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• EFEKTY INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

WSPARTYCH W RAMACH NSRO 2007-2013

• BADANIE SPOSOBU REALIZACJI CELÓW

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POIIŚ

• WPŁYW POLITYKI SPÓJNOŚCI 

NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/efekty-transportowe-interwencji-wspartych-w-ramach-nsro-2007-2013/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/badanie-sposobu-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-poiis/
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❖ Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko;

❖ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa

❖ Zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego kraju
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wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

działania w zakresie edukacji ekologicznej

budowa infrastruktury dla monitoringu środowiska

poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego

inwestycje infrastrukturalne i pozainfrastrukturalne w śródlądowe drogi wodne

budowa infrastruktury dla ochrony gatunków i siedlisk

budowa, przebudowa i promocja inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji…

zakup sprzętu ratowniczego

budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w…

modernizacja energetyczna budynków

budowa, rozbudowa i remonty szkół i uczelni artystycznych

rekultywacja i zabezpieczenie terenów zdegradowanych

budowa i modernizacja infrastruktury ratownictwa medycznego

prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony…

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej

inwestycje infrastrukturalne i taborowe w transport intermodalny

budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury

budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń wodnych i…

budowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów infrastruktury szkół…

budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej

budowa lub modernizacja infrastruktury transportu lotniczego

budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE

inwestycje taborowe w transport kolejowy
budowa urządzeń i instalacji w ramach systemów gospodarowania odpadami…

budowa urządzeń i instalacji w ramach systemów gospodarowania odpadami…

budowa lub modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego…

budowa i przebudowa dróg krajowych w miastach/poza miastami/obwodnic

adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci transportu miejskiego

budowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków

inwestycje infrastrukturalne w transport kolejowy
budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad
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inwestycje infrastrukturalne i taborowe w transport intermodalny

inwestycje infrastrukturalne i pozainfrastrukturalne w śródlądowe drogi…

zakup sprzętu ratowniczego

budowa infrastruktury dla ochrony gatunków i siedlisk

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej i…

budowa, przebudowa i promocja inteligentnych systemów przesyłu i…

inwestycje infrastrukturalne w transport kolejowy w miastach

budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury

budowa urządzeń i instalacji w ramach systemów gospodarowania…

budowa i modernizacja infrastruktury ratownictwa medycznego

rekultywacja i zabezpieczenie terenów zdegradowanych

przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą…

budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej i…

inwestycje taborowe w transport kolejowy

modernizacja energetyczna budynków

prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej

budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej

budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń…

inwestycje taborowe w transport kolejowy w miastach

budowa lub modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu…

budowa i przebudowa dróg krajowych w miastach/poza…

inwestycje infrastrukturalne w transport kolejowy

budowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków

adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci transportu miejskiego

budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad
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POIiŚ - wskaźniki 
produktu / nakładów

(zmienne objaśniające)

Pozostałe elementy 
polityki publicznej

(zmienne objaśniające)

Zewnętrzne determinanty 
zmiany

(zmienne objaśniające)

Oddziaływanie 
interwencji 

(zmienna objaśniana)
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Moc elektrowni OZE na mieszkańca
-0,0003 

kW/os.
0,23 kW/os. 0,83 kW/os.

PM10 6,158 µg/m3
Spadek łącznej 

emisji o 16%

Spadek łącznej emisji:

UE – 19%

Czechy - 14%

Niemcy – 1 2%

Słowacja – 7%

Sprzedaż energii cieplnej 
38,642 GJ/

dam3

-35,29 GJ/ dam3

-13 mln GJ
-45 mln GJ

Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 253,084 kWh 35,3 kWh -273 kWh
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1. W skali obu segmentów miejskich osiągnięto łącznie niepożądany efekt netto,

czyli wzrost zanieczyszczeń pyłowych w miastach

2. W największych miastach oraz jednostkach wiejskich o charakterze rolniczym

udowodniono wpływ POIiŚ na wskaźniki efektywności energetycznej.

3. Za większość wyjaśnianej zmienności wskaźnika jakości powietrza odpowiadała

zmiana emisji zanieczyszczeń ze szczególnie uciążliwych zakładów

przemysłowych

4. Inwestycje w infrastrukturę gazową okazały się główną determinantą poprawy

jakości powietrza w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

5. Brak danych dotyczących strat energetycznych dla sieci dystrybucyjnych
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• brak danych nt. strat energetycznych dla sieci dystrybucyjnych:

- brak możliwości pozyskania danych od URE,

- dane dotyczące liczby awarii i energii niedostarczonej są uznawane przez

spółki za tajemnicę przedsiębiorstwa;

• brak możliwości weryfikacji możliwych strat energii elektrycznej w systemie

sieci przesyłowych
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1. W skali obu segmentów miejskich osiągnięto łącznie niepożądany efekt netto,

czyli wzrost zanieczyszczeń pyłowych w miastach

2. W największych miastach oraz jednostkach wiejskich o charakterze rolniczym

udowodniono wpływ POIiŚ na wskaźniki efektywności energetycznej.

3. Inwestycje w infrastrukturę gazową okazały się główną determinantą poprawy

jakości powietrza w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

4. Brak danych dotyczących strat energetycznych dla sieci dystrybucyjnych:
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1. Braki danych

2. Jakość danych

3. Dobór wskaźników

4. Brak wskaźników pośrednich
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Typ projektu: budowa lub modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego

Cele zrównoważonego rozwoju, które realizuje projekt:

• wymiar gospodarczy:
- Cel 11 – uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi

włączeniu społecznemu:
▪ zmniejszenie wskaźnik per capita niekorzystnego oddziaływania miast na środowisko przy zwróceniu

szczególnej uwagi na jakość powietrza;
• wymiar społeczny:

- Cel 3 – zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu:
▪ obniżenie liczby zgonów i chorób powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza;

- Cel 1 – eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach:
▪ równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych i podstawowych usług (instalacji gazowej);

• wymiar środowiskowy:
- Cel 7 – zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej

cenie:
▪ powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych,
▪ promowanie czystszych technologii energetycznych.



23
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+48 511 278 961

wiktor@mrozow.ski
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