
Podstawowe fakty na temat 
monitorowania i oceny
Ocena wpływu działań oraz ewaluacja 
procesu planowania mobilności

Funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union



Monitorowanie i ocena – Ocena wpływu działań oraz ewaluacja procesu planowania mobilności 

Podstawowe fakty na temat monitorowania i oceny

2

Wybór działań
Analiza istniejących wdrożeń, celów, problemów i  trendów

Przeprowadzenie oceny proponowanych działań i pakietów

Opracowanie szczegółowej specyfikacji działań i pakietów

Uzgodnienie odpowiedzialności i wdrażanie pakietów działań

Monitorowanie i ocena

Zbieranie danych i poszukiwanie nowych źródeł danych

Opracowanie planu monitorowania i oceny

Analiza danych i wskaźników oraz prezentacja wyników

Ocena procesu rozwoju SUMP

Współpraca instytucjonalna
Badanie prawnych ram współpracy

Identyfikacja aktorów instytucjonalnych i zrozumienie ich działalności

Ocena umiejętności instytucjonalnych, wiedzy, zdolności i zasobów

Budowanie struktur współpracy i określenie odpowiedzialności

Zarządzanie partnerstwami instytucjonalnymi

Ocena partnerstw instytucjonalnych

Udział
Identyfikacja lokalnych i regionalnych interesariuszy i ich interesów

Opracowanie strategii dla zaangażowania obywateli i interesariuszy 

Określenie poziomu i metod zaangażowania

Zarządzanie uczestnictwem i rozwiązywanie konfliktów

Ocena procesu udziału

Kluczowe działania

Zalecane działania

Potencjalne działania
Proces SUMP jest sekwencją faz od definicji 
procesu planowania do dokonania oceny planu i 
działań. Wykres przedstawia kluczowe zadania 
SUMP dla organów planistycznych, związane z 
czterema wyzwaniami.

Współpraca instytucjonalna i uczestnictwo są  
ciągłymi, horyzontalnymi działaniami, które 
powinny rozpocząć się wcześnie, w trakcie fazy 
planowania procesu SUMP. Wybór działań, jak 
również monitorowanie i ocena, są szczególnie 

istotne w kolejnych analitycznych i technicznych 
fazach planowania. Wykres odzwierciedla 
przygotowanie i rozwój Zrównoważonego Planu 
Mobilności Miejskiej po raz pierwszy. Rewizja i 
aktualizacja SUMP powinna opierać się na  
istniejących strukturach.

Definicja procesu 
SUMP

Opracowanie 
planu

Realizacja planu

Ocena
 planu i zapropo-

nowanych 
działań

Główne zadania w rozwoju SUMP

©Rupprecht Consult, 2016 

Wizje, 
cele i zadania

Warunki bazowe i 
scenariusze

Wybór wskaźników monitorowania i oceny

Identyfikacja i analiza odpowiednich rodzajów działań

Monitorowanie i ocena – wyzwanie w pigułce
Działania w zakresie monitorowania i oceny dostarczają 
danych na temat postępów w realizacji procesu rozwoju 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz 
wpływu działań polityki transportowej. Działania te są 
przeprowadzane przed, w trakcie i po wdrożeniu działań 
transportowych. Zapewnienie regularnych informacji 
dla decydentów, potencjalnych instytucji finansujących  
i lokalnych interesariuszy, może pomóc wykazać, że plan 
SUMP zapewnił, lub zapewni w przyszłości, korzyści dla 
społeczeństwa. Ponadto pokazuje, czy plan ma dobry 
stosunek jakości do ceny, czy warto go kontynuować, 
lub też czy wymaga modyfikacji, by odnieść sukces.

Systematyczne monitorowanie i ocena zwiększa 
efektywność procesu planowania i realizacji działań, 
przyczynia się do optymalizacji wykorzystania zasobów 
oraz dostarcza empirycznych dowodów dla przyszłego 
planowania i oceny działań transportowych.

Typowe wyzwania dla efektywnego wykorzystania 
monitorowania i oceny to 
•	brak doświadczenia;
•	ograniczone zasoby finansowe i kadrowe;
•	braki  wiedzy technicznej w odniesieniu do określania 

wskaźników wydajności, pozyskiwania, gromadzenia, 
przetwarzania i interpretacji danych; 

•	nieefektywne praktyki w monitorowaniu i ocenie.

Aby rozwiązać te problemy, podstawowe zalecenia 
dotyczące procedur w kontekście wyboru wskaźników, 
komunikacji i oceny procesu, można wynieść z 
dotychczasowych doświadczeń, które są pokazane na 
następnej stronie. Rysunek 1 ilustruje sposób w jaki 
działania monitorowania i oceny są wpisane w rozwój 
SUMP.

Kluczowe zadania w procesie rozwoju SUMP, Źródło: Rupprecht Consult, 2016
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Zapewnij przejrzyste procedury dla 
monitorowania i oceny

Plan Monitorowania i Oceny powinien zostać 
opracowany podczas wczesnych etapów procesu SUMP. 
Zawiera on podstawowe pytania związane z oceną i 
monitorowaniem oraz opisuje sposób, jak, które i kiedy 
działania monitorowania i oceny będą prowadzone, kto 
jest za nie odpowiedzialny, jakie zasoby są niezbędne 
i kto będzie w tym procesie uczestniczyć. Pomaga to 
zapewnić dostateczne zasoby, unikać niepotrzebnego 
wysiłku w celu zebrania danych, poprawia akceptację 
i przyczynia się do dobrego zarządzania projektem 
w trakcie procesu SUMP.  Dobrej jakości procesy 
zarządzania danymi są podstawą solidnego rozwoju 
i realizacji SUMP. W ramach projektu CH4LLENGE, 
opracowano Szablon Planu Monitorowania i Oceny, który 
może być wykorzystany przez planistów transportu w 
miastach. 

Określ kontekst dla monitorowania i oceny 

Przed zaprojektowaniem działań monitorowania i oceny, 
konieczne jest uzyskanie jasności co do zamierzonych 
efektów, w postaci dobrze zdefiniowanych celów 
planowania, jasno zdefiniowanej listy problemów oraz 
głównych strategii i działań na rzecz osiągnięcia tych 
celów. Obejmuje to definicję scenariusza bazowego, 
który opisuje jak warunki w regionie miasta wyglądałyby 
bez planu SUMP.    

Określ przejrzyste wskaźniki i cele

Systematyczne podejście do doboru wskaźników 
pozwala na identyfikację kluczowych wskaźników 
odzwierciedlających cele SUMP, jak również wskaźników 
pomocniczych dla dogłębnej analizy osiągnięć planu. 
Potencjalne listy wskaźników i wskazówki dotyczące 
ich wyboru są dostępne w Podręczniku Monitorowania i 
Oceny. Ustalanie celów  pozwala określić sposób oceny 
stopnia osiągania zamierzeń. Jeśli wskaźniki i cele 
są dobrze zdefiniowane, decydenci i opinia publiczna 
mogą łatwo je zrozumieć i mogą stać się one zachętą 
do osiągania lepszych wyników.

Komunikuj wyniki w sposób efektywny

Przejrzyste i skuteczne komunikowanie danych 
oraz wyników jest ważne dla zwiększenia poziomu 
zrozumienia potencjalnych korzyści działań SUMP.  

W tym celu należy włożyć wysiłek w prace nad 
wizualizacją i prezentacją danych w zwięzłej, i 
wszechstronnej formie. 

Oceń proces i plan SUMP

W ramach projektu CH4LLENGE opracowano Narzędzie 
Samooceny SUMP w celu umożliwienia organom 
planującym sprawdzenie i wykazanie zgodności 
ich planu mobilności z koncepcją SUMP Komisji 
Europejskiej.

Monitorowanie i ocena SUMP 
Źródło: City of Dresden
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Czy chcesz dowiedzieć się więcej? 

Dalsze informacje i różne lokalne przykłady przypadków 
można znaleźć w Podręczniku Monitorowania i Oceny!

 

Aby uzyskać więcej informacji, można również dołączyć do 
nas na stronie www.eltis.org i www.sump-challenges.eu
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Monitoring and evaluation

The Vienna City Administration is dedicated to strategic urban and transport planning for several decades. 
Monitoring of the performance and development of patterns in travel behaviour have been a part of Vienna’s 
“Transport Master Plan 2003”. The method of choice was recurring in-depth evaluations with 5 years 
between the publications. The full reports were published and are available for free on the city’s website. 
Vienna considers this an important component of a transparent planning process.

The latest evaluation was finalised in 2013. Findings and conclusions provided the basis for the new “Urban 
Mobility Plan Vienna” which was adopted in December 2014 and sets the vision and tasks until 2025. 
This way Vienna addressed the SUMP cycle’s essential steps “learn the lessons” and “prepare well/self-
assessment”.

LOCAL SPOTLIGHT: 
Data presentation in Vienna

Pedestrianised zone in Vienna.  
Photo: Magistrat der Stadt Wien

3.3.2 How to analyse indicators

Descriptive statistics, usually reported together with 
the summary tables, provide a summary of the main 
features for indicator data and are a way to identify 
changes over time. Trend estimations can be achieved 
using regression analysis. However, in order to be able 
to derive reliable conclusions from the analysis of the 
data, inferential statistical methods, e.g. hypothesis 
testing, need to be carried out. This is recommended 

only for the evaluation, not the monitoring of indicator 
data.  

It is important to include comments on the statistical 
robustness of data and report any data issues that 
might have occurred during collection, e.g. changes or 
failures of monitoring equipment or skewed samples 
for surveys.
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Monitoring and evaluation

The production of ‘Impact Reports’ has been a theme of practice improvement in SUMP delivery for the 
West Yorkshire Combined Authority, WYCA. Impact Reports consist of a quantitative assessment of a 
project’s’ outcomes against SUMP objectives and targets, complemented by a qualitative evaluation or 
“lessons learnt”. Impacts Reports are targeted at smaller scale interventions e.g. below £5 million in value, 
and are an attempt to gather intelligence in a proportionate, cost effective manner. They are produced for 
specific schemes for limited knowledge of impacts exists. Dedicated funding for the Impact Reports is 
included in the annual capital plan. The process is aimed at creating an evidence base of the impacts of a 
range of interventions, and using this knowledge to input to the identification and development of future 
delivery programmes.

LOCAL SPOTLIGHT: 
WYCA’s SUMP Impact Reports

3.3.3 Assessing impacts against quantified 
targets 

The SUMP Guidelines (Rupprecht Consult, 2014) 
recommend setting measurable targets for the 
evaluation of impacts. According to these “Targets 
should be „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) and refer to the agreed 
objectives.” Providing clear targets for each objective 
sets clear guidance for the direction of change and a 
way of measuring the extent to which objectives are 
achieved. If they are well defined, decision-makers and 
the public can easily understand them and they can be 
an incentive to aspire better results.  

However, there is a risk that funding allocations from 
central governments or funders could be linked to target 
achievement which might incentivise local authorities 
to concentrate on a narrow set of indicators, neglecting 
wider impacts (Marsden et al., 2009, Marsden and Snell, 
2009). A more flexible approach that leaves greater 
room for decision on targets at the level of the local 
authorities rather than applying a universal set targets 
is, therefore, preferable, as e.g. adopted for the latest 
rounds of local transport plans in the UK.

The following principles should be followed when 
setting targets: 

•	Targets should ideally be set for all objectives; 
otherwise there is a risk that those with a target 
implicitly receive larger attention than those without.

•	Targets need to be (reasonably) equally cost-effective to 
achieve, otherwise the strategy will implicitly focus on 
those targets that cost least to achieve.

•	Performance targets should be defined for core 
outcome indicators in the first step. Concentrating 
on those avoids inconsistencies that could occur 
between targets on output achievement and underlying 
objectives and reduces the burden of defining 
quantifiable targets for all indicators. 

The development of SUMP indicators can then be 
monitored by comparing their development against the 
specified targets or directions of change in a checklist 
format. This can e.g. be illustrated by a traffic light 
system as in the SUMP for Lund (City of Lund, 2009), 
see Figure 13. This approach is useful in particular 
during monitoring if a limited number of indicators 
are observed or in the evaluation of SUMPS to assess 
whether the development of transport activity indicators 
follows the desired path. 
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