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List polecający 

 

Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o., Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. oraz Polska 

Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna realizuje na zlecenie Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych badanie pn. „Ocena wpływu projektów UE 

zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”. 

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych 

zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność 

mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), 

zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko. 

Badanie będzie realizowane w okresie sierpień 2022 r. – styczeń 2023 r. Pracami 

badawczymi po stronie Wykonawcy kierować będzie Krzysztof Gutta. W skład zespołu 

badawczego wchodzą: Przemysław Gorgol; Dr Magdalena Jażdżewska-Gutta; Paweł 

Rydzyński; Janusz Zubrzycki. Dodatkowo w prace techniczno-organizacyjne 

zaangażowany może być średni personel Wykonawcy.  

Badanie będzie wykorzystywało różne podejścia metodologiczne, w tym m.in.: 

• badanie ankietowe z Beneficjentami realizującymi w ramach POIiŚ 2014-2020 

projekty transportowe na obszarze WOF; 

• badanie ankietowe z użytkownikami ostatecznymi usług transportowych 

realizowanych na obszarze WOF; 

• badanie ankietowe z przedstawicielami wykonawców zaangażowanych w 

realizację w ramach POIiŚ 2014-2020 projektów transportowych na obszarze 

WOF 

• badania jakościowe (wywiady IDI/ITI, panel delficki, panel ekspercki) z kluczowymi 

interesariuszami projektu; 

• analiza danych związanych z rozwojem transportu na terenie WOF; 

• analiza korzyści ex post, w celu określenia efektywności interwencji. 

Państwa aktywny udział w niniejszym badaniu ma kluczowe znaczenie dla jego 

powodzenia. 



Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z Wykonawcą 

badania, a przede wszystkim o wyrażenie zgody na udział Państwa pracowników w 

spotkaniach i innych działaniach Wykonawcy, o których mowa powyżej. 

Jednocześnie zapewniam, że wszystkie informacje, zgodnie z powszechnie 

obowiązującym standardem, będą miały charakter w pełni anonimowy, a spotkania 

zostaną wcześniej umówione w celu ich przeprowadzenia w możliwie dogodnym terminie. 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt: 

• po stronie Wykonawcy: Krzysztof Gutta, adres e-mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl, 

tel. 58 719 19 00; 

• po stronie Zamawiającego: p. Edyta Boratyńska-Karpiej, adres e-mail: 

eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl, tel. (22) 375 27 81 lub p. Joanna Obarymska-

Dzierzgwa jobarymska-dzierzgwa@cupt.gov.pl, tel. (22) 262 06 85.  

Informuję również, że Członkowie Zespołu Badawczego zostali zobowiązani do 

wykorzystania pozyskanych w toku nadania informacji, jedynie do celów przeprowadzenia 

niniejszej usługi i nieujawniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem prezentacji danych 

zagregowanych i przetworzonych, niezbędnych do przedstawienia wyników. 

   

  Z poważaniem 

           

Paweł Engel 

Za-ca Dyrektora Departamentu 

Analiza Transportowych i 

Programowania 
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