi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

5.6.3. Zestawienie źródeł, baz danych oraz raportów do wykorzystania 
w analizach 

Analiza wpływu inwestycji drogowej (ukończonej lub realizowanej) powstającej na terenie 
miasta lub strefy jego oddziaływania na rozwój zrównoważony, nawiązuje do realizacji celu IV 
osi priorytetowej POIiŚ: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich oraz 
odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. 
Środowisko 
Zestaw materiałów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji drogowej na środowisko 
obejmuje: 
 dane z miejskich stacji pomiarowych GIOŚ dotyczące zawartości w powietrzu substancji 

szkodliwych dla zdrowia, w szczególności pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz NO2, 
 dane z mobilnych stacji monitoringu jakości powietrza (w przypadku dużej odległości od 

najbliższej stacji pomiarowej GIOŚ), 
 mapy klimatu akustycznego, 
 raporty służb miejskich i organizacji pozarządowych na temat stanu środowiska miejskiego, 
 uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania opinie mieszkańców o ich odczuciach 

w zakresie obserwowanych zmian warunków środowiskowych. 
Miejski system transportowy 
Zestaw materiałów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji drogowej na miejski system 
transportowy obejmuje: 
 wyniki miejskiego Kompleksowego Badania Ruchu – dostępne w Poznaniu (wyniki KBR 

z 2013 roku w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
m. Poznania na lata 2014–2025) i w większości dużych polskich miast, 

 wyniki okresowych pomiarów obserwowanych zmian zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców (dotyczące np. wzrostu ruchu rowerowego), 

 raporty służb miejskich opisujące realizację przyjętych założeń polityki rozwoju systemu 
transportu zrównoważonego – dostępne w Lublinie (w Raporcie monitoringowym 
z realizacji Strategii rozwoju Lublina na lata 2013–2020) i w większości dużych polskich 
miast, 

 uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania opinie mieszkańców dotyczące ich 
odczuć w zakresie obserwowanych zmian warunków ruchu drogowego. 

Przestrzenne procesy urbanizacyjne 
Zestaw materiałów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji drogowej na przestrzenne 
procesy urbanizacyjne obejmuje: 
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 informacje na temat zmian w powierzchni terenów zainwestowanych w rejonie inwestycji 
drogowej, 

 dane na temat zmiany zajętości terenu przez zabudowę, z uwzględnieniem liczby 
kondygnacji obiektów modernizowanych i nowopowstałych, 

 opis zmian sposobu wykorzystywania obiektów istniejących: przekształcanie hal 
magazynowych w centra handlowe, budynków mieszkaniowych w obiekty biurowe itp., 

 przedstawienie faktów dotyczących stopnia wykorzystania niefunkcjonujących obecnie 
starych terenów przemysłowych (tzw. brown fields – obejmujące również m.in. tereny po 
kolejowych stacjach przeładunkowych) oraz zajmowania pod zabudowę terenów 
przyrodniczo aktywnych, 

 plan zagospodarowania przestrzennego i strategię rozwoju miasta. 
Wykluczenie społeczne 
Zestaw materiałów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji drogowej na wykluczenie 
społeczne obejmuje: 
 raporty i analizy służb miejskich i organizacji pozarządowych na temat usprawnień 

dokonywanych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób o ograniczonej 
mobilności, 

 miejską mapę barier komunikacyjnych, 
 uzyskane w wyniku przeprowadzonego ankietowania opinie mieszkańców o ich odczuciach 

w zakresie dostosowania inwestycji drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Dla zobrazowania trudności w pozyskiwaniu niezbędnej dokumentacji pozwalającej na ocenę 
wpływu konkretnej inwestycji drogowej na analizowane zagadnienia, poniżej zamieszczono 
pełny wykaz materiałów uzyskanych od miast objętych pilotażem. 
Poznań udostępnił następujące dokumenty: 

 Informacja o stanie środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu 
(http://www.poznan.pl/srodowisko),  

 Badanie i opracowanie planu transportowego aglomeracji poznańskiej 
(http://www.plantap.pl/assets/Uploads/Tekst-etap-I.pdf), 

 Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (http://sip.geopoz.pl/sip/),  
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania 

na lata 2014–2025 (http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/vii-88-viii-2019-z-dnia-2019-02-
26,78229/),  

 Strategia rozwoju miasta Poznania 2020+ (http://www.poznan.pl/mim/main/-,p, 
14886.html),  

 Diagnoza strategiczna miasta Poznania (http://www.poznan.pl/mim/main/-, 
p,14886.html), 

 Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu 
(http://www.mpu.pl/plany.php), 

 Raport z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu 
(http://www.poznan.pl/mim/hc/raport-z-dzialan-na-rzecz-osob-z-
niepelnosprawnosciami-za-rok-2018,p,1847,1850,46963.html),  
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 Poznańska mapa barier (http://urbnews.pl/poznanska-mapa-barier/), 
 Fakty i liczby – Poznań 2018 (https://badam.poznan.pl/wp-content/uploads/ 

2018/12/Newsletter-IV2018.pdf). 

Lublin udostępnił następujące dokumenty: 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, (https://lublin.eu/mieszkancy/ 
srodowisko/zarzadzanie-energia/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/), 

 Priorytety inwestycyjne w zakresie układy drogowego (https://strategia.lublin.eu/baza-
wiedzy/),  

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Lublin 
i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego (https://strategia.lublin.eu/baza-
wiedzy/) , 

  Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin 
(https://strategia.lublin.eu/baza-wiedzy/), 

 Strategia rozwoju Lublina na lata 2013–2020, (https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/ 
public/import/rada-miasta-lublin-vii-kaden/sesje-rm-lublin/uchwaly-rm-lublin/vi-
kadencja-rady-miasta-lubli/sesja-nr-xxviii-z-dnia-28-02-/uchwala-nr-693xxviii2013-
rady-/76195_urm_693_xxviii_2013.pdf),  

 Raport monitoringowy z realizacji Strategii rozwoju Lublina na lata 2013–2020 , 
(http://www.strategia.lubelskie.pl/sprawozdania/raport%20monitoringowy%2014%20
12%202015.pdf) 

 Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata  
2016–2020 (https://strategia.lublin.eu/baza-wiedzy/), 

 Program wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów na terenie miasta Lublin w latach 
2016–2020 (https://strategia.lublin.eu/baza-wiedzy/). 

5.6.4. Koszty badań 
Wyniki przeprowadzonego w dwóch miastach pilotażu pozwalają na oszacowanie kosztów 
badań niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji ex post poszczególnych aspektów 
zagadnienia rozwoju zrównoważonego na poziomie: 
 w przypadku zagadnienia ochrony środowiska miejskiego – 20–40 tys. zł, 
 w przypadku zagadnienia miejskiego systemu transportu – 25–35 tys. zł, 
 w przypadku zagadnienia przestrzennych procesów urbanizacyjnych – 20–50 tys. zł 
 w przypadku zagadnienia wykluczenia społecznego – 15–25 tys. zł. 
Skala rzeczywistych wydatków (w podanych widełkach) prowadzonych badań i analiz zależeć 
będzie w głównej mierze od posiadania przez miasto gotowej dokumentacji, od woli 
współpracy służb miejskich i organizacji pozarządowych oraz od kosztów prowadzonych 
badań ankietowych. 
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5.7. Koncepcja metody pomiaru syntetycznego oddziaływania społeczno-
ekonomicznego inwestycji drogowych w kontekście realizacji inwestycji 
w ramach III i IV osi POIiŚ 

5.7.1. Oddziaływanie inwestycji w ujęciu teoretycznym 
Dostępność transportowa regionów stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających 
na ich kondycję ekonomiczną, procesy demograficzne i rozwój. W szczególności infrastruktura 
drogowa jest jednym z podstawowych czynników zapewniających podstawowe warunki 
funkcjonowania i rozwoju systemów społecznych i gospodarczych regionu23. Intensywność 
oddziaływania infrastruktury transportowej na procesy rozwojowe zależy od jej stanu 
technicznego, przepustowości, rozkładu przestrzennego, jak i spójności sieci. Niebagatelny 
wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak przestrzenny rozkład aglomeracji 
(biegunów wzrostu) w danym regionie, ogólny poziom rozwoju gospodarczego 
i komplementarność istniejących systemów społecznych i gospodarczych, koniunktura 
gospodarcza a nawet postawy i modele zachowań społecznych.  
Do głównych efektów inwestycji drogowych zaliczyć można24:  
 odpowiedź na popyt generowany przez aktorów procesów rozwojowych25,  
 poprawę spójności systemu komunikacyjnego, jego przepustowości, poprawę płynności 

ruchu, usprawnienie tranzytu i skrócenie czasu dojazdu, 
 wyprowadzenie ruchu kołowego poza obszary mieszkalne, zwiększenie bezpieczeństwa na 

drogach, zmniejszenie uciążliwości środowiskowej ciągów komunikacyjnych. 
Poprzez wzrost mobilności towarów i osób, zmianę atrakcyjności i dostępności geograficznej 
terenów, których inwestycja dotyczy, czynniki te potencjalnie wpływają na trzy, istotne 
z punktu widzenia rozwoju regionalnego sfery: procesy migracyjne, atrakcyjność inwestycyjną 
regionów i efektywność gospodarowania26. Czynniki te potencjalnie wpływają na trzy, istotne 
z punktu widzenia rozwoju regionalnego, sfery: procesy migracyjne, atrakcyjność inwestycyjną 
regionów i efektywność gospodarowania. O wpływie mówić oczywiście można w sytuacji, gdy 
możliwa jest obserwacja tych zmian. Co więcej, dyskutując o sile oddziaływania należy opierać 
się na obserwacjach o charakterze ilościowym. Na przykład powszechnie w badaniach za 
miernik zmian przyjmuje się na przykład wielkość PKB. Badania27 dowodzą, że jakość 
i spójność infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej, jest warunkiem 
koniecznym rozwoju regionalnego. Nie jest jednak warunkiem wystarczającym, co należy mieć 
na uwadze przy interpretacji wyników analizy. Inwestycje drogowe obciążone są również 
warunkiem komplementarności: ciąg komunikacyjny jest tak efektywny, jak jego najsłabsze 
ogniwo. Dlatego w analizach oddziaływań społeczno-gospodarczego inwestycji należy brać 

                                                 
23 Por. B.Kamiński, M. Okólski, System gospodarki światowej, PWN, Warszawa 1978. 
24 Por. Ewaluacja wpływu programów transportowych-teoria i praktyka, red. J Obarymska-Dzierzgwa, 
E. Boratyńska-Karpiej, wyd. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 2017, ISBN 978-83-
940563-4-6. 
25 W literaturze podejmuje się dyskusje, czy infrastruktura drogowa determinuje wzrost, czy odwrotnie: jest ona 
niejako odpowiedzią na intensywne potrzeby transportowe. O tej zależności nieco dalej. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto, że inwestycje drogowe są odpowiedzią na zapotrzebowania.  
26 Poprzez zmniejszenie kosztów logistycznych, zwiększenie dostępności tańszych terenów inwestycyjnych itd.  
27 J. Zaucha, T. Brodzicki, D. Ciołek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Szlachta, J. Zaleski, Terytorialny wymiar 
wzrostu i rozwoju. Spójność, potencjały i użyteczność, Difin, Warszawa 2015. 
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pod uwagę fakt, że możliwość pomiaru oddziaływań jest obiektywnie ograniczona a efekty 
mogą wystąpić ze znacznym opóźnieniem. 
Na obecnym etapie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, mimo ciągłych niedoborów, nie 
należy spodziewać się, iż pojedyncze lokalne inwestycje wywołają silne impulsy rozwojowe 
w skali regionalnej, widoczne w bezpośrednim pomiarze. Takie obserwacje są możliwe 
natomiast w przypadku dużych, zakrojonych na szeroką skalę (krajową) inwestycji, takich jak 
budowa dróg ekspresowych lub autostrad. Jednak nawet te inwestycje, polegające na 
systematycznej realizacji wielu składowych inwestycji, podlegają oddziaływaniom 
komplementarnym. Dopiero ukończenie lokalnego systemu komunikacyjnego (z inwestycjami 
punktowymi, liniowymi i usługami) mogą w sposób wyraźny wpływać na ogólny rozwój 
regionów28. Zdaniem klasyka tego typu badań29 miarą efektywności inwestycji drogowych jest 
pozytywne indukowanie efektów ich oddziaływań w sferze gospodarki. Ta sytuacja jest 
przypadkiem modelowym i zakłada swoistą równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem 
a jakością infrastruktury. Należy jednak mieć na uwadze, że zarówno niedobór (z jakim 
najprawdopodobniej mamy do czynienia w Polsce), jak i nadmiar infrastruktury mogą 
prowadzić do stagnacji, a nawet regresu. Może bowiem dochodzić do wielu niekorzystnych 
następstw, na przykład efektu wymywania potencjału z obszarów peryferyjnych na korzyść 
biegunów wzrostu30. Zjawiska te są przede wszystkim związane z poziomem rozwoju 
gospodarczego regionu oraz rozkładem biegunów wzrostu31, które w Polsce zasadniczo 
pokrywają się z miastami wojewódzkimi32. Kluczową właściwością procesów rozwojowych 
regionów jest ich mała elastyczność na bodźce prorozwojowe i relatywnie duża „bezwładność”, 
średni i długi horyzont czasowy obserwacji oraz podatność na gospodarcze cykle 
koniunkturalne33. W procesie ewaluacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, 
podejmuje się natomiast próbę zestawienia procesów długofalowych z oddziaływaniem 
krótkoterminowym, niejednokrotnie punktowym. Dlatego niezwykle istotne jest zrozumienie 
przesłanki, jaka przyświeca metodom opisu zależności procesów rozwojowych od 
intensywności inwestycji. Tym głównym celem jest umiejscowienie inwestycji w pewnym 
szerszym, demograficzno-gospodarczym kontekście. Poszukiwanie bezpośrednich zależności 
pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi jest niezwykle trudne, a często niemożliwe34, co 
bezpośredni wynika z opisanego powyżej odroczenia efektów, komplementarności inwestycji 
oraz wpływu koniunktury. Mając zatem na uwadze specyficzny charakter oddziaływań 
inwestycji drogowych należy mieć na uwadze, że brak mierzalnych efektów oddziaływań danej 
inwestycji nie musi oznaczać, że takie oddziaływania się nie pojawią. Zatem zaproponowane 
poniżej metody pomiaru mają na celu opisanie ogólnych zjawisk i tendencji zachodzących 
w skali międzyregionalnej, stanowią one istotne tło inwestycji i pozwalają ją umiejscowić 

                                                 
28 Na co wskazują przykłady budowy autostrad i dróg ekspresowych, jak również kompleksowe wyposażenie stref 
ekonomicznych w infrastrukturę.  
29 A.O Hirschmann, Strategie du developpement oconimique, Les sditions ouvricres, Paris 1964.  
30 G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (36) 2009, , s. 5-27, ISSN 
1509-4995 
31 Friedman J., The world city hypothesis, „Development and Change”, nr 17 (1) 1986. 
32 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
2012, s. 191, ISBN 978-83-7610-359-4. 
33 How Regions Grow. Trends and Analysis, OECD Publishing Paris 2009, ISBN 9789264039452. 
34 Zob. badania na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego: F. Palanza, Contribution of Major Road and 
Rail Infrastructure Projects to Regional Development, EIB, Luxembourg 1998 oraz B. Bélier, Evoluation of 10 
operations in the Telecommunications Sector in EU Member States, EIB, Luxembourg 1998. 
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w szerszym kontekście. Do pomiaru efektów bezpośrednich przewidziano badania terenowe, 
przedstawione w innej części opracowania.  

5.7.2. Metodyka pomiaru  
Dobór zmiennych statystycznych 
Dostępność danych, ich szczegółowość i sposób agregacji determinują podejście badawcze. 
Pod uwagę wzięto również koszt i czasochłonność pozyskania danych w relacji do 
potencjalnych efektów poznawczych. Głównym celem proponowanych w tym miejscu metod 
jest dostarczenie informacji o uwarunkowaniach demograficzno-gospodarczych w sposób 
metodycznie spójny i zapewniający porównywalność pomiędzy inwestycjami prowadzonymi 
na dowolnym obszarze kraju. Zaproponowana metoda ma charakter monitoringu otoczenia 
inwestycji.  
Pilotażowo przeprowadzono próbę pozyskania informacji z urzędów miast i gmin na temat 
wybranych danych. Przegląd pozyskanych danych wykazał, że informacje są niespójne, 
obarczone wieloma brakami i nieporównywalne. Podstawowym źródłem informacji, 
zapewniającym spójność metodyczną i porównywalność, okazał się Bank Danych Lokalnych 
GUS35 w układzie administracyjnym (gminy). Użyteczność informacji agregowanych na 
poziomie gminy i miast nie jest doskonała. Ocena oddziaływania społeczno-gospodarczego, 
dokonana dla konkretnej lokalizacji, faktycznie obejmuje oddziaływania wszystkich inwestycji 
realizowanych na tym obszarze. Mowa o inwestycjach potencjalnie wpływających na procesy 
demograficzno-gospodarcze. Zaliczają się tutaj zarówno działania i inwestycje 
infrastrukturalne, jak i miękkie. Przedstawione w tej części opracowania metody wpisują się 
jednak w komplementarny charakter oddziaływań i należy je traktować jako opis trendów 
i zjawisk towarzyszących inwestycji. Przedstawiona w tym miejscu propozycja pomiaru 
oddziaływań pośrednich stanowi uzupełnienie metod opartych na bezpośrednim pomiarze 
efektów inwestycji36: pomiaru ruchu oraz badaniach ankietowych.  
Bardzo ważnym oddziaływaniem infrastruktury drogowej są: zmiana atrakcyjności 
lokalizacyjnej, zwiększenie spójności terytorialnej, zmniejszenie odległości do rynków pracy. 
Oddziaływanie infrastruktury drogowej może również wpływać na sposób gospodarowania 
w przedsiębiorstwach poprzez optymalizację procesów logistycznych, relokację produkcji, 
dostępność do rynku pracy itd. Możliwe są zasadniczo trzy scenariusze37:  
 ekspansja poprzez lokowanie działalności na terenach, w przypadku których poprawiła się 

dostępność terytorialna, 
 zwiększenie efektywności działalności, bez relokacji i ekspansji, 
 relokacja, przesunięcie działalności na nowe tereny; zjawisko to prowadzi do ożywienia 

nowych obszarów kosztem dawnej lokalizacji. 
Najbardziej intuicyjnym miernikiem takich zmian jest liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
danym obszarze. Ewentualna relokacja ujawni się w całkowitej liczbie przedsiębiorstw 
                                                 
35 Objęte badaniem pilotażowym urzędy miast i gmin w większości przypadków przytaczały dane bezpośrednio 
z BDL lub inne dane, wysoce skorelowane ze zmiennymi prezentowanymi w GUS. 
36 Por. M. Q. Patton, Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu [w:] (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych 
metod oceny efektów, A. Haber, Z. Popis (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013. 
37 Por. S. Brathen, A. Hervik, Strait Crossing and Economic Development. Developing Economic Impact by Means 
of ex post Analyses, „Transport Policy” 1997, vol. 4, nr 4. 
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w podziale na klasy wielkości. W niniejszym badaniu miernikiem procesów lokacyjnych 
w sektorze przedsiębiorstw będą zmienne [3a] do [3d] (zob. tab. 5.3) w układzie 
administracyjnym.  
Infrastruktura drogowa ma również potencjalny wpływ na procesy migracyjne38. Lepsza 
dostępność geograficzna poszerza dostęp do rynku pracy, ułatwiając dojazdy. Poszerzenie 
dostępności komunikacyjnej dużych ośrodków miejskich sprzyja suburbanizacji z jednej 
strony, z drugiej sprzyja osiedlaniu się osób z obszarów peryferyjnych. W obydwu przypadkach 
ma to wpływ na stan ludności na obszarach objętych oddziaływaniem inwestycji. Zależności te 
dotyczą przede wszystkim osób w wieku produkcyjnym, dlatego za zmienną opisującą to 
zjawisko przyjęto stan ludności osób w wieku produkcyjnym [1]. Migracje rejestrowane, oparte 
na statystykach urzędów gmin, nie opisują w pełni zjawiska migracji czasowej. Istnieje bowiem 
również nierejestrowany ruch ludności, osób, które z różnych przyczyn nie widzą potrzeby 
rejestrowania się w miejscu zamieszkania. Miernikiem skali takich przepływów 
demograficznych w niniejszym badaniu jest zmienna [4] opisująca liczbę mieszkań oddanych 
do użytku. Dość powszechnie uważa się, że rynek deweloperski znacząco wpływa na 
kształtowanie popytu na usługi transportowe i infrastrukturę drogową. Taką zależność daje się 
obserwować przede wszystkim w obszarach funkcjonalnych dużych miast, lecz w ostatnich 
latach również w mniejszych miejscowościach. Uwzględnienie tej zmiennej w metodzie 
pomiaru pozwala dokonać oceny, czy inwestycja drogowa wpisuje się w rosnący popyt na 
infrastrukturę drogową39. 
Najważniejszą zmienną ujmowaną w badaniach nad wpływem infrastruktury komunikacyjnej 
na rozwój regionalny jest PKB. Zmienna ta jest w Polsce podawana dla województw, natomiast 
celem niniejszej analizy jest opisanie zjawisk w ujęciu możliwie szczegółowym: na poziomie 
gmin. W celu wskazania zmiennej wysoce skorelowanej z PKB na poziomie województw, 
dokonano kwerendy zmiennych BDL pod kątem ich współliniowości z PKB. W ocenie oparto 
się na współczynniku korelacji Spearmanna40, dane pochodziły z lat 2010–2016 i obejmowały 
wszystkie województwa. W wyniku przeprowadzonej analizy wyłoniono dwie zmienne 
wysoce skorelowane z PKB, jednocześnie pozwalające dokonać oceny na poziomie gmin: są 
to zmienne opisujące udział w podatkach budżetu państwa (w kwotach nominalnych) od osób 
fizycznych [2a] i od osób prawnych [2b], stanowiące dochody JST. Zagadnienie 
produktywności i gospodarowania w przedsiębiorstwach można, zgodnie z intuicją, powiązać 
z wysokością podatków, jakie wnoszą osoby prawne, w tym firmy. Im podmioty lepiej 
gospodarują, tym mają większe przychody, a co za tym idzie – płacą wyższe podatki. Tezę taką 
potwierdza wynik korelacji omawianych tutaj zmiennych z poziomem przychodów 
przedsiębiorstw oraz z wartością produkcji41 (zob. tab. 5.2). Analogiczne zależności można  
sformułować wobec osób płacących podatki: koniunktura gospodarcza przekłada się na 
wysokość ich zarobków. Zmienna ta opisuje zatem ogólną koniunkturę gospodarczą danej 
jednostki terytorialnej. Wobec bardzo wysokiej, istotnej statystycznie korelacji omawianych 

                                                 
38 Por. E. Sojka, Odległość geograficzna jako determinanta migracji: na przykładzie woj. śląskiego, „Wiadomości 
Statystyczne” LXII, 12 (679) 2017, s. 64-79. 
39 GUS (od roku 2018) prowadzi również analizę liczby pozwoleń na budowę mieszkań. Zmienna ta obecnie nie 
jest użyteczna, lecz w perspektywie kilku najbliższych lat może być uwzględniona w ocenie efektów inwestycji 
drogowych jako swoisty indeks wyprzedzający popyt na infrastrukturę.  
40 Współczynnik korelacji Pearsona nie jest odpowiedni, gdyż rozkłady omawianych tutaj zmiennych nie spełniają 
założeń tej metody. 
41 GUS BDL Rachunki Regionalne: dochody z działalności operacyjnej oraz produkcja globalna. 
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zmiennych, zarówno PKB, dochody firm, jak i wielkość produkcji globalnej mogą być 
zastąpione w metodzie zmienną [2a] i [2b]. 

 
Tabela 5.2.   Współczynnik Spearmana dla wybranych zmiennych statystycznych 

Współczynnik 
Spearmanna PKB nominalne 

Przychody 
przedsiębiorstw 
z działalności 
operacyjnej 

Produkcja 
globalna 

Dochody JST jako udział 
w podatkach od osób 

fizycznych 
0,990 0,965 0,988 

Dochody JST jako udział 
w podatkach od osób 

prawnych 
0,965 0,961 0,973 

Źródło: opracowanie własne 
 
Dość powszechnie postuluje się, że inwestycje komunikacyjne wpływają na rynek pracy 
i poziom bezrobocia. Takie oddziaływanie jest możliwe, pod warunkiem jednak występowania 
efektów mnożnikowych, bardzo trudnych do uchwycenia w analizie statystycznej. Jak 
wykazują badania42, takie zależności są widoczne zwłaszcza w sytuacji relatywnie wysokiej 
stopy bezrobocia. Jednak ów wpływ polega raczej na przesunięcia albo zwiększeniu 
„terytorialnej” dostępności miejsc pracy tam, gdzie są one generowane. Inwestycje drogowe 
jednak rzadko tworzą bezpośrednio miejsc pracy w danym systemie gospodarczym43. 
Bezrobocie w Polsce obecnie utrzymuje się blisko wartości bezrobocia strukturalnego, dlatego 
w ocenie oddziaływań nie została ujęta zmienna opisująca rynek pracy.  
  

                                                 
42 Ch. Hurst, Infrastructure and Growth, A literaturę review, „EIB Papers” 1994, nr 23.  
43 K. Button, Infrastructure, Investment, Endogenous Growth and Economic Convergence, „The Annales of 
Regional Science” 1998, nr 32 – mowa o miejscach pracy, które nie są związane bezpośrednio z realizacją 
inwestycji. 
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Tabela 5.3.   Zmienne w pomiarze oddziaływania inwestycji drogowych (układ 
administracyjny) 

Oznaczenie 
zmiennej 
w tekście 

Kategoria Grupa Podgrupa Wymiary 

[1] ludność stan ludności 

ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

(14 lat i mniej), 
produkcyjnym 

i poprodukcyjnym 
wg płci (wymiary: 

wiek; płeć) 

w wieku 
produkcyjnym: 15–59 
lat kobiety, 15–64 lata 

mężczyźni; ogółem 

[2a] 

finanse 
publiczne 

dochody 
budżetów gmin 

i miast na 
prawach 
powiatu 

dochody na jednego 
mieszkańca 

udziały w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
(podatek dochodowy 
od osób fizycznych) 

[2b] 

udziały w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
(podatek dochodowy 
od osób prawnych) 

[3a] podmioty 
gospodarki 
narodowej, 

przekształcenia 
własnościowe 
i strukturalne 

podmioty 
gospodarki 

narodowej – 
wskaźniki 

Podmioty wg klas 
wielkości na 10 tys. 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

0–9 
[3b] 10–49 
[3c] 50–249 

[3d] 250 i więcej 

[4] przemysł 
i budownictwo 

budownictwo 
mieszkaniowe 

mieszkania oddane 
do użytkowania 
w budynkach 
mieszkalnych 

i niemieszkalnych 

mieszkania w nowych 
budynkach 

mieszkalnych 
(oddanych do 

użytkowania w całości 
lub w poszczególnych 

częściach) 
i niemieszkalnych; 

ogółem 

Źródło: opracowanie własne 

5.7.3. Proponowane narzędzia 
Do pomiaru oddziaływań należy podejść z odpowiednią dozą krytyki: badania ekonometryczne 
wykazują zależność między wyposażeniem w infrastrukturę (w tym komunikacyjną) 
a efektywnością gospodarowania, jednak nie wykazano jak dotąd, co jest przesłanką, a co 
efektem takich oddziaływań. Jak wspomniano powyżej, danej inwestycji nie należy rozważać 
jako izolowanej inicjatywy. Raczej jest ona elementem szerokiego systemu infrastrukturalnego. 
Nie można również oczekiwać, że dwie takie same inwestycje, realizowane na różnych 
obszarach, przyniosą takie same efekty. System bowiem składa się z towarzyszących 
infrastrukturze usług, obostrzeń, regulacji i zasad dostępu, mających często fundamentalne 
znaczenie dla potencjalnych użytkowników infrastruktury. Ze względu na wielowymiarowość 
opisywanych tutaj zagadnień, należy zaproponowane mierniki traktować jako ocenę 
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wypadkowych oddziaływań inicjatyw komplementarnych oraz czynników endogenicznych 
obszaru.  
Wymóg porównywalności analiz, prowadzonych dla różnych lokalizacji, wymaga: 
Analizy dynamiki zjawisk 
Klasycznym podejściem w pomiarze oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych jest przyjęcie 
założenia, że realizowana inwestycja sprzyja zmianie: wyhamowaniu lub stymulacji pewnych 
procesów, które bez interwencji zachodziłyby w dotychczasowy sposób (ceteris paribus). 
Podstawowym narzędziem tego typu badań jest analiza szeregów czasowych przed i po 
zakończeniu projektów. Jednym z podstawowych instrumentów jest obserwacja dynamiki 
zjawisk, a w długim horyzoncie czasowym badań, również analiza trendów. Ze względu na 
krótkookresowy charakter ewaluacji inwestycji drogowych w tej części zaproponowana 
zostanie interpretacja dynamiki zjawisk.  
Doboru jednostek statystycznych 
Jednostką statystyczną w niniejszym opracowaniu jest gmina. Inwestycje drogowe, zarówno 
punktowe, jak i liniowe, swoim bezpośrednim oddziaływaniem zwykle dotyczą co najmniej 
kilku jednostek statystycznych. Zgodnie z założeniem, analizowane projekty są odpowiedzią 
na popyt, zaspokajają bowiem konkretny niedobór w skali lokalnej. Różnorodność inwestycji 
drogowych wymaga jednak odpowiedniego dobru jednostek do pomiaru: inaczej na otoczenie 
oddziaływać będzie obwodnica miasta, a inaczej odcinek drogi ekspresowej łączącej dwa 
miasta. Jednostki statystyczne są oczywiście częścią szerszego systemu gospodarczego, 
społecznego i administracyjnego, dlatego ocenę oddziaływań należy przeprowadzić 
w odpowiednio dobranych grupach jednostek. Taką grupę jednostek nazywać się będzie 
w opracowaniu układem terytorialnym. W niniejszym opracowaniu proponuje się dwa 
podejścia: 
 dla inwestycji punktowych: do pomiaru należy dobrać gminy (jednostki statystyczne) 

bezpośrednio sąsiadujące z obszarem, na którym została zrealizowana inwestycja (rys. 5.1), 
 dla inwestycji liniowych: do pomiaru należy dobrać gminy, na których położone są 

najbliższe zjazdy i węzły komunikacyjne w ciągu drogi, której dotyczy inwestycja 
(rys. 5.2). 

 
Rys. 5.1.   Dobór jednostek statystycznych dla inwestycji punktowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.2.   Dobór jednostek statystycznych dla inwestycji liniowych 

Źródło: opracowanie własne 
Proponowana metoda pomiaru nie uwzględnia oczywiście zmian, jakie zachodzą w obrębie 
dalszego sąsiedztwa inwestycji, jednak jest ona zgodna z klasycznym modelem rozwoju 
regionalnego w kontekście spójności komunikacyjnej: ewentualne zmiany dostrzegalne są 
w pierwszej kolejności w punktach węzłowych lub w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.  
Opis metody  
Niech T t , t , … , t , … , t  oznacza zmienną czasu, zbiór 𝑋 𝑥  będzie realizacją 
zmiennej losowej w roku t ∈ T a Κ 1,2, … , n  oznacza numery jednostek statystycznych. 
Przez 𝑡  oznaczono rok zakończenia inwestycji (m-ty rok obserwacji). Oznaczmy przez K ⊂ Κ 
zbiór indeksów odpowiadający pewnemu układowi terytorialnemu, właściwemu dla 
analizowanej inwestycji. Wówczas indeks dynamiki mierzony będzie dla zmiennych 
zagregowanych:  

𝑑
∑ 𝑥∈

∑ 𝑥∈
 

Indeks dynamiki odpowiada zmianie wartości zjawiska rok do roku. Indeks ten można 
przekształcić do wyrażenia pozwalającego na łatwą interpretację wyniku, opisuje ono 
procentową zmianę zmiennej rok do roku:  

𝐷 𝑑 1 ∗ 100% 
Zaproponowane w badaniu zmienne charakteryzują się niską lub relatywnie niską 
elastycznością na cykle koniunkturalne, jednak wskazane jest, aby roczne obserwacje dynamiki 
przedstawić w formie syntetycznej, wygładzonej. Dla okresu przedinwestycyjnego 
średnioroczna dynamika wynosi44:  

�̅� 𝑑
∈ ,…,

 

                                                 
44 Symbol Π oznacza iloczyn wartości. 
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dla okresu poinwestycyjnego wynosi natomiast: 

�̅� 𝑑
∈ ,…,

 

Jeżeli dla danej zmiennej otrzymujemy �̅� �̅�  to na danym obszarze daje się zaobserwować 
wzrost dynamiki zjawisk. W interpretacji powyższych danych istotny jest przedział, dla którego 
różnice można uznać za istotne. Na przykład dla zmiennej [1a] o istotnej zmianie można mówić 
w sytuacji, gdy różnica pomiędzy dynamikami wynosi minimum 0,01 (w przeliczeniu na 𝐷  
wynosi to 1%). W przeciwnym wypadku należy zmianę uznać za nieistotną i przyjąć wartość 
sprzed realizacji inwestycji. Zakres wnioskowania zostanie oszacowany dla każdej zmiennej 
osobno na podstawie 95% przedziału ufności dla średniej. Zaprezentowane wyniki i przykłady 
są oszacowane na podstawie pilotażowego pomiaru testowego, opracowanego na celowym 
wyborze lokalizacji. Autorom zależało, aby zilustrować mocne i słabe strony proponowanych 
metod, sposób ich interpretacji i porównania wyników. W wersji końcowej opracowania 
zostaną przedstawione wyniki dla realizacji konkretnych projektów drogowych. Zalecanym 
narzędziem interpretacji jest wykres radarowy. 
Zmienne ujęte w modelu są stymulantami rozwoju gospodarczego regionów. Dlatego ich 
wzrost należy upatrywać jako pozytywną przesłankę oddziaływania inwestycji 
komplementarnych na danym regionie. Przedstawiona powyżej analiza danych, na podstawie 
pomiaru dynamiki procesów, zakłada jednak względnie stałe warunki ekonomiczne. Jak 
wykazują przykłady empiryczne, zmiana cyklu koniunkturalnego może potencjalnie wpływać 
na pomiar dynamiki. Wpływ koniunktury jest szczególnie widoczny w odniesieniu do 
jednostek terytorialnych słabiej rozwiniętych, dla których inercja lokalnej gospodarki jest 
bardzo niska. W przypadku regionalnych biegunów wzrostu cykle koniunkturalne oddziałują 
z pewnym opóźnieniem, niejednokrotnie powodując jedynie korektę dynamiki, nie zaś zmiany 
jej znaku45. Istnieje zatem potrzeba zdefiniowania miernika w znacznym stopniu odpornego na 
cykle koniunkturalne, który nie uwzględnia trendów rozwojowych, a jednocześnie odnosi się 
do kondycji ekonomicznej szerokiego otoczenia inwestycji.  
Mierniki pozycyjne 
Rozwój demograficzno-gospodarczy danego układu terytorialnego ściśle zależy od rozwoju 
regionów, w których ten obszar się znajduje. Warunkiem rozwoju jest obecność biegunów 
wzrostu gospodarczego, które – oddziałując na wielu płaszczyznach – determinują rozwój 
swojego otoczenia46. W Polsce za bieguny wzrostu uznaje się miasta wojewódzkie47, 
traktowane jako aglomeracje. Obszar województwa będzie w niniejszym opracowaniu 
traktowany jako obszar referencyjny dla omawianych zjawisk48. 
                                                 
45 Takie mechanizmy obserwowano w roku 2008, gdy kryzys spowodował jedynie nieznaczne spowolnienie 
gospodarki w Polsce, ograniczenie akcji inwestycyjnej i rozwojowej przedsiębiorstw oraz krótkotrwały spadek 
konsumpcji. Kryzys oddziaływał intensywniej w województwach słabo rozwiniętych.  
46 Friedman J., 1986. 
47 Oczywiście oddziaływania biegunów wzrostu wykraczają poza ramy podziału administracyjnego, jednak 
właśnie taki układ wydaje się trafny choćby ze względu na realizację polityk regionalnych, strategie rozwoju 
w ujęciu regionalnym, podział środków, planowanie inwestycji itd. 
48 Problematyczne mogą być inwestycje lokowane na granicy województw lub transgraniczne. Zagadnienie doboru 
obszaru referencyjnego wymaga w tym przypadku dyskusji i precyzyjnego określenia obszaru referencyjnego. Ze 
względu na wymóg porównywalności pomiarów wskazane jest podejście zaproponowane w opracowaniu. 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 136 

Dobór jednostek statystycznych  
W proponowanej metodzie wymagane są dwa rodzaje jednostek statystycznych: układ 
terytorialny, o którym była mowa wcześniej (traktowany jako wirtualna jednostka statystyczna) 
oraz obszar referencyjny, którym w opracowaniu będzie zbiór wszystkich jednostek 
statystycznych (gmin) w kraju49. Ideą pomiaru jest określenie usytuowania wartości zmiennej 
losowej, oszacowanej dla układu, na rozkładzie zmiennej losowej, wyznaczonym dla 
wszystkich gmin. Każdy region, jako całość, charakteryzuje się określonym wzrostem. Ów 
wzrost generują poszczególne, niejednakowe jednostki statystyczne. Oczywiste jest, że dla 
danej cechy statystycznej można utworzyć ranking jednostek pod względem przypisanej im 
wartości cechy. Jeżeli założyć, że czynniki endogeniczne i egzogeniczne dla każdej jednostki 
są stałe i identyczne, to rozwój tych jednostek nie powinien znacząco zmieniać rozkładu, 
w szczególności rankingu jednostek. Jeżeli jednak w przypadku jakiejś jednostki zostanie 
wygenerowana stymulanta rozwojowa, to należy się spodziewać, że zyska ona przewagę 
konkurencyjną nad innymi, przez co będzie zyskiwała względem całej reszty50. Analogicznie: 
jeśli jakiś czynnik rozwojowy ustanie, to jednostka ta zacznie dystans tracić i będzie spadać 
w rankingu. Jeżeli pozycja układu terytorialnego w okresie poinwestycyjnym zmieni się 
względem okresu przedinwestycyjnego, to można wnioskować, że zaistniały okoliczności 
sprzyjające wzrostowi konkurencyjności.  
 
Opis metody 

Niech X x ,
..

x , , x , , … , x ,  oznacza realizację j-tej zmiennej losowej w okresie t. 
Przez X x ,

..
 oznaczymy zbiór unormowanych obserwacji zmiennej zgodnie ze 

wzorem:  

𝑥 , 𝑥 ,

𝑚𝑎𝑥 𝑋
 

Proces normowania jest zatem dokonany dla każdej zmiennej na zbiorze wyznaczonym dla 
konkretnego roku. Normowanie powoduje, że każda z unormowanych zmiennych przyjmuje 
wartość maksymalnie jeden, zachowując jednak położenie wartości najmniejszych, przy czym 
normowanie zmiennych w czasie powoduje niweluje wyraźne trendy i zmiany dyspersji 
rozkładów w czasie (rys. 5.3). Jest to efekt pożądany z punktu widzenia niniejszej metody.  
  

                                                 
49 Na etapie pomiarów testowych rozważano również, by przyjąć jako jednostkę referencyjną obszar 
województwa. Takie podejście jednak prowadzi do niejednoznaczności pomiaru w przypadku inwestycji 
lokowanych na granicy województw. Wymóg porównywalności pomiarów implikuje wybór obszaru całego kraju 
jako referencyjnego. 
50 Taylor P., 2004, World City Network. A Global Urban Analysis, London−New York: Routledge 
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Rys. 5.3.   Wpływ normowania na kształt rozkładu danych; wykres ramka-wąsy. Po lewej 
zmienna w dwóch przedziałach czasowych przed normowaniem, po prawej po unormowaniu 

Źródło: opracowanie własne 

Niech K oznacza zbiór indeksów jednostek danego układu terytorialnego. Dla zmiennych [1], 
[3 a,b,c,d] oraz [4], wyznaczamy sumaryczną wartość zmiennej w tym układzie:  

𝑥 , 𝑥 ,

∈

 

Dla zmiennych [2a] i [2b] obliczamy przeciętną wartość wskaźnika na terenie układu 
terytorialnego:  

𝑥 , 1
|𝐾|

𝑥 ,

∈

 

następnie określamy pozycję nowej obserwacji na tle całej próby dla zmiennej j i okresu t: 𝜌 , . 
Miernik ten nazwijmy oceną rangi. Jeżeli 𝜌 ,  𝜌 , , to obserwujemy przesunięcie układu 
terytorialnego w rankingu jednostek statystycznych co sugeruje, że zaistniały warunki 
sprzyjające rozwojowi tego obszaru. Zaletą miernika jest to, że jest jednoznaczny 
w interpretacji. Jego stosowanie nie wymaga szacowania precyzji wnioskowania (istotności 
różnic pomiędzy wartościami), charakterystycznej dla pomiaru dynamiki. Jego cechą jest to, że 
jest on mało wrażliwy na subtelne zmiany wartości oraz pojawiające się trendy, mogące 
świadczyć o pojawieniu się efektów w dalszym horyzoncie czasowym, nie wpływa nań 
znacząco koniunktura oraz trendy rynkowe. Ilustruje on pozycję mikroregionu na tle jego 
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szerokiego otoczenia51. Stosując powyższą metodę, należy wziąć pod uwagę, że dla nielicznych 
jednostek statystycznych nie wykaże on żadnej zmiany, niezależnie od jakiegokolwiek wpływu 
czynników egzo- i endogenicznych. Dotyczy to zwykle biegunów wzrostu regionalnego, czyli 
(w Polsce) niektórych miast wojewódzkich. Są to obszary, które w przypadku omawianych 
tutaj zmiennych, zawsze zajmują pozycję lidera na skalę kraju, a statystycznie stanowią one 
obserwacje nietypowe lub ekstremalne52. Dlatego zaproponowana powyżej metoda wymaga 
uzupełnienia. Punktem wyjścia do skonstruowania poniższej jest założenie, że jednostka 
statystyczna zmienia swoje położenie względem pewnej reprezentatywnej grupy jednostek, 
charakteryzujących cały rozkład statystyczny. Najbardziej odpowiednimi miarami położenia 
wydają się kwartyle rozkładu, a w szczególności mediana53. Oznaczmy zatem przez 𝑀𝑒 ,  
medianę unormowanej zmiennej j w roku t. Poprzez ocenę pozycji wartości wyznaczonej dla 
analizowanego układu geograficznego „s” rozumieć będziemy wyrażenie: 

𝛿 , 𝑥 ,

𝑀𝑒 ,
 

Jeżeli wartość miernika 𝛿 ,  jest bliska jeden, to pozycja analizowanego układu jest bliska 
położeniu mediany w populacji. Wartości wyższe niż jeden oznaczają, że układ znajduje się po 
prawej stronie mediany, zatem zajmuje wyższe pozycje w rankingu, jeśli mniejsza niż jeden – 
niże pozycje w rankingu. Wskaźnik ten pozwala również na porównania obserwacji 
dokonanych w kolejnych latach.  

Jeżeli 𝛿 , 𝛿 , , to oznacza, że dla układu terytorialnego poprawia się sytuacja rok do roku 
w przypadku danej zmiennej. Możliwe są także porównania pomiędzy zmiennymi: 𝛿 , 𝛿 ,  
oznacza bez wątpienia, że układ terytorialny ma wyższą rangę w przypadku zmiennej j niż 
w przypadku zmiennej i. Zaproponowany miernik pozwala skonstruować metodę opisującą 
położenie obserwacji na tle typowych jednostek w rozkładach niesymetrycznych, z jakimi 
mamy tutaj do czynienia. Pozwala również wnioskować odnośnie do centrów rozwoju: zmiana 
położenia względem mediany (czyli typowego otoczenia) jest wyrażona zmianą wskaźnika. 
Liczby 𝛿 ,  należy traktować jako wartości pewnego szeregu czasowego dla zmiennej j. W celu 
interpretacji zmian należy oszacować wartość indeksu dynamiki oraz średniorocznej dynamiki 
zmian zgodnie ze wzorami podanymi w niniejszym rozdziale, w Opisie metody. Tak 
zmodyfikowane dane można poddać interpretacji, posługując się na przykład wykresem 
radarowym.  
  

                                                 
51 Takie podejście metodyczne jest powszechnie stosowane w pomiarze takich właściwości jak poziom rozwoju, 
poziom innowacyjności, poziom koncentracji potencjału, czyli miar zmierzających nie do obiektywnej oceny 
wartości pewnej cechy, lecz odniesienia jednostki do jej otoczenia. Por np. Regional Innovation Scoreboard 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl [dostęp 10 marca 2019]. 
52 M Nadolny, Ocena poziomu koncentracji potencjału rozwojowego regionów w Polsce. Pomiar, klasyfikacja i 
ocena wpływu. Rozwój Lokalny i Regionalny, Teorie i Zastosowania, „Studia KPZK PAN”, tom. CLXXXIV, 
Warszawa 2018, s. 166-182 
53 W wielu opracowaniach za miarę przyjmuje się wartość średnią. Ze względu jednak na jej dużą podatność na 
wartości ekstremalne, nie jest ona odpowiednia w niniejszej analizie.  
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Rys. 5.4.   Wykres radarowy jako sposób interpretacji wartości indeksów średniorocznych 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 5.4 przedstawia wartości indeksów średniorocznych �̅� , �̅�  dla każdej 
z zaproponowanych zmiennych. W przypadku liczby podmiotów gospodarczych, w klasach 
wielkości innych niż 0-9 pracowników, nie ujawniają się żadne istotne zmiany. Pomiar 
dynamik w okresie przed inwestycją wyznacza pewne pole. Jego ekspansja w danym kierunku 
oznacza, że zmienna określająca ten wymiar pola zwiększa swoją wartość w okresie 
poinwestycyjnym; zmniejszenie pola oznacza, że zmienna zmniejszyła wartość. Takie zjawisko 
można zaobserwować w przypadku liczby podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, 
natomiast spadek uwidacznia się w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 
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7. Załączniki 

7.1. Studium wykonalności przyjętej metody analizy 

7.1.1. Analiza techniczna 
W celu uzyskania miarodajnych wyników badania ex post realizacji projektów w ramach III 
i IV osi POIiŚ 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach, 
wymagane jest zastosowanie metodyki, która w pierwszej fazie zdefiniuje skuteczność 
interwencji, a w drugiej określi, co powoduje, że interwencja działa. Sformułowanie 
użytecznych wniosków i rekomendacji w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych 
wymaga zarówno precyzyjnego i wiarygodnego pomiaru zakresu oddziaływania interwencji, 
jak również wyjaśnienia jego mechanizmów. 
Dokonanie ewaluacji projektów drogowych poprzedza analiza następujących dokumentów:  
a) dokumentów programowych, w tym zapisów Umowy partnerskiej dotyczącej szczegółów 

realizacji POIiŚ 2014–2020, 
b) szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014–2020, wytycznych programowych, 

kryteriów wyboru projektów, regulacji dotyczących zdefiniowanych sposobów osiągnięcia 
celów programu, 

c) listy projektów zrealizowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014–2020, 
d) dokumentacji projektowej związanej z realizacją wybranych inwestycji w zakresie 

transportu, w tym szczegółowa analiza kosztów i korzyści ex post na wybranej próbie 
projektów. 

Analiza wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem 
w miastach, w niniejszym opracowaniu podzielona jest na 14 zagadnień (pytań badawczych). 
Zagadnienia te pogrupowano tematycznie: 
1. kwestie związane z modelowaniem ruchu, w tym przepustowością inwestycji i skróceniem 

czasu podróży oraz oddziaływaniem na dostępność komunikacyjną miasta:  
 wpływ inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu, 
 wpływ inwestycji drogowej na rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na 

zmianę przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego, 
 wpływ inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast, 
 obszar oddziaływania inwestycji drogowej, 
2. problemy związane z oddziaływaniem inwestycji na kwestie społeczne i zrównoważonego 

rozwoju, w tym związane z dostępnością miasta w warunkach zmieniającej się struktury 
demograficznej społeczeństwa: 

 wpływ inwestycji drogowej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
zwiększenie mobilności osób z niepełnosprawnością i ubogich, 

 wpływ inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast, 
 wpływ inwestycji drogowej na zrównoważony rozwój, 
3. zagadnienia odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
 wpływ inwestycji drogowej na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
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 wpływ inwestycji drogowej na zmianę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 
w mieście, 

4. tematy związane z kwestiami ekonomicznymi i rozwoju gospodarczego, w tym 
z oddziaływaniem inwestycji na rozwój regionalny: 

 wpływ ekonomiczny inwestycji drogowej na koszty ruchu, 
 wpływ inwestycji drogowej na aktywność gospodarczą w jej bliskim otoczeniu, 
 stopnień wykorzystania podczas realizacji inwestycji mechanizmu PPP, 
 zmiany w produktywności jednostek gospodarczych działających w pobliżu nowej 

inwestycji drogowej, 
5. zagadnienia odnoszące się do procesów rozwoju miast (procesy urbanizacyjne): 
 wpływ inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast 
 obszar oddziaływania inwestycji drogowej, 
 wpływ inwestycji drogowej na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu 

transportowego, 
 wpływ inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne zachodzące na terenie 

miasta. 
W każdym z zagadnień badawczych zidentyfikowane są cele oraz podporządkowane im 
narzędzia badawcze. Do każdego pytania dowiązany jest opis realizacji metod i technik 
badawczych, w tym podejścia analitycznego oraz projekty narzędzi badawczych. Ponadto 
wskazane są również źródła danych: baz danych i raportów, które będą podstawą 
do przeprowadzenia ewaluacji ex post.  
Badania ankietowe 
W badaniu ex post powinny być wykorzystane odpowiedzi pozyskane z wywiadów metodą 
PAPI, prowadzonych wśród użytkowników samochodów prywatnych i służbowych oraz 
przedsiębiorców transportowych obsługujących lokalne rynki czy też mających swą siedzibę 
w bezpośredniej bliskości analizowanej infrastruktury. W tym celu zostały opracowane 
kwestionariusze ankiet.  
Dobór respondentów powinien być pochodną listy projektów przeznaczonych do analizy (jak 
pisano powyżej – ok. 20% projektów zrealizowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014–2020) 
i w konsekwencji – zasięgu terytorialnego badań.  
Ankietowanie powinno być przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę ankieterską 
o ogólnopolskim zasięgu – ze względu na rekomendowaną w niniejszym opracowaniu metodę 
PAPI (fizyczny udział ankietera w rozmowie z respondentem) wymagane jest posiadanie siatki 
ankieterów doświadczonych w terenie (min. 6 mies., min. 50 wywiadów PAPI) . Dane zebrane 
tą metodą będą wykorzystane w odpowiedzi na większość pytań badawczych.  
Modelowanie ruchu 
Wszystkie modele ruchu wykorzystane do ewaluacji projektów III i IV osi priorytetowej POIiŚ 
2014–2020 powinny być skalibrowane za pomocą wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 
(założono, że będą dostępne w terminie planowanego badania ex post) – zarówno dane 
z poszczególnych punktów pomiarowych (surowych), jak i wyniki naukowe badania. 
Dane pochodzące z GPR 2020 powinny być uzupełnione o badanie ruchu na nowo powstałej 
infrastrukturze, szczególnie w węzłach, które nie zostały objęte badaniem GPR 2020 (m.in. ze 
względu na ich późniejsze niż realizacja badania GPR 2020 oddanie do użytkowania). 
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Rzeczywiste dane pomiarowe (zarówno z GPR 2020, jak i pochodzące z pomiarów 
realizowanych w ramach badania ex post) powinny być odniesione do wartości wynikających 
ze studiów wykonalności projektów drogowych. 
Aby analiza była pełniejsza, zaleca się użycie innej metody i narzędzi badawczych (triangulacja 
metod). Ważnym elementem powinny być pomiary ruchu przy wykorzystaniu telematycznych 
urządzeń mobilnych, jak również analiza dostępnych źródeł danych o ruchu pozyskanych 
z automatycznych punktów oraz odcinków pomiarowych realizowanych w trybach 
autonomicznych, ciągłych, które mogą dostarczyć informacje zarówno o klasach pojazdów 
(podział na osobowe, ciężarowe itd.), jak i rodzaju ruchu (lokalny, tranzytowy). 
Zewnętrzne źródła danych 
Zaplanowane metody i narzędzia badawcze mają wskazaną listę źródeł wtórnych do 
wykorzystania. Do głównych należą: bazy danych w Centrach Zarządzania Ruchem 
Drogowym w miastach oraz Krajowym Punkcie Dostępowym (GDDKiA), baza danych o 
komputerowych modelach ruchu w skali aglomeracyjnej, miasta, krajowy model ruchu, bazy 
GUS (szczególnie Bank Danych Lokalnych), bazy danych o obiektach powstałych na 
analizowanym terenie od czasu rozpoczęcia inwestycji drogowej, bazy danych 
o przekształceniach funkcjonalnych obiektów budowlanych, miejski rejestr wydanych decyzji 
inwestycyjnych.  
Ze względu na niezamkniętą listę projektów zrealizowanych w ramach III i IV osi priorytetowej 
POIiŚ 2014–2020, podlegających późniejszej ewaluacji, oraz długi horyzont czasowy 
pomiędzy przeprowadzeniem pilotażu (pierwsza połowa 2019 r.) a planowaną realizacją 
badania ex post (lata 2022–2023), wymagana jest aktualizacja listy źródeł wtórnych 
bezpośrednio przez realizacją badania ex post. 
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Harmonogram prac badawczych przedstawia się następująco:
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7.1.2. Analiza organizacyjna 
Celem analizy organizacyjnej jest wskazanie oczekiwanego doświadczenia, potencjału 
technicznego oraz zasobów kadrowych Wykonawcy, który będzie realizował badanie według 
opracowanej metodologii (konieczne wskazanie obszarów, które mogą być realizowane przez 
Zamawiającego – ewaluacja realizowana w modelu hybrydowym). 
Ustalając schemat organizacyjny badania należy w pierwszej kolejności przyjąć podstawowe 
założenie, iż badanie powinno zostać przeprowadzone w formie hybrydowej – zarówno przez 
zespół ekspertów wewnętrznych CUPT, jak i przez zespół ekspertów zewnętrznych.  
Zespół badawczy ekspertów zewnętrznych powinien mieć w swym składzie osobę zajmującą 
się tematyką prowadzenia badań ewaluacyjnych oddziaływania interwencji publicznych 
realizowanych w ramach programów krajowych lub regionalnych. Z uwagi na wieloaspektowy 
charakter badania, w skład zespołu badawczego powinien wchodzić kierownik naukowy 
badania (posiadający stopień naukowy) oraz dodatkowo koordynator merytoryczny badania. 
Kierownik naukowy jest odpowiedzialny za wysoki poziom naukowy pracy. Natomiast 
zadaniem koordynatora jest zapewnienie współpracy poszczególnych członków zespołu oraz 
nadzór nad realizacją prac, w tym podwykonawców. Ponadto zespół powinno zasilać jeszcze 
minimum sześć osób o określonych kompetencjach i doświadczeniu w zakresie prowadzania 
badań ewaluacyjnych. 
Realizacja badania ewaluacyjnego osi III i IV POIiŚ 2014–2020 wymagać będzie organizacji 
dużego zespołu badawczego o zróżnicowanych doświadczeniach i umiejętnościach. Potrzebne 
będzie też odpowiednie – zarówno w zakresie sprzętowym, jak i oprogramowania – zaplecze 
techniczne. W celu ustrukturyzowania opisu posłużono się podziałem pytań badawczych na 
klastry tematyczne. 
Wymagania w zakresie doświadczenia wykonawcy 
 
1. Zagadnienia związane z modelowaniem ruchu, w tym przepustowością inwestycji 

i skróceniem czasu podróży oraz oddziaływaniem na dostępność komunikacyjną miasta. 
Realizacja zakresu rzeczowego prac związanych z modelowaniem ruchu wymagać będzie 
doświadczenia w zakresie modelowania ruchu. Ponieważ oprogramowanie do modelowania 
jest stosunkowo trudne w obsłudze, ponadto modele ruchu mają być ręcznie strojone 
(z wykorzystaniem rzeczywistego natężenia ruchu generowanego przez analizowaną 
inwestycję), wymagane powinno być doświadczenie w realizacji co najmniej trzech modeli 
ruchu. Powinno ono szczególnie obejmować modelowanie sieciowe jako używane do 
modelowania ruchu w obszarach mocno zurbanizowanych i trudniejszych do wykonania. 
 
2. Kwestie oddziaływania inwestycji na kwestie społeczne i zrównoważonego rozwoju, w tym 

związane z dostępnością miasta w warunkach zmieniającej się struktury demograficznej 
społeczeństwa. 

Realizacja zakresu rzeczowego prac wymagać będzie doświadczenia w zakresie analizy 
dostępności komunikacyjnej obszarów, kształtowania miejskiej polityki transportu 
zrównoważonego oraz zjawisk społecznych, w tym wpływu realizacji inwestycji drogowej na 
niektóre grupy interesariuszy. 
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3. Problemy odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Realizacja zakresu rzeczowego prac wymagać będzie doświadczenia w zakresie metodyki 
badań bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umiejętności posługiwania się bazami danych 
związanych z wypadkami drogowymi. 
 
4. Sprawy związane z kwestiami ekonomicznymi i rozwojem gospodarczym, w tym 

z oddziaływaniem inwestycji na rozwój regionalny. 
Realizacja zakresu rzeczowego prac wymagać będzie doświadczenia w zakresie modeli 
Analizy Kosztów i Korzyści (AKK) stosowanych do estymacji efektywności ekonomicznej 
projektów drogowych – wymagana znajomość metodyki obowiązującej na dzień sporządzenia 
studium wykonalności dla analizowanej inwestycji54, 55. Ponadto niezbędne jest wykazanie się 
doświadczeniem w zakresie oceny wpływu inwestycji drogowej na rozwój działalności 
gospodarczej w strefie jej oddziaływania. 
 
5. Zagadnienia odnoszące się do procesów rozwoju miast (procesy urbanizacyjne). 
Realizacja zakresu rzeczowego prac wymagać będzie doświadczenia w dziedzinie wpływu 
inwestycji drogowej na poprawę dostępności komunikacyjnej miast, ustalania obszaru 
oddziaływania inwestycji drogowej, wpływu inwestycji drogowej na tworzenie 
zintegrowanego miejskiego systemu transportowego oraz wpływu inwestycji drogowej 
na przestrzenne procesy urbanizacyjne zachodzące na terenie miasta. 
Wymagania w zakresie potencjału technicznego 
Badanie empiryczne w terenie, dostarczające danych na temat ruchu drogowego i jego 
struktury, wymagać będzie odpowiedniej ilości sprzętu rejestrującego, pozwalającego na 
klasyfikację pojazdów wg rodzajów oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Należy przyjąć, 
że jednym kompletem badawczym można obsłużyć cztery punkty pomiarowe w miesiącu, co – 
po określeniu zakresu badania ewaluacyjnego – można przeliczyć na wymaganą liczbę 
kompletów narzędzi pomiarowych. 
Wymagane jest dysponowanie odpowiednim oprogramowaniem do modelowania ruchu 
drogowego oraz prowadzenia badań efektywności i sieciowego prognozowania rozkładu ruchu. 
Wymagane jest także dysponowanie odpowiednim oprogramowaniem do analiz statystycznych 
(typu SPSS, Statistica). 
Wymagania w zakresie zasobów kadrowych wykonawcy 
Należy przyjąć, że bez względu na rozmiar badania ewaluacyjnego III i IV osi POIiŚ 
2014–2020, trzon zespołu badawczego powinien składać się z minimum 8 osób posiadających 
co najmniej 3-letnie doświadczenie dziedzinowe w zakresie: 
1. modelowania i analiz ruchu drogowego, 
2. zrównoważonego transportu,  
3. bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
4. analizy modeli AKK stosowanych w obliczaniu efektywności projektów drogowych, 
                                                 
54 Niebieska księga – Infrastruktura drogowa, JASPERS 2015. 
55. Niebieska Księga – Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (Blue Book – Public 
Transport in cities, agglomerations, regions, JASPERS 2015. 
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5. wpływu inwestycji infrastrukturalnych na rozwój regionalny, 
6. wpływu inwestycji infrastrukturalnych na kwestie środowiskowe, 
7. badań zagadnień społecznych,  
8. urbanistyki. 
Sugerowane obszary, które mogą być realizowane przez Zamawiającego 
Biorąc pod uwagę dorobek CUPT w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych, można wskazać 
obszary (szczególnie te dotyczące syntezy badań cząstkowych), które CUPT mógłby 
realizować na podstawie danych zebranych i przetworzonych przez wykonawcę. Do obszarów 
tych należą: 
 analiza skuteczności, efektywności, spójności i komplementarności projektów 

transportowych, 
 analiza wyników dotyczących wpływu inwestycji na poprawę płynności i bezpieczeństwa 

ruchu, 
 analiza dostępności miast na poziomie regionalnym i krajowym, 
 ewaluacja wpływu POIiŚ w ujęciu regionalnym i krajowym. 

7.1.3. Analiza ryzyk 
Ryzyka w projekcie badawczym stanowią wszystkie potencjalne wydarzenia oraz sytuacje 
związane z negatywnym wpływem na całościowe powodzenie projektu lub na pojedynce 
wyniki projektu, które z kolei mogą powodować nowe nieprzewidziane sytuacje związane z 
projektem. Instytut Badawczy Dróg i Mostów posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji 
projektów badawczych oraz zarządzaniem ryzykiem z nim związanych. W ramach 
wypracowanych doświadczeń i dobrych praktyk Instytut stosuje rozwiązania z obszaru 
zarządzania i analizy ryzykiem w celu ich minimalizacji. 
W ramach zarządzania ryzykiem w projektach badawczych realizowanych w Instytucie stosuje 
się rozpoznawanie i radzenie z zagrożeniami powstającymi z potencjalnych niebezpieczeństw 
i barier w projekcie. Takie podejście przyczynia się do osiągania możliwe najlepszego poziomu 
celów projektu w zakresie wyników, terminów oraz kosztów poprzez redukcję lub eliminację 
potencjalnych błędów. Sposób zarzadzania ryzykiem w projektach badawczych oraz jego 
minimalizacji w projektach realizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a także 
planowanym projekcie ewaluacyjnym jest oparty na metodyce Project Management Institute 
(PMI), obejmującym planowanie zarządzania ryzykiem, rozpoznawanie ryzyk, 
przeprowadzenie jakościowej oraz ilościowej analizy ryzyk, a także monitorowanie i kontrolę 
ryzyk. 
Stosowana analiza ryzyka obejmuje jego identyfikację i ocenę oraz opracowanie odpowiednich 
działań w celu zredukowania ryzyk w projekcie. W zależności od rodzaju ryzyka istnieje kilka 
sposobów jego redukcji np. poprzez eliminację, łagodzenie, ubezpieczenie, przeniesienie lub 
akceptację. Analiza i zarządzanie ryzykiem zaczyna się już na etapie wstępnym projektu i jest 
prowadzona nieprzerwanie przez cały czas trwania projektu. Analiza ryzyka jest prowadzona 
przede wszystkim przez koordynatora projektu , ale również przy współudziale 
doświadczonych osób realizujących projekt. Wszystkie osoby w projekcie podejmujące 
decyzje na różnych poziomach biorą udział w bieżącej identyfikacji  i monitorowaniu ryzyk. 
Projekty badawcze i badania terenowe ze względu na swoją specyfikę i złożoność 
występujących w nich elementów są szczególnymi ryzykami. Każdy projekt charakteryzuje 
szczególne potencjalne ryzyko, zgodne z jego charakterem i celami. Opisywany projekt pt. 
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”Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach – 
etap I – opracowanie metodyki i narzędzi badawczych na potrzeby badania ewaluacyjnego oraz 
przeprowadzenie pilotażu” obejmuje ponadto szereg zadań badawczych, dla których 
zidentyfikowano potencjalne zagrożenia oraz wskazano działania zapobiegawcze.  
 

 Zagadnienia badawcze związane z modelowaniem ruchu obejmują następujące 
kwestie: 

 Wpływ inwestycji drogowej na skrócenie czasu przejazdu na poziomie 
miasta/regionu/kraju. 

 Wpływ inwestycji drogowej na rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na 
zmianę przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego. 

 Wpływ inwestycji drogowej na rozbudowę sieci transportowej i płynność ruchu oraz na 
zmianę przepustowości w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego. 

 Wpływ inwestycji drogowej na poprawę dostępności  komunikacyjnej miast. 
Przyjęte mierniki: 
W oparciu o jednolity wzorzec i model ruchu zostaną opracowane następujące mierniki zmian: 
 Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci objętej inwestycji drogowej. 
 Koszt pasażerokilometra. 
 Praca przewozowa. 
 Zanieczyszczenia komunikacyjne pyłowe i gazowe. 
 Definicja obszaru oddziaływania. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości mierników należy określić jako mało 
prawdopodobne. Potencjalne ryzyka są powiązane i zależne od skali obszaru objętego 
badaniami modelowymi, jakością modelu, ilością inwestycji planowanych do implementacji 
w ramach modelu oraz faktycznie zrealizowanych wg wieloletniego planu inwestycyjnego, 
zbiorów dostępnych danych pomiarowych pozyskiwanych w sposób automatyczny, ciągły 
generowanych przy wykorzystaniu technologii ITS. Danych pomiarowych opartych na 
bezpośrednich badaniach ankietowych. Sposobu zarządzania modelem komputerowym. Jednak 
przy założeniu, iż będzie następował ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji 
procesów pozyskiwania danych i ich implementacji w ramach komputerowego modelu ruchu 
ryzyko nieprawidłowości będzie niwelowane. 
 

 Wpływ ekonomiczny inwestycji drogowej na koszty ruchu (w tym efekt netto) 
Przyjęte mierniki: 
Wyniki analizy kosztów korzyści (AKK): dla konkretnej inwestycji infrastrukturalnej 
obejmujące następujące parametry. 
 kosztów społecznych eksploatacji,  
 kosztów czasu podróżowania,  
 kosztów wypadków oraz  
 kosztów emisji czynników środowiskowych. 
Jedynym potencjalnym ryzykiem zidetyfikowanym dla powyższego zagadnienia badawczego 
jest brak wystarczających danych do przeprowadzenia AKK. Prawdopodobieństow 
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wystapienia ryzyka szacujemy jednakże na bardzo niskie, wszelkie ewentualne braki w danych 
mogą zostać uzupełnione w trakcie rekalizacji projektu. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez 
zwiększenie mobilności osób z niepełnosprawnościami i ubogich 

Przyjęte mierniki: 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na wykluczenie komunikacyjne 
wykorzystuje jako główne narzędzie badawcze ankietowanie osób mieszkających w rejonie 
analizowanego odcinka sieci drogowej. Wobec stwierdzenia podczas przeprowadzonego 
pilotażu trudności w pozyskiwaniu potrzebnych danych z urzędów miejskich i organizacji 
pozarządowych, głównym miernikiem oceny efektu są wyniki prowadzonego w ramach 
ewaluacji ankietowania, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób starszych 
i z niepełnosprawnościami. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić na poziomie średnim. 
W przypadku braku możliwości uzyskania od służb miejskich i organizacji pozarządowych 
danych odnośnie stopnia zaspokojenia przez inwestycję drogową potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, należy wykorzystać opinie zainteresowanych uzyskane w wyniku 
przeprowadzonego badania ankietowego. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na tworzenie zintegrowanego miejskiego systemu 
transportowego 

Przyjęte mierniki: 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na rozwój zintegrowanego miejskiego 
transportu zrównoważonego wykorzystuje jako główne narzędzie badawcze wyniki 
Kompleksowego Badania Ruchu i okresowe pomiary zmian zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców. Podstawowym miernikiem efektu są zmiany zachodzące w podziale zadań 
przewozowych na terenie miasta, z uwzględnieniem: miejskiego transportu zbiorowego, 
samochodu osobowego, pieszych i rowerzystów. Dodatkowo uwzględnia się, wynikające 
z przeprowadzonego ankietowania, odczucia użytkowników inwestycji. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako stosunkowo małe. 
W przypadku braku danych z Kompleksowego Badania Ruchu, należy wykorzystać okresowe 
analizy zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanizacyjne zachodzące na 
terenie miasta 

Przyjęte mierniki: 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na przestrzenne procesy urbanistyczne 
wykorzystuje jako główne narzędzie badawcze ewidencję obiektów budowlanych. 
Podstawowym miernikiem efektu jest procentowy przyrost terenów zainwestowanych. 
W miarę możliwości dane te należy uzupełnić o zmiany w strukturze funkcjonalnej 
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wykorzystania powierzchni użytkowej obiektów budowlanych. Uzyskanie powyższych 
informacji ułatwia wykorzystanie zdjęć lotniczych w formacie fotoplanów ukośnych. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić na poziomie średnim. 
W przypadku braku możliwości uzyskania danych odnośnie wielości i sposobu wykorzystania 
nowych i modernizowanych obiektów budowlanych, można ograniczyć się do przyrostu 
terenów zainwestowanych w rejonie nowej inwestycji drogowej. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na zrównoważony rozwój 
Metodyka ewaluacji wpływu inwestycji drogowej na zrónowazony rozwój w aspekcie 
środowiskowym wykorzystuje jako narzędzie badawcze dane z miejskich stacji pomiarowych. 
Miernikiem wpływu inwestycji drogowej na środowisko miejskie są stężenia wszystkich 
głównych szkodliwych czynników rejestrowanych przez stacje pomiarowe powietrza GIOŚ 
oraz zlecane przez miasta do opracowania mapy hałasu. Dodatkowo uwzględnia się, 
wynikające z przeprowadzonego ankietowania, odczucia użytkowników inwestycji. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości wykorzystywanych w trakcie ewaluacji ex post 
mierników efektu realizacji inwestycji drogowej należy określić jako stosunkowo małe. 
W przypadku zbytniego oddalenia od analizowanego odcinka sieci drogowej stacji pomiarowej 
GIOŚ, w celu uzyskania danych środowiskowych można wykorzystać mobilną stację 
pomiarową. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego 

Przyjęte mierniki: 
 wskaźnik (WZ100) liczby zabitych (LZ) na 100 wypadków, (LW – liczba wypadków), 
 wskaźnik (WR100) liczby rannych na 100 wypadków, (LR – liczba rannych), 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości mierników: Stosunkowo małe, ale wymagające 
chęci współpracy Policji oraz organów zarządzających drogą w zakresie pozyskiwania danych 
o zdarzeniach drogowych i ich ofiarach. Istotnym elementem redukującym ryzyko w tym 
zakresie jest doświadczenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów we współpracy z wyżej 
wymienionymi organami. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na zmianę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
w mieście 

Przyjęte mierniki: 
 wskaźnik (WW) liczby wypadków (LW) na 100 tys. mieszkańców, 
 wskaźnik (WZ) liczby zabitych (LZ) na 100 tys. mieszkańców,  
 wskaźnik (WR) liczby  rannych (LR) na 100 tys. mieszkańców, 
 wskaźnik (WZ100) liczby zabitych (LZ) na 100 wypadków,  
 wskaźnik (WR100) liczby rannych na 100 wypadków. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości mierników szacujemy na  niskim poziomie.  
Realizacja zadań z powyższego obszaru badawczego wymaga współpracy Policji oraz organów 
zarządzających drogą w zakresie pozyskiwania i udostępniania danych o zdarzeniach 
drogowych i ich ofiarach. Istotnym elementem redukującym ryzyko w tym zakresie jest 
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doświadczenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów we współpracy z wyżej wymienionymi 
organami. 
 

 Wpływ inwestycji drogowej na aktywność gospodarczą i produktywność 
przedsiębiorstw  działających w jej bliskim otoczeniu 

Przyjęte mierniki:  
Mierniki aktywności gospodarczej w bliskim otoczeniu w tym aktywności inwestycyjnej: 
Mierniki jakościowe i ilościowe (m.in. natężenie i struktura ruchu drogowego, zmiany w 
rocznych obrotach firmy, zmiany czasu przejazdów służbowych, zmiany w liczbie 
obsługiwanych pasażerów) zostały uzyskane w wyniku analizy pomiarów urządzeniami 
mobilnymi, kwestionariuszy PAPI i CAWI oraz danych pozyskanych z GUSu. 
Ryzyko nieprawidłowego ustalenia wartości miernika: Do zainstalowania urządzeń 
mobilnych potrzebna jest zgoda zarządcy drogi, co może przyczynić się do wydłużenia czasu 
potrzebnego na przygotowanie pomiaru.  
W przypadku długotrwałego pomiaru jest możliwe zastosowanie dodatkowych obliczeń 
precyzujących wynik, polegający na zidentyfikowaniu tych pojazdów, które nie są 
zarejestrowane na danym obszarze, ale pojawiają się często w danym punkcie pomiarowym. 
Pojazdy takie powinny być zaklasyfikowane jako pojazdy „lokalne” – przykładem takich 
pojazdów mogą być pojazdy leasingowane (zarejestrowane wg siedziby leasingodawcy) 
użytkowane w lokalnych przedsiębiorstwach. Zastosowanie takiego narzędzia zależne jest 
jedynie od budżetu przeznaczonego na badania. 
Ponadto, warunki montażowe i kalibracyjne wiążą się z przygotowaniem projektów czasowej 
organizacji ruchu przed rozpoczęciem prac, które należy uzgodnić z właściwym Komendantem 
Wojewódzkiej Policji, właściwym Rejonem GDDKiA i właściwym Wydziałem BRD 
O/GDDKiA. 
W trakcie badania ankietowego pojawiły się trudności w pozyskaniu odpowiedzi od 
przedstawicieli przedsiębiorstw transportu osób, które polegały na tym, że częściej niż 
w pozostałych przypadkach, występowały braki w odpowiedziach, tzw. item non-response. 

7.1.4. Analiza kosztów i korzyści 
Analiza kosztów i korzyści jest pełną oceną ogólnie pojętego projektu inwestycyjnego, w której 
korzyści i koszty rozpatruje się z perspektywy całego społeczeństwa. Podstawowym 
założeniem analizy kosztów i korzyści jest uwzględnienie wszystkich pozytywnych 
i negatywnych skutków wdrażanego rozwiązania. Analiza ekonomiczna z zasady wymaga 
jednak przypisania zidentyfikowanym skutkom wartości pieniężnej, co może okazać się 
kosztowne, czasochłonne lub niekiedy nawet niemożliwe. Za taki przypadek należy uznać 
analizę kosztów i korzyści proponowanej metodyki ewaluacji wpływu działań podejmowanych 
w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na 
poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach. W świetle powyższego za 
koszty wdrożenia metody zdefiniowano działania niezbędne do wykonania celem osiągnięcia 
wskaźników sukcesu. Za korzyści z wdrożenia metody określono pośrednie i bezpośrednie 
kryteria sukcesu w postaci wskaźników oceny wpływu. 
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Kategorie kosztów niezbędnych do 
poniesienia Kategorie korzyści 

Analiza danych z najnowszego Kompleksowego 
Badania Ruchu w mieście, w celu ustalenia podziału 

zadań przewozowych (modal split) 
 Zestandaryzowane metody pozyskiwania danych, 

budowy i zarządzania komputerowymi modelami 
ruchu drogowego w tym monitorowania 
wprowadzanych zmian w ramach 
poszczególnych rodzajów inwestycji drogowych i 
transportowych w oparciu o ustawowe standardy 
wymiany danych przestrzennych z 
wykorzystaniem zdalnych baz danych i systemów 
typu GIS 

 kompleksowe i miarodajne zobrazowanie 
rozkładu ruchu w oparciu o dane zbierane w 
sposób automatyczny, punkty i odcinki 
pomiarowe wykorzystujące technologię ITS 

 ocena wpływu inwestycji drogowej na skrócenie 
czasu przejazdu na poziomie 
miasta/regionu/kraju 

Badanie ankietowe 
Analiza dostępnych źródeł danych o ruchu 

dostępnych z automatycznych punktów oraz 
odcinków pomiarowych realizowanych w trybach 

autonomicznych, ciągłych przez podmioty ustawowe 
do tego celu wyznaczone 

Analiza dostępnych baz danych o ruchu drogowym 
zbieranych i udostępnianych przez podmioty 

ustawowo do tego celu przeznaczone 
Analiza tradycyjnych metod pozyskiwania danych o 

ruchu w oparciu o pomiary ankietowe 
Analiza danych do prognozowania ruchu 

Analiza wykorzystanych modeli ruchu w ramach 
badanych obszarów inwestycyjnych z podziałem dla 

obszarów aglomeracyjnych oraz dróg krajowych 
Analizy kosztów i korzyści (AKK) generowanych 

przez inwestycję infrastrukturalną. 
 kosztów społecznych eksploatacji, 
 kosztów czasu podróżowania, 
 kosztów wypadków oraz 
 kosztów emisji czynników środowiskowych. 

 Ocena wpływu netto inwestycji dla wybranych 
kategorii kosztów ekonomiczno-społecznych. 

 Okresu zwrotu z analizowanej inwestycji 

Badanie ankietowe  Ocena wpływu inwestycji drogowej na 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
poprzez zwiększenie mobilności osób 
z niepełnosprawnościami i ubogich 

Wywiady z pracownikami ośrodków opieki 
społecznej 

Analiza miejskich dokumentów planistycznych  Ocena wpływu inwestycji drogowej na tworzenie 
zintegrowanego miejskiego systemu 
transportowego 

 sprawdzenia zgodności z przyjętym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

 sprawdzenia zgodności z obowiązującą polityką 
transportową (o ile taki dokument istnieje), 

 sprawdzenia zgodności z planem rozwoju 
systemu transportu. 

Analiza układu drogowego 

Analiza miejskiego systemu transportu zbiorowego 

Analiza zmian w gęstości zabudowy  Ocena wpływu inwestycji drogowej na 
przestrzenne procesy urbanizacyjne zachodzące 
na terenie miasta 

Analiza zmian funkcji zabudowy 
Analiza przekształceń terenów pofabrycznych i 

obszarów zieleni miejskiej. 
Analiza danych z najnowszego Kompleksowego 

Badania Ruchu w mieście, w celu ustalenia podziału 
zadań przewozowych (modal split) 

 Ocena wpływu inwestycji na modal split – czy na 
terenach zurbanizowanych nie generują nowych 
potoków ruchu samochodowego, 

 Ocena wpływu inwestycji na podniesienie 
atrakcyjności komunikacji zbiorowej oraz ruchu 
pieszego i rowerowego, 

 Ocena wpływu inwestycji na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, 

 Ocena wpływu inwestycji na aktywizację 
gospodarczą terenów z relatywnie wysokim 
bezrobociem, 

Badanie ankietowe 

Analiza danych o emisjach transportowych 
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 Ocena wpływu inwestycji na ocieplenie klimatu – 
emisje CO2, 

 Ocena wpływu inwestycji na zdrowie ludności: 
ograniczenie hałasu drogowego i emisji niskich - 
przede wszystkim najbardziej szkodliwych pyłów 
PM2,5 oraz NOx, benzeno(a)pirenu i pyłów 
PM10 

 Analiza bazy danych o wypadkach drogowych, 
 Analiza bazy danych o ludności, 
 Analiza wskaźników bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 Ocena wpływu inwestycji drogowej na poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

 Pomiar ruchu samochodowego w wybranych 
punktach nowopowstałej infrastruktury, 

 Ocena wpływu inwestycji drogowej na 
aktywność gospodarczą w jej bliskim otoczeniu 

 Klasyfikacja i analiza ruchu samochodowego 

 Badanie ankietowe  

 Analiza danych statystycznych GUS 

 Badanie ankietowe 
 Zmiany w produktywności jednostek 

gospodarczych działających w pobliżu nowej 
inwestycji drogowej 

 Analiza danych pobranych z banku danych 
terytorialnych GUS 

 Pomiary ruchu lokalnego (korzyści ze skrócenia 
czasu podróży). 

 

7.2. Kwestionariusze wywiadów 

7.2.1. Kwestionariusz wywiadu mieszkańców pozbawionych dostępu do 
środków transportu indywidualnego 

Szanowni Państwo, 
Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadzamy badanie mające 
na celu ocenę wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020 na 
poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach. Zapraszamy do podzielenia 
się opinią na ten temat i wypełnienia ankiety dotyczącej inwestycji:____________. Państwa 
odpowiedzi pozwolą ocenić skuteczność i efektywność działań podjętych w ramach III i IV osi 
POIiŚ 2014-2020, a tym samym zwiększyć skuteczność i efektywność tego typu interwencji 
w przyszłości. Badanie jest poufne, co oznacza, że ankieta zostanie wykorzystana jedynie do 
celów związanych bezpośrednio z prowadzonym badaniem. Jego wyniki zostaną przedstawione 
w postaci zbiorczych opracowań statystycznych, bez wskazywania jakie odpowiedzi zostały 
udzielone przez poszczególnych respondentów.  
 
1. Proszę uzupełnić metryczkę 
1. Wiek: ………..……..  
2. Płeć: 1. Kobieta   2. Mężczyzna 
3. Miejsce zamieszkania:…………… podać kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania 

1. Statut zawodowy:  
2. osoba aktywna zawodowo 

4. osoba nieaktywna zawodowo – przejść do pytania 4 
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5. Miejsce pracy:…………………… podać kod pocztowy właściwy dla miejsca pracy 
 
2. O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku 

z oddaniem tej inwestycji do użytku: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Skrócił ->90 -75 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
0  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Wydłużył +>90 +75 +70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
 
3. W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 

mobilności zawodowej? 
 1 2 3 4 5 6 

Spadek mobilności zawodowej -5 -4 -3 -2 -1 
0  7 8 9 10 11 

Wzrost mobilności zawodowej +5 +4 +3 +2 +1 
 
4. Ile razy w miesiącu korzysta Pan/-i z drogi powstałej w ramach inwestycji, jadąc 

poszczególnymi środkami transportu? 
Wyszczególnienie autobusem rowerem 

1. W ogóle   
2. Kilka razy w roku   
3. Rzadziej niż raz w miesiącu   
4. 1-2 razy w miesiącu   
5. 3-5 razy w miesiącu   
6. 5-10 razy w miesiącu   
7. 10-20 razy w miesiącu   
8. Częściej niż 20 razy w miesiącu   

 
5. Ile razy w miesiącu korzystał/-a Pan/-i z poprzedniej drogi, jadąc poszczególnymi 

środkami transportu przed realizacją inwestycji? 
Wyszczególnienie autobusem rowerem 

1. W ogóle   
2. Kilka razy w roku   
3. Rzadziej niż raz w miesiącu   
4. 1-2 razy w miesiącu   
5. 3-5 razy w miesiącu   
6. 5-10 razy w miesiącu   
7. 10-20 razy w miesiącu   
8. Częściej niż 20 razy w miesiącu   

 
6. W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 

udziału w życiu społecznym (kontakty z innymi ludźmi)? 
 1 2 3 4 5 6 

Spadek udziału w życiu społecznym -5 -4 -3 -2 -1 
0  7 8 9 10 11 

Wzrost udziału w życiu społecznym +5 +4 +3 +2 +1 
 

7. Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu drogowego? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
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3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
8. Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
 
9. Czy nowa inwestycja skróciła czas potrzebny na dojście do przystanku komunikacji 

zbiorowej? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec kolei dalekobieżnej? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
11. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na lotnisko? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
12. Czy Pana/i zdaniem droga powstała w ramach tej inwestycji jest dostosowana do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (likwidacja barier poprzez stosowanie 
pochyłych i niskich krawężników, równą nawierzchnię, dostosowanie pasów 
drogowych dla osób poruszających się na wózkach, wzbogacenie sygnalizacji świetlnej 
o sygnały dźwiękowe)? 

1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
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13. Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
 

14. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
 
15. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się pieszych po drodze powstałej 

w ramach tej inwestycji? 
1. Bardzo nisko      □ nie dotyczy 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 

 
16. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów po drodze powstałej 

w ramach tej inwestycji? 
1. Bardzo nisko      □ nie dotyczy 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 

 
17. Jak ocenia Pan/i płynność poruszania się po drodze (brak korków ulicznych) powstałej 

w ramach tej inwestycji? 
1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
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7.2.2. Kwestionariusz wywiadu użytkowników samochodów osobowych 
i służbowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w miejscu 
lokalizacji danej inwestycji 

Szanowni Państwo, 
Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadzamy badanie mające na celu ocenę 
wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej 
i obciążenie ruchem w miastach. Zapraszamy do podzielenia się opinią na ten temat i wypełnienia ankiety 
dotyczącej inwestycji: __________. Państwa odpowiedzi pozwolą ocenić skuteczność i efektywność działań 
podjętych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020, a tym samym zwiększyć skuteczność i efektywność tego typu 
interwencji w przyszłości. Badanie jest poufne, co oznacza, że ankieta zostanie wykorzystana jedynie do celów 
związanych bezpośrednio z prowadzonym badaniem. Jego wyniki zostaną przedstawione w postaci zbiorczych 
opracowań statystycznych, bez wskazywania jakie odpowiedzi zostały udzielone przez poszczególnych 
respondentów.  
 
1. Proszę uzupełnić metryczkę 
1. Wiek: ……………..  
2. Płeć: 1. Kobieta 2. Mężczyzna 
3. Miejsce zamieszkania:………… podać kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania 
4. Status zawodowy: 1. przedsiębiorca 2. osoba aktywna zawodowo  3. osoba 

nieaktywna zawodowo – przejść do pytania 17 
5. Miejsce pracy:………… podać kod pocztowy właściwy dla miejsca pracy 
 
2. Z jakiego samochodu korzysta Pan/-i podczas dojazdów do pracy? 
1. Wyłącznie prywatnego – jeśli pytanie 2 = 1 respondent nie udziela odpowiedzi na pytanie 5 
2. Wyłącznie służbowego 
3. Prywatnego i służbowego 
 
3. Ile samochodów prywatnych lub służbowych jest w dyspozycji Pana/-i gospodarstwa 

domowego? …….
 
4. Ile razy w tygodniu (poza urlopem) korzysta Pan/-i z samochodu w dojazdach do 

pracy? 
1. Rzadziej niż raz w tygodniu 
2. 1-2 razy w tygodniu 
3. 3-4 razy w tygodniu 
4. 5 razy w tygodniu (i więcej) 
 
5. Ile razy w tygodniu (poza urlopem) korzysta Pan/-i z samochodu służbowego 

w dojazdach do pracy? 
1. Rzadziej niż raz w tygodniu 
2. 1-2 razy w tygodniu 
3. 3-4 razy w tygodniu 
4. 5 razy w tygodniu (i więcej) 
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6. O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku 
z oddaniem tej inwestycji do użytku: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Skrócił ->90 -75 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
0  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Wydłużył +>90 +75 +70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
 
7. W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 

mobilności zawodowej? 
 1 2 3 4 5 6 

Spadek mobilności zawodowej -5 -4 -3 -2 -1 
0  7 8 9 10 11 

Wzrost mobilności zawodowej +5 +4 +3 +2 +1 
 

8. Czy prowadzi Pan/-i działalność gospodarczą? 
 
1. Nie – przejść do pytania 10 2. Tak 
 
9. O ile procent zrealizowana inwestycja zwiększyła (+) lub zmniejszyła (-) roczne obroty 

Pan/-i firmy? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zwiększyła +>70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
0  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Zmniejszyła  ->70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
 
10. Czy jest Pan/-i osobą zarządzającą przedsiębiorstwem innym niż własna działalność 

gospodarcza? 
 
1. Nie – przejść do pytania 12 2. Tak 
 
11. O ile procent zrealizowana inwestycja zwiększyła (+) lub zmniejszyła (-) roczne obroty 

zarządzanej przez Pana/-ią firmy? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zwiększyła +>70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
0  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Zmniejszyła ->70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
 
12. Czy w związku z oddaniem inwestycji do użytkowania planują Państwo własne 

inwestycje w jej pobliżu? 
1. Zdecydowanie nie – przejść do pytania 14 
2. Raczej nie – przejść do pytania 14 
3. Ani tak, ani nie – przejść do pytania 14 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
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13. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo rozważają/planują? 
1. Zakup środków trwałych innych niż środki transportu 
2. Zakup środków transportu 
3. Zakup, budowa lub modernizacja budynków i budowli 
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych 
5. Zakup innego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
 
14. Czy korzysta Pan/-i z samochodu do celów służbowych/biznesowych? 
1. Nie – przejść do pytania 16 
2. Tak 
 
15. Jak często korzysta Pan/-i z samochodu do celów służbowych/biznesowych? 
1. Rzadziej niż raz w tygodniu 
2. 1-2 razy w tygodniu 
3. 3-4 razy w tygodniu 
4. 5 razy w tygodniu (i więcej) 
 
16. Jak zmienił się czas przejazdów służbowych dzięki nowej drodze? 
1. Skrócił się o więcej niż 60 minut 
2. Skrócił się o więcej niż 30 i mniej niż 60 minut 
3. Skrócił się o więcej niż 15 i mniej niż 30 minut 
4. Skrócił się o więcej niż 5 i mniej niż 15 minut 
5. Skrócił się o mniej niż 5 minut 
6. Czas przejazdów służbowych nie zmienił się 
7. Wydłużył się o mniej niż 5 minut 
8. Wydłużył się o więcej niż 5 i mniej niż 15 minut 
9. Wydłużył się o więcej niż 15 i mniej niż 30 minut 
10. Wydłużył się o więcej niż 30 i mniej niż 60 minut 
11. Wydłużył się o więcej niż 60 minut 
 
17. Ile wynosi roczny przebieg samochodu, z którego najczęściej Pan/-i korzysta? 
1. Mniej niż 5 tys. km 
2. Więcej niż 5 i mniej niż 10 tys. km 
3. Więcej niż 10 i mniej niż 25 tys. km 
4. Więcej niż 25 i mniej niż 50 tys. km 
5. Więcej niż 50 tys. km 
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18. Ile razy w miesiącu korzysta Pan/-i z drogi powstałej w ramach inwestycji, jadąc 
poszczególnymi środkami transportu? 

Wyszczególnienie samochodem autobusem rowerem 
1. W ogóle    
2. Kilka razy w roku    
3. Rzadziej niż raz w miesiącu    
4. 1-2 razy w miesiącu    
5. 3-5 razy w miesiącu    
6. 5-10 razy w miesiącu    
7. 10-20 razy w miesiącu    
8. Częściej niż 20 razy w miesiącu    

 
19. Ile razy w miesiącu korzystał/-a Pan/-i z poprzedniej drogi, jadąc poszczególnymi 

środkami transportu przed realizacją inwestycji? 
Wyszczególnienie samochodem autobusem rowerem 

1. W ogóle    
2. Kilka razy w roku    
3. Rzadziej niż raz w miesiącu    
4. 1-2 razy w miesiącu    
5. 3-5 razy w miesiącu    
6. 5-10 razy w miesiącu    
7. 10-20 razy w miesiącu    
8. Częściej niż 20 razy w miesiącu    

 
20. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec kolei dalekobieżnej? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
21. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na lotnisko? 
1. Zdecydowanie nie     □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
22. W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 

udziału w życiu społecznym (kontakty z innymi ludźmi)? 
 1 2 3 4 5 6 

Spadek udziału w życiu społecznym -5 -4 -3 -2 -1 
0  7 8 9 10 11 

Wzrost udziału w życiu społecznym +5 +4 +3 +2 +1 
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23. Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu drogowego? 
1. Zdecydowanie nie 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
24. Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza? 
1. Zdecydowanie nie 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
25. Czy Pana/i zdaniem droga powstała w ramach tej inwestycji jest dostosowana do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (likwidacja barier poprzez stosowanie 
pochyłych i niskich krawężników, równą nawierzchnię, dostosowanie pasów 
drogowych dla osób poruszających się na wózkach, wzbogacenie sygnalizacji świetlnej 
o sygnały dźwiękowe)? 

1. Zdecydowanie nie 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
26. Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 

inwestycji? 
1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
 
27. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po drodze powstałej w ramach tej 

inwestycji? 
1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
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28. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się pieszych po drodze powstałej 
w ramach tej inwestycji? 

1. Bardzo nisko      □ nie dotyczy 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
 
29. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów po drodze powstałej 

w ramach tej inwestycji? 
1. Bardzo nisko      □ nie dotyczy 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
 
30. Jak ocenia Pan/i płynność poruszania się po drodze (brak korków ulicznych) powstałej 

w ramach tej inwestycji? 
1. Bardzo nisko 
2. Nisko 
3. Średnio 
4. Wysoko 
5. Bardzo wysoko 
  



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 167 

7.2.3. Kwestionariusz wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw 
transportu drogowego towarów 

Szanowni Państwo, 
Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadzamy badanie mające na celu ocenę 
wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej 
i obciążenie ruchem w miastach. Zapraszamy do podzielenia się opinią na ten temat i wypełnienia ankiety 
dotyczącej inwestycji:____________. Państwa odpowiedzi pozwolą ocenić skuteczność i efektywność działań 
podjętych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020, a tym samym zwiększyć skuteczność i efektywność tego typu 
interwencji w przyszłości. Badanie jest poufne, co oznacza, że ankieta zostanie wykorzystana jedynie do celów 
związanych bezpośrednio z prowadzonym badaniem. Wyniki badania zostaną przedstawione w postaci zbiorczych 
opracowań statystycznych, bez wskazywania jakie odpowiedzi zostały udzielone przez poszczególnych 
respondentów.  
1. Jaka jest wielkość zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie? 

1. Do 9 osób 
2. 10-49 osób 
3. 50-249 osób 
4. Powyżej 250 osób 

 
2. Proszę o wskazanie głównego obszaru generowanych przychodów 
1. Transport drogowy towarów 
2. Usługi logistyczne 
3. Usługi kurierskie 
4. Inne (jakie?):…………………………………………………………………………..…. 

 
3. Ile samochodów dostawczych i ciężarowych posiadają Państwo aktualnie w 

eksploatacji: …………. 
 

4. Lokalizacja bazy transportowej: ………….……. podać kod pocztowy 
 

5. Ile razy w miesiącu (w jednym kierunku) pojazdy dostawcze (tonaż poniżej 3,5 t) 
Państwa firmy korzystają z nowej inwestycji? 

1. Rzadziej niż raz w miesiącu 
2. 1-2 razy w miesiącu 
3. 3-5 razy w miesiącu 
4. 6-10 razy w miesiącu 
5. 11-20 razy w miesiącu 
6. Więcej niż 20 razy w miesiącu 
 
6. Ile razy w miesiącu (w jednym kierunku) pojazdy dostawcze (tonaż powyżej 3,5 t) 

Państwa firmy korzystają z nowej inwestycji? 
1. Rzadziej niż raz w miesiącu      □ nie dotyczy 
2. 1-2 razy w miesiącu 
3. 3-5 razy w miesiącu 
4. 6-10 razy w miesiącu 
5. 11-20 razy w miesiącu 
6. Więcej niż 20 razy w miesiącu 
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7. Ile razy w miesiącu (w jednym kierunku) pojazdy dostawcze (tonaż poniżej 3,5 t) 
Państwa firmy korzystały z poprzedniej drogi, przed uruchomieniem nowej 
inwestycji? 

1. Rzadziej niż raz w miesiącu 
2. 1-2 razy w miesiącu 
3. 3-5 razy w miesiącu 
4. 6-10 razy w miesiącu 
5. 11-20 razy w miesiącu 
6. Więcej niż 20 razy w miesiącu 
 
8. Ile razy w miesiącu (w jednym kierunku) pojazdy dostawcze (tonaż powyżej 3,5 t) 

Państwa firmy korzystały z poprzedniej drogi, przed uruchomieniem nowej 
inwestycji? 

1. Rzadziej niż raz w miesiącu       □ nie dotyczy 
2. 1-2 razy w miesiącu 
3. 3-5 razy w miesiącu 
4. 6-10 razy w miesiącu 
5. 11-20 razy w miesiącu 
6. Więcej niż 20 razy w miesiącu 
 
9. O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas Państwa przejazdu zmodernizowanym 

odcinkiem trasy: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Skrócił ->90 -75 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
0  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Wydłużył +>90 +75 +70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
 
10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd do kolejowej stacji przeładunkowej? 
1. Zdecydowanie nie  □ nie dotyczy 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
11. Czy w związku z oddaniem inwestycji do użytkowania planują Państwo własne 

inwestycje w jej pobliżu? 
1. Nie – przejść do pytania 13 
2. Rozważamy, ale w tej chwili nie jest to przesądzone 
3. Tak 
 
12. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo rozważają/planują? 
1. Zakup środków trwałych innych niż środki transportu 
2. Zakup środków transportu 
3. Zakup, budowa lub modernizacja budynków i budowli 
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych 
5. Zakup innego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
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13.  Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 
1. Zdecydowanie nie – przejść do pytania 15 
2. Raczej nie – przejść do pytania 15 
3. Ani tak, ani nie – przejść do pytania 15 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 

 
14. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 
1. Wzrost liczby klientów 
2. Wzrost liczby kursów w dotychczasowych kierunkach połączeń 
3. Uruchomienie nowych kierunków połączeń 
4. Inne (jakie?) …………………………………………………………..  

 
15. W jakim stopniu inwestycja wpłynęła na skalę ruchu Państwa pojazdów ciężarowych 

w obszarze intensywnej zabudowy? Proszę dokończyć poniższe zdanie. 
Ruch naszych pojazdów ciężarowych w obszarze intensywnej zabudowy: 

1. Wzrósł istotnie 
2. Wzrósł nieznacznie 
3. Pozostał bez zmian 
4. Zmalał nieznacznie 
5. Zmalał istotnie 
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7.2.4. Kwestionariusz wywiadu przedstawicieli przedsiębiorstw 
drogowego transportu zbiorowego 

Szanowni Państwo, 
Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadzamy badanie mające na celu ocenę 
wpływu działań podejmowanych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej 
i obciążenie ruchem w miastach. Zapraszamy do podzielenia się opinią na ten temat i wypełnienia ankiety 
dotyczącej inwestycji:____________. Państwa odpowiedzi pozwolą ocenić skuteczność i efektywność działań 
podjętych w ramach III i IV osi POIiŚ 2014-2020, a tym samym zwiększyć skuteczność i efektywność tego typu 
interwencji w przyszłości. Badanie jest poufne, co oznacza, że ankieta zostanie wykorzystana jedynie do celów 
związanych bezpośrednio z prowadzonym badaniem. Wyniki badania zostaną przedstawione w postaci zbiorczych 
opracowań statystycznych, bez wskazywania jakie odpowiedzi zostały udzielone przez poszczególnych 
respondentów.  

 
1. Jaka jest wielkość zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie? 
1. Do 9 osób 
2. 10-49 osób 
3. 50-249 osób 
4. Powyżej 250 osób 

 
2. Proszę o wskazanie poprawnej odpowiedzi: 
1. Jesteśmy miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym 
2. Jesteśmy prywatnym przewoźnikiem 
 
3. Ile autobusów posiadają Państwo aktualnie w eksploatacji: …………………. 
 
4. Lokalizacja zajezdni obsługującej linie korzystające z nowej inwestycji: 

……………… podać kod pocztowy 
 
5. Ilu pasażerów autobusów miejskich korzysta z przejazdów realizowanych na trasie 

nowej inwestycji w ciągu doby (w dzień roboczy): …………………..……..…. proszę 
podać szacunkową wartość       □ nie dotyczy 

 
6. Ilu pasażerów autobusów miejskich korzystało z przejazdów poprzednią drogą, 

pokrywających się z inwestycją, w ciągu doby (w dzień roboczy) przed jej realizacją: 
…………………… podać szacunkową wartość   □ nie dotyczy 
 

7. Ilu pasażerów autobusów na liniach poza aglomeracją korzysta z przejazdów 
realizowanych na trasie nowej inwestycji w ciągu doby (w dzień roboczy): 
……………...…. podać szacunkową wartość    □ nie dotyczy 
 

8. Ilu pasażerów autobusów na liniach poza aglomeracją korzystało z przejazdów 
poprzednią drogą, pokrywających się z inwestycją, w ciągu doby (w dzień roboczy) 
przed jej realizacją: 
………………. podać szacunkową wartość    □ nie dotyczy 
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9. O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas Państwa przejazdu zmodernizowanym 
odcinkiem trasy: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Skrócił ->90 -75 -70 -60 -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 -5 
0  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Wydłużył +>90 +75 +70 +60 +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 
 
10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec kolei dalekobieżnej? 
1. Zdecydowanie nie    □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
11. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na lotnisko? 
1. Zdecydowanie nie    □ nie wiem 
2. Raczej nie 
3. Ani tak, ani nie 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
12. Czy w związku z oddaniem inwestycji do użytkowania planują Państwo własne 

inwestycje w jej pobliżu? 
1. Zdecydowanie nie – przejść do pytania 14 
2. Rozważamy, ale w tej chwili nie jest to przesądzone 
3. Tak 
 
13. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo rozważają/planują? 
1. Zakup środków trwałych innych niż środki transportu 
2. Zakup środków transportu 
3. Zakup, budowa lub modernizacja budynków i budowli 
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych 
5. Zakup innego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
 
14. Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 
1. Zdecydowanie nie – przejść do pytania 16 
2. Raczej nie – przejść do pytania 16 
3. Ani tak, ani nie – przejść do pytania 16 
4. Raczej tak 
5. Zdecydowanie tak 
 
15. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 
1. Wzrost liczby klientów 
2. Wzrost liczby kursów w dotychczasowych kierunkach połączeń 
3. Uruchomienie nowych kierunków połączeń 
4. Inne (jakie?) …………………………………………………………..……………………  
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16. W jakim stopniu nowa inwestycja wpłynęła na udział osób o ograniczonej mobilności 
w Państwa przewozach? Proszę dokończyć poniższe zdanie. 
Udział osób o ograniczonej mobilności w naszych przewozach: 

1. Wzrósł istotnie 
2. Wzrósł nieznacznie 
3. Pozostał bez zmian 
4. Zmalał nieznacznie 
5. Zmalał istotnie  
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7.2.5. Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych. 
 Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w Lublinie (N=55) 
Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wielkość zatrudnienia 

Do 9 osób 30,9% 

10-49 osób 32,7% 

50-249 osób 30,9% 

Powyżej 250 osób 5,5% 

2. Generowane przychody 

Transport drogowy towarów 58,2% 
Usługi logistyczne 34,5% 
Usługi kurierskie 7,3% 
Inne 0,0% 

3. Wielkość floty M=8,64, min= 2, max=30, σ=6,15 

4. Lokalizacja bazy transportowej (lokalizacje 
najczęstsze) 

21-030, 20-750, 24-350, 21-050, 23-200, 21-040, 24-
220, 24-224  

5. Częstotliwość korzystana z nowej inwestycji 
(<3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 
1-2 razy w miesiącu 0,0% 
3-5 razy w miesiącu 1,8% 
6-10 razy w miesiącu 12,7% 
11-20 razy w miesiącu 29,1% 
Więcej niż 20 razy w miesiącu 56,4% 

6. Częstotliwość korzystana z nowej inwestycji 
(>3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 3,6% 
1-2 razy w miesiącu 0,0% 
3-5 razy w miesiącu 0,0% 
6-10 razy w miesiącu 12,7% 
11-20 razy w miesiącu 18,2% 
Więcej niż 20 razy w miesiącu 30,9% 

7. Częstotliwość korzystana z drogi przed 
inwestycją (<3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 
1-2 razy w miesiącu 1,8% 
3-5 razy w miesiącu 5,5% 
6-10 razy w miesiącu 10,9% 
11-20 razy w miesiącu 30,9% 
Więcej niż 20 razy w miesiącu 50,9% 

8. Częstotliwość korzystana z drogi przed 
inwestycją (>3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 

1-2 razy w miesiącu 1,8% 

3-5 razy w miesiącu 7,3% 

6-10 razy w miesiącu 12,7% 

11-20 razy w miesiącu 16,4% 

Więcej niż 20 razy w miesiącu 27,3% 

9. O ile minut skrócił się czas przejazdu 
zmodernizowanym odcinkiem drogi? 

0 minut 3,6% 

-5 minut 7,3% 

-10 minut 16,4% 

-15 minut 18,2% 

-20 minut 5,5% 

-25 minut 9,1% 
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-30 minut 10,9% 

-40 minut 12,7% 

-50 minut 7,3% 

-60 minut 9,1% 

10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd do 
kolejowej stacji przeładunkowej? 

Zdecydowanie nie 0,0% 

Raczej nie 0,0% 

Ani tak ani nie 10,9% 

Raczej tak 27,3% 

Zdecydowanie tak 56,4% 

11. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji do 
użytkowania planują Państwo własne 
inwestycje w jej pobliżu 

Nie 89,1% 
Rozważamy, ale w tej chwili nie 
jest to przesądzone 7,3% 

Tak 3,6% 

12. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo planują? 

Zakup środków trwałych innych 
niż środki transportu 1,8% 

Zakup środków transportu 10,9% 
Zakup, budowa lub 
modernizacja budynków i 
budowli 

0,0% 

Zakup wartości niematerialnych 
i prawnych 0,0% 

Zakup innego przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanej części 0,0% 

13. Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa 
działalność gospodarczą? 

Zdecydowanie nie 1,8% 

Raczej nie 14,5% 

Ani tak ani nie 14,5% 

Raczej tak 16,4% 

Zdecydowanie tak 52,7% 

14. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 

Wzrost liczby klientów 20,0% 
Wzrost liczby kursów w 
dotychczasowych kierunkach 
połączeń 

34,5% 

Uruchomienie nowych 
kierunków połączeń 14,5% 

Inny 0,0% 

15. 

W jakim stopniu inwestycja wpłynęła na skalę 
ruchu Państwa pojazdów ciężarowych w 
obszarze intensywnej zabudowy? Proszę 
dokończyć poniższe zdanie. 
Ruch naszych pojazdów ciężarowych w 
obszarze intensywnej zabudowy: 

Wzrósł istotnie 52,7% 

Wzrósł nieznacznie 30,9% 

Pozostał bez zmian 16,4% 

Zmalał nieznacznie 0,0% 

Zmalał istotnie 0,0% 
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 Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w Poznaniu (N=55) 
Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wielkość zatrudnienia 

Do 9 osób 23,6% 

10-49 osób 40,0% 

50-249 osób 27,3% 

Powyżej 250 osób 9,1% 

2. Generowane przychody 

Transport drogowy towarów 78,2% 
Usługi logistyczne 12,7% 
Usługi kurierskie 9,1% 

Inne 0,0% 
3. Wielkość floty M=9,25, min= 1, max=30, σ=11,01 

4. Lokalizacja bazy transportowej               
(lokalizacje najczęstsze) 

60-101, 61-008, 60-105, 60-116, 60-168, 60-275, 
60-751, 61-017, 61-667 

5. Częstotliwość korzystana z nowej inwestycji 
(<3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 
1-2 razy w miesiącu 3,6% 
3-5 razy w miesiącu 21,8% 

6-10 razy w miesiącu 29,1% 
11-20 razy w miesiącu 12,7% 
Więcej niż 20 razy w 

miesiącu 32,7% 

6. Częstotliwość korzystana z nowej inwestycji 
(>3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 
1-2 razy w miesiącu 0,0% 
3-5 razy w miesiącu 1,8% 

6-10 razy w miesiącu 0,0% 
11-20 razy w miesiącu 1,8% 
Więcej niż 20 razy w 

miesiącu 30,9% 

7. Częstotliwość korzystana z drogi przed 
inwestycją (<3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 7,3% 
1-2 razy w miesiącu 9,1% 
3-5 razy w miesiącu 25,5% 

6-10 razy w miesiącu 18,2% 
11-20 razy w miesiącu 10,9% 
Więcej niż 20 razy w 

miesiącu 29,1% 

8. Częstotliwość korzystana z drogi przed 
inwestycją (>3,5 t) 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,0% 

1-2 razy w miesiącu 1,8% 

3-5 razy w miesiącu 0,0% 

6-10 razy w miesiącu 0,0% 

11-20 razy w miesiącu 3,6% 
Więcej niż 20 razy w 

miesiącu 29,1% 

9. O ile minut skrócił się czas przejazdu 
zmodernizowanym odcinkiem drogi? 

-15 minut 20,0% 

-10 minut 38,2% 

- 5 minut 3,6% 

0 minut 21,8% 

5 minut 1,8% 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 176 

10 minut 10,9% 

15 minut 3,6% 

10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd do 
kolejowej stacji przeładunkowej? 

Zdecydowanie nie 0,0% 

Raczej nie 7,3% 

Ani tak ani nie 45,5% 

Raczej tak 14,5% 

Zdecydowanie tak 0,0% 

11. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji do 

użytkowania planują Państwo własne 
inwestycje w jej pobliżu 

Nie 96,4% 
Rozważamy, ale w tej chwili 

nie jest to przesądzone 3,6% 

Tak 0,0% 

12. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo planują? 

Zakup środków trwałych 
innych niż środki transportu 1,8% 

Zakup środków transportu 3,6% 
Zakup, budowa lub 

modernizacja budynków i 
budowli 

3,6% 

Zakup wartości 
niematerialnych i prawnych 0,0% 

Zakup innego 
przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części 
0,0% 

13. Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa 
działalność gospodarczą? 

Zdecydowanie nie 3,6% 

Raczej nie 25,5% 

Ani tak ani nie 58,2% 

Raczej tak 12,7% 

Zdecydowanie tak 0,0% 

14. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 

Wzrost liczby klientów 7,3% 
Wzrost liczby kursów w 

dotychczasowych 
kierunkach połączeń 

9,1% 

Uruchomienie nowych 
kierunków połączeń 0,0% 

Inny 0,0% 

15. 

W jakim stopniu inwestycja wpłynęła na skalę 
ruchu Państwa pojazdów ciężarowych w 
obszarze intensywnej zabudowy? Proszę 

dokończyć poniższe zdanie. 
Ruch naszych pojazdów ciężarowych w 

obszarze intensywnej zabudowy: 

Wzrósł istotnie 0,0% 

Wzrósł nieznacznie 20,0% 

Pozostał bez zmian 78,2% 

Zmalał nieznacznie 1,8% 

Zmalał istotnie 0,0% 
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 Mieszkańcy pozbawieni dostępu do środków transportu indywidualnego w Lublinie 
(N=200) 

Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wiek M=41,67, min= 19, max=83, σ=13,31 
2. Płeć Kobieta 46,5% Mężczyzna 53,5% 

3. 
Miejsce zamieszkania 
podać kod pocztowy właściwy dla miejsca 
zamieszkania 

20-001, 20-003, 20-012, 20-023, 20-148, 20-200, 
20-201, 20-258, 20-355, 20-515, 20-530, 20-601, 
20-701, 20-704, 20-718, 21-002, 21-003, 21-005, 
21-007, 21-030, 21-040, 21-050, 21-0501, 21-070, 
21-150, 21-350, 21-704, 21-831, 23-200, 23-204, 
23-212, 24-200, 24-220, 24-224, 24-300, 24-330, 
24-350, 24-601, 24-718 

4. Statut zawodowy 
Osoba aktywna 
zawodowo 80% 

Osoba nieaktywna 20% 

5. Miejsce pracy 
podać kod właściwy dla miejsca pracy 

20-001, 20-003, 20-010, 20-012, 20-023, 20-028, 
20-048, 20-059, 20-064, 20-078, 20-104, 20-114, 
20-209, 20-359, 20-445, 20-593, 20-619, 20-701, 
20-704, 20-709, 20-711, 20-718, 20-731, 20-750, 
20-831, 21-007, 21-040, 21-640, 21-701, 22-718, 
23-204, 24-028, 24-200, 24-220, 24-224, 24-350, 
26-831 

6. 
O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) 
czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku z 
oddaniem tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 
->90 
minut --- +>90 

minut --- 

-75 minut --- +75 minut --- 
-70 minut --- +70 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut 1,3% +40 minut --- 
-30 minut 3,1% +30 minut --- 
-25 minut 13,1% +25 minut --- 
-20 minut 19,4% +20 minut --- 
-15 minut 8,8% +15 minut --- 
-10 minut 16,9% +10 minut --- 
-5 minut 14,4% +5 minut 3,1% 
 0 minut 20,0% --- 

7. 
O ile procent skrócił się (-) lub wydłużył (+) 
czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku z 
oddaniem tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 
->70 
minut --- +>70 

minut --- 

-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut 1,3% +40 minut --- 
-30 minut 5,0% +30 minut --- 
-25 minut 10,6% +25 minut --- 
-20 minut 14,4% +20 minut --- 
-15 minut 15,6% +15 minut --- 
-10 minut 16,3% +10 minut --- 
-5 minut 15,0% +5 minut 2,5% 
 0 minut 19,4% --- 

8. 
W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła 
się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 
mobilności zawodowej? 

Spadek mobilność 
zawodowej 

Wzrost mobilności 
zawodowej 

-5 --- +5 28,7% 
-4 --- +4 11,3% 
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-3 --- +3 3,8% 
-2 --- +2 4,4% 
-1 --- +1 14,4% 
 0 37,5%   0 --- 

9 

Ile razy w miesiącu korzysta Pan/i z drogi 
powstałej  
w ramach inwestycji, jadąc poszczególnymi 
środkami transportu ? 

Autobusem Rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 10,5% 87,8% 
1-2 razy w miesiącu 8,0% 12,2% 
3-5 razy w miesiącu 16,5% --- 
5-10 razy w miesiącu 19,5% --- 
10-20 razy w miesiącu 27,0% --- 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 18,5% --- 

10. 

Ile razy w miesiącu korzystał/a  Pan/i z 
poprzedniej drogi (przed realizacją inwestycji) 
jadąc poszczególnymi środkami transportu  ? 

Autobusem Rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 15,0% 82,0%  
1-2 razy w miesiącu 14,0% 8,0% 
3-5 razy w miesiącu 15,5% 2,0% 
5-10 razy w miesiącu 17,5% 4,0% 
10-20 razy w miesiącu 25,5% 4,0% 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 12,5% --- 

11. 

W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła 
się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 
udziału w życiu społecznym (kontakty z 
innymi ludźmi)? 

Spadek udziału w 
życiu społecznym 

Wzrost udziału w życiu 
społecznym 

-5 --- +5 34,0% 
-4 --- +4 9,5% 
-3 --- +3 3,5% 
-2 0,5 % +2 2,5% 
-1 1,0% +1 7,5% 
 0 41,5%   --- 

12. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie hałasu 
drogowego? 

Zdecydowanie nie 0,5% 
Raczej nie 11,5% 
Ani tak ani nie 12,5% 
Raczej tak 40,5% 
Zdecydowanie tak 35,0% 

13. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza? 

Zdecydowanie nie 2,5% 
Raczej nie 8,0% 
Ani tak ani nie 18,5% 
Raczej tak 38,5% 
Zdecydowanie tak 32,5% 

14. 
Czy nowa inwestycja skróciła czas potrzebny 
na dojście do przystanku komunikacji 
zbiorowej? 

Zdecydowanie nie 4,0 
Raczej nie 12,6% 
Ani tak ani nie 16,1% 
Raczej tak 35,2% 
Zdecydowanie tak 32,2% 

15. Czy nowa inwestycja ułatwiła dojazd na 
dworzec kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie nie 3,0% 
Raczej nie 6,6% 
Ani tak ani nie 11,6% 
Raczej tak 39,4% 
Zdecydowanie tak 39,4% 

16. Czy nowa inwestycja ułatwiła dojazd na 
lotnisko? 

Zdecydowanie nie 3,0% 
Raczej nie 5,5% 
Ani tak ani nie 8,5% 
Raczej tak 36,5% 
Zdecydowanie tak 46,5% 
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17. 
Czy Pana/i zdaniem droga powstała w ramach 
tej inwestycji jest dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami ? 

Zdecydowanie nie 1,0% 
Raczej nie 4,5% 
Ani tak ani nie 13,5% 
Raczej tak 48,5% 
Zdecydowanie tak 32,5% 

18. 
Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

Bardzo nisko 0,0% 
Nisko 0,5% 
Średnio 13,0% 
Wysoko 54,0% 
Bardzo wysoko 32,5% 

19. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 
Średnio 16,5% 
Wysoko 55,5% 
Bardzo wysoko 28,0% 

20. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do pieszych? 

Bardzo nisko 0,5% 
Nisko 3,5% 
Średnio 17,2% 
Wysoko 51,5% 
Bardzo wysoko 27,3% 

21. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do rowerzystów? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 6,7% 
Średnio 18,5% 
Wysoko 48,2% 
Bardzo wysoko 26,7% 

22. 
Jak ocenia Pan/i płynność poruszania się po 
drodze (brak korków ulicznych) powstałej w 
ramach tej inwestycji ? 

Bardzo nisko 0,0% 
Nisko 0,5% 
Średnio 15,5% 
Wysoko 56,5% 
Bardzo wysoko 27,5% 
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 Mieszkańcy pozbawieni dostępu do środków transportu indywidualnego w Poznaniu 
(N=200) 

Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wiek M=40,14, min= 19, max=67, σ=9,93 
2. Płeć Kobieta 58,5% Mężczyzna 41,5% 

3. 
Miejsce zamieszkania 
podać kod pocztowy właściwy dla miejsca 
zamieszkania 

60-101, 60-137, 60-473, 60-689, 60-829, 61-002, 61-005, 61-
006, 61-007, 61-008, 61-011, 61-012, 61-013, 61-017, 61-
019, 61-021, 61-022, 61-030, 61-033, 61-036, 61-037, 61-
038, 61-046, 61-048, 61-128, 61-129, 61-163, 61-313, 61-
361, 61-435, 61-441, 61-478, 61-553, 61-618, 61-626, 61-

654, 61-663, 61-680, 61-761, 

4. Statut zawodowy 

Osoba aktywna 
zawodowo 80,0% 

Osoba nieaktywna 
zawodowo 20,0% 

5. Miejsce pracy 
podać kod właściwy dla miejsca pracy 

60-010, 60-100, 60-101, 61-005, 61-013, 61-015, 61-016, 61-
070, 61-100, 61-101, 62-100 

 
O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) 
czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku z 
oddaniem tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas skrócony o 
->90 minut --- ->90 minut --- 
-75 minut --- -75 minut --- 
-70 minut --- -70 minut --- 
-50 minut --- -50 minut --- 
-40 minut --- -40 minut --- 
-30 minut --- -30 minut --- 
-25 minut 0,6% -25 minut 1,9% 
-20 minut 4,4% -20 minut 11,3% 
-15 minut 26,9% -15 minut 10,6% 
-10 minut 17,5% -10 minut 3,8% 
-5 minut 1,3% -5 minut 1,9% 
0 minut 21,9% --- 

7. 
O ile procent skrócił się (-) lub wydłużył (+) 
czas Pana/-i dojazdu do pracy w związku z 
oddaniem tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 

->70 minut --- +>70 
minut --- 

-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut --- +40 minut --- 
-30 minut --- +30 minut --- 
-25 minut --- +25 minut --- 
-20 minut 0,6% +20 minut --- 
-15 minut 4,4% +15 minut 0,65 
-10 minut 13,8% +10 minut 6,9% 
-5 minut 21,3% +5 minut 13,1% 
0 minut 39,4% --- 

8. 
W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła 
się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 
mobilności zawodowej? 

Spadek mobilność 
zawodowej Wzrost mobilności zawodowej 

-5 --- +5 --- 
-4 --- +4 --- 
-3 --- +3 14,4% 
-2 --- +2 35,0% 
-1 --- +1 16,3% 

--- 0 34,4% 
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9 

Ile razy w miesiącu korzysta Pan/i z drogi 
powstałej  
w ramach inwestycji, jadąc poszczególnymi 
środkami transportu ? 

Autobusem Rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,5% 12,5% 
1-2 razy w miesiącu 2,0% 20,8% 
3-5 razy w miesiącu 12,0% 41,7% 
5-10 razy w miesiącu 10,0% 20,8% 
10-20 razy w miesiącu 50,5% 4,2% 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 25,0% --- 

10. 

Ile razy w miesiącu korzystał/a  Pan/i z 
poprzedniej drogi (przed realizacją inwestycji) 
jadąc poszczególnymi środkami transportu  ? 

Autobusem Rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 0,5% 20,0% 
1-2 razy w miesiącu 3,5% 32,0% 
3-5 razy w miesiącu 12,5% 24,0% 
5-10 razy w miesiącu 9,5% 16,0% 
10-20 razy w miesiącu 47,0% 4,0% 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 27,0% 4,0% 

11. 

W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła 
się do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i 
udziału w życiu społecznym (kontakty z 
innymi ludźmi)? 

Spadek udziału w życiu 
społecznym 

Wzrost udziału w życiu 
społecznym 

-5 --- +5 --- 
-4 --- +4 0,5% 
-3 0,5% +3 10,0% 
-2 --- +2 39,0% 
-1 --- +1 26,5% 

--- 0 23 ,5% 

12. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie hałasu 
drogowego? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie --- 
Ani tak ani 

nie 2,0% 

Raczej tak 47,5% 
Zdecydowanie 

tak 50,5% 

13. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie --- 
Ani tak ani 

nie 11,0% 

Raczej tak 52,0% 
Zdecydowanie 

tak 37,0% 

14. 
Czy nowa inwestycja skróciła czas potrzebny 
na dojście do przystanku komunikacji 
zbiorowej? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie --- 
Ani tak ani 

nie 13,5% 

Raczej tak 31,0% 
Zdecydowanie 

tak 55,5% 

15. Czy nowa inwestycja ułatwiła dojazd na 
dworzec kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie 0,5% 
Ani tak ani 

nie 10,0% 
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Raczej tak 31,5% 
Zdecydowanie 

tak 58,0% 

16. Czy nowa inwestycja ułatwiła dojazd na 
lotnisko? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie 0,5% 
Ani tak ani 

nie 4,5% 

Raczej tak 29,0% 
Zdecydowanie 

tak 66,0% 

17. 
Czy Pana/i zdaniem droga powstała w ramach 
tej inwestycji jest dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami? 

Zdecydowanie 
nie --- 

Raczej nie 0,5% 
Ani tak ani 

nie 2,5% 

Raczej tak 27,5% 
Zdecydowanie 

tak 69,5% 

18. 
Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 

Średnio 19,5% 
Wysoko 56,5% 
Bardzo 
wysoko 24,0% 

19. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 0,5% 

Średnio 6,5% 
Wysoko 51,0% 
Bardzo 
wysoko 42,0% 

20. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do pieszych? 

Bardzo nisko 0,5% 
Nisko --- 

Średnio 17,5% 
Wysoko 23,5% 
Bardzo 
wysoko 58,5% 

21. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania 
się po drodze powstałej w ramach tej 
inwestycji w odniesieniu do rowerzystów? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 

Średnio 4,5% 
Wysoko 34,5% 
Bardzo 
wysoko 61,0% 

22. 
Jak ocenia Pan/i płynność poruszania się po 
drodze (brak korków ulicznych) powstałej w 
ramach tej inwestycji ? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 0,5% 

Średnio 5,0% 
Wysoko 31,5% 
Bardzo 
wysoko 63,0% 
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 Przedstawiciele przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego w Lublinie (N=5) 
Lp. Pytania Zakres odpowiedzi (częstość) 

1. Jaka jest wielkość zatrudnienia w Państwa 
przedsiębiorstwie? 

Do 9 osób 1 
10-49 osób 2 
50-249 osób 1 
Powyżej 250 osób 1 

2. Proszę o wskazanie poprawnej odpowiedzi: 

Jesteśmy miejskim 
przedsiębiorstwem 
komunikacyjnym 

--- 

Jesteśmy prywatnym 
przewoźnikiem 4 

3. Ile autobusów posiadają Państwo aktualnie w 
eksploatacji? 7 (1), 10 (1), 23 (1) 

4. 
Lokalizacja zajezdni obsługującej linie 
korzystające z nowej inwestycji: 
podać kod pocztowy 

20-218, 20-331, 20-810 

5. 
Ilu pasażerów autobusów miejskich korzysta z 
przejazdów realizowanych na trasie nowej 
inwestycji w ciągu doby (w dzień roboczy): 

--- 

6. 

Ilu pasażerów autobusów miejskich korzystało z 
przejazdów poprzednią drogą pokrywającym się 
z inwestycją w ciągu doby (w dzień roboczy) 
przed jej realizacją: 

--- 

7. 

Ilu pasażerów autobusów na liniach poza 
aglomeracyjnych korzysta z przejazdów 
realizowanych na trasie nowej inwestycji w 
ciągu doby (w dzień roboczy): 

100 (1), 50 (1) 

8. 

Ilu pasażerów autobusów na liniach poza 
aglomeracyjnych  korzystało z przejazdów 
poprzednią drogą (przed inwestycją) w ciągu 
doby (w dzień roboczy: 

100 (2) 

9. 
O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas 
Państwa przejazdu zmodernizowanym 
odcinkiem trasy: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 
->90 
minut --- ->90 

minut --- 

-75 minut --- +75 minut --- 
-70 minut --- +70 minut --- 
-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut --- +40 minut --- 
-30 minut --- +30 minut --- 
-25 minut --- +25 minut --- 
-20 minut --- +20 minut --- 
-15 minut --- +15 minut --- 
-10 minut 3 +10 minut --- 
-5 minut --- +5 minut --- 
0 minut --- 0 minut --- 

10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec 
kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie --- 
Ani tak ani nie --- 
Raczej tak 1 
Zdecydowanie tak 2 

11. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na 
lotnisko? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie --- 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 184 

Ani tak ani nie --- 
Raczej tak 1 
Zdecydowanie tak 2 

12. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji do 
użytkowania planują Państwo własne inwestycje 
w jej pobliżu? 

Zdecydowanie nie 2 
Rozważmy, ale w tej 
chwili nie jest to 
przesądzone 

1 

Tak --- 

13. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo 
rozważają/planują? 

Zakup środków 
trwałych innych niż 
środki transportu 

--- 

Zakup środków 
transportu --- 

Zakup, budowa lub 
modernizacja budynków 
i budowli 

1 

Zakup wartości 
niematerialnych i 
prawnych 

--- 

Zakup innego 
przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej 
części 

--- 

14. Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa 
działalność gospodarczą? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 2 
Ani tak ani nie --- 
Raczej tak 1 
Zdecydowanie tak --- 

15. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 

Wzrost liczby klientów --- 
Wzrost liczby kursów w 
dotychczasowych 
kierunkach połączeń 
 

--- 

Uruchomienie nowych 
kierunków połączeń 
 

--- 

Oszczędność paliwa, 
krótsza trasa 1 

16. 

W jakim stopniu nowa inwestycja wpłynęła na 
udział osób o ograniczonej mobilności w 
Państwa prze-wozach? 
Proszę dokończyć zdanie: 

Wzrósł istotnie --- 

Wzrósł nieznacznie --- 

Pozostał bez zmian 3 

Zmalał nieznacznie --- 

Zmalał istotnie --- 
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 Przedstawiciele przedsiębiorstw drogowego transportu zbiorowego w Poznaniu (N=8) 
Lp. Pytania Zakres odpowiedzi (częstość) 

1. Jaka jest wielkość zatrudnienia w Państwa 
przedsiębiorstwie? 

Do 9 osób 2 
10-49 osób 2 

50-249 osób 4 
Powyżej 250 osób --- 

2. Proszę o wskazanie poprawnej odpowiedzi: 

Jesteśmy miejskim 
przedsiębiorstwem 
komunikacyjnym 

5 

Jesteśmy prywatnym 
przewoźnikiem 3 

3. Ile autobusów posiadają Państwo aktualnie w 
eksploatacji? 10 (1), 24 (1), 29 (1), 3 (1), 33 (2), 5 (1), 95 (1) 

4. Lokalizacja zajezdni obsługującej linie 
korzystające z nowej inwestycji:  61-586, 62-020, 63-210, 78-600 

5. 
Ilu pasażerów autobusów miejskich korzysta z 
przejazdów realizowanych na trasie nowej 
inwestycji w ciągu doby (w dzień roboczy):  

45 (1), 150 (2) , 200 (1) 

6. 

Ilu pasażerów autobusów miejskich korzystało z 
przejazdów poprzednią drogą pokrywającym się  
z inwestycją w ciągu doby (w dzień roboczy) 
przed jej realizacją:  

45 (1), 100 (1), 150 (1) , 200 (1) 

7. 

 Ilu pasażerów autobusów na liniach poza 
aglomeracyjnych korzysta z przejazdów 
realizowanych na trasie nowej inwestycji w 
ciągu doby (w dzień roboczy):  

100 (1), 170 (1), 45 (1), 87 (1) 

8. 

Ilu pasażerów autobusów na liniach poza 
aglomeracyjnych  korzystało z przejazdów 
poprzednią drogą (przed inwestycją) w ciągu 
doby (w dzień roboczy): 

45 (1), 60 (1), 80 (1), 90 (1) 

9. 
O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas 
Państwa przejazdu zmodernizowanym 
odcinkiem trasy: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 
->90 

minut --- ->90 
minut --- 

-75 minut --- +75 minut --- 
-70 minut --- +70 minut --- 
-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut --- +40 minut --- 
-30 minut --- +30 minut --- 
-25 minut --- +25 minut --- 
-20 minut 2 +20 minut --- 
-15 minut 1 +15 minut --- 
-10 minut 1 +10 minut --- 
-5 minut 3 +5 minut --- 
0 minut --- 

10. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec 
kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 1 

Ani tak ani nie --- 
Raczej tak 5 

Zdecydowanie tak 2 

11. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na 
lotnisko? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 1 

Ani tak ani nie --- 
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Raczej tak 6 
Zdecydowanie tak 1 

12. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji do 
użytkowania planują Państwo własne inwestycje 
w jej pobliżu? 

Zdecydowanie nie 5 
Rozważmy, ale w tej 

chwili nie jest to 
przesądzone 

3 

Tak --- 

13. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo 
rozważają/planują? 

Zakup środków 
trwałych innych niż 

środki transportu 
--- 

Zakup środków 
transportu 1 

Zakup, budowa lub 
modernizacja budynków 

i budowli 
2 

Zakup wartości 
niematerialnych i 

prawnych 
--- 

Zakup innego 
przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej 

części 

--- 

14. Czy oddanie drogi ma wpływ na Państwa 
działalność gospodarczą? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 4 

Ani tak ani nie 1 
Raczej tak 2 

Zdecydowanie tak 1 

15. Jakiego rodzaju jest to wpływ? 

Wzrost liczby klientów 2 
Wzrost liczby kursów w 

dotychczasowych 
kierunkach połączeń 

 
1 

Uruchomienie nowych 
kierunków połączeń 

 
--- 

Inne 
(jakie?)………………...

... 
--- 

16. 
W jakim stopniu nowa inwestycja wpłynęła na 
udział osób o ograniczonej mobilności w 
Państwa prze-wozach?  

Wzrósł istotnie 1 

Wzrósł nieznacznie 5 

Pozostał bez zmian 2 

Zmalał nieznacznie --- 

Zmalał istotnie --- 
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 Użytkownicy samochodów osobowych i służbowych, przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w miejscu lokalizacji danej inwestycji w Lublinie (N=200) 

Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wiek M=42,75, min= 20, max=81, σ=13,72 
2. Płeć Kobieta 50,0% Mężczyzna 50,0% 

3. 
Miejsce zamieszkania 
podać kod pocztowy właściwy dla 
miejsca zamieszkania 

20-001, 20-003, 20-004, 20-023, 20-060, 20-130, 20-150, 20-
195, 20-229, 20-230, 20-258, 20-301, 20-350, 20-351, 20-370, 
20-619, 20-701, 20-704, 20-710, 20-711, 20-718, 20-750, 20-
831, 20-850, 21-002, 21-007, 21-008, 21-010, 21-020, 21-030, 
21-040, 21-050, 21-070, 21-100, 21-150, 21-350, 21-640, 23-
204, 23-250, 24-150, 24-200, 24-220, 24-224, 24-300, 24-335, 
24-350, 24-380, 24-390 

4. Statut zawodowy 
Przedsiębiorca 25,0% 
Osoba aktywna zawodowo 55,0% 
Osoba nieaktywna zawodowo  20,0% 

5. Miejsce pracy 
podać kod właściwy dla miejsca pracy 

02-593, 20-001, 20-002, 20-003, 20-007, 20-010, 20-012, 20-
023, 20-024, 20-028, 20-030, 20-031, 20-048, 20-050, 20-114, 
20-120, 20-140, 20-200, 20-204, 20-220, 20-224, 20-229, 20-
304, 20-350, 20-359, 20-445, 20-538, 20-619, 20-701, 20-704, 
20-706, 20-718, 20-731, 20-750, 20-831, 20-832, 21-001, 21-
002, 21-003, 21-030, 21-040, 21-050, 21-080, 21-100, 21-150, 
21-701, 23-200, 23-204, 23-212, 24-150, 24-200 

6. Z jakiego samochodu korzysta Pan/-i 
podczas dojazdów do pracy? 

Wyłącznie prywatnego 75,6% 
Wyłącznie służbowego 4,4% 
Prywatnego i służbowego 20,0% 

7. 
Ile samochodów prywatnych lub 
służbowych jest w dyspozycji Pana/-i 
gospodarstwa domowego? 

M=1,8, min= 1, max=5, σ=0,740 

8. 
Ile razy w tygodniu (poza urlopem) 
korzysta Pan/-i z samochodu w 
dojazdach do pracy? 

Rzadziej niż raz w tygodniu 4,4% 
1-2 razy w tygodniu 3,8% 
3-4 razy w tygodniu 18,1% 
5 razy w tygodniu (i więcej) 73,8% 

9. 
Ile razy w tygodniu (poza urlopem) 
korzysta Pan/-i z samochodu 
służbowego w dojazdach do pracy? 

Rzadziej niż raz w tygodniu 7,7% 
1-2 razy w tygodniu 10,3% 
3-4 razy w tygodniu 28,2% 
5 razy w tygodniu (i więcej) 53,8% 

10. 

O ile minut skrócił się (-) lub 
wydłużył (+) czas Pana/-i dojazdu do 
pracy w związku z oddaniem tej 
inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 

->90 minut --- +>90 
minut --- 

-75 minut --- +75 minut --- 
-70 minut --- +70 minut --- 
- 60 minut --- + 60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut 5,0% +40 minut --- 
-30 minut 6,9% +30 minut --- 
-25 minut 12,5% +25 minut --- 
-20 minut 13,1% +20 minut 0,6% 
-15 minut 28,7% +15 minut --- 
-10 minut 22,5% +10 minut --- 
-5 minut 4,4% +5 minut --- 
 0 minut 6,3%  0 minut --- 

11. O ile procent skrócił się (-) lub 
wydłużył (+) czas Pana/-i dojazdu do 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 

->70 minut --- +>70 
minut --- 
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pracy w związku z oddaniem tej 
inwestycji do użytku: 

-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut 0,6% +50 minut --- 
-40 minut 2,5% +40 minut 0,6% 
-30 minut 1,9% +30 minut --- 
-25 minut 3,8% +25 minut --- 
-20 minut 8,8% +20 minut 0,6% 
-15 minut 33,8% +15 minut --- 
-10 minut 30,0% +10 minut --- 
-5 minut 9,4% +5 minut --- 
 0 minut 8,1%  0 minut --- 

12. 

W jakim stopniu nowa inwestycja 
przyczyniła się do wzrostu (+) lub 
spadku (-) Pana/i mobilności 
zawodowej? 

Spadek mobilność zawodowej Wzrost mobilności 
zawodowej 

-5 --- +5 13,8% 
-4 --- +4 26,3% 
-3 1,3% +3 13,8% 
-2 --- +2 8,1% 
-1 --- +1 13,1% 
0 23,8% 0 --- 

13. Czy prowadzi Pan/-i działalność 
gospodarczą? Nie – przejść  71,3% Tak 28,7% 

14. 
O ile procent zrealizowana inwestycja 
zwiększyła (+) lub zmniejszyła (-) 
roczne obroty Pan/-i firmy? 

Zmniejszyła Zwiększyła 
->70 --- +>70  --- 
-60  --- +60  --- 
-50  --- +50  --- 
-40  --- +40  --- 
-30  2,2% +30  --- 
-25  2,2% +25  --- 
-20 8,7% +20  4,3% 
-15  13,0% +15  2,2% 
-10 17,4% +10  6,5% 
-5  13,0% +5  6,5% 
 0  23,9%  0  --- 

15. 
Czy jest Pan/-i osobą zarządzającą 
przedsiębiorstwem innym niż własna 
działalność gospodarcza? 

Nie  82,5% Tak 17,5% 

16. 
 

O ile procent zrealizowana inwestycja 
zwiększyła (+) lub zmniejszyła (-) 
roczne obroty zarządzanej przez 
Pana/-ią firmy?)? 

Zmniejszyła Zwiększyła 
->70 --- +>70  --- 
-60  --- +60  --- 
-50  --- +50  --- 
-40  --- +40  --- 
-30  3,6% +30  --- 
-25  3,6% +25  --- 
-20 7,1% +20  --- 
-15  21,4% +15  10,7% 
-10 7,1% +10  7,1% 
-5  35,7% +5  3,6% 
 0 3,6%  0 --- 

17. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji 
do użytkowania planują Państwo 
własne inwestycje w jej pobliżu? 

Zdecydowanie nie  53,1% 
Raczej nie – przejść do pytania 
15 37,5% 

Ani tak ani nie  5,6% 
Raczej tak 3,8% 
Zdecydowanie tak --- 

18. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo 
rozważają/planują? 

Zakup środków trwałych 
innych niż środki transportu 33,3% 

Zakup środków transportu 50,0% 



 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności Strona 189 

Zakup, budowa lub 
modernizacja budynków i 
budowli 

16,7% 

Zakup wartości 
niematerialnych i prawnych --- 

Zakup innego przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanej części --- 

19. Czy korzysta Pan/-i z samochodu do 
celów służbowych/biznesowych? 

Nie 55,6% 
Tak 44,4% 

20. 
Jak często korzysta Pan/-i z 
samochodu do celów 
służbowych/biznesowych? 

Rzadziej niż raz w tygodniu 12,7% 
1-2 razy w tygodniu 7,0% 
3-4 razy w tygodniu 28,2% 
5 razy w tygodniu (i więcej) 52,1% 

21. Jak zmienił się czas przejazdów 
służbowych dzięki nowej drodze? 

Skrócił się o więcej niż 60 
minut 1,4% 

Skrócił się o więcej niż 30 i 
mniej niż 60 minut 21,1% 

Skrócił się o więcej niż 15 i 
mniej niż 30 minut 28,2% 

Skrócił się o więcej niż 5 i 
mniej niż 15 minut 36,6% 

Skrócił się o mniej niż 5 minut 5,6% 
Czas przejazdów służbowych 
nie zmienił się 7,0% 

Wydłużył się o mniej niż 5 
minut --- 

Wydłużył się o więcej niż 5 i 
mniej niż 15 minut --- 

Wydłużył się o więcej niż 15 i 
mniej niż 30 minut --- 

Wydłużył się o więcej niż 30 i 
mniej niż 60 minut --- 

Wydłużył się o więcej niż 60 
minut --- 

22. 
Ile wynosi roczny przebieg 
samochodu, z którego najczęściej 
Pan/-i korzysta? 

Mniej niż 5 tys. km 3,0% 
Więcej niż 5 i mniej niż 10 tys. 
km 12,0% 

Więcej niż 10 i mniej niż 25 
tys. km 26,5% 

Więcej niż 25 i mniej niż 50 
tys. km 35,5% 

Więcej niż 50 tys. km 23,0% 

23. 

Ile razy w miesiącu korzysta Pan/-i z 
drogi powstałej w ramach inwestycji, 
jadąc poszczególnymi środkami 
transportu? 

samochodem autobusem rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 2,5% 43,8% 100,00% 
1-2 razy w miesiącu 5,0% 28,1% --- 
3-5 razy w miesiącu 17,0% 20,3% --- 
5-10 razy w miesiącu 15,5% 7,8% --- 
10-20 razy w miesiącu 30,5% 43,8% --- 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 29,5% --- --- 

24. 

Ile razy w miesiącu korzystał/-a Pan/-i 
z poprzedniej drogi, jadąc 
poszczególnymi środkami transportu 
przed realizacją inwestycji? 

samochodem autobusem rowerem 
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Rzadziej niż raz w miesiącu 5,0% 45,2% 100,0% 
1-2 razy w miesiącu 7,0% 25,8% --- 
3-5 razy w miesiącu 16,5% 17,7% --- 
5-10 razy w miesiącu 14,0% 11,3% --- 

10-20 razy w miesiącu 28,0% 45,2% --- 

Częściej niż 20 razy w miesiącu 29,5% --- --- 

25. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd 
na dworzec kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie nie 1,5% 
Raczej nie 5,0% 
Ani tak ani nie 9,5% 
Raczej tak 43,5% 
Zdecydowanie tak 40,5% 

26. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd 
na lotnisko? 

Zdecydowanie nie 0,5% 
Raczej nie 2,5% 
Ani tak ani nie 6,0% 
Raczej tak 42,0% 
Zdecydowanie tak 49,0% 

27. 

W jakim stopniu nowa inwestycja 
przyczyniła się do wzrostu (+) lub 
spadku (-) Pana/i udziału w życiu 
społecznym (kontakty z innymi 
ludźmi)? 

Spadek udziału w życiu 
społecznym 

Wzrost udziału w życiu 
społecznym 

-5 --- +5 18,5% 
-4 --- +4 16,5% 
-3 0,5% +3 14,0% 
-2 --- +2 6,0% 
-1 1,0% +1 12,0% 
0 32,5% 0 --- 

28. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie hałasu 
drogowego? 

Zdecydowanie nie 1,5% 
Raczej nie 13,5% 
Ani tak ani nie 20,5% 
Raczej tak 33,5% 
Zdecydowanie tak 31,0% 

29. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza? 

Zdecydowanie nie 3,0% 
Raczej nie 15,5% 
Ani tak ani nie 22,0% 
Raczej tak 35,5% 
Zdecydowanie tak 24,0% 

30. 

Czy Pana/i zdaniem droga powstała w 
ramach tej inwestycji jest dostosowana 
do potrzeb osób 
zniepełnosprawnościami? 

Zdecydowanie nie 1,0% 
Raczej nie 7,5% 
Ani tak ani nie 14,5% 
Raczej tak 52,0% 
Zdecydowanie tak 25,0% 

31. 
Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) 
poruszania się po drodze powstałej w 
ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 
Średnio 6,5% 
Wysoko 58,5% 
Bardzo wysoko 35,0% 

32. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo 
poruszania się po drodze powstałej w 
ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 
Średnio 9,0% 
Wysoko 59,5% 
Bardzo wysoko 31,5% 

33. 

Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo 
poruszania się po drodze powstałej w 
ramach tej inwestycji w odniesieniu 
do pieszych? 

Bardzo nisko 0,5% 
Nisko 5,5% 
Średnio 17,5% 
Wysoko 49,0% 
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Bardzo wysoko 27,5% 

34. 

Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo 
poruszania się po drodze powstałej w 
ramach tej inwestycji w odniesieniu 
do rowerzystów? 

Bardzo nisko 0,5% 
Nisko 6,0% 
Średnio 20,5% 
Wysoko 45,0% 
Bardzo wysoko 28,0% 

35. 
Jak ocenia Pan/i płynności poruszania 
się po drodze (brak korków ulicznych) 
powstałej w ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 
Średnio 11,5% 
Wysoko 60,0% 
Bardzo wysoko 28,5% 
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 Użytkownicy samochodów osobowych i służbowych, przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w miejscu lokalizacji danej inwestycji w Poznaniu (N=200) 

Lp. Pytania Zakres odpowiedzi 

1. Wiek M=41,67, min= 25, max=69, σ=9,88 
2. Płeć Kobieta 60,5% Mężczyzna 39,5% 

3. 
Miejsce zamieszkania 
podać kod pocztowy właściwy dla miejsca 
zamieszkania 

60-009, 60-055, 60-101, 60-102, 60-104, 60-118, 
60-124, 60-137, 60-157, 60-162, 60-177, 60-193, 
60-216, 60-246, 60-266, 60-287, 60-330, 60-331, 
60-355, 60-408, 60-446, 60-454, 60-456, 60-475, 
60-480, 60-506, 60-533, 60-535, 60-555, 60-567, 
60-593, 60-616, 60-619, 60-643, 60-656, 60-670, 
60-681, 60-682,60-688, 60-752, 60-778, 60-786, 
60-789, 60-791, 60-832, 60-833, 61-001, 61-002, 
61-005, 61-007, 61-012, 61-013, 61-014, 61-015, 
61-017, 61-019, 61-021, 61-042, 61-046, 61-048, 
61-055, 61-059, 61-062, 61-065, 61-116, 61-129, 
61-144, 61-148, 61-155, 61-162, 61-163, 61-164, 
61-168, 61-204, 61-224, 61-245, 61-248, 61-249, 
61-255, 61-286, 61-287, 61-292, 61-306, 61-311, 
61-315, 61-317, 61-333, 61-344, 61-348, 61-361, 
61-381, 61-388, 61-389, 61-394, 61-396, 61-478, 
61-513, 61-545, 61-601, 61-606, 61-612, 61-614, 
61-615, 61-616, 61-626, 61-643, 61-658, 61-659, 
61-664, 61-677, 61-679, 61-680, 61-689, 61-727, 
61-749, 61-767, 61-835, 61-848, 61-883, 61-896, 

4. Statut zawodowy 

Przedsiębiorca 25,5 
Osoba aktywna 
zawodowo 54,5 

Osoba nieaktywna 
zawodowo przejść do 
pytania 18 

20,0 

5. Miejsce pracy 
podać kod właściwy dla miejsca pracy 

60-013, 60-101, 60-111, 60-116, 60-119, 60-190, 
61-001, 61-002, 61-003, 61-005, 61-007, 61-012, 
61-013, 61-015, 61-016, 61-017, 61-021, 61-050, 
61-062, 61-070, 61-097, 61-116, 61-129, 61-502, 
61-844, 

6. Z jakiego samochodu korzysta Pan/-i podczas 
dojazdów do pracy? 

Wyłącznie prywatnego  60,6% 
Wyłącznie służbowego 23,8% 
Prywatnego i 
służbowego 15,6% 

7. Ile samochodów prywatnych lub służbowych jest 
w dyspozycji Pana/-i gospodarstwa domowego? M=1,84, min=1, max=4, σ0,781 

8. Ile razy w tygodniu (poza urlopem) korzysta Pan/-
i z samochodu w dojazdach do pracy? 

Rzadziej niż raz w 
tygodniu 1,9% 

1-2 razy w tygodniu 3,8% 
3-4 razy w tygodniu 16,3% 
5 razy w tygodniu (i 
więcej) 78,1% 

9. Ile razy w tygodniu (poza urlopem) korzysta Pan/-
i z samochodu służbowego w dojazdach do pracy? 

Rzadziej niż raz w 
tygodniu 6,3% 

1-2 razy w tygodniu 12,7% 
3-4 razy w tygodniu 12,7% 
5 razy w tygodniu (i 
więcej) 68,3% 
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10. 
O ile minut skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas 
Pana/-i dojazdu do pracy w związku z oddaniem 
tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 

->90 minut --- +>90 
minut --- 

-75 minut --- +75 minut --- 
-70 minut --- +70 minut --- 
- 60 minut --- + 60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut --- +40 minut --- 
-30 minut --- +30 minut --- 
-25 minut --- +25 minut --- 
-20 minut 0,6% +20 minut 3,1% 
-15 minut 4,4% +15 minut 20,0% 
-10 minut 7,5 +10 minut 25,0 
-5 minut 1,3%% +5 minut 10,6%% 
 0 minut 27,5%  0 minut --- 

11. 
O ile procent skrócił się (-) lub wydłużył (+) czas 
Pana/-i dojazdu do pracy w związku z oddaniem 
tej inwestycji do użytku: 

Czas skrócony o: Czas wydłużony o: 

->70 minut --- +>70 
minut --- 

-60 minut --- +60 minut --- 
-50 minut --- +50 minut --- 
-40 minut --- +40 minut --- 
-30 minut --- +30 minut --- 
-25 minut --- +25 minut --- 
-20 minut 0,6% +20 minut 1,9% 
-15 minut 0,6% +15 minut 5,0% 
-10 minut 0,6% +10 minut 10,6% 
-5 minut 6,3% +5 minut 26,3% 
 0 minut 48,1%  0 minut --- 

12. 
W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się 
do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i mobilności 
zawodowej? 

Spadek mobilność 
zawodowej 

Wzrost mobilności 
zawodowej 

-5 --- +5 --- 
-4 --- +4 --- 
-3 --- +3 11,9% 
-2 2,5% +2 29,4% 
-1 1,3% +1 18,8% 
 0 36,3%   0 --- 

13. Czy prowadzi Pan/-i działalność gospodarczą? Nie  82,5% Tak 17,5% 

14. O ile procent zrealizowana inwestycja zwiększyła 
(+) lub zmniejszyła (-) roczne obroty Pan/-i firmy? 

Zmniejszyła  Zwiększyła  
->70 --- +>70  --- 
-60  --- +60  --- 
-50  --- +50  --- 
-40  --- +40  --- 
-30  --- +30  --- 
-25  --- +25  --- 
-20 3,4% +20  3,4% 
-15  --- +15  3,4% 
-10 34,5% +10  17,2% 
-5  20,7% +5  3,4% 
 0  13,8%  0  --- 

15. 
Czy jest Pan/-i osobą zarządzającą 
przedsiębiorstwem innym niż własna działalność 
gospodarcza? 

Nie  98,1% Tak 1,9% 

16. 
 

O ile procent zrealizowana inwestycja zwiększyła 
(+) lub zmniejszyła (-) roczne obroty zarządzanej 
przez Pana/-ią firmy?)? 

Zmniejszyła Zwiększyła 
->70 --- +>70  --- 
-60  --- +60  --- 
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-50  --- +50  --- 
-40  --- +40  --- 
-30  --- +30  --- 
-25  --- +25  --- 
-20 --- +20  33,3% 
-15  --- +15  --- 
-10 --- +10  --- 
-5  --- +5  --- 
 0 66,7%  0 --- 

17. 
Czy w związku z oddaniem inwestycji do 
użytkowania planują Państwo własne inwestycje 
w jej pobliżu? 

Zdecydowanie nie 46,3% 
Raczej nie 33,1% 
Ani tak ani nie  20,0% 
Raczej tak 0,6% 
Zdecydowanie tak --- 

18. Jakiego rodzaju inwestycje Państwo 
rozważają/planują? 

Zakup środków 
trwałych innych niż 
środki transportu 

40% 

Zakup środków 
transportu 40% 

Zakup, budowa lub 
modernizacja 
budynków i budowli 

--- 

Zakup wartości 
niematerialnych i 
prawnych 

20% 

Zakup innego 
przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej 
części 

--- 

19. Czy korzysta Pan/-i z samochodu do celów 
służbowych/biznesowych? 

Nie  58,1% 
Tak 41,9% 

20. Jak często korzysta Pan/-i z samochodu do celów 
służbowych/biznesowych? 

Rzadziej niż raz w 
tygodniu --- 

1-2 razy w tygodniu 13,4% 
3-4 razy w tygodniu 17,9% 
5 razy w tygodniu (i 
więcej) 68,7% 

21. Jak zmienił się czas przejazdów służbowych 
dzięki nowej drodze? 

Skrócił się o więcej niż 
60 minut --- 

Skrócił się o więcej niż 
30 i mniej niż 60 minut --- 

Skrócił się o więcej niż 
15 i mniej niż 30 minut 10,4% 

Skrócił się o więcej niż 
5 i mniej niż 15 minut 49,3% 

Skrócił się o mniej niż 
5 minut 4,5% 

Czas przejazdów 
służbowych nie zmienił 
się 

28,4% 

Wydłużył się o mniej 
niż 5 minut --- 

Wydłużył się o więcej 
niż 5 i mniej niż 15 
minut 

7,5% 
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Wydłużył się o więcej 
niż 15 i mniej niż 30 
minut 

--- 

Wydłużył się o więcej 
niż 30 i mniej niż 60 
minut 

--- 

Wydłużył się o więcej 
niż 60 minut --- 

22. Ile wynosi roczny przebieg samochodu, z którego 
najczęściej Pan/-i korzysta? 

Mniej niż 5 tys. km 27,0% 
Więcej niż 5 i mniej niż 
10 tys. km 42,5% 

Więcej niż 10 i mniej 
niż 25 tys. km 17,5% 

Więcej niż 25 i mniej 
niż 50 tys. km 13,0% 

Więcej niż 50 tys. km --- 

23. 

Ile razy w miesiącu korzysta Pan/-i z drogi 
powstałej w ramach inwestycji, jadąc 
poszczególnymi środkami transportu? 

samochodem Autobusem rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu --- 16,7% 87,5% 
1-2 razy w miesiącu 7,5% 50,0% 12,5% 
3-5 razy w miesiącu 11,0% 26,7% --- 
5-10 razy w miesiącu 18,5% 3,3% --- 
10-20 razy w miesiącu 26,0 3,3% --- 
Częściej niż 20 razy w miesiącu 37,0% --- --- 

24. 

Ile razy w miesiącu korzystał/-a Pan/-i z 
poprzedniej drogi, jadąc poszczególnymi środkami 
transportu przed realizacją inwestycji? 

samochodem autobusem rowerem 

Rzadziej niż raz w miesiącu 5,5% 32,6% 66,7% 
1-2 razy w miesiącu 14,0% 28,3% 33,3% 
3-5 razy w miesiącu 11,0% 23,9% --- 
5-10 razy w miesiącu 17,5 10,9% --- 

10-20 razy w miesiącu 24,5% 4,3% --- 

Częściej niż 20 razy w miesiącu 27,5% --- --- 

25. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec 
kolei dalekobieżnej? 

Zdecydowanie nie 0,5% 
Raczej nie 2,0% 
Ani tak ani nie 12,6% 
Raczej tak 57,1% 
Zdecydowanie tak 27,8% 

26. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na lotnisko? 

Zdecydowanie nie 0,5% 
Raczej nie 2,0% 
Ani tak ani nie 23,7% 
Raczej tak 49,0% 
Zdecydowanie tak 24,7% 

27. 
W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się 
do wzrostu (+) lub spadku (-) Pana/i udziału w 
życiu społecznym (kontakty z innymi ludźmi)? 

Spadek udziału w życiu 
społecznym 

Wzrost udziału w życiu 
społecznym 

-5 --- +5 --- 
-4 --- +4 --- 
-3 --- +3 3,5% 
-2 2,0% +2 29,0% 
-1 1,5% +1 21,5% 
 0 42,5%   0 --- 

28. Zdecydowanie nie 0,5% 
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Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie hałasu drogowego? 

Raczej nie 1,0% 
Ani tak ani nie 12,5% 
Raczej tak 55,0% 
Zdecydowanie tak 31,0% 

29. 
Czy Pana/i zdaniem nowa inwestycja 
spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza? 

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 0,5% 
Ani tak ani nie 3,5% 
Raczej tak 33,0% 
Zdecydowanie tak 63,0% 

30. 
Czy Pana/i zdaniem droga powstała w ramach tej 
inwestycji jest dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami?  

Zdecydowanie nie --- 
Raczej nie 0,5% 
Ani tak ani nie 14,5% 
Raczej tak 62,0% 
Zdecydowanie tak 23,0% 

31. Jak ocenia Pan/i komfort (wygodę) poruszania się 
po drodze powstałej w ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 0,5% 
Średnio 10,7% 
Wysoko 49,2% 
Bardzo wysoko 39,6% 

32. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po 
drodze powstałej w ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 1,5% 
Średnio 17,5% 
Wysoko 32,5% 
Bardzo wysoko 48,5% 

33. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po 
drodze powstałej w ramach tej inwestycji w 
odniesieniu do pieszych? 

Bardzo nisko --- 
Nisko 1,0% 
Średnio 14,0% 
Wysoko 35,5% 
Bardzo wysoko 49,5% 

34. 
Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo poruszania się po 
drodze powstałej w ramach tej inwestycji w 
odniesieniu do rowerzystów? 

Bardzo nisko --- 
Nisko --- 
Średnio 13,5% 
Wysoko 47,0% 
Bardzo wysoko 39,5% 

35. 
Jak ocenia Pan/i płynności poruszania się po 
drodze (brak korków ulicznych) powstałej w 
ramach tej inwestycji? 

Bardzo nisko 0,5% 
Nisko --- 
Średnio 13,5% 
Wysoko 42,5% 
Bardzo wysoko 43,5% 
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7.3. Wideorejestracja (na załączonym nośniku pamięci) 

7.4. AKK – rozkład ruchu (na załączonym nośniku pamięci) 

7.4.1. AKK – rozkład ruchu, ewaluacja DK92 

7.4.2. AKK – rozkład ruchu, ewaluacja S19 

7.4.3. Ujednolicona instrukcja metodyki badań i rozkładu ruchu 

7.5. Pomiary ruchu na badanych inwestycjach: DK92 oraz S19 (na 
załączonym nośniku pamięci) 

7.5.1. Pomiary ruchu (format pliku .docx) 

7.5.2. Pomiary ruchu – baza danych (format pliku .xlsx) 
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8.   Spis rysunków i tabel 
Rysunki 

Rys. 3.1. Subiektywna ocena ankieterów akceptacji czasu trwania wywiadu przez  
respondentów 

Rys. 3.2. Wskaźnik bezbłędnie zrealizowanych wywiadów 
Rys. 3.3. Wykaz błędów wykrytych podczas realizacji badań 
Rys. 4.1. Spektrum ruchu dla ekspresowej S19 obwodnicy Lublina 
Rys. 4.2. Sieć różnicowa dla wariantu z i bez obwodnicy S19 Lublina 
Rys. 4.3. Ruch samochodowy związany z wlotami i wylotami dróg krajowych 

w Aglomeracji Poznańskiej – w tym DK92 oraz S5 
Rys. 4.4. Czy oddanie drogi DK92 ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 
Rys. 4.5. Zmiany w rocznych obrotach firmy pod wpływem inwestycji DK92 [w %] 
Rys. 4.6. Zmiany czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem trasy DK92 [w min] 
Rys. 4.7. Czy oddanie drogi  S19 ma wpływ na Państwa działalność gospodarczą? 
Rys. 4.8. Zmiany w rocznych obrotach firmy pod wpływem inwestycji S19 [w %] 
Rys. 4.9. Zmiany czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem trasy S19 [w %] 
Rys. 4.10. Struktura ruchu na DK92 
Rys. 4.11. Szczytowe natężenie ruchu na DK92 
Rys. 4.12. Struktura ruchu na S19 
Rys. 4.13. Mapa z lokalizacją kluczowych odcinków dróg ekspresowych S6 i S10 

przewidzianych do realizacji w systemie PPP 
Rys. 4.14. Przebieg 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 na tle zmian temperatury 
w 2013 roku; 

Rys. 4.15. Przebieg miesięczny stężeń pyłu PM2,5 z roku 2018; 
Rys. 4.16. Mapa imisyjna – Hałas drogowy – LN; 
Rys. 4.17. Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu? 
Rys. 4.18. Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza? 
Rys. 4.19. Schemat przebiegu badania 
Rys. 4.20. Czy nowa inwestycja spowodowała zmniejszenie hałasu oraz zanieczyszczenia 

powietrza? 
Rys. 4.21. Jak zmienił się czas przejazdów służbowych dzięki nowej drodze? 
Rys. 4.22. O ile procent skrócił lub wydłużył się czas dojazdu do pracy? 
Rys. 4.23. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec kolejowy i lotnisko? 
Rys. 4.24. W jakim stopniu nowa inwestycja przyczyniła się do wzrostu lub spadku Pana/i 

mobilności zawodowej? 
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Rys. 4.25. O ile procent skrócił się lub wydłużył się czas Pana/i dojazdu do pracy? 
Rys. 4.26. Czy nowa inwestycja ułatwia dojazd na dworzec komunikacji dalekobieżnej oraz 

lotnisko? 
Rys. 4.27. W jakim stopniu inwestycja przyczyniła się do wzrostu lub spadku Pana/i 

mobilności zawodowej? 
Rys. 4.28.  Czy droga powstała w ramach inwestycji jest dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami? 
Rys. 4.29. Czy droga powstała w ramach inwestycji jest dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami? 
Rys.4.30. Dobór jednostek statystycznych do obliczeń 
Rys.4.31. Zmiana dynamiki w okresie przed i poinwestycyjnym 
Rys.4.32. Wizualizacja zmian miernika pozycji w okresie przed i po realizacji I etapu 
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