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BDL  Bank Danych Lokalnych GUS 

CEF Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) 

CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych  

ERTMS 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail Traffic 
Management System)  

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GMDSS 
Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (ang. Global 
Maritime Distress and Safety System) 

GPR Generalny Pomiar Ruchu 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ITS Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transport(ation) Systems) 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

KSZR Krajowy System Zarządzania Ruchem 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

OC Obszar Celny 

PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

RIS System Informacji Rzecznej (ang. River Information Services) 

SCPR Stacje Ciągłego Pomiaru Ruchu 

SDRR Średni Dobowy Ruch Roczny (parametr określany w ramach GPR) 

SEWiK System Ewidencji Wypadków i Kolizji 

SESAR 
System Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky 
ATM Research) 

SG Straż Graniczna 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TEN-T Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport Network) 

TEU Dwudziestostopowa jednostka ekwiwalentna (ang. Twenty-Foot Equivalent Unit)  

UE Unia Europejska 

VTS System Ruchu Statków (ang. Vessel Traffic Service) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

! 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Celem głównym analizy było dostarczenie wiedzy o wpływie wdrażanych projektów 

transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

w latach 2014-2020 oraz Instrumentu „Łącząc Europę” na bezpieczeństwo i jakość transportu 

transgranicznego. 

Zamawiający zwrócił uwagę, że uzyskana wiedza ma być przydatna z punktu widzenia 

programowania nowej perspektywy finansowej, a także oceny ex post wpływu projektów 

transportowych POIiŚ 2014-2020. 

Aby zrealizować cel badania, przeprowadzona została diagnoza wsparcia transportu w ujęciu 

transgranicznym w ramach POIiŚ 2014-2020 i CEF (wybrane zostały projekty o istotnym 

i kwalifikowalnym oddziaływaniu), także poprzez analizę przestrzenną inwestycji będących 

przedmiotem badania.  

Prowadzona analiza objęła inwestycje realizowane z różnych źródeł finansowych przez 

różnych beneficjentów (m.in. PKP PLK, zarządców dróg czy portów morskich). Beneficjenci 

najczęściej wskazywali komplementarność projektu w odniesieniu do innych, własnych 

projektów.  

Cel główny badania został osiągnięty przez realizację działań przeprowadzonych na rzecz 

wymienionych poniżej celów szczegółowych: 

• odtworzenie logiki interwencji;  

• opracowanie metodyki i narzędzi badawczych oraz metod analitycznych dla wpływu 

projektów POIIŚ pod kątem ruchu transgranicznego; 

• szczegółowa analiza dostępnych danych statystycznych, gromadzonych przez inne 

podmioty (np. GUS, PKP PLK, GDDKiA, JST, pozostali beneficjenci); 

• dokonanie pomiarów wejściowych według opracowanej metodologii. 

Efektem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: 

a) wskazane przez Zamawiającego: 

1. Czy dotychczas wdrożone lub realizowane projekty POIiŚ 2014-2020 i CEF 

spowodowały/ spowodują:  

• upłynnienie ruchu transgranicznego transportu pasażerskiego i/lub towarowego; 

• poprawę bezpieczeństwa transgranicznego transportu pasażerskiego i/lub 

towarowego; 

• poprawę warunków środowiskowych (zmniejszenie negatywnego wpływu 

transportu transgranicznego na środowisko); 



 

• skrócenie czasu przejazdu w transgranicznym ruchu pasażerskim i towarowym? 

b) zaproponowane dodatkowo przez Wykonawcę: 

2. Jakie komplementarne działania infrastrukturalne i organizacyjne mogą zwiększyć 

oddziaływanie zrealizowanych projektów? 

3. Jakie zupełnie nowe projekty powinny być rozważone w celu poprawy powiązań 

transgranicznych Polski? 

Produktem analizy są również mapy pokazujące przebieg 

zrealizowanych/realizowanych/planowanych do realizacji: 

a. inwestycji mających wpływ na ruch transgraniczny oraz 

b. istotnych dla transportu transgranicznego przedsięwzięć transportowych. 

 

Generalne podejście badawcze do oceny wpływu wdrażanych projektów transportowych 

współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-

2020 oraz Instrumentu „Łącząc Europę” poprawiających jakość transportu transgranicznego 

oparte zostało na dwóch podstawowych krokach, które następnie zostały 

zoperacjonalizowane w postaci większej liczby etapów i zadań: 

• wyselekcjonowaniu spośród ogółu projektów tych, które mają znaczące i kwantyfikowalne 

oddziaływanie transgraniczne (w kontekście jednego lub więcej pytania badawczego) – nie 

musi to oznaczać położenia przygranicznego, lecz również położenie w międzynarodowych 

korytarzach transportowych; 

• ocenie tego oddziaływania przy użyciu ogólnie przyjętych metod analizy kosztów i korzyści 

– w szczególności poprzez powtórzenie ex post modelowania wykonywanego w studiach 

wykonalności. 

Podstawowym wyzwaniem przy organizacji badania była niepewność dotycząca jakości 

i możliwości pozyskania danych sprzed interwencji, które były zawarte w studiach 

wykonalności lub innych źródłach, lecz często mogą były zagregowane lub ukryte w modelach 

w sposób uniemożliwiający analizę ex post.  

Ponadto ważnym wyzwaniem badawczym było połączenie perspektywy projektowej i ogółu 

interwencji. Koniecznym i kluczowym elementem badania była kwantyfikacja oddziaływania 

pojedynczych projektów, niemniej jednak zwłaszcza wymagana przez Zamawiającego 

przydatność wytworzonej wiedzy z punktu widzenia programowania nowej perspektywy 

finansowej wymagała również podejścia ewaluacyjnego na poziomie całości interwencji. 

Wyzwaniem było określenie wpływu projektów transgranicznych na wskazane przez 

Zamawiającego efekty: poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa, warunków 

środowiskowych i skrócenia czasu podróży, w momencie, w którym zdecydowana większość 

projektów jest w trakcie realizacji, co uniemożliwiało ocenę wpływu. 



 

Stąd też badanie objęło cztery podstawowe fazy (por. Rysunek 1): 

• pierwszą fazę – raport metodyczny, zgodny z wymogami Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zgodnie z ogólnymi standardami na wykonanie 

tego raportu wskazał 14 dni, co umożliwiło zaproponowanie narzędzi badawczych, 

jednak nie umożliwiło szczegółowej inwentaryzacji projektów oraz dostępności danych 

(np. w studiach wykonalności, monitoringu projektowym prowadzonych przez 

beneficjentów bazach danych o wielkości ruchu itp.); 

• drugą fazę – fazę eksploracji. W tej fazie nastąpiła szczegółowa inwentaryzacja 

dostępności i jakości danych, w tym danych sprzed realizacji projektów, a także 

efektów wcześniejszych badań i wytycznych, dotyczących kwantyfikacji efektów 

zewnętrznych projektów transportowych. Równocześnie odtworzona została logika 

interwencji (w tym przeanalizowane zostały dla których projektów zgodnie 

z dokumentami programowymi zakładane oddziaływania na ruch transgraniczny), 

a także przeprowadzone zostały wstępne wywiady eksploracyjne, mające na celu 

postawienie tez. Do udziału w wywiadach zaproszono również przedstawicieli. Tezy 

badawcze są ważnym elementem wszelkiego rodzaju analiz statystycznych, gdyż 

generalnie analiza ilościowa ukierunkowana jest na weryfikację tez, a nie poszukiwanie 

zależności „od zera”; ze względu na dużą wagę fazy eksploracji dla produktów 

i metodyki projektu, zakończyła się dodatkowym raportem cząstkowym („working 

paper”), który umożliwił Zamawiającemu zapoznanie się z doprecyzowaniem metodyki 

po fazie eksploracji oraz wniesienie uwag; 

• trzecią fazę – fazę analizy, w której zostały wykonane właściwe modele, bazujące na 

odtworzeniu modeli oddziaływania, z wykorzystaniem studiów wykonalności. Ze 

względu na duże znaczenie kwestii płynności ruchu i czasów przejazdu w transporcie 

drogowym1 dla oddziaływania całości interwencji, pozyskane i przeanalizowane zostały 

dane dotyczące płynności ruchu na sieci drogowej na podstawie zbiorów big data 

zapewnianych przez Google Maps, przy czym w tym przypadku zamiast analizy „przed 

vs. po” została przeprowadzona analiza rozkładu czasów przejazdu; 

• czwartą fazę – fazę syntezy, w której wyniki badań zostały zinterpretowane, zgodnie 

z zasadami triangulacji, zarówno przez zespół projektowy, jak i ekspertów 

 

 

 

 



 

zewnętrznych, z którymi przeprowadzony został panel badawczy oraz wywiady. Do 

udziału w panelu i wywiadach zostali również zaproszeni przedstawiciele 

Zamawiającego. 

 



 

 

Raport składa się z części, w których przedstawiono wyniki prac: 

a) przegląd dokumentów strategicznych (por. Rozdział 2); 

b) wywiady eksploracyjne. (por. Rozdział 3); 

c) odtworzenie logiki interwencji (por. Rozdział 4); 

d) wybór projektów o znaczeniu transgranicznym (por. Rozdział 5); 

e) analiza studiów wykonalności (por. część 6.1); 

f) analiza danych statystycznych z analizami przestrzennymi (por. część 6.2); 

g) analiza danych dot. płynności ruchu na podstawie Google Maps (por. Rozdział 7); 

h) analiza kosztów korzyści (por. Rozdział 8); 

i) wywiady fazy syntezy (por. Rozdział 9); 

j) panel ekspertów (por. Rozdział 10). 

Kluczowym elementem raportu jest przedstawienie wniosków dot. kwestii związanych 

z poprawą płynności ruchu, bezpieczeństwa, warunków środowiskowych i skrócenia czasu 

podróży w transporcie transgranicznym (por. Rozdział 11). 

Efektem odpowiedzi na dodatkowe pytania badawcze zadane przez Wykonawcę jest 

przedstawienie proponowanych działań dot. czynników komplementarnych mających wpływ 

na ruch transgraniczny, oraz projektów, które w opinii Wykonawcy mogłyby zostać 

zrealizowane w przyszłej perspektywie unijnej, mających wpływ na ruch transgraniczny (por. 

Rozdział 12). 

Uzupełnieniem informacji przedstawionych w Raporcie są Załączniki. 

 



 

 

Do analizy dokumentów zostały wykorzystane materiały wskazane w raporcie metodycznym. 

Wśród nich znalazły się dokumenty strategiczne związane z polityką transportową Unii 

Europejskiej, dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a 

także instrumentu „Łącząc Europę” (por. Tabela 1). 

1 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej 

2 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1649 z 8 lipca 2016 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiające 

Instrument „Łącząc Europę” 

3 Strategia Europa 2020 

4 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) 

5 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 

6 Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 (UP 2014-2020) 

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

8 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 wraz z załącznikami 

9 Informacje o naborach Instrumentu „Łącząc Europę”* 

10 Wyniki naborów do Instrumentu „Łącząc Europę”* 

* Dokumenty nr 9 i 10 zostały wykorzystane do stworzenia listy projektów wybranych do 
analiz. 

  



 

W dokumentach źródłowych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, programu „Łącząc Europę”, a także powiązanych z nimi materiałach, nie 

sformułowano definicji transportu transgranicznego. Rozporządzenie w sprawie wytycznych 

dot. rozwoju sieci TEN-T (1) przedstawia definicję odcinka transgranicznego, jako „odcinka, 

zapewniającego ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między 

najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy między dwoma państwami 

członkowskimi lub między państwem członkowskim a państwem sąsiadującym. .Dokument 

definiuje także projekty transgraniczne jako te, które przedstawiają europejską wartość 

dodaną. Zwraca się szczególną uwagę, że mimo wysokiej europejskiej wartości dodanej, mogą 

mieć one słabsze skutki gospodarcze w porównaniu z projektami wyłącznie krajowymi. 

Wskazuje się także na priorytetowość w realizacji tego typu projektów. W Strategii Europa 

2020 (3) założono realizację projektów, które przyspieszą realizację tych o dużej wartości 

dodanej ze strony Europy. Jako cel postawiono sobie rozładowanie największych przeciążeń, 

przede wszystkim na odcinkach transgranicznych. Kwestie dot. definicji transgranicznych, 

szerzej przedstawiono w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (6). Wskazano tam, że 

obszary przygraniczne, z uwagi na położenie względem centrum administracyjnego kraju oraz 

głównych regionalnych ośrodków wzrostu, charakteryzują się znaczną peryferyjnością. 

Dotyczy to niższej dostępności transportowej oraz komunikacyjnej, mniejszej podaży na usługi 

publiczne, deficytu dobrych miejsc pracy i wykwalifikowanych kadr. Wpływa to na obniżenie 

atrakcyjności terenów przygranicznych, jako miejsca do życia i pracy. W dokumencie 

wskazano także duże niedoinwestowanie infrastrukturalne Polski Wschodniej. Brak 

nowoczesnej sieci drogowej i kolejowej, łączącej Polskę Wschodnią z resztą kraju, a także 

niskiej jakości drogi lokalne, wojewódzkie, stawiają ten region w niekorzystnej sytuacji. 

Wymaga to konieczności podnoszenia dostępności komunikacyjnej wielu miast tego regionu 

kraju w zakresie wszystkich rodzajów transportu w relacjach transgranicznych. 

Kwestie bezpieczeństwa ruchu zostały poruszone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (4). Zauważono, że rosnąca rola transportu 

drogowego skutkuje zwiększoną presją na zdrowie i bezpieczeństwo. Zwrócono uwagę, że 

poprawa jakości infrastruktury jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki którym 

zmniejszała się liczba ofiar między latami 1990 a 2015. Mimo wszystko, w 2015 r. liczba ofiar 

na milion mieszkańców wynosiła 77. Był to jeden z najwyższych współczynników w całej UE. 

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 (5) roku zauważono, że 2017 r. był 

najbezpieczniejszy na polskich drogach od 27 lat, a liczba ofiar w stosunku do 2008 obniżyła 



 

się poniżej 3 tysięcy osób2. Stwierdzono, że ma to związek z nieustanie dokonywanym 

wysiłkiem inwestycyjnym, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wdrażane środki 

poprawy bezpieczeństwa przynosiły obniżenie wartości wskaźników liczby ofiar. Można to 

powiązać z rozwojem infrastruktury, szczególnie dróg dwujezdniowych, które ograniczają 

możliwość niebezpiecznych manewrów wyprzedzania, a co za tym idzie - zderzeń czołowych. 

W dokumencie poruszono też kwestię bezpieczeństwa na kolei w Polsce. Wskazano, że 

poziom wypadkowości jest na jednym z najwyższych w Europie. Dużym problemem są 

wypadki z osobami nieuprawnionymi do przebywania na terenach kolejowych (np. 

przechodzenie w miejscach niedozwolonych). W 2016 r. Polska była na 4 miejscu w Europie 

pod względem wypadków na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych  Rocznie, w latach 2016-

2020, zginęło w nich ok. 30 osób3. Znacznie niższy udział notują wypadki, do których dochodzi 

bez ingerencji osób trzecich (związane ze stanem infrastruktury, taborem, technologiami 

transportowymi). Na poprawę bezpieczeństwa może wpłynąć zwiększanie poziomu separacji 

ruchu na przejazdach kolejowych, ich automatyzacja, budowa systemu nadzoru ruchu 

kolejowego i zapobiegania zdarzeniom. W dokumencie wskazano także, że najczęstszą 

przyczyną wypadków w transporcie morskim (80-100 rocznie) są zderzenia i uderzenia 

statków (25-35%), wejścia na mieliznę (5-12%), nieszczęśliwe wypadki marynarzy (10-25%). 

Zauważono, że najbezpieczniejszym jest transport wodny śródlądowy. Jako ważną inwestycję 

poprawiającą bezpieczeństwo wskazano system RIS, zapewniający dostęp do informacji 

nawigacyjnych i ostrzeżeń. W przypadku transportu lotniczego zauważono potrzebę 

wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem lotów i zarządzania ryzykiem mającego na 

celu zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Umowa Partnerstwa 

na lata 2014-2020 (6) wskazuje, że szereg działań obejmujących poprawę bezpieczeństwa 

powinno być realizowanych przez wsparcie służb odpowiedzialnych za zapewnienie 

i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu w poszczególnych gałęziach transportu, wdrażanie 

nowoczesnych systemów nawigacji, zarządzania i monitorowania ruchu (m. in. ERTMS, KSZR, 

RIS, SESAR, GMDSS i VTS) oraz budowę i przebudowę elementów infrastruktury służących 

podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Ma to się skupiać wokół sieci TEN-T. Dokumenty 

opisujące Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (7), oprócz rozbudowy sieci TEN-T, 

wskazują na poprawę dostępności i odciążenie miast z nadmiernego, tranzytowego ruchu 

drogowego. Może to wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu w miastach. Dokument 

zakłada też realizację projektów uwzględniających zakup lub modernizację floty 

specjalistycznej służącej poprawie bezpieczeństwa żeglugi, budowę i modernizację systemów 

 



 

GMDSS i VTS oraz systemów oznakowania nawigacyjnego, jak również projekty z zakresu 

ratownictwa morskiego (w tym budowę, modernizację i doposażenie służb ratowniczych). 

Kontynuowane będzie wprowadzanie na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego 

Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Dużą uwagę w tym dokumencie przykłada 

się do poprawy stanu przejazdów kolejowych. Kwestie bezpieczeństwa są pośrednio 

poruszone w SzOOP POIiŚ (8). Założono tam budowę bezpiecznej infrastruktury oraz 

połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią transportu europejskiego. Założono 

też poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i lotniczego.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku (5), zakłada, że dzięki realizacji 

projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem osiągnięte zostaną bezpośrednie korzyści 

dla użytkowników dróg, np. podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ale też zwiększenie 

płynności ruchu co będzie miało bezpośredni wpływ na skrócenie czasu przejazdu. 

Podstawowym celem systemów ITS (wpisuje się w nie KSZR) powinno być zwiększenie 

wydajności systemów transportowych, tj. poprawa płynności ruchu, zredukowanie 

nadmiernego obciążenia i zatłoczenia dróg i ulic, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu. Strategia zakłada, że celem tego działania jest zapewnienie, 

minimalnie na podstawowej sieci dróg krajowych, a także w dużych miastach, sposobu na 

pozyskanie i wymianę w czasie rzeczywistym informacji o warunkach podróży. Ważna kwestia 

dot. płynności ruchu została poruszona w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (6). 

Zakłada, że priorytetem będzie budowa oraz przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach 

leżących w ciągach komunikacyjnych, stanowiących połączenie z europejską siecią 

transportową TEN-T. Rozporządzenie w sprawie wytycznych dot. rozwoju sieci TEN-T (1) 

wskazuje, że aby zapewnić międzynarodową mobilność osób i towarów, należy 

zoptymalizować przepustowość transeuropejskiej sieci transportowej oraz sposób jej 

wykorzystywania. Nie wykluczono też zwiększania przepustowości poprzez rozwiązanie 

problemu wąskich gardeł i uzupełnienia brakujących ogniw w infrastrukturze wewnątrz 

państw członkowskich i pomiędzy nimi, a także w stosownych przypadkach z państwami 

sąsiadującymi. W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (7) przewidziano 

uzupełnienie budowanych dróg ekspresowych i autostrad w głównych ciągach 

transportowych poprzez realizację wybranych odcinków dróg krajowych, zapewniających 

płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a pozamiejskimi ciągami europejskiego 

systemu transportowego. Założono, że budowa obwodnic i tras wylotowych pozwoli na 

wyprowadzenie nadmiernego ruchu tranzytowego z miast (które nie mają przystosowanej do 

tego infrastruktury drogowej), co przyczyni się do poprawy płynności ruchu drogowego. 

Uszczegółowienie znajdziemy w SzOOP POIiŚ (8), gdzie wskazano, że dzięki podejmowanym 

działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, co również wpłynie 

na poprawę płynności. Przewidziano, że budowa obwodnic i dróg wylotowych z miasta 

zostanie zaadresowana do miast, gdzie zidentyfikowano znaczne obciążenie infrastruktury 



 

drogowej transportem ciężkim, brak alternatywnego, wysokoprzepustowego połączenia 

i ograniczoną przepustowość istniejącej infrastruktury wyprowadzającej ruch z miast.  

W kwestiach związanych z ochroną środowiska kluczowym dokumentem jest Strategia Europa 

2020 (3), która narzuca osiągnięcie celu zmniejszenia o 20% (a jeśli pozwolą na to warunki, 

nawet 30%) emisji dwutlenku węgla. Zaproponowane rozwiązania, które mogą pomóc 

osiągnąć założony cel, wskazują na podejmowanie takich działań w zakresie: infrastruktury 

(np. wczesne tworzenie infrastruktury sieci mobilności elektrycznej), inteligentnego 

zarządzania ruchem, czy dalszego ograniczania emisji CO2 przez samochody, statki i samoloty. 

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (4) 

zwracana jest uwaga na wzrost liczby samochodów osobowych. Już w 2012 r. średnia na 1000 

mieszkańców w Polsce była porównywalna z krajami takimi jak Belgia, Hiszpania czy 

Portugalia. Pokazuje to nie tylko destrukcyjny wpływ na środowisko (emisja CO2), ale także 

fakt zapotrzebowania na infrastrukturę. Zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu (5) głównym założeniem interwencji było zwiększanie udziału tych gałęzi 

transportu, które powodują najmniejsze obciążenie środowiska, a także wpływają na 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych gałęzi 

(w szczególności drogowego transportu samochodowego). Umowa Partnerstwa na lata 2014-

2020 (6) zakłada, że z uwagi na ograniczenie presji transportu na środowisko, szczególnie 

preferowane będą inwestycje kolejowe. Głównym celem miało być uzupełnianie luk oraz 

poprawa funkcjonalności głównych szlaków (magistral) kolejowych w sieci TEN-T (bazowej i 

kompleksowej). Działania miały dotyczyć prac o charakterze modernizacyjnym, 

rehabilitacyjnym4, a także budowy nowych linii. Dokumenty strategiczne POIiŚ (7) zakładają, 

że priorytetem będą inwestycje przyczyniające się w największym stopniu do ukończenia 

drogowej sieci TEN-T, w tym te przyczyniające się do ograniczenia wpływu transportu na 

środowisko. Zwrócono także uwagę na projekty umożliwiające ograniczenie zanieczyszczenia 

środowiska przez statki (poprzez możliwość budowy infrastruktury do odbioru ścieków 

sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną). SzOOP POIiŚ (8) zakłada 

następujące działania związane z ochroną środowiska w transporcie: 

• „projekty związane z ochroną środowiska lub łagodzeniem/ograniczeniem negatywnego 

oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne, w tym m. in. inwestycje 

przyczyniające się do monitoringu i/lub redukcji poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, gleby i wody, podniesienia efektywności energetycznej, poprawy gospodarki 

 



 

wodno-ściekowej, ochrony różnorodności biologicznej, zapewnienia dostępności 

alternatywnych paliw ekologicznych;  

• inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki, w tym budowa 

infrastruktury do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię 

elektryczną;  

• projekty zawierające elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania 

hałasu/drgań/zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój 

układu urbanistycznego”. 

Rozporządzenie w sprawie wytycznych dot. rozwoju sieci TEN-T (1) zakłada, że należy 

uwzględniać kwestie środowiska i różnorodności biologicznej oraz wymogi dot. transportu 

wodami morskimi. W dokumencie stawia się też na łagodzenie skutków hałasu i wibracji 

spowodowanych przez transport kolejowy. Zaleca się osiągnięcie tego za pomocą środków 

w zakresie taboru i infrastruktury, w tym instalacji chroniących przed hałasem. Kolejną ważną 

kwestią jest potrzeba tego, aby rzeki, kanały i jeziora były utrzymywane tak, by zachować 

dobre warunki nawigacyjne, przy jednoczesnym przestrzeganiu mających zastosowanie 

przepisów z zakresu ochrony środowiska. W rozporządzeniu ustanawiającym instrument 

„Łącząc Europę” (2) wskazano, że inwestycje infrastrukturalne, realizowane w ramach CEF 

powinny pomóc w propagowaniu idei przekształcania gospodarki i społeczeństwa aby 

charakteryzowały się niską emisją CO2 oraz, aby były odporne na zmiany klimatu i katastrofy 

klimatyczne. Oczekuje się, że w sektorze transportu instrument Łącząc Europę przyczyni się do 

celów Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji. Biała Księga zakłada zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych w sektorze transportu o min. 60% do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. 

W zakresie infrastruktury Biała Księga zakłada utworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonującej, 

ogólnounijnej i multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T.  

Aspekty dotyczące skrócenia czasu przejazdu zostały zawarte m.in. w Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (4). Dostrzeżono, że 

barierą większego wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich jest przede wszystkim 

niedostateczna i niedopasowana oferta handlowa. Zauważono, że wynika ona m.in. z kwestii 

infrastrukturalnych (m.in. niska prędkość pociągów). Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do 2030 (5) zakłada kontynuacje inwestycji związanych z modernizacją i budową 

nowych odcinków linii kolejowych tworzących tzw. „Wschodnią Magistralę Kolejową”. Jej 

celem jest zapewnienie bezpośredniego połączenia pięciu województw Polski Wschodniej. 

Inwestycje, mimo że nie są realizowane w ramach projektów POIiŚ lub CEF, odgrywają ważną 

rolę w transporcie transgranicznym, dlatego należy pamiętać o ich pozytywnym 

oddziaływaniu. Dodatkowo, miały się przyczynić do zwiększenia prędkości, a co za tym idzie, 

skrócenia czasu przejazdu na odcinkach między miastami Polski Wschodniej, a Warszawą 

i Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jako ważny element w strategii wskazano też 



 

implementację systemu ERTMS na polskiej sieci kolejowej, co miało znacznie poprawić 

przepustowość sieci kolejowej. Kwestie dotyczące skrócenia czasu podróży przedstawiono 

także w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (6). Zauważono, że mimo realizacji we 

wcześniejszej perspektywie szeregu inwestycji w zakresie sieci TEN-T, priorytetem w nowej 

perspektywie miało być zapewnienie podwyższonych standardów na pasażerskich liniach 

łączących ośrodki miejskie. Rozporządzenie w sprawie wytycznych dot. rozwoju sieci TEN-T (2) 

zakłada, że do osiągnięcia celu związanego ze skróceniem czasu przejazdu niezbędne będzie 

wykorzystywanie ITS, w szczególności systemów multimodalnego zarządzania informacjami 

i ruchem, oraz zintegrowanych systemów komunikacji i płatności. Ma to się przyczynić do 

złagodzenia wpływu zagęszczenia ruchu na drogach, a co za tym idzie do skrócenia czasu 

przejazdu. Dokumenty dotyczące POIiŚ (7) wskazują, że aby transport kolejowy mógł być 

konkurencyjny, wymagane jest m.in. skrócenie czasu przejazdu. Można to osiągnąć przez 

zwiększenie prędkości przejazdów i poprawę przepustowości.  

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie mogła być poprawa stanu 

połączeń kolejowych, która wpłynie na skrócenie czasu przejazdu koleją pomiędzy 

największymi miastami. Aby przejazdy między najważniejszymi polskimi ośrodkami miejskimi 

zajmowały mniej czasu, należy zadbać o stan infrastruktury m.in. budując drogi ekspresowe 

i autostrady. 
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W wywiadach fazy eksploracji realizowanych w ramach niniejszego badania udział wzięło 10 

respondentów. Byli wśród nich przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za projektowanie 

interwencji (Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Infrastruktury, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz przedstawiciele beneficjentów: Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK.  

Respondenci definiowali transport transgraniczny jako ten, który odbywa się między minimum 

dwoma krajami, kiedy dochodzi do przekraczania granicy. Obszarowość była rozumiana 

różnie. Przedstawiciel projektanta interwencji wskazał, że dotyczy odcinków ograniczonych 

węzłami miejskimi. Inny respondent wskazał, że odcinki transgraniczne mogą dotyczyć całego 

kraju, z uwagi na tranzytowy charakter transportów odbywających się przez nasz kraj. Wśród 

różnic między transgranicznym transportem pasażerskim a towarowym respondenci wskazali 

m.in. inny charakter przewozów, problemy w odprawie celnej czy rolę odległości (por. Tabela 

2). 

Odbywa się lokalnymi przejściami 

granicznymi 

Odbywa się na głównych szlakach 

komunikacyjnych (przejściach granicznych 

na ścianie wschodniej) 

Głównie o znaczeniu turystycznym, 

zarobkowym 

Duży udział tranzytu przez Polskę 

Nie występuje długi czas na odprawę celną Występują komplikacje związane m.in. z 

różnicami w infrastrukturze kolejowej w 

transporcie towarów 

Występuje głównie między krajami strefy 

Schengen, podróże do krajów, gdzie jest 

odprawa graniczna mogą zniechęcać 

Nie ma na niego wpływu to, czy kraj jest w 

strefie Schengen, czy poza nią 

Związany w głównej mierze z ruchem 

przygranicznym 

Pokonywane dłuższe odcinki 



 

Wśród kluczowych cech dla transgranicznego transportu drogowego wszyscy respondenci 

wskazali, że najważniejsze jest, aby infrastruktura miała swoją kontynuację po drugiej stronie 

granicy. Jako przykład zgodnie wskazywano drogę S3 (Legnica-Lubawka), która nie będzie 

kontynuowana przez najbliższe kilka lat po stronie czeskiej. Podkreślono potrzebę lepszej 

współpracy międzynarodowej. Kwestie zapewnienia połączeń po obu stronach granicy 

wskazano jako największe wyzwanie rozwojowe. Zwrócono uwagę, że to inwestycje drogowe 

były szczególnie mocno wspierane w badanych programach. Zauważono także, że dużą rolę 

odgrywa Warszawa, przez którą odbywa się większość ruchu tranzytowego wschód-zachód. 

Wskazano potrzebę obudowania miasta drogami ekspresowymi, które pozwolą na ominięcie 

terenów zabudowanych i dróg wykorzystywanych w ruchu lokalnym. Respondenci zwracali 

także uwagę na rolę obwodnic, które wyprowadzają ruch tranzytowy z miast, odciążając także 

ruch lokalny. Jako najważniejsze cechy transportu kolejowego wskazano wysoką pojemność 

ładunkową i najbardziej proekologiczny charakter przewozów. Zwrócona została uwaga na 

długie procedury celne na wschodniej granicy państwa, a także niskiej jakości infrastrukturę, 

która negatywnie wpływa na odbiór tej gałęzi transportu. Wskazano, że istnieje potrzeba 

zapewnienia wysokiej przepustowości kolejowych przejść granicznych, co pozwoli zwiększyć 

konkurencyjność tej gałęzi transportu. Przy transporcie śródlądowym zwrócono uwagę na 

bardzo ograniczone korytarze biorące udział w ruchu transgranicznym. Jeden z respondentów 

wskazał na bardzo dużą kapitałochłonność tej gałęzi transportu. Potrzeba znacznie większych 

środków niż w innych gałęziach, aby ta zaczęła odgrywać jakąkolwiek rolę. W przypadku 

transportu morskiego i lotniczego zwracano uwagę, że odbywa się w oparciu o najważniejsze 

porty morskie i lotnicze będące w sieci TEN-T. Zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia 

dostępu kolejowego do portów morskich. (por. Tabela 3 i Tabela 4 ). 

 



 

• Ruch na odcinkach 
przygranicznych jest 
mniejszy niż na 
pozostałych odcinkach 
danych ciągów drogowych 

• Drogi muszą być 
kontynuowane po drugiej 
stronie granicy, inaczej 
ruch się „zatka” 

• Dużą rolę odgrywają 
obwodnice miast, które 
kierują tranzyt poza 
obszary zaludnione 

• Nowe drogi zachęcają do 
inwestowania w ich okolicy 

• Zwiększa się udział ruchu 
drogowego, bez nowych 
dróg kraj się zakorkuje 

• Cały ruch odbywa się przez 
Warszawę - należy 
budować nowe drogi 
ekspresowe w tym 
regionie 

• Niska jakość dróg 
(lokalnych) na terenach 
przygranicznych 

• Duża digitalizacja w gałęzi 

• Duży ślad węglowy 

• Bardzo mocno wspierany 

• Proekologiczny 
charakter 
przewozów 

• Wysoka pojemność 
ładunkowa 

• Wąskimi gardłami na 
ścianie wschodniej 
są długie kontrole 
celne 

• Problem z rozstawem 
torów (szeroki tor vs. 
normalny tor) 

• Odbywa się na 
głównych szlakach 
kolejowych 

• Zły stan 
infrastruktury 
przygranicznej 

• Ograniczony do 
miejsc, gdzie jest 
do niego dostęp 

• Wolniejszy od 
pozostałych gałęzi 
transportu 

• Duży ślad węglowy 

• Odbywa się 
w oparciu o porty: 
Gdańsk, Gdynia, 
Świnoujście, 
Szczecin 

• Odbywa się po 
morskich 
autostradach 
między punktami 
granicznymi 

• Silnie uzależniony od 
warunków 
klimatycznych 

• Wymaga ogromnych 
nakładów finansowych 

• Najdroższa gałąź - często 
wymaga stworzenia 
infrastruktury od zera 

• Dużą rolę odgrywa 
Odrzańska Droga 
Wodna. Pozostałe drogi 
nie mają charakteru 
transgranicznego 

• 2-3 terminale 
o dużym znaczeniu 

• Duża rola terminali 
o dostępie 
szerokotorowym 
i normalnotorowym 

• Ruch lotniczy 
ograniczony jest 
jedynie do określonej 
liczby portów 
lotniczych. Nie można 
go prowadzić w 
dowolnym miejscu, w 
dowolnym czasie  

• Dużo polskich portów 
lotniczych w sieci 
TEN-T 

• Wystąpienie np. nagłej 
sytuacji pandemicznej 
może spowodować 
duże wahania w 
ruchu, w stosunku do 
innych gałęzi  



 

• Łączenie dróg, aby nie 
występowały różne 
standardy tych samych 
ciągów 
komunikacyjnych po 
dwóch stronach 
granicy (np. S3 po 
stronie polskiej gotowa 
w 2023 r. i brak 
autostrady D11 po 
stronie czeskiej, różny 
stan zaawansowania 
korytarza Via Carpatia 
po stronie polskiej i 
słowackiej) 

• Współpraca z krajami 
spoza wspólnoty 
Europejskiej (w tym 
kwestie związane 
z sankcjami wobec 
Białorusi) w zakresie 
budowy sieci 
infrastruktury 
transportowej 
o zbliżonych 
parametrach 

• Popularyzacja nowo 
budowanych dróg 
wśród użytkowników 
(tj. wskazanie 
kierowcom, że istnieją 
nowe drogi, które 
skracają czas podróży)  

• Rozwój transportu 
publicznego w strefach 
przygranicznych, 
ułatwiających podróże 
ograniczające 
korzystanie 
z transportu 
indywidualnego 

• Budowa korytarza Rail 
Baltica w sieci TEN-T 

• Modernizacja linii 
kolejowej 139 między 
Zwardoniem a Polską, 
mimo że nie jest w sieci 
bazowej TEN-T, może 
odgrywać kluczową 
rolę w lokalnym ruchu 
transgranicznym 

• Maksymalne obniżenie 
kosztów i upłynnienie 
ruchu, aby transport 
kolejowy był 
konkurencyjny 

• Poprawa 
przepustowości przejść 
granicznych 
(organizacyjnie) 

• Współpraca z krajami 
graniczącymi, które nie 
zawsze są 
zainteresowane 
upłynnieniem ruchu 

• Sytuacja geopolityczna, 
ukierunkowana na 
działaniu, a nie tylko 
zatwierdzaniu 
i podpisywaniu strategii 
i listów intencyjnych 
(respondent wskazał 
sytuację z Niemcami, 
gdzie oprócz 
podpisywania kolejnych 
porozumień nie idą za 
tym żadne działania) 

• Dostosowanie 
infrastruktury od 
strony wody i lądu do 
obsługi statków 

• Zapewnienie wysokiej 
przepustowości kolei 
skierowanej do obsługi 
portów 

• Podwyższenie 
kategorii drogi 
wodnej na Odrze 
w kierunku Czech 

  



 

Zdaniem respondentów na najwięcej wyzwań udało się odpowiedzieć w transporcie 

drogowym. Najważniejszym celem było wybudowanie dróg ekspresowych i autostrad, co 

udało się zrealizować. Zauważono, że transport kolejowy znacznie odstaje od drogowego, 

jednak na przestrzeni 10 lat można zauważyć znaczny rozwój tej gałęzi transportu, mimo że 

do wykonania jest jeszcze wiele kluczowych inwestycji (wskazano m.in. linię 201 z Bydgoszczy 

w kierunku Trójmiasta). Jako flagowe działania w inwestycjach intermodalnych i morskich 

wskazano m.in. budowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach czy usprawnienie 

połączeń kolejowych do portów w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu czy Szczecinie. Zauważono, że 

są to kluczowe projekty transgraniczne mogące przyczynić się do znacznego rozwoju 

gospodarczego kraju.  

Respondenci zostali zapytani też o wpływ badanych projektów na poprawę płynności ruchu, 

bezpieczeństwa, warunków środowiskowych i skrócenia czasu przejazdu. Oceniono, że 

w kwestii poprawy płynności i skrócenia czasu przejazdu wszystkie projekty drogowe mają 

wykonywaną analizę kosztów i korzyści, gdzie ocenia się zakładane cele, więc efekty będą 

oddziaływały także na ruch transgraniczny. Zdaniem respondenta dla projektów drogowych 

nie zostały wyznaczone konkretne, liczbowe wskaźniki rezultatu do osiągnięcia dla 

pojedynczych projektów transportu transgranicznego, co może sprawić problem w ocenie 

efektów związanych z płynnością i czasem podróży. Zdaniem innego respondenta sytuacja 

pandemiczna, która przez ostatnie półtora roku spowodowała ogólny spadek ruchu 

drogowego, nie pozwoli obiektywnie ocenić poprawy płynności i skrócenia czasu przejazdu. 

Zwrócona została także uwaga na to, że efekty dla inwestycji były szacowane kilka lat temu, 

kiedy ruch był zdecydowanie mniejszy. Aktualnie okazuje się, że mimo sprawnego 

przeprowadzenia inwestycji i spełnienia wszystkich wymagań, czas podróży skrócił się nie o 

30, ale o 15 minut. Zauważono, że projekty kolejowe przyczyniły się do usuwania wąskich 

gardeł, a co za tym idzie zwiększania przepustowości i skracania czasu podróży. Jako 

największy problem wskazano same przejścia graniczne, gdzie nie ma wystarczającej ilości 

torów, a same działania kontrolne i organizacyjne pochłaniają bardzo dużo czasu, co globalnie 

wydłuża czas transportu w ruchu transgranicznym.   

Potwierdzono, że projekty zdecydowanie skróciły czas podróży, a także wpłynęły na 

podniesienie prędkości. Mimo, że na wielu inwestycjach trwają jeszcze prace, efekty będą 

widoczne od razu po ich zakończeniu. Jeden z beneficjentów stwierdził, że m.in. budowa 

drugiego toru, elektryfikacja linii kolejowych, znacznie wpłyną na upłynnienie ruchu 

i skrócenie czasu podróży (zarówno w transporcie pasażerskim i towarowym). Zwrócono także 

uwagę, że ważną rolę w ruchu transgranicznym odgrywają szlaki poza siecią TEN-T. Obsługują 

one głównie ruch lokalny, ale pozwalają odciążać główne szlaki. 

W kwestii bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich dróg stawia się na zmniejszenie liczby 

wypadków i ofiar. Zwrócono także uwagę, że w projektach transgranicznych ważne jest 

bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, dlatego tak ważne są budowy obwodnic 



 

miast, aby ruch tranzytowy w jak najmniejszym stopniu przebiegał przez tereny zabudowane. 

Jeden z respondentów wskazał na problem związany z oceną bezpieczeństwa, zwracając 

uwagę, że przed modernizacją czy budową dróg użytkownicy mają ograniczoną prędkość. 

Budowa dróg ekspresowych i autostrad może wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków 

wynikających z wyprzedzania, ale może dochodzić do ciężkich wypadków z uwagi na dużą 

prędkość poruszających się pojazdów. Jako przykład wskazano drogę ekspresową S8 

w Warszawie, na której niemal codziennie dochodzi do wypadków. Wskazano, że budowa 

dróg o dwóch pasach i wyprowadzenie ruchu z miast wpłynie pozytywnie na kwestie 

bezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę, że wskaźniki związane z bezpieczeństwem należy 

analizować pod kątem miliona pojazdokilometrów, gdyż ciężko porównywać odcinek drogi 

o długości 5 km z odcinkiem 50 km pod kątem samych liczb ofiar czy wypadków. Zauważono, 

że na poprawę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym z pewnością wpłyną systemy ERTMS. 

Było to obrane jako strategiczny cel, w związku z ujednoliceniem europejskich systemów 

bezpieczeństwa na kolei. Zwrócono uwagę, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa dużą rolę 

odegrały projekty punktowe związane z budową dwupoziomowych przejazdów kolejowych. 

Zauważono jednak potrzebę realizacji działań miękkich, wykraczających poza badane projekty, 

związane z przekraczaniem torów w miejscach niedozwolonych, szczególnie przez pieszych  

Wszystkie projekty realizowane w ramach projektów unijnych muszą spełniać restrykcyjne 

wymogi środowiskowe: polskie i europejskie. Dokumentacja aplikacyjna do projektów CEF 

i POIiŚ składana jest po raporcie oddziaływania na środowisko. Oczekiwano, że inwestycje 

będą miały jak najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wprowadzane są 

rozwiązania, które  mają minimalizować negatywny wpływ na środowisko np. ograniczanie 

hałasu za pomocą ekranów, wałów naziemnych, prowadzenia drogi w wykopie. Jeśli 

występuje kolizja z ciekiem wodnym, buduje się obiekty mostowe, zapewniające oczyszczanie 

wód opadowych. Zauważono jednak, że projekty drogowe nigdy nie będą pozytywnie 

oddziaływać na środowisko. Zazwyczaj oddziałują neutralnie, choć w kierunku negatywnym. 

Respondent także zwrócił uwagę, że to nie sama droga wywołuje negatywne oddziaływanie, 

ale ruch samochodowy, który jest na niej generowany., co wpływa negatywnie na efekt 

końcowy. Stwierdzono, że samo usuwanie wąskich gardeł na kolei, co przyczynia się do 

ograniczania kongestii, również wpływa pozytywnie na środowisko.  

 



 

 

Ogólnie respondenci (przedstawiciele projektantów interwencji) ocenili, że jest jeszcze za 

wcześnie, aby ocenić efekty inwestycji, które w większości są jeszcze w budowie. Jeden 

z respondentów zaznaczył, że projekty, które zostały zrealizowane i są realizowane, są 

dostosowane do możliwości organizacyjnych i technicznych.. Podkreślił, że dzięki tym 

projektom kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia omawianych efektów. Jako kluczowe 

podał utrzymanie dotychczasowego tempa prac. Wskazano też, że każda perspektywa unijna 

pozwala na dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb transportowych. 

Jako przykłady krajów skąd można czerpać dobre praktyki, wskazano np. Luksemburg czy 

Niderlandy. Zaznaczono, że są to małe kraje, w których znacznie lepiej można panować nad 

ruchem, łatwo się rozwija taką sieć. Respondent podkreślił, że nie można przenosić takich 

rozwiązań 1:1 z uwagi na zupełnie inne uwarunkowania w Polsce: inne potrzeby, generatory 

ruchu. Jako dobry sposób na kontrowanie ruchu (szczególnie dla aut osobowych) wskazał 

regulowanie go opłatami.  

Jako dobra praktyka wskazane zostały transgraniczne projekty kolejowe realizowane w celu 

poprawy warunków transportowych między Austrią i Niemcami, czy Austrią i Włochami. 

Wskazano, że realizowana była tam elektryfikacja linii kolejowej, umożliwiająca prowadzenie 

ruchu po obu stronach granicy na infrastrukturze o zbliżonych parametrach. Zwrócono w ten 

sposób uwagę na problem, który występuje na granicy polsko-niemieckiej (Zgorzelec – 

Görlitz). Linia została zelektryfikowana tylko do połowy mostu na Nysie Łużyckiej. Powoduje 

to, że mimo znacznej inwestycji po stronie polskiej (elektryfikacja E30 z Węglińca do 

Zgorzelca), inwestycja może nie wpłynąć znacznie na usprawnienie ruchu transgranicznego.  

Jako działania komplementarne do projektów transgranicznych wskazano domykanie ciągów 

w całym kraju, a nie działanie jedynie blisko granicy. Dużą rolę zdaniem respondenta odegra 

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. Jego zdaniem narzędzie da informację 

o warunkach ruchu, tak aby kierowca mógł podjąć decyzję o zmianie trasy wcześniej, niż jak 

zatrzyma się już w wyniku zatoru. Respondenci wskazali też, że ruch transgraniczny (zwłaszcza 

pasażerski) może być usprawniony przez działania organizacyjne. Jako przykład wskazano 

działania Euroregionu Nysa, gdzie podróżni mogą przy korzystaniu z jednego biletu 

podróżować między miastami (w obszarze regionu) na terenie kilku państw, bez zwracania 

uwagi na przewoźnika, co znacznie ułatwia przejazdy. Wskazano też działania metropolii 



 

Bratysławy i Wiednia, które podejmują wspólne prace nad zwiększaniem roli transportu 

kolejowego. Ma to ułatwić przejazdy między dwoma obszarami (krajami), co pozwoli 

mieszkańcom (szczególnie tym pracującym w jednym kraju, a mieszkającym w drugim) na 

oparciu swoich potrzeb transportowych w całości na ruchu kolejowym.  

Jako kluczowe inwestycje respondenci wskazali: 

• autostradę A1 – wpływającą na upłynnienie ruchu drogowego; 

• drogę ekspresową S3 – wpływającą na upłynnienie ruchu, skrócenie czasu przejazdu 

w kierunku południa Europy, mającą ogromny wpływ na sytuację gospodarczą kraju 

i rolę portów w Szczecinie i Świnoujściu; 

• korytarz Via Carpatia – upłynnienie ruchu w kierunku Litwy i znaczny wpływ na 

zmniejszenie wypadków, do których aktualnie dochodzi w tamtym regionie nazbyt 

często; 

• terminal intermodalny w Małaszewiczach; 

• poprawę dostępności kolejowej do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku 

– zwiększyła się przepustowość; 

• modernizację drogi E20 – skrócenie czasu podróży, upłynnienie ruchu; 

• obwodnicę Wałcza - wpływająca na bezpieczeństwo, skracająca czas przejazdy (projekt 

poza grupą badanych projektów, oddaje jednak charakter); 

• S61 między Ostrowią Mazowiecką a Budziskami – inwestycja w realizacji, która 

poprawi płynność i skróci czas podróży, a także wpłynie pozytywnie na 

bezpieczeństwo.  

 

 



 

 

Punktem wyjścia dla właściwego ukierunkowania prac badawczych było stworzenie logiki 

interwencji (por. Załącznik 1) dla POIiŚ 2014-2020 oraz Instrumentu „Łącząc Europę”, 

odtworzonej na podstawie analizy dokumentów programowych. Poza założeniami Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, analizowano także rozporządzenia unijne dot. sieci 

transgranicznej oraz ustanawiające CEF. Przedstawiono charakter logiki oraz wskazano związki 

przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy interwencją a jej bezpośrednimi i pośrednimi 

efektami (por. Rysunek 2). 

Odtworzenie modelu logicznego interwencji sporządzono w podziale na poszczególne gałęzie 

transportu. Analiza zapisów dotyczących przesłanek i zmian przygotowana została w 

odniesieniu dla wszystkich gałęzi transportu - istnieje bowiem szereg wspólnych odniesień np. 

dotyczących stanu infrastruktury transportowej. 

Wstępnym wnioskiem nasuwającym się w trakcie tworzenia modelu logicznego jest brak 

ukierunkowania projektów typowo na ruch transgraniczny. Większość planu wdrażania 

powiązana jest z ogółem transportu – lokalnego, krajowego i międzynarodowego. Nie można 

wydzielić działań, które będą służyć jedynie ruchowi transgranicznemu. Szeroko opisywane 

cele i założenia interwencji nie odnajdują swojego konkretnego odzwierciedlenia 

oczekiwanych zmian wyrażonych m.in. wskaźnikami dotyczącymi poprawy sytuacji ruchu 

transgranicznego. Co ważne, w żaden sposób nie zaproponowano wskaźników, które 

musiałyby być osiągane przez kraje graniczące. Wpływa to na sytuacje, w której infrastruktura 

tworzona w jednym kraju, nie musi być w podobnym czasie tworzona w kraju sąsiadującym.  



 

 



 

 

Wybór projektów o znaczeniu transgranicznym do dalszych prac został wykonany w oparciu o: 

a) wywiady z beneficjentem i projektantami interwencji, gdzie wskazywano konkretne 

projekty, a także cechy projektów o znaczeniu transgranicznym (np. ogólnie – 

obwodnice miast, wielopoziomowe przejazdy drogowo-kolejowe); 

b) logikę interwencji; 

c) analizę dokumentów strategicznych. 

Na tej podstawie wskazano dwie grupy projektów POIiŚ 2014-2020 i CEF: 

a) o istotnym znaczeniu transgranicznym do inwentaryzacji (por. Załącznik 2); 

b) do wykonania analizy AKK ex post, dla wybranych projektów, które są zakończone 

i oddane do użytkowania (por. Załącznik 2). 

 

 



 

 

 

Z uwagi na zróżnicowany charakter gałęzi transportu każda z nich została poddana oddzielnej 

analizie. Analizie poddano projekty o istotnym znaczeniu transgranicznym (por. Załącznik 2). 

Spośród analizowanych projektów największy udział pod względem ich liczby i wartości ma 

transport drogowy (por. Rysunek 3 i Rysunek 4). Najmniejszy udział w wartości projektów ma 

transport intermodalny, gdzie do analizy wybrano jeden projekt dot. terminalu 

intermodalnego w Małaszewiczach. Studia wykonalności zostały zbadane pod kątem założeń 

dotyczących czterech kluczowych aspektów przedmiotowego dokumentu: skrócenia czasu 

podróży, poprawie płynności ruchu, poprawie bezpieczeństwa i poprawie warunków 

środowiskowych.  

 

  



 

 

 

 

Beneficjentem wszystkich analizowanych projektów drogowych jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. Przez to wnioski dot. dofinansowania projektów drogowych są 

nacechowane dużą powtarzalnością w zakresie badanych aspektów. Wszystkie analizowane 

inwestycje zakładają, że dzięki ich realizacji skróci się czas przejazdu między najważniejszymi 

ośrodkami w kraju. Zakłada się, że realizowane inwestycje (zarówno drogi ekspresowe, jak 

i obwodnice miast) będą miały wpływ nie tylko na polską, ale i europejską (międzyregionalną) 

sieć transportową. Dużą wagę przywiązuje się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza 

tereny zurbanizowane. Wśród głównych celów realizacji projektów wymienia się stworzenie 

bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza 

transeuropejskiego sieci bazowej TEN-T. Zauważa się też, że projekty przyczynią się do 

stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, co można rozumieć jako realny wpływ 

na upłynnienie ruchu. Wszystkie projekty pozytywnie przeszły audyty BRD, co ma w znaczny 

sposób wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Ma być to możliwe dzięki likwidacji 

zagrożeń wynikających ze złego stanu nawierzchni, zamiany skrzyżowań występujących na 

jednym poziomie w węzły dwupoziomowe, zmiany oznakowania lub urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Zakłada się, że inwestycje wpłyną także pozytywnie na środowisko. Wśród 

czynników służących osiągnięciu zamierzonych celów (związanych głównie ze zmianami 

klimatu) wymienia się m.in. stosowanie ekranów akustycznych, trwalszej nawierzchni, 

budowę przejść dla zwierząt czy nasadzenia nowych drzew i krzewów w miejsca tych, które 



 

zostają wycięte w związku z realizacją inwestycji. Nie wskazano jednak sposobów kontroli 

m.in. nasadzeń. Co ważne, w projektach drogowych zauważono, że wyprowadzenie dróg 

z terenów zabudowanych na tereny biologicznie czynne (niezabudowane) przyczynia się do 

zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych w miejscu emisji (u źródła), dzięki czemu nie 

dostają się w wyższe partii atmosfery. We wszystkich projektach zakłada się, że inwestycje 

wpłyną pozytywnie na zmniejszenie kosztów m.in. czasu użytkowników infrastruktury 

drogowej (dzięki skróceniu czasu podróży i upłynnieniu ruchu), koszty wypadków drogowych 

i ofiar (dzięki poprawie bezpieczeństwa), czy też koszty związane z emisją zanieczyszczeń, 

zmian klimatycznych i hałasu (dzięki poprawie warunków środowiskowych). 

Oprócz projektów drogowych stricte związanych z budową lub modernizacją dróg, w toku jest 

również projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, który zapewni jednolity, 

zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny dla sieci dróg krajowych, ekspresowych 

i autostrad na terenie Polski. Projektem objęto łącznie ok. 1100 km dróg na najważniejszych 

korytarzach transportowych sieci bazowej o znaczeniu europejskim, co stanowi 28% długości 

sieci bazowej TEN-T w Polsce. Jako najważniejsze usługi ITS wdrażane w ramach Projektu 

należy wymienić: informacje o warunkach ruchu i czasach podróży, informacja o sieci 

drogowej, informacja o zdarzeniach, informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe 

zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, inteligentne i bezpieczne parkingi. 

Projekt ma przyczynić się do upłynnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

skrócenia czasu przejazdu. 

 

Projekty w sektorze kolejowym realizowane są w ramach osi V „Rozwój sieci kolejowej TEN-T” 

POIiŚ 2014-2020 i instrumentu „Łącząc Europę” CEF 2014-2020. Projekty można podzielić na 

dwie grupy: integrujące transport kolejowy z transportem morskim (poprzez poprawę 

dostępności kolejowej do portów) oraz pozostałe, stricte kolejowe. Wszystkie realizowane 

inwestycje wpisane są w sieć TEN-T. Część z nich realizowana jest jako druga faza, gdzie faza 

pierwsza realizowana była w ramach POIiŚ 2007-2013. W projektach wprost (lub pośrednio) 

wprowadzone są zapisy dotyczące skrócenia czasu podróży. Ma to związek ze wzrostem 

dopuszczalnych prędkości (w przewozach pasażerów od 80 do 160 km/h, w przewozach 

towarów od 80 do 120 km/h). Planowane działania zakładały także prace modernizacyjne 

kluczowych elementów infrastruktury w wybranych projektach, aby dostosować je do 



 

prędkości 200 km/h. Dzięki prowadzonym pracom zmieniającym układ torowy, wymianę 

rozjazdów, budowę lub przebudowę obiektów inżynieryjnych oraz peronów ma być osiągnięty 

efekt skrócenia nie tylko samego czasu przejazdu, ale też (w przypadku przewozów 

towarowych) skrócony ma być czas postojów niehandlowych. Oszczędność czasu ma być 

zauważalna zarówno dla przewozów pasażerskich jak i towarowych. Działania te wpłyną na 

poprawę płynności ruchu (co jest też zapisane częściowo wprost, w innych przypadkach 

można wywnioskować to z kontekstu analizowanych dokumentów). Ponadto wzrośnie 

przepustowość połączeń poprzez podniesienie dopuszczalnego nacisku na oś do 221 kN. 

Część projektów przewiduje dobudowę drugiego toru lub rozbudowę układów torowych na 

stacjach, co pozwoli zlikwidować „wąskie gardła” na liniach kolejowych. Cel związany 

z poprawą bezpieczeństwa ma zostać osiągnięty dzięki prowadzeniu szeregu działań w tym 

m.in. zastosowaniu nowoczesnych systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT), 

budowie Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) oraz instalacji systemu ERTMS/ECTS poziomu 1 

lub 2. Projekty zakładają także budowę bezpiecznych przejazdów kolejowo-drogowych, 

poprzez podwyższenie ich kategorii do najwyższej. Jeden z projektów zakłada w swoim 

działaniu jedynie budowę bezkolizyjnych przejazdów (wiaduktami i tunelami), co ma znacznie 

poprawić poziom bezpieczeństwa. Projekty kolejowe zakładają, że pozytywnie będą 

oddziaływać na poprawę warunków środowiskowych. Zwraca się tu uwagę na potencjalną 

redukcję emisji CO2 w wyniku przejścia pasażerów transportu drogowego na transport 

kolejowy. Realizacja projektów ma też wpływać na redukcję emisji hałasu (stosowanie torów 

bezstykowych oraz budowa ekranów akustycznych). Stawia się także na ochronę wód – nim te 

odpłyną z rowów odwadniających, przepłyną przez urządzenia filtrujące – oraz zwierząt – 

poprzez budowę lub dostosowanie obiektów inżynieryjnych do pełnienia funkcji przejść dla 

zwierząt. 

Część projektów kolejowych charakteryzuje się szczególną specyfiką – związana jest 

bezpośrednio z integracją dwóch gałęzi transportu – kolejowej i morskiej. Realizowane 

projekty poprawy dostępności do portów morskich w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu; mają 

znacznie skrócić czas podróży, a także wpłynąć na poprawę płynności ruchu (m.in. dzięki 

podwyższeniu dopuszczalnych prędkości pociągów towarowych do 100 km/h, modernizacji 

układów torowych na stacjach, umożliwienie obsługi pociągów towarowych o długości 740 m, 

elektryfikacji odcinków linii kolejowych i grup torowych w obrębie posterunków). Poprawa 

bezpieczeństwa ma być osiągnięta dzięki zastosowaniu systemu ERTMS, a także podwyższeniu 

kategorii przejazdów kolejowych (lub usunięciu wybranych). Poprawa warunków 

środowiskowych będzie możliwa dzięki zmniejszeniu emisji CO2 (wzrost przewozów 

transportu towarów z portu koleją względem transportu drogowego), a także dzięki redukcji 

poziomu hałasu (działania zbliżone do opisanych w punkcie 6.1.2, a także dzięki stosowaniu 

mat wibroizolujących na mostach), a także ograniczeniu zanieczyszczenia wód (uszczelnienie 

podtorza w bliskości ujęć wody).  



 

 

Projekty dotyczące transportu wodnego śródlądowego są związane z użeglowieniem Odry tzn. 

z dostosowaniem jej do odpowiedniej klasy żeglowności (III). Aktualnie rzeka na żadnym 

odcinku nie stanowi części transeuropejskiej sieci transportowej. Zakładane projekty mają 

przyczynić się do ułatwienia w przyszłości osiągnięcia wyższej klasy żeglowności, zaś system 

informacji rzecznej (RIS), realizowany na Dolnej Odrze jest wymagany od wszystkich dróg o IV 

klasie żeglowności (które mogą stanowić połączenie z innymi międzynarodowymi szlakami 

wodnymi). Mimo wszystko, wszystkie te projekty były realizowane w ramach osi priorytetowej 

III POIiŚ: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego. Projekty związane 

z użeglowieniem rzek mają realizować cele związane ze skróceniem czasu podróży (np. 

przebudowa śluz, które umożliwią szybsze śluzowanie) lub upłynnieniem ruchu (np. dzięki 

zwiększeniu niezawodności urządzeń hydrotechnicznych). W zakresie bezpieczeństwa zwraca 

się uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla terenów w pobliżu rzek. 

Modernizacja odcinków zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu, a także prowadzenia 

akcji lodołamaczy. Zakłada się, że inwestycje będą miały pozytywny wpływ na środowisko. 

Transport śródlądowy uważany jest za najbardziej ekologiczny, dlatego więc wszystkie 

inwestycje z nim związane, autorzy studiów wykonalności uważają za wpływające pozytywnie 

na poprawę warunków środowiskowych. Przy inwestycjach zakładane są też m.in. budowy 

przepławek dla ryb, co bezpośrednio wpływa na poprawę warunków środowiskowych, 

względem migrujących ryb. Projekt związany z pełnym wdrożeniem RIS Dolnej Odry ma 

pozytywnie oddziaływać także na bezpieczeństwo aglomeracji szczecińskiej, poprzez 

przeniesienie części transportu drogowego na wodę. 

Realizacja projektów związanych z transportem morskim dotyczy sieci TEN-T. Porty morskie 

należą do sieci bazowej. Projekty związane są z pogłębianiem torów wodnych lub 

modernizacją infrastruktury portowej. Działania te mają przyczynić się do skrócenia czasu 

podróży i upłynnieniu ruchu (np. dzięki pogłębianiu toru wodnego ruch będzie prowadzony 

jednocześnie w obu kierunkach, czy zapewnienie niezbędnej infrastruktury portowej po 

stronie lądowej). Zakłada się, że prowadzone inwestycje nie wpłyną negatywnie na kwestie 

środowiskowe. Mogą przyczynić się jednak do poprawy warunków środowiskowych 

(ekologiczność transportu morskiego) także dzięki specyficznym inwestycjom np. realizowana 

w Gdyni inwestycja związana z infrastrukturą odbioru ścieków sanitarnych ze statków 



 

przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód. Warto podkreślić, że materiał 

z pogłębiania torów podejściowych będzie służył do umocnienia brzegów morskich poprzez 

prace refulacyjne prowadzone na plażach. W kwestii poprawy bezpieczeństwa kładziony jest 

duży nacisk na likwidację przeszkód nawigacyjnych, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, 

a także skuteczne zabezpieczenie brzegów na kluczowych odcinkach. Założono także 

realizację projektów związanych z poprawą dostępności kolejowej do portów morskich. 

Kwestie te zostały przedstawione w analizie gałęzi kolejowej. 

Specyficznym projektem międzynarodowym jest utworzenie Autostrady morskiej Świnoujście-

Trelleborg (Polska-Szwecja), który zakłada działania po stronie portów w obu miastach oraz 

operatora promowego Unity Line. W Świnoujściu infrastruktura terminala promowego 

zostanie rozbudowana i przystosowana do obsługi transportu intermodalnego. Umożliwi ona 

świadczenie usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. 

jednostek intermodalnych rocznie. Infrastruktura portowa pozwoli obsługiwać duże promy 

o długości całkowitej do 240 metrów (obecnie do 130/190 metrów), co pozwoli na likwidację 

„wąskiego gardła” w porcie. Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu w porcie zainstalowany 

zostanie system pilotowo-dokujący PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich. 

Szereg działań przewidziano również po stronie szwedzkiej. 

 

 

Analizie poddano jedną inwestycję w transporcie intermodalnym – Centrum Logistyczne 

w Małaszewiczach, będące węzłem sieci kompleksowej TEN-T. Inwestycja położona jest 

w ciągu Nowego Jedwabnego Szlaku. Pozwoli też na likwidację wąskiego gardła. Projekt 

zakładał modernizację i rozbudowę Terminala Intermodalnego oraz niezbędnego 

wyposażenia. Przebudowany miał zostać plac składowy i przeładunkowy o powierzchni 22 m2, 

a także przedłużony drugi plac składowy, co pozwoli uzyskać 6100 m2 dodatkowej 

powierzchni. Ważnym elementem jest także wydłużenie torów oraz przeniesienie rozjazdów. 

Oprócz tego plac ma zostać wyposażony w niezbędną suprastrukturę: suwnicę kołową, 

reachstacker, czy ciągnik szynowo kołowy. Zaplanowano, że budowa infrastruktury może 

przyczynić się do skrócenia czasu obsługi (co wpłynie na płynność w ruchu towarów, a także 

szybsze operacje w terminalu doprowadzą do skrócenia czasu podróży). Dzięki realizacji 

inwestycji planuje się, że (w zależności od wybranego wariantu realizacji prac) wzrost 

przepustowości terminala może wynieść od 44 do nawet 68 tys. TEU rocznie. Zakłada się, że 



 

przeniesienie części ładunków z transportu drogowego na transport intermodalny zapewni 

poprawę warunków środowiskowych. Rozwój przewozów towarowych transportem 

kolejowym ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji CO2 

z sektora transportu drogowego. Można też zakładać, że zwiększanie udziału przewozów 

koleją względem transportu drogowego może przyczynić się pośrednio do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach, jednak takie wnioski nie płyną wprost z analizy wniosku 

o dofinansowanie. 

 

Analizie poddany został jeden projekt związany z rozwojem infrastruktury państwowego 

organu zarządzania ruchem lotniczym realizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. 

Inwestycje były realizowane w polskich portach lotniczych wpisanych do sieci kompleksowej 

TEN-T. W ramach projektu zostały zbudowane lub zakupione urządzenia/systemy związane ze 

sterowaniem ruchem lotniczym. Zbudowanych zostanie 18 ośrodków radiokomunikacyjnych. 

Oprócz tego zakupione zostaną systemy umożliwiające precyzyjne lądowanie w oparciu o ILS, 

systemy radiolokacyjne, radary, radar mobilny. Zbudowana zostanie wieża kontroli lotów na 

lotnisku Katowice Pyrzowice. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia 

przepustowości przestrzeni powietrznej. Ważnym celem jest też utrzymanie najwyższych 

standardów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zakładana optymalizacja ruchu statków 

powietrznych może przyczynić się do wyboru optymalnych tras przelotów, co może finalnie 

doprowadzić do skrócenia czasu podróży. Inwestycje mają także pozytywnie wpłynąć na 

zmniejszenie liczby opóźnień w ruchu lotniczym. Realizacja projektu przyczyni się także do 

ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. W wyniku wyboru optymalnych 

tras samoloty będą spędzały mniej czasu w powietrzu, a dzięki zastosowaniu urządzeń 

nawigacyjnych lądowanie i startowanie będzie łatwiejsze, co przyczyni się do redukcji emisji 

CO2 i gazów cieplarnianych. 



 

 

 

W ramach badania przeprowadzono szereg analiz danych, które pozwoliły określić wpływ 

projektów POIiŚ 2014-2020 i CEF na ruch transgraniczny. Dane pozyskane od gestorów lub 

z ogólnodostępnych baz danych pozwoliły określić: 

a) ruch drogowy w latach 2015 i 2020 (por. część 6.2.1), 

b) ruch drogowy na bramkach viaTOLL (por. część 6.2.2), 

c) ukształtowanie ruchu na granicach (por. część 6.2.3), 

d) średnie czasu oczekiwania na odprawę na przejściach granicznych (por. część 6.2.4 ), 

e) zmiany dopuszczalnych nacisków na oś w ruchu kolejowym (por. część 6.2.5), 

f) dozwolone prędkości pociągów towarowych i osobowych (por. część 6.2.6), 

g) aspekty środowiskowe (por. część 6.2.7), 

h) bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym (por. część 6.2.8) 

i) skrócenie czasu w ruchu kolejowym (por. część 6.2.9) 

j) opóźnienia w ruchu kolejowym (por. część 6.2.10), 

k) wskaźniki kontekstowe (por. część 6.2.11). 

Efektem badań są mapy, na których zostały przedstawione inwestycje w podziale na gałęzie 

transportowe, ze wskazaniem źródeł ich finansowania (z rozróżnieniem programów 

operacyjnych) oraz informacją na temat stanu realizacji inwestycji (zrealizowana - 

zakończona/realizowana – zakontraktowana (por. Rysunek 5). Mapy zostały dołączone do 

raportu w formacie PNG a także w postaci edytowalnych plików GIS (por. Załącznik 7).  

Wybrane analizy przestrzenne zostały wykorzystane do przedstawienia badanych danych 

statystycznych. Wszystkie mapy zostały załączone do Raportu (por. Załącznik 7). 



 

 

 

Na podstawie danych uzyskanych z GDDKiA wyznaczono wartości SDRR natężenia ruchu na 

drogach krajowych zmierzone w Generalnych Pomiarach Ruchu (GPR) w 2015 roku. Założeniem 

Wykonawcy było porównanie danych z wynikami GPR 2020. Niestety, do zakończenia realizacji 

badania GDDKiA nie była w posiadaniu wyników badania z 2020 roku. Wykonawca pozyskał 

więc dane cząstkowe z części dróg wyposażonych w Stacje Ciągłego Pomiaru Ruchu (SCPR), 

będących przedmiotem analizy dotyczących ruchu w 2020 roku. Pozwoliły one określić, że ruch 

na odcinkach transgranicznych wzrósł. Największe wzrosty w porównaniu do 2020 roku można 



 

było zaobserwować dla drogi S3, A1 oraz DK50 (por. Rysunek 6). Wzrastający poziom ruchu 

samochodowego w kolejnych latach wskazuje na konieczność realizacji inwestycji drogowych. 

Zaleca się jednak przeprowadzenie dokładniejszych analiz po przedstawieniu przez GDDKiA 

danych GPR 2020. 

 



 

 

Dla lepszego zobrazowania poziomu ruchu w latach 2014-2020, w obliczu braku posiadania 

danych GPR 2020, Zamawiający pozyskał z Departamentu Poboru Opłat Ministerstwa 

Finansów dane dot. ruchu na bramkach viaTOLL. Dane określają ruch drogowy z podziałem na 

rodzaj pojazdów w 9 kluczowych bramownicach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

przejść granicznych. Z analizy danych wynika, że porównując rok 2020 do roku 2014 można 

zauważyć spadek podróży samochodami osobowymi w okolicach przejść granicznych. Może 

mieć to silny związek z pandemią Covid-19, która w znacznym stopniu ograniczyła 

indywidualne podróże do krajów sąsiadujących w związku z restrykcjami. (por. Rysunek 

7).Zauważalny jest natomiast zróżnicowany poziom ruchu towarowego. W okolicy przejścia 

w Gronowie odnotowano prawie 600% więcej pojazdów niż 6 lat wcześniej, zaś w Dorohusku 

wzrost wynosi ponad 450%. Na przejściach w Bobrownikach i Kukurykach zaobserwowano ok 

25% spadki ruchu pojazdów ciężarowych. Może mieć to związek z sytuacją polityczną 

z Białorusią. 



 

  

Analizie poddano także różnicę w ruchu na bramownicach w latach 2014-2019. Zauważalne są 

znaczne spadki ruchu samochodów osobowych w pobliżu przejść z Ukrainą i Rosją. Wpływ na 

to może mieć rok odniesienia – 2014. Przejścia graniczne z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja) 

były szczególnie oblegane z powodów działania małego ruchu granicznego, którego w 2019 

już nie było. Sytuacja z Ukrainą może być związana z nadzwyczaj wysokim ruchem w roku 

2014 – spowodowanym głównie bardzo dynamiczną sytuacją na Ukrainie (wojna) i emigracją 

obywateli do krajów Unii Europejskiej. Sytuacja ta unormowała się już w latach przyszłych 

(w tym 2019). Zauważalny był także zwiększony ruch autobusów na ukraińskich przejściach 

granicznych, które odebrały część ruchu indywidualnego. Zauważalne są jednak wzrosty 

udziału ruchu pojazdów ciężarowych na przestrzeni lat 2014-2019. W przypadku Bezled 

(Rosja) wpływ też mogą mieć ograniczenia w małym ruchu granicznym. W przypadku Białorusi 

– napięta sytuacja polityczna i przekierowanie ruchu na przejście z Litwą. Wzrost ruchu 



 

ciężkiego z Ukrainą może świadczyć o dużym znaczeniu relacji gospodarczych między krajami 

(por. Rysunek 8). 

 

 

 

Na podstawie danych przekazanych przez Straż Graniczną możliwe było przygotowanie analiz 

przestrzennych dot. ruchu na przejściach granicznych. Nie zauważono szczególnych odchyleń 



 

dla lat 2014-2019. Ruch na wskazanych przejściach granicznych utrzymany był na podobnym 

poziomie (por. Rysunek 9, Rysunek 10, Rysunek 11). Wzrost ruchu w 2019 r. w porównaniu 

z 2014 r. można zauważyć dla przejść granicznych z Ukrainą. Może mieć to związek 

z napływem pracowników zza wschodniej granicy. Znaczące zmiany można zaobserwować dla 

roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019. Na wszystkich przejściach granicznych w Polsce 

zaobserwowano spadki, wynikające z pandemii Covid-19, a przez to – mające charakter 

nadzwyczajny. Największy spadek osób przekraczających granice kraju w stosunku rok do roku 

odnotowano dla przejść granicznych Gronowo (-82%), Dorohusk kolejowy (-81%), Zosin 

(-79%) i Budomierz (-73%) (por. Rysunek 12) 

Szczegółowe analizy przestrzenne związane z ruchem granicznym zostały przedstawione 

Załączniku 7 do Raportu.  



 

 



 

 



 

 



 

  

 

Analizując dane przekazane przez Krajową Administrację Skarbową można wnioskować, że 

działania o charakterze organizacyjnym mają istotny wpływ na jakość transportu 

transgranicznego, szczególnie pod kątem oddziaływania na czas podróży i płynność 

transportu. Czas odprawy samochodów ciężarowych „na przyjeździe” do kraju wzrastał 



 

w latach 2019-2020 w porównaniu z rokiem 2014. Największe zmiany można było zauważyć 

na następujących przejściach granicznych (dane prezentowane są następująco: czas w 2014 r., 

czas w 2019 r., czas w 2020 r.): Korczowa (0 min, 279 min, 577 min), Dorohusk (35 min, 385 

min, 488 min), Hrebenne (2 min, 299 min, 377 min), Medyka (0 min, 185 min, 161 min) 

i Koroszczyn (0 min, 42 min, 59 min) (por. Rysunek 13). Na przejściach z Obwodem 

Kaliningradzkim w Gronowie i Bezledach czasy oczekiwania wynosiły 0 min. Ruch był tam 

płynnie obsługiwany. 

Duże utrudnienia w płynności ruchu, a także istotny wpływ na czas podróży ma czas oczekiwania 

pojazdów ciężarowych na przejściach granicznych w kierunku wyjazdu. Średni czas odprawy 

granicznej w 2020 roku wynosił nawet 757 minut (ponad 12 godzin, Korczowa). Istotnie na 

przestrzeni lat zmienił się czas oczekiwania w Kuźnicy (kolejno dla lat 2014, 2019, 2020) (591 

min, 295 min, 200 min), Bobrownikach (612 min, 491 min, 323 min) i Koroszczynie (377 min, 



 

198 min, 157 min). Sytuacja ta może mieć związek z sytuacją polityczną między Unią 

Europejską a Białorusią. Zauważyć można, że średni czas oczekiwania na przejściach 

granicznych z Ukrainą na przestrzeni lat wydłużał się m.in. dla Dorohuska (80 min, 461 min, 

571 min), Hrebennego (3 min, 314 min, 408 min), Korczowej (13 min, 434 min, 757 min) 

i Medyki (1 min, 424 min, 351 min) (por. Rysunek 14). Na przejściach z Obwodem 

Kaliningradzkim w Gronowie i Bezledach czasy oczekiwania wynosiły 0 min. Ruch był tam 

płynnie obsługiwany. 

Dla przywozów w ruchu samochodów osobowych czasy odprawy granicznej są zdecydowanie 

niższe, co znacznie wpływa na płynność i czas w podróżach transgranicznych. Wydłużenia 

czasu odprawy na przestrzeni lat (2014, 2019, 2020) można było zaobserwować dla przejść 

w Bezledach (0 min, 37 min, 10 min), Dorohusku (43 min, 75 min, 10 min), Hrebennym (25 

min, 67 min, 20 min). Korczowej (10 min, 69 min, 53 min) i Medyce (7 min, 74 min, 58 min). 

Spadek czasu oczekiwań na wybranych przejściach może mieć związek z obowiązującymi 



 

w 2020 roku obostrzeniami pandemicznymi, które ograniczały możliwości wjazdu obywatelom 

innych krajów. Na wszystkich przejściach zauważono istotny wzrost czasów oczekiwań 

w porównaniu lat 2014-2019. Jest on jednak znacznie niższy niż w przypadku pojazdów 

ciężarowych (por. Rysunek 15). 

Czas oczekiwania na odprawę samochodów osobowych w wywozie miał zróżnicowaną 

dynamikę. W przypadku Bezled udało się zmniejszyć średni czas z 29 minut w 2014, do 2 min 

w 2019 i 0 min w 2020. Może mieć to ze zmniejszeniem ruchu wynikającym z ograniczeniem 

małego ruchu granicznego w tym regionie. Na innych przejściach średnie czasy oczekiwań 

w latach 2014, 2019, 2020 zmieniały się następująco: Kuźnica: 37 min, 32 min, 4 min 

i Bobrowniki 98 min, 50 min, 9 min. Wzrosty zaobserwowano na przejściu z Ukrainą dla 

przejść w Dorohusku (15 min, 85 min, 20 min), Korczowej (4 min, 40 min, 14 min) i Medyce 

(10 min, 65 min, 17 min) (por. Rysunek 16). 

Szczegółowe mapy dot. czasów oczekiwań, a także wielkości kolejek na koniec zmiany na 

omawianych przejściach w ruchu transgranicznym opracowane na podstawie danych 

przekazanych przez KAS, zawarte zostały w Załączniku 7 z analizami przestrzennymi. 



 

 



 

 



 

 

Na podstawie danych przekazanych przez zarządcę infrastruktury (PKP PLK) można 
wnioskować, że inwestycje miały pozytywny wpływ na dozwolone naciski liniowe na metr 
toru. W 2021 wszystkie modernizowane linie mają dozwolony nacisk na poziomie 71 ton. 
W 2016 roku na jednym z analizowanych odcinków maksymalny nacisk liniowy (na 1 metr 
bieżący toru) był równy 63 t. Mimo, że linia nie należy do sieci TEN-T może mieć pośredni 
wpływ na transport transgraniczny (por. Rysunek 17 ) 

 

 

Dzięki inwestycjom realizowanym na sieci kolejowej można obserwować wzrost dozwolonych 

prędkości zarówno na liniach towarowych i pasażerskich. W przypadku pociągów towarowych 

zauważyć można wzrost udziału linii o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h 

w porównaniu lat 2016-2020. (por. Rysunek 18) W przypadku pociągów pasażerskich zmiany 

zauważalne są na trasie z Warszawy do Gdyni, gdzie dozwolona prędkość wzrosła do poziomu 

170-200 km/h (por. Rysunek 19). Zauważyć należy, że inwestycje kolejowe są nadal w fazie 

realizacji, dlatego nie ma to przełożenia na zauważalne zmiany prędkości na innych liniach. 



 

 

 



 

 

 

Projekty transgraniczne w transporcie wodnym śródlądowym realizowane w ramach POIiŚ 

2014-2020 nie zostały zakończone do czasu zakończenia badania. Analiza danych dotyczących 

jakości osadów dennych na Odrze (jest to rzeka, na której prowadzone są prace zmierzające 

do poprawy żeglowności) nie pozwalają stwierdzić, czy prowadzone już od wcześniejszej 

perspektywy finansowania prace, wpływają na wielkość zanieczyszczeń. Wartości jakości 

czystości mają charakter zmienny, sinusoidalny (por. Rysunek 20). Warto jednak podkreślić, że 

wpływ na czystość polskich rzek mają w dużym stopniu takie czynniki jak: nadmierne 

nawożenie pól, czy zanieczyszczanie ściekami. Udział transportu śródlądowego jest na tyle 

niski, że nawet jego całkowite wyhamowanie mogłoby nie wpłynąć na jakość wód w polskich 

rzekach.  

Analizie poddano także jednolite części wód powierzchniowych na terenie Polski pod kątem 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, chemicznego i ogólnego (por. Tabela 5). 

Porównując lata 2010-2015 i 2014-2019 pod kątem: 

• stanu ekologicznego – w latach 2014-2019 zwiększył się udział rzek o stanie złym (z 3%  

do 10 %),  słabym (z 14% do 22%) i umiarkowanym (z 54% do 61%), a jednocześnie 

zmniejszył udział tych o stanie bardzo dobrym (z 1,8% do 0,2%) i dobrym (z 28% do 

6%), w porównaniu do lat 2010-2015; 

• potencjału ekologicznego – w latach 2014-2019 zwiększył się udział rzek o poziomie 

umiarkowanym (z 45% do 58%) i złym (z 6% do 7%), a zmniejszył pod kątem dobrym 

(z 28% do 18%) i słabym (z 20% do 16%) w porównaniu do lat 2010-2015; 

• oceny stanu chemicznego - w latach 2014-2019 drastycznie wzrósł poziom poniżej 

dobrego (z 46% do 94%) w porównaniu do lat 2010-2015; 

• oceny stanu ogólnego - w latach 2014-2019 wzrósł poziom złego stanu rzek (z 93% do 

99%) w porównaniu do lat 2010-2015. 

 



 

 

 

klasyfikacja stanu ekologicznego bardzo dobry 1,79% 0,19% 

dobry  27,62% 6,14% 

umiarkowany 53,71% 61,04% 

słaby 14,07% 22,46% 

zły 2,81% 10,17% 

klasyfikacja potencjału ekologicznego maksymalny 0,47% 0,68% 

dobry 28,24% 17,69% 

umiarkowany 44,94% 57,82% 

słaby 20,47% 16,33% 

zły 5,88% 7,48% 

ocena stanu chemicznego dobry 54,3% 5,8% 

poniżej dobrego 45,7% 94,2% 

ocena stanu dobry 6,7% 0,6% 

zły 93,3% 99,4% 

Podsumowując, w latach 2014-2019 w porównaniu do lat 2010-2015 stan rzek w Polsce nie 

uległ poprawie. Nie można wnioskować, że projekty POIiŚ 2014-2020 i CEF miały wpływ na 

poprawę warunków środowiskowych dla rzek.  



 

Analizując dane przekazane przez GDDKiA w zakresie hałasu drogowego wzdłuż dróg S3, S6, 

S7 i S8 można zauważyć drastyczny wzrost poziomu hałasu po wybudowaniu dróg 

ekspresowych w porównaniu ze stanem przed przebudową. Aż ponad 55% emitowanego 

hałasu przekracza wartość 70 dB, gdzie przed realizacjami inwestycji było to ok. 12% 

całkowitej emisji (por. Rysunek 21). 

 

Wskazania te mogą być związane m.in. z osiąganiem wyższej prędkości przez pojazdy 

korzystające z drogi, ale także zwiększanie się ruchu pojazdów w latach 2012-2018. 

Ważnym jest aby w przypadku kiedy inwestycje przebiegają przez tereny zabudowane, 

wyposażone były w ekrany dźwiękochłonne. Zauważyć należy jednak, że zdecydowana 

większość realizowanych dróg ekspresowych przebiega poza terenami zamieszkanymi przez 

ludzi. 

W przypadku transportu kolejowego, emisja hałasu odbywa się przede wszystkim w 

bezpośrednim położeniu linii kolejowych. Najwyższe wartości zauważyć można w okolicy stacji 

kolejowych – w miejscach gdzie pociągi hamują. PKP PLK nie prowadzi pomiarów hałasu na 

stacjach kolejowych. Zauważyć można, że wysoki poziom hałasu odnotowano na zbiornikach 

wodnych – hałas ten nie ma wpływu na życie mieszkańców. Zaobserwować można 

zróżnicowane poziomy rozchodzenia się hałasu w ramach jednej linii kolejowej w jednym 

mieście. Może mieć to związek z położeniem linii. W przypadku linii położonych na nasypie 



 

hałas oddziałuje na dalszy obszar. Dla linii zlokalizowanych w wykopie występuje naturalna 

bariera tłumienia dźwięku. Pożądane byłoby prowadzenie linii kolejowych w wykopach. Należy 

mieć na względzie, że zdecydowana większość inwestycji kolejowych obejmuje modernizację 

istniejących układów torowych, w przypadku miast, w silnie zurbanizowanych obszarach. 

Szczególnie ważne jest tam więc stosowanie ekranów akustycznych (por. Rysunek 22). Poziom 

hałasu w transporcie kolejowym jest silnie skorelowany ze wzrastającym ruchem kolejowym. 

Oczekiwania środowiskowe wobec wzrostu udziału w ogóle ruchu transportowego będą nieść 

za sobą wzrosty poziomu hałasu emitowanego przez tę gałąź transportu. 

 

W zakresie jakości powietrza nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków, oceniających 

wpływ inwestycji transgranicznych na ten aspekt środowiskowy (por. Rysunek 23 Rozmiar 

piksela terenowego (GSD) dla pomiaru jakości powietrza wynosi 4 000 x 4 000 metrów (16 

km2). Dla takiej wielkości piksela wpływ drogi czy linii kolejowej jest niewystarczający, aby 

wykazał znaczącą zmianę w danym charakterze, ponadto w obszarze 16 km2 znajdować się 

mogą liczne obiekty innego typu, które mają wpływ na wartość zanieczyszczeń na danym 

pikselu. Pozyskane dane są więc za mało dokładne, aby móc oszacować wpływ inwestycji na 



 

kwestię zanieczyszczeń – co ilustruje mapa, a dane, które mogłyby pozwolić na dokładniejsze 

oszacowanie wpływu (np. z czujników AirLy) nie są dostępne publicznie. 

 



 

 

Analizę wypadków na wybranych odcinkach dróg przeprowadzono wykorzystując dane 

z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji. Wyznaczono liczbę wypadków, osób rannych i ofiar 

śmiertelnych (oraz sumaryczną liczbę poszkodowanych) dla istniejących odcinków dróg 

ekspresowych i autostrad. Podzielono je na trzy grupy odcinków dróg: 

• biegnących w śladzie poprzedniej drogi krajowej lub innej i w pełni przejmujących ruch 

przed przebudową,  

• położonych obok dawnej drogi krajowej (pozbawione są ruchu lokalnego i miejskiego), 

• mające zupełnie inny przebieg i obsługujących w części inne grupy podróżnych (w tym 

np. obwodnice).  

W latach, w których droga nie istniała, przeanalizowano odpowiadający odcinek drogi 

krajowej lub wojewódzkiej, gdy istniała taka możliwość. Następnie policzono procentową 

zmianę każdej z czterech zmiennych (wypadki, ranni, ofiary i poszkodowani) dla lat 2014/2019 

i 2019/2020 oraz zmianę procentową dla trzech grup odcinków (2014/2019, 2019/2020 

i 2014/2020).  

W stosunku 2020 roku do 2014 zauważono największy spadek procentowy wypadków 

w przypadku dróg, które stały się obwodnicą lub mają zupełnie inny przebieg, podobnie 

w liczbie rannych – w obydwu przypadkach spadek przekracza ¾ wartości z 2014 roku. Warto 

jednak zauważyć, że największy spadek ofiar śmiertelnych nastąpił w przypadku dróg 

ekspresowych i autostrad poprowadzonych w śladzie poprzedniej drogi – wyniósł on 74% 

(por. Rysunek 24 i Rysunek 25). 

Przy porównaniu roku 2014 z 2019 statystyki wyglądają nieco inaczej (w 2020 roku 

zanotowano drastycznie zmniejszony ruch ze względu na pandemię COVID-19 i wynikające 

z niej ograniczenia w poruszaniu się). Największy spadek liczby wypadków, poszkodowanych, 

a także osobno – rannych i ofiar śmiertelnych, zanotowano w przypadku dróg, które powstały 

w miejscu istniejących.  

W niektórych przypadkach zauważono spadek liczby wypadków przy jednoczesnym wzroście 

ich śmiertelności. Przykładem może być odcinek autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. 

Odcinek ten oddano do użytku w sierpniu 2019 roku, przejął on większość ruchu z drogi 

krajowej nr 1 między Częstochową a Podwarpiem. W 2014 roku na drodze krajowej doszło do 

72 wypadków, 118 osób zostało rannych a jedna zginęła. W 2019 roku (statystyka dotyczy 7 

miesięcy funkcjonowania drogi krajowej i 4 autostrady) liczba wypadków spadła do 45, 

rannych do 60 osób, natomiast wzrosła liczba ofiar śmiertelnych – do dwóch. W 2020 roku na 

autostradzie doszło zaledwie do 10 wypadków (spadek aż o 86% w stosunku do 2014 roku), 

w których zostało rannych 7 osób (spadek o 94%), natomiast zginęły 4 osoby i jest to 

czterokrotnie więcej niż w 2014 roku przy ogólnym spadku natężenia ruchu związanym 



 

z pandemią COVID-19. Wzrost drastyczności wypadków jest najprawdopodobniej efektem 

zwiększonej prędkości pojazdów przy ruchu swobodnym, z którą poruszają się pojazdy tuż 

przed wypadkiem. 

Analizując inwestycje kolejowe zauważyć można, że w latach 2014-2020 wzrosła liczba 

zdarzeń kolejowych na zmodernizowanych i modernizowanych liniach. Największe zmiany 

zaobserwować można dla linii kolejowej z Gdyni do Warszawy, gdzie liczba zdarzeń na 100 km 

linii kolejowych wzrosła o 10-13 (por. Rysunek 26 ). Na pozostałych z badanych linii 

zauważalne są mniejsze wzrosty. Można wnioskować, że sytuacja ma ścisły związek ze 

wzrastającym ruchem kolejowym. Większa liczba pociągów determinuje większą liczbę 

zdarzeń. 

 



 

 

 



 

 

 

Dzięki danym udostępnionym przez PKP PLK możliwe było określenie średniego czasu 

przejazdu na dzień 20.10.2014 i porównanie go ze średnim czasem przejazdu na dzień 

20.09.2021. Analizie poddano czasy przejazdów na badanych odcinkach linii kolejowych 

o znaczeniu transgranicznym. Największe skrócenie czasu podróży zauważone zostało na linii 

Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna. Czas przejazdu pociągu pasażerskiego skrócił się 

o ponad 135 minut. Na dwóch trasach o zbliżonej długości ok. 300 km zaobserwowano 

skrócenie czasu o ok. 30 minut. Na trasie Warszawa Wschodnia - Lublin, czas podróży 

wydłużył się o 2 minuty, natomiast na trasie Żmigród - Szczecin Dąbie – wydłużenie 

przekroczyło 25 minut  (por. Tabela 6). Ta sytuacja jest związana z prowadzonymi na trasach 

pracami budowlanymi, które wprowadzają ograniczenia w ruchu i prędkości pociągów, 

utrudniające swobodne przydzielanie tras.  

Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz 

(Sadowne) - Czyżew - Białystok - Ełk 

06:08:48 05:35:40 287 

Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska - Łódź 

Żabieniec 

00:50:28 00:46:05 32 

Żmigród (granica województwa 

dolnośląskiego) - Czempiń - Poznań 

Główny - Wronki - Słonice - Szczecin Dąbie 

05:51:14 06:15:00 362 

Warszawa Wschodnia - Sulejówek 

Miłosna 

00:18:54 00:17:28 17 



 

Warszawa Wschodnia - Otwock - Dęblin – 

Lublin 

02:40:09 02:42:48 171 

Olszamowice - Włoszczowa Północ 03:14:37 02:32:05 295 

Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna 05:30:37 03:16:30 344 

Warszawa Wschodnia - Mińsk 

Mazowiecki 

00:38:04 00:32:59 36 

 

Inwestycje kolejowe o znaczeniu transgranicznym znacznie wpłynęły na skrócenie czasu 

opóźnień pociągów pasażerskich. Analizie poddano opóźnienia pociągów pasażerskich 

zgłaszanych na stacjach danych linii w tygodniu referencyjnym (trzeci tydzień września) 

w latach 2016 i 2021. Wyniki zostały zsumowane i określone dla 100 km linii. Badania 

wykazały, że różnica w sumie opóźnień pociągów pasażerskich najbardziej zmalała na linii 

kolejowej z Warszawy do Białegostoku (korytarz Rail Baltica). Wartości te sięgają od -75 do -

90%. W przypadku linii z Warszawy do Gdyni, Warszawy do Lublina czy z Bydgoszczy do 

Chorzowa spadki opóźnień wyniosły od -50 do -75% (por. Rysunek 27). 



 

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pociągów towarowych. Dane zostały przeanalizowane 

w analogiczny sposób przedstawiony dla pociągów pasażerskich. Zaobserwowano znaczne 

zwiększenie opóźnień na linii miedzy Warszawą a Białymstokiem (wzrost między 400 a 1400% 

w porównaniu 2016 do 2021 r.) w kierunku Tłuszcza (od 200 do 400%), między Warszawą 

w Gdynią (od wzrost między 100 a 200%). Spadki opóźnień można zaobserwować na trasach 

między Warszawą a Lublinem, a także na odcinku LK 59 miedzy granicą woj. dolnośląskiego 

a Czempinem (por. Rysunek 28). Wśród powodów takiego stanu rzeczy wskazać można 

priorytet w ruchu nadany pociągom pasażerskim. Każde, chociażby minimalne opóźnienie, 

wpływa negatywnie na czas przejazdu pociągów towarowych. Problemem jest także samo 

zarządzanie ruchem kolejowym.  

 



 

 

 

W ramach prac analizie poddano wskaźniki kontekstowe z ogólnodostępnych baz danych BDL 

GUS. Pod uwagę wzięto wskaźniki dotyczące dochodów własnych gmin, wskaźnik motoryzacji 

i przeciętne wynagrodzenia brutto w powiatach. Nie zauważono powiązań między 

wskaźnikami a inwestycjami o znaczeniu transgranicznym. Warto jednak zaznaczyć, że 

wskaźniki te powinny być wykorzystane do ponownych analiz, po zakończeniu wszystkich 

inwestycji. Mapy z analizą przestrzenną wskaźników zawarto w Załączniku 7.  

 



 

 

Analiza płynności ruchu została wykonana przy wykorzystaniu funkcjonalności Distance Matrix 

Advanced Google Maps. Przygotowane przez wykonawcę narzędzie odpytywało Mapy Google 

o czas przejazdu 50 relacji na terenie Polski (por. Załącznik 3). Zapytania były powtarzane 4 

razy na dobę, przez 26 dni (od 1 do 26 września 2021 r.) dla ruchu w obu kierunkach 

wskazanej relacji. Łącznie wykonano ok. 10 600 zapytań. Działanie miało na celu ustalenie 

czasów przejazdów dla wybranych odcinków dróg.  

W celu uzyskania bardziej rzetelnego rezultatu badania, dane do analizy podzielono na dwie 

grupy: 

1. Relacje przebiegające w najbliższym otoczeniu Warszawy, dla których badaniu 

poddano godziny 02:00, 06:00, 13:00, 21:00 (przyjęto że o godzinie 02:00 ruch 

odbywa się swobodnie) – 10 relacji. Dobór godzin wynika z ograniczenia ruchu 

pojazdów ciężkich powyżej 16 ton na odcinku S8 pomiędzy węzłami Warszawa Zachód 

i Marki w godzinach szczytów komunikacyjnych, czyli 7.00 - 10.00 i 16.00 - 20.00. 

2. Pozostałe relacje, dla których badaniu poddano godziny 00:00, 08:00, 12:00, 16:00 

(przyjęto że o godzinie 00:00 ruch odbywa się swobodnie) – 92 relacje. 

Dla wszystkich relacji z obu grup zbadano średni czas przejazdu o konkretnej godzinie w dni 

powszednie, weekendy oraz ogółem (zbiorczo). Następnie sprawdzono jak o określonych 

godzinach zmienia się średni czas przejazdu na każdej z relacji względem godziny, w której 

założono, że ruch odbywał się swobodnie. Zbadano także, w jaki sposób średnio zmienia się 

czas przejazdu na trasach będących alternatywą do przejazdu przez Warszawę względem 

średniego czasu przejazdu o stosunkowo sprawnym przepływie ruchu. Analizie poddano 

średni czas przejazdu o konkretnej godzinie w dni powszednie, weekendy oraz ogółem 

(zbiorczo). 

Grupa 1 

Średni czas przejazdu dla wszystkich analizowanych dni w grupie 1 o godzinach 6 i 21 jest 

bardzo zbliżony do tego o północy. Stosunkowo najdłuższe średnie wydłużenie czasu 

przejazdu na tych relacjach występuje o godzinie 13 (por. Rysunek 29). 



 

 

Najwyższy średni wzrost w badanym okresie to 11 minut, a odnotowano go na relacji węzeł 

Konotopa - węzeł Mińsk Mazowiecki o godzinie 13:00 (por. Tabela 7).  

06:00 13:00 21:00 

w. Wola Rasztowska - 

w. Konotopa (5) 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 

(11) 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 

(3) 

w. Przyborowice - 

w.  Warszawa Północ (2) 

w. Mińsk Maz. - w. Konotopa 
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w. Wiskitki - w. Konotopa (1) 

Grupa 2 

Średni czas przejazdu dla wszystkich analizowanych dni w grupie 2 dla poszczególnych godzin 

jest dość zróżnicowany. Przejazdy średnio przebiegają najsprawniej o godzinie 8. O godzinach 

12 oraz 16 na części relacji widoczny jest znaczący spadek płynności ruchu (por. Rysunek 30). 
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Analizie poddano 10 relacji z najwyższym średnim wzrostem czasu przejazdu 

o poszczególnych godzinach względem 00:00. Najwyższy średni wzrost w badanym okresie to 

16 minut, a odnotowano go na relacjach węzeł Lublin Rudnik - węzeł Białystok Południe 

(przyszły) o godzinie 08:00 oraz w odwrotnej relacji o godzinie 12:00, a także o godzinie 16:00 

na relacji węzeł Brzezimierz - węzeł Gliwice Sośnica (por. Tabela 8). 
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 Zwardoń granica - 

w. Brzęczkowice (A4) (9) 

w. Brzezimierz - w. Gliwice 

Sośnica (11) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (11) 

Hrebenne granica - w. Lublin 

Felin (9) 

Kołbaskowo granica - 

w. Szczecin Kijewo (11) 

 Zwardoń granica - 

w. Brzęczkowice (A4) (11) 

w. Mińsk Maz. - Terespol 

granica (9) 

w. Rzeszów Wschód - 

w. Lublin Węglin (10) 

w. Brzezimierz - 

w. Kostomłoty (11) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (9) 

w. Goleniów Północ - 

w. Szczecin Kijewo (10) 

w. Pyrzowice Lotnisko - 

w. Łódź Południe (11) 

w. Rzeszów Wschód - 

w. Lublin Węglin (8) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (10) 

w. Wiskitki - Ciechanów 

skrzyż. z DK60 (11) 

Grupa 1 

Średni czas przejazdu dla analizowanych dni powszednich w grupie 1 o godzinach 6 i 21 jest 

bardzo zbliżony do tego o północy. Tak samo jak w przypadku wyniku analizy dla wszystkich 

dni stosunkowo najdłuższe średnie wydłużenie czasu przejazdu na tych relacjach występuje 

o godzinie 13 (por. Rysunek 31). 

 

Przeanalizowano 3 relacje z najwyższym średnim wzrostem czasu przejazdu o poszczególnych 

godzinach względem 02:00. Tak samo jak w przypadku wyniku analizy dla wszystkich dni 

0 0
5 4 1 0 00 0 2 4 3 1 00 0

7 3 0 0 0
0

10
20
30
40

szybciej o co
najmniej 10

minut

szybciej od co
najmniej 5

minut do 10
minut

szybciej do 5
minut

tak samo lub
wolniej do 5

minut

wolniej o co
najmniej 5

minut do 10
minut

wolniej o co
najmniej10
minut do 15

minut

wolniej o co
najmnie 15

minut

Li
cz

b
a 

re
la

cj
i

06:00 13:00 21:00



 

najwyższy średni wzrost w badanym okresie to 12 minut, a odnotowano go na relacji węzeł 

Konotopa - węzeł Mińsk Mazowiecki o godzinie 13:00 (por. Tabela 9).  

w. Wola Rasztowska - 

w. Konotopa (8) 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 

(12) 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 
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w. Przyborowice - 

w. Warszawa Północ (4) 

w. Mińsk Maz. - w. Konotopa 

(9) 

w. Wiskitki - w. Konotopa (1) 

w. Mińsk Maz. - w. Konotopa 

(1) 

w. Konotopa - w. Wola 

Rasztowska (5) 

w. Przyborowice - 

w. Warszawa Północ (0) 

Grupa 2 

Średni czas przejazdu dla analizowanych dni powszednich w grupie 2 dla poszczególnych 

godzin jest dość zróżnicowany. Przejazdy średnio przebiegają najsprawniej o godzinie 8. 

Najbardziej widoczny spadek płynności ruchu dla badanych relacji widoczny jest o godzinie 

16:00 (por. Rysunek 32.  

 

Najwyższy średni wzrost w badanym okresie to 23 minuty, a odnotowano go na relacjach 

węzeł Lublin Rudnik - węzeł Białystok Południe (przyszły) o godzinie 08:00 (por. Tabela 10). 
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w. Lublin Rudnik - w. 

Białystok Południe (przyszły) 

(23) 

w. Białystok Południe 

(przyszły) - w. Lublin Rudnik 

(21) 

w. Balice - w. Kraków 

Bieżanów (18) 

w. Białystok Południe 

(przyszły) - w. Lublin Rudnik 

(17) 

w. Lublin Rudnik - w. 

Białystok Południe (przyszły) 

(21) 

w. Pyrzowice Lotnisko - 

w. Łódź Południe (18) 

w. Grójec - w. Mińsk Maz. 

(15) 

Chyżne granica - w. Kraków 

Południe (15) 

w. Grójec - w. Mińsk Maz. 

(18) 

 Zwardoń granica - 

w. Brzęczkowice (A4) (14) 

w. Rzeszów Wschód - 

w. Lublin Węglin (14) 

w. Brzezimierz - w. Gliwice 

Sośnica (17) 

w. Lublin Felin - Hrebenne 

granica (13) 

w. Lublin Felin - Hrebenne 

granica (13) 

w. Kostomłoty - 

w. Brzezimierz (16) 

w. Rzeszów Wschód - 

w. Lublin Węglin (13) 

w. Kraków Południe - Chyżne 

granica (12) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (16) 

Hrebenne granica - w. Lublin 

Felin (13) 

w. Brzezimierz - w. Gliwice 

Sośnica (12) 

w. Lublin Rudnik - w. 

Białystok Południe (przyszły) 

(16) 

w. Mińsk Maz. - Terespol 

granica (13) 

Hrebenne granica - w. Lublin 

Felin (11) 

w. Wiskitki - Ciechanów 

skrzyż. z DK60 (14) 

w. Wiskitki - Ciechanów 

skrzyż. z DK60 (13) 

w. Mińsk Maz. - Terespol 

granica (11) 

w. Grójec - w. Wiskitki (13) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (12) 

w. Brzęczkowice (A4) - 

Zwardoń granica (11) 

w. Rzeszów Wschód - 

w. Lublin Węglin (12) 

Grupa 1 



 

Średni czas przejazdu dla analizowanych dni weekendu w grupie 1 o godzinie 6 jest najniższy 

w stosunku do pozostałych analizowanych godzin. Tylko nieco wolniej niż o północy ruch 

przebiega o godzinie 13:00. Tak samo jak w przypadku wyniku analizy dla wszystkich dni i dni 

roboczych stosunkowo najdłuższe średnie wydłużenie czasu przejazdu na tych relacjach 

występuje o godzinie 13 (por. Rysunek 33). 

 

Analogicznie, jak w przypadku wyniku analizy dla wszystkich dni najwyższy średni wzrost 

w badanym okresie to 10 minut, a odnotowano go na relacji węzeł Konotopa - węzeł Mińsk 

Mazowiecki o godzinie 13:00 (por. Tabela 11).  

Brak relacji, dla których 

zaobserwowano wzrost 

czasu przejazdu 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 

(10) 

w. Konotopa - w. Mińsk Maz. 

(3) 

w. Mińsk Maz. - w. Konotopa 

(6) 

w. Mińsk Maz. - w. Konotopa 

(3) 

w. Wola Rasztowska - 

w. Konotopa (4) 

w. Przyborowice - 

w. Warszawa Północ (3) 

Grupa 2 

Średni czas przejazdu dla analizowanych dni weekendu w grupie 2 dla poszczególnych godzin 

jest dość zróżnicowany. Przejazdy średnio przebiegają najsprawniej o godzinie 8. O godzinach 

12:00 i 16:00 widoczny jest spadek płynności ruchu na badanych relacjach (por. Rysunek 34). 
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Najwyższy średni wzrost w badanym okresie to 25 minut, a odnotowano go na relacji węzeł 

Goleniów Północ - węzeł Szczecin Kijewo o godzinie 12:00 (por. Tabela 12). 
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w. Rzeszów Zachód - 

Barwinek granica (1) 

w. Kraków Południe - Chyżne 

granica (8) 

Kołbaskowo granica - 

w. Szczecin Kijewo (8) 

Chyżne granica - w. Kraków 

Południe (1) 

w. Gdańsk Południe - w. 

Łódź Północ (8) 

Terespol granica - w. Mińsk 

Maz. (7) 

w. Ostrów Mazowiecka 

Północ - Budzisko granica (1) 

w. Gdynia Port - w. Gdańsk 

Południe (7) 

 w. Gdańsk Południe - 

w. Gdynia Port (5) 

 

 

Zbadano także w jaki sposób średnio zmienia się czas przejazdu na trasach będących 

alternatywą do przejazdu przez Warszawę. Założono, że o godzinach 8:00 i 16:00 przejazd 

tranzytu przez Warszawę jest niemożliwy (ograniczenie w ruchu pojazdów ciężkich) i będzie 

potrzeba wyboru tras alternatywnych. Dla porównania przedstawiono różnice średniego 

czasu przejazdu na poszczególnych relacjach trasą przez Warszawę o 6:00 i 21:00 (por. Tabela 

13) oraz tras alternatywnych o 8:00 i 16:00 (por. Tabela 14). 
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176 157 170 179 160 173 

178 156 172 173 161 169 

110 90 104 115 90 107 

105 89 100 112 90 106 

Analiza wykazała, że ograniczenie płynności ruchu w godzinach szczytu w Warszawie (8:00, 

16:00), wpływające na wybór przez kierowców tras alternatywnych istotnie wpływa na czas 

przejazdu na wybranych relacjach. Wybór trasy alternatywnej o godzinie 16:00 w dzień 



 

powszedni na relacji w. Wiskitki - w. Ostrów Mazowiecka Południe średnio wiązał się 

z przejazdem o 102 minuty dłuższym, niż w godzinach swobodniejszego ruchu (21:00) przez 

Warszawę. W dni weekendu średnie różnice czasu przejazdu na wybranych relacjach 

w badanych godzinach są od 10 (w. Ostrów Mazowiecka Południe - w. Wiskitki) do 25 

(w. Mińsk Maz. - w. Wiskitki) minut niższe niż w dni powszednie. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że stworzenie drugiej obwodnicy Warszawy pozwoliłoby na 

zminimalizowanie wydłużenia czasu przejazdu na tych relacjach, wynikającego ze spadku 

płynności ruchu w godzinach szczytu w Warszawie (por. Tabela 15). 
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Analiza kosztów została wykonana dla 21 projektów POIiŚ i CEF, które zostały zakończone.  

Z uwagi na brak sprawozdawania się Beneficjentów z osiąganych wskaźników dla danych 

projektów, a co za tym idzie brak danych porównawczych dotyczących korzyści płynących 

z realizacji projektów możliwa do wykonania była analiza kosztów. Dane te zakorzenione są 

w modelach ruchu, co wymaga dostępu do modelu oraz ponownego przeliczenia danych 

wejściowych. 

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego określony został końcowy koszt 

realizacji projektu, a dzięki temu na nowo oszacowane zostały wskaźniki ekonomiczne (por. 

Tabela 16). 

Ekonomiczna wartość bieżąca netto (Economical net present value) 

Ekonomiczna stopa zwrotu (Economical rate of return) 

Stopień efektywności ekonomicznej (Benefits to Costs ratio) 

W zakresie projektów drogowych, wzrost całkowitych kosztów inwestycji wyniósł od 9 do 

68%. Największy wzrost kosztów zaobserwowano dla projektu budowy autostrady A1 na 

odcinku Pyrzowice – Częstochowa (68%) oraz obwodnicy Wałcza w ciągu DK10 (62%). Średni 

procentowy wzrost końcowego kosztu dla badanych inwestycji wyniósł 45%. We wszystkich 

projektach zaobserwowano spadek wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto (NPV), co 

ma związek ze wzrostem kosztów wszystkich inwestycji. Największy spadek wykazał projekt 

„Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo” – o 28%. 

Najniższy, oscylujący w okolicy -0,7% - „Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – 

w. Radzymin Płd”. Średnio wskaźnik NPV dla projektów drogowych spadł o ok. 10%. Po 

wykonaniu analizy ponownie obliczono wskaźniki ERR. Mimo wzrostu kosztów inwestycji 

wszystkie inwestycje wykazują dodatni współczynnik ekonomicznej stopy zwrotu. Największy 

procentowy spadek –10p.p. zaobserwowano dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S8, odc. 

w. Marki – w. Radzymin Płd”. Średnia dla całej grupy projektów drogowych wynosi ok -5,5 

p.p.. Wskaźnik BCR obrazuje stosunek korzyści do kosztów. Dla projektów drogowych średnia 

wyniosła około -0,5 jednostki. Największy spadek współczynnika BCR wykazał projekt 

„Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki”, w którym BCR 

zmalało o blisko 2 jednostki (por. Tabela 17). 



 

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – 
Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek– w. 
Lublin Węglin 

-3% -4p.p -0,05 23% 

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Jędrzejów - granica województwa 
świętokrzyskiego/małopolskiego 

-6% -6 p.p -0,31 51% 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. 
Miłomłyn - Olsztynek 

-16% -4 p.p -0,22 45% 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica 
Radomia 

-3% -10 p.p -0,62 43% 

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - 
Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg 

-9% -5 p.p -1,40 46% 

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów 
Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów 
(w. Kruszyna) - Nowa Sól 

-8% -6 p.p -0,34 46% 

Budowa drogi ekspresowej S3, odc. 
Miękowo - Brzozowo 

-3% -1 p.p -0,05 9% 

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. 
Marki – w. Radzymin Płd. 

-1% -11 p.p -0,22 57% 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 
Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. 
Radziejowice - w. Paszków 

-14% -7 p.p -1,27 56% 

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 
Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – 
Jeżewo 

-28% -3 p.p -0,12 39% 

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 -21% -4 p.p -0,44 62% 

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - 
Częstochowa 

-8% -7 p.p -0,45 68% 

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 
nr 16 

-14% -6 p.p -0,22 45% 

Budowa autostrady A2, odc. Warszawa 
(w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki 

-2% -6 p.p -1,97 36% 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - 
Koszalin, odc. Goleniów - Kiełpino 

-10% -6 p.p -0,26 49% 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 
na odcinku Warszawa - Gdynia – w 
zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania 
układu trakcyjnego - Faza II 

-12 % -0,1 p.p -0,17 11 % 



 

Modernizacja toru wodnego do Portu 
Północnego w Gdańsku 

-1% -1 p.p -3,05 14% 

Modernizacja jazów odrzańskich na 
odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, 
woj. opolskie (etap I) 

-1,16% -0,1 p.p -0,02 1% 

Poddany analizie projekt kolejowy (modernizacja LK E65) ma szczególną specyfikę. Został 

podzielony na fazy – faza I realizowana w perspektywie POIiŚ 2007-2013 i faza II 

w perspektywie POIiŚ 2014-2020. Koszty projektu zostały wyliczone dla okresu realizacji 

projektu w perspektywie POIiŚ 2007-2013, analiza AKK ex post została wykonana dla obu faz. 

Koszty inwestycji wzrosły o 11%. Przyczyniło się to na zmniejszenie NPV o 12%, zaś ERR zmalał 

jedynie o 0,1p.p. Wskaźnik BCR zmniejszył się o 0,17. 

Wśród projektów morskich analizie poddano projekt związany z modernizacją toru wodnego 

portu morskiego w Gdańsku. Mimo, że koszty inwestycji wzrosły o 14%, NPV zmalał jedynie 

o 1%, podobnie jak ERR (1 p.p.). Zaskakiwać może spadek BCR o 3,05, aczkolwiek należy 

zauważyć, że wartość wyjściowa była najwyższa pośród analizowanych projektów i wyniosła 

24,26.  

Analizie poddano także projekt wodny śródlądowy „Modernizacja jazów odrzańskich na 

odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie (etap I). Koszt inwestycji wzrósł jedynie 

o 1%, co przełożyło się o spadek NPV o 1,16%, ERR o 0,1 p.p., zaś wskaźnika BCR o 0,02.  

Analizie zostały poddane projekty, dla których Wykonawca otrzymał od Zamawiającego 

formularze AKK ex ante, zaś same projekty zostały zakończone i rozliczone. 

Warto także zwrócić uwagę na ogólne koszty projektów. Końcowa wartość kosztowa 

projektów drogowych, w odniesieniu do założeń z AKK ex ante wzrosła o 49%. Z informacji 

uzyskanych podczas wywiadów wynika, że wpłynęły na to czynniki związane ze wzrostem 

ogólnych cen materiałów budowlanych, a także sytuacje zmiany wykonawców. Wejście na 

budowę innego przedsiębiorstwa, które dokańczało prace po poprzedniku było każdorazowo 

dużo droższe niż zakładały plany. W transporcie morskim odnotowano wzrost kosztów o 14%, 

kolejowym o 11%, zaś śródlądowym – o 1% (por. Tabela 18). Warto podkreślić, że wartości te 

zostały oszacowane na bazie pojedynczych projektów w każdej gałęzi, co nie pozwala odnieść 

tego wzrostu dla wszystkich projektów kolejowych, śródlądowych i morskich.  

 



 

11 786 480 347,00 zł 17 514 032 318,37 zł  49% 

5 906 728 146,41 zł 6 576 132 945,71 zł  11% 

829 464 891,53 zł 948 911 808,00 zł 14% 

105 891 818,98 zł 107 136 949,44 zł 1% 

 

 



 

 

Wywiady fazy syntezy miały charakter interpretacyjny. Posłużyły do weryfikacji tez, a także 

stanowiły wkład do panelu dyskusyjnego ekspertów.  

W wywiadach fazy syntezy wzięło udział 13 respondentów. Znaleźli się wśród nich 

przedstawiciele projektantów interwencji (MFiPR, CUPT), służb celno-granicznych (Krajowa 

Administracja Skarbowa, Straż Graniczna), samorządów (Gmina Terespol i Miasto Koszalin), 

a także beneficjentów (Wody Polskie, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Gdańsku, 

PKP PLK, GDDKiA, PKP Cargo).  

Respondenci przed przystąpieniem do wywiadów zostali zapoznani z listą analizowanych przez 

Wykonawcę projektów.  

W wywiadach brali także udział respondenci niebiorący udziału w wywiadach fazy eksploracji. 

W ich rozumieniu transport transgraniczny odnosi się do: 

a) sieci transportowej mającej swój początek/koniec bezpośrednio na granicy, przy 

jednoczesnej ciągłości po drugiej stronie w kraju sąsiadującym, 

b) ruchu tranzytowego przebiegającego przez Polskę w kierunku sąsiednich krajów, 

c) transportowego ruchu międzynarodowego, przebiegającego przez minimum 2 kraje, 

gdzie Polska jest jednym z krajów na szlaku. 

Jako upłynnienie ruchu respondenci uważają takie jego prowadzenie, przy wykorzystaniu 

wszelkich możliwości (infrastrukturalnych i organizacyjnych), aby przebiegał on bez zakłóceń, 

w miarę z jednostajną prędkością. Stwierdzono, że dla inwestycji drogowych, kolejowych, 

śródlądowych – takie same wymagania są stawiane dla ruchu krajowego, co transgranicznego. 

Duże nadzieje pokłada się w upłynnieniu ruchu i skróceniu czasu podróży w inwestycjach 

morskich i wodnych śródlądowych. Pogłębianie i poszerzanie torów wodnych, budowa śluz – 

sprawią, że możliwy będzie ruch dwustronny na omawianych odcinkach, co pozytywnie 

wpłynie na omawiane aspekty. 

W kwestiach bezpieczeństwa zauważono, że projekty w inwestycje intermodalne przyczyniają 

się do jego znacznej poprawy. W miejscach tych obsługiwane są często towary niebezpieczne. 

Przygotowanie odpowiedniego zabezpieczonego zaplecza, przewóz koleją zamiast drogami, 

pozwala wysnuć wniosek, że na drogach jest bezpieczniej. Jeden z respondentów zwrócił też 

uwagę na kwestię związaną z bezpieczeństwem w bezpośredniej okolicy przejść granicznych. 

Biorąc pod uwagę długie kolejki, czy np. ograniczenia wjazdowe (w Kukurykach tylko dla 

ciężarówek), należy zadbać o bezpieczeństwo samych kierowców, zapewniając m.in. szybki 

dojazd służb medycznych, czy straży w przypadku wypadku w tej okolicy.  



 

Respondenci byli zgodni w stwierdzeniu, że aktualnie jest za wcześnie aby oceniać realny 

wpływ projektów na kwestie bezpieczeństwa, poprawy warunków środowiskowych, płynności 

ruchu, a także skrócenia czasu przejazdu. Wskazano, że z założenia, wszystkie projekty 

powinny wpisywać się w spełnianie tych efektów. Ocena, czy faktycznie do tego doszło, 

w opinii uczestników wywiadów, będzie możliwa po spełnieniu dwóch warunków: 

zakończeniu inwestycji, a także korzystaniu z niej przez kilka lat, aby móc ocenić 

oddziaływanie. Aktualnie ocenić mogli jedynie hipotetycznie, że zmiana dróg krajowych ze 

skrzyżowaniami kolizyjnymi, prowadzona przez tereny zabudowane, na drogi ekspresowe ze 

skrzyżowaniami bezkolizyjnymi poza terenami zabudowanymi, przyniesie oszczędności czasu 

i poprawi płynność jazdy. 

W zakresie ochrony środowiska zgodnie stwierdzano, że inwestycje musiały przejść szereg 

uzgodnień i uzyskać wiele pozwoleń środowiskowych na realizację. Jeden z respondentów 

wskazał, że zauważyć można znaczny wzrost kosztów związanych z ochroną środowiska 

w realizowanych w bieżącej perspektywie projektach. Optymizmem napawają także typowo 

środowiskowe działania związane m.in. z budową sztucznych wysp dla ptactwa przy realizacji 

inwestycji związanych z pogłębianiem torów wodnych. W przypadku inwestycji śródlądowych 

budowane są m.in. przepławki dla ryb. W transporcie drogowym nie brakuje przejść dla 

zwierząt. Jest to realny zysk dla środowiska. Dba się również o to aby kompensować 

negatywne oddziaływanie, np. hałasu poprzez budowę ekranów dźwiękochłonnych.  

Jako ważne inwestycje wskazano budowę obwodnic. Zdaniem przedstawicieli samorządów, 

inwestycje pozytywnie wpływają na ograniczenie ruchu tranzytowego w miastach. Nie 

potrafili odnieść się do kwestii środowiskowych (ich zdaniem nadal w miastach jest za duży 

problem z emisją wytwarzaną przez palenie śmieci w domowych piecach, aby móc wydzielić je 

od emisji spalin samochodów). Zauważono natomiast, że tego typu działania pozytywnie 

wpłyną na hałas w miastach, który zostanie ograniczony i wyniesiony na obszary 

niezaludnione.  

Respondenci badania odnieśli się także do przeprowadzonych analiz czasu przejazdów 

z wykorzystaniem algorytmów Map Google. W przypadku wydłużeń w czasie przejazdu przez 

Warszawę wskazano, że wynika to z braku ukończenia południowej obwodnicy Warszawy. 

Wskazano potrzebę budowy Obwodnicy Aglomeracyjnej. Zdaniem respondenta powinna być 

wybudowana w nowym śladzie. Organizacja obwodnicy w ciągu dróg DK50, DK60 czy DK62 

może nie przynieść pożądanego efektu. W przypadku pozostałych dróg wskazano na trzy 

czynniki powodujące wydłużenia czasu podróży: 

• modernizacje części odcinków dróg, 

• brak rozpoczętych inwestycji na danych odcinkach, 

• bramki na autostradach. 



 

Respondenci bardzo pozytywnie odnieśli się do zbieranych aktualnie danych: stwierdzono, że 

będą one bardzo dobrym punktem odniesienia do analiz w przyszłości. Wskazano konieczność 

ich wykonania. W zakresie projektów drogowych i kolejowych, respondenci wskazali, że 

obecnie realizowane są największe w historii inwestycje. Z uwagi na fakt prowadzenia 

jednocześnie wielu prac budowlanych mogą występować utrudnienia w ruchu, wpływające na 

wydłużenie czasu przejazdu lub zmniejszenie płynności ruchu na zrealizowanych już 

inwestycjach.  

Respondenci oprócz poprawy aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa, płynności ruchu 

i czasu podróży, zauważają, że inwestycje w transport transgraniczny oddziałują bardzo 

pozytywnie na sytuację ekonomiczną kraju. Wskazywano głównie na porty morskie i terminale 

intermodalne. Zakłada się, że wartość odprawianych tam towarów przynosi ogromne środki 

wpływające do kasy państwa z tytułu akcyz, cła. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej 

towarów było przeładowywanych właśnie w Polsce. 

Podczas wywiadu uczestnicy wskazali, że bariery w realizacji projektów transgranicznych, od 

strony infrastruktury, są często zbliżone do tych związanych z projektami krajowymi. 

Wymieniano najczęściej problemy związane ze zlecaniem zamówień publicznych, rosnącymi 

kosztami prowadzenia prac budowlanych czy sytuacją pandemiczną panującą w kraju. 

Uczestnicy wywiadów stwierdzali, że dużym problemem obserwowanym w ruchu 

transgranicznym jest czas oczekiwania na odprawę na przejściach granicznych z Białorusią 

i Ukrainą. Przedstawiciele służb celnych wskazali, że problem związany jest natomiast 

z infrastrukturą dojazdową do przejść. Na przejściach granicznych ruch jest kanalizowany: 

dzielony na pasy dla pojazdów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych 

(uprzywilejowanych i zwykłych). Na dojeździe do przejść pojazdy stoją w jednej kolejce. Nawet 

jeśli nie ma problemów z czasem odprawy pojazdów osobowych, to te przyblokowane 

w kolejce kilka kilometrów od granicy nie mogą zostać szybko odprawione. Służby prowadzą 

doraźne prace związane z „przepuszczaniem” autobusów, samochodów osobowych, czy 

uprzywilejowanych ciężarówek poza kolejką, umożliwiając im szybszą odprawę. Działanie ma 



 

jedynie charakter doraźny, w zależności od wolnych mocy przerobowych służb i nie jest 

rozwiązaniem problemu. Jako rozwiązanie respondenci zaproponowali rozbudowę 

infrastruktury dojazdowej do przejść granicznych, do np. 4 pasów już na odcinku ok. 5 km 

przed przejściem granicznym. Umożliwiłoby to wcześniejsze kanalizowanie ruchu. Obawy 

może budzić prowadzenie takich prac w pobliżu istniejących przejść, które otoczone są 

zabudową mieszkalną. Lepszym rozwiązaniem zdaniem uczestników wywiadów byłoby 

budowanie parkingów buforowych - zlokalizowanych kilka kilometrów przed przejściami, 

gdzie kierowcy w komfortowych warunkach mogliby oczekiwać na swoją kolej odprawy, na 

podstawie rezerwacji miejsca w systemie. Kolejny problem graniczny dotyczy odprawy 

autokarów. Zdaniem Straży Granicznej, problemem jest brak udziału służb w ustalaniu 

rozkładów jazd autobusów, co powoduje nagromadzenie w jednym czasie kilku autokarów 

(problem na granicy z Ukrainą). Służby celne zwracają jednocześnie uwagę, że z powodu 

rosnącej w każdym roku skali przemytu np. broni, amunicji, papierosów (szczególnie w ruchu 

indywidualnym), środków chemicznych – prowadzone kontrole celne nie mogą być 

ograniczane do minimum. Problemem wpływającym na czas odpraw granicznych jest także 

sytuacja po drugiej stronie granicy – możliwości odprawy celnej kraju sąsiadującego, obsada 

kadrowa. Wskazuje się, że w ostatnich latach służby Białorusi i Ukrainy miały znaczne 

problemy z pracownikami granicznymi, na które strona polska nie ma żadnego wpływu. 

Wśród barier, wpływających na funkcjonowanie transportu transgranicznego, respondenci 

wskazywali również na kwestie formalno-organizacyjne związane m.in. z krajowym 

ustawodawstwem.  

a) aspekty związane z realizacją inwestycji. 

Podobnie, jak w wywiadach fazy eksploracji, jako jeden z projektów, który napotyka na 

najwięcej barier respondenci wskazali projekt budowy drogi ekspresowej S3 – Legnica-

Lubawka. Wskazano, że brak odpowiednich procedur doprowadził do sytuacji, w której 

realizowana jest tylko jedna część inwestycji o znaczeniu transgranicznym. Czeska strona odda 

swoją część drogi ok. 3-4 lat po zakończeniu prac po polskiej stronie. Jako potencjalne 

rozwiązanie respondenci wskazali, że tego typu inwestycje powinny być realizowane wspólnie 

przez dwa kraje, zaś rozliczanie z efektów powinno dotyczyć całości prac. Wpłynęłoby to 

pozytywnie na podobne tempo prowadzenia inwestycji.  

Problemem jest także procedura pozyskiwania pozwoleń budowlanych. Wskazano, że 

w transporcie śródlądowym, zmiana przepisów odbierająca uprawnienia marszałkowi 

województwa, i nadanie ich ministerstwu, wydłużyła proces z miesiąca do sześciu. 

b) aspekty związane z obszarem nadgranicznym 

Respondenci wskazali, że brak jest w tym momencie uwarunkowań prawnych, które 

określałyby m.in. funkcjonowanie parkingów buforowych. Aktualnie funkcjonuje jeden parking 

(MOP) w okolicy przejścia w Korczowej. Działa na zasadzie parkingu buforowego (m.in. 



 

kierowcy pobierają bilety na konkretną godzinę odprawy), ale niesubordynacja kierowców 

(zwłaszcza zagranicznych) związana m.in. z łamaniem szlabanów, podrabianiem biletów, 

sprawia, ze cała idea traci sens. Polskie służby nie mają sposobności egzekwowania 

przestrzegania procedur, ponieważ nie określa tego ustawa. Nie jest też jasno określone kto 

miałby zarządzać tym miejscem. Aktualnie robi to zarządca drogi, który nie posiada żadnych 

uprawnień związanych z odprawą celno-graniczną. Służby celno-graniczne również nie 

posiadają uprawnień do prowadzenia działań związanych z odprawą poza obszarem przejść 

granicznych. Rekomendowano wprowadzenie rozwiązań na wzór estońskich parkingów 

buforowych, które rozwiązały problemy kolejek na przejściach granicznych, zlokalizowanych 

w centrach dużych estońskich miast. 

Wśród problemów infrastrukturalnych wskazuje się także na ograniczenia związane 

z maksymalnym obciążeniem (nośnością) dróg prowadzących do przejść granicznych. Nie ze 

wszystkich mogą skorzystać samochody ciężarowe, co wpływa na kolejki w innych miejscach. 

Takowe ograniczenia dotyczą 6 z 19 drogowych przejść granicznych w kraju. W przypadku 

przejść białoruskich – problemem jest także narzucanie przez stronę białoruską konkretnego 

przejścia, z którego musi skorzystać kierowca. Respondenci zwrócili także uwagę, że nowe 

inwestycje mogą negatywnie wpływać na ruch transgraniczny związany z transportem 

ponadgabarytowym. Jako przykład podano elementy farm wiatrowych, które mają problem 

z poruszaniem się na bezkolizyjnych zjazdach, zaś z uwagi na zaprojektowanie elementów 

dróg – nie jest możliwe swobodne operowanie takimi transportami, jak miało to miejsce 

wcześniej. W takich przypadkach korzysta się nadal z dróg lokalnych. 

Beneficjenci dostrzegają także problem połączeń międzygałęziowych. Jako przykład podano 

terminal w Małaszewiczach, który ma ograniczony dostęp transportem drogowym. 

Uniemożliwia to płynny wywóz towarów. Brakuje także bezpiecznej przestrzeni dla 

kierowców. Wśród barier dla transportu intermodalnego wskazano zbyt małą liczbę torów 

odstawczych na stacji granicznej, co znacznie utrudnia prowadzenie prac. Podobnie prace 

powinny być prowadzone w przypadku portów. Oprócz realizowanych przez Urzędy Morskie 

pogłębień podejść do portów, pogłębiane powinny być też same baseny portowe, aby 

wspólnie tworzyć ofertę infrastruktury do obsługi transportu transgranicznego. 

Respondenci byli zgodni, że największą barierą są aspekty polityczne, wpływające negatywnie 

na działanie przejść granicznych, małego ruchu granicznego, współpracy międzynarodowej. 

Wiedząc o tym, że na te działania nikt z nich nie może mieć wpływu, wskazali potrzebę 

podejmowania dialogu na szczeblu najwyższych władz państwowych. 



 

W aspektach dotyczących przyszłości respondenci wskazywali, że należy utrzymać poziom 

prac związanych z rozbudową sieci transportowej, biorącej udział w ruchu transgranicznym na 

minimum takim poziomie, jaki jest dotychczas realizowany. Wskazuje się , że należy 

skutecznie wnioskować o pomoc unijną. Ważne, w opinii respondentów, jest domknięcie sieci 

TEN-T, a także budowa obwodnic (w klasie dróg ekspresowych), co pozwoli wyprowadzić ruch 

tranzytowy z miast. 

Respondenci oczekują, że w przyszłości inwestycje będą domykane. Wskazuje się inwestycje 

kończone w połowie miasta, które nie do końca spełniają swoją rolę. Przykładem może być 

Koszalin, którego obwodnica została podzielona na dwa etapy. Ukończenie pierwszego z nich 

przeniosło ruch do innej części miasta, nie przynosząc pozytywnego wpływu na ogół ruchu. 

Etapy prac powinny być kończone w ramach jednostek miejskich. 

Wskazuje się także na prowadzenie działań komplementarnych. Wśród nich wymienia się 

bardziej zaawansowane, także legislacyjnie, prace nad systemem awizacji (który jest 

wdrażany). Doświadczenia służb celno-granicznych związanych z usługami elektronicznymi, 

połączone z wykorzystaniem doświadczenia innych krajów unijnych (jak np. Estonia) mogą 

pozwolić zbudować system awizacyjny, który znacznie może wpłynąć na niwelację 

problematyki związanej z kolejkami na granicy.  

Służby celne wskazują, że istnieje potrzeba budowy typowych, towarowych przejść 

granicznych, co pozwoli skoncentrować w ich pobliżu niezbędne zaplecze, jednocześnie 

odciąży obsługę ruchu osobowego na innych. Na przykładzie przejścia Kukuryki – Kozłowicze, 

zdaniem respondenta, można zauważyć, że rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego 

wypływa korzystnie na zwiększenie przepustowości i daje większe możliwości w przyszłości co 

do rozbudowy przejścia granicznego wraz ze wzrostem ruchu. 

Beneficjenci wskazują, że zabrakło projektów związanych z budową terminali lądowych. 

Brakuje miejsc, gdzie można nadać towary intermodalne. Zidentyfikowanym problemem są 

też przepustowości wielu mostów, które w tej perspektywie nie zostały zrealizowane.  

Zdaniem jednego z respondentów zabrakło inwestycji związanych z poprawą dostępności 

kolejowej do przejścia w Chałupkach oraz Zebrzydowicach. Mimo, że w poprzedniej 

perspektywie zabrakło na nie środków, będą realizowane w zbliżającej się. Uważa się jednak, 

że inwestycja będzie realizowana zbyt późno. 

W zakresie inwestycji śródlądowych, zdaniem respondenta, należy podejmować współpracę 

ze spółkami energetycznymi. Ogromne koszty inwestycyjne powinny być współfinansowane 



 

z podmiotami z branży energetycznej. W zakresie transportu wodnego śródlądowego 

transgranicznego respondent widzi duży potencjał w ruchu turystycznym – dlatego też jego 

zdaniem powinno budować się inwestycje skierowane do turystów.  

Ważnym aspektem jest, zdaniem respondentów, aby nowobudowane drogi ekspresowe 

i autostrady dochodziły do samej granicy, a nie kończyły się krótko przed nią. Obawiają się, że 

takie działania spowodują zatory na ostatnich kilometrach tych inwestycji, znacznie 

wydłużając czas podróży i negatywnie wpłyną na płynność ruchu. 

Wśród działań związanych z rozwojem transportu transgranicznego, szczególnie w portach 

morskich, wskazano potrzebę planowania i budowy infrastruktury paliw alternatywnych. 

Zdaniem respondenta szybkie przygotowanie się do obsługi takich jednostek może znacznie 

ułatwić prowadzenie ruchu transgranicznego, szczególnie jeśli zacznie dochodzić do wymiany 

floty. 

 



 

 

W panelu ekspertów wzięło udział 8 uczestników, w tym przedstawiciele: 

• Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 

• Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Departament Projektów Drogowych), 

• Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, 

• PKP Intercity, 

• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

• Katedry Rynków Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego, 

• Katedry Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dyskusję panelową poprzedziła 30-minutowa prezentacja zawierająca kompleksowe 

informacje o celach i metodyce badania, wynikach badań, propozycjach wniosków 

i rekomendacji płynących z przeprowadzonych analiz.  

Przedstawione do omówienia rekomendacje zostały podzielone na 4 kategorie, a następnie 

zostały przypisane do wniosków z badania według analogicznych kategorii). Przedstawione 

zostały także rekomendacje ogólne dla całości badanej problematyki, a także dot. grup 

projektów do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. 

 

Zwrócono uwagę na wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu. Większą uwagę zdaniem 

panelistów należy przyłożyć do transportu wodnego śródlądowego. Ich zdaniem to właśnie 

przewozy intermodalne będą odgrywały kluczową rolę w transporcie towarów. Wskazano, że 

mimo bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych, które są ponoszone na transport wodny 

śródlądowy, analizy kosztów i korzyści wykazują wysoki współczynnik korzyści do kosztów. 

Wysokie koszty budowy infrastruktury transportu wodnego śródlądowego są silnie związane 

z kompleksowym charakterem zagospodarowania rzek m.in. związane z bezpieczeństwem 

energetycznym kraju. 

Uczestnicy Panelu zwrócili także uwagę, że na transport transgraniczny trzeba spojrzeć także 

międzygałęziowo. Nie można ograniczać się do jednej gałęzi transportu, analizując jej wpływ 

na czas podróży, płynność, bezpieczeństwo czy poprawę warunków środowiskowych. 

Przenoszenie wolumenu ładunków między gałęziami może jeszcze bardziej pozytywnie 

wpływać na analizowane czynniki. Odnoszono się tu przede wszystkim do łączenia transportu 

morskiego z kolejowym, a także wzmacniania udziału transportu śródlądowego, szczególnie 



 

na tych odcinkach, gdzie działanie innych gałęzi transportu mocno ingeruje w aspekty 

związane z płynnością ruchu, bezpieczeństwem, czy aspektami środowiskowymi. 

Mówiąc o aspekcie podziału międzygałęziowego, zwrócono uwagę na kwestię rewizji sieci 

TEN-T. Podniesiony został argument, że mimo tego iż nie mamy możliwości wpisania naszych 

rzek do sieci, ponieważ nie przebiegają przez min. 2 kraje, należy spojrzeć na nie 

multimodalnie, jako części korytarza. Jako przykład podano odcinek Dolnej Wisły, która 

mogłaby być wpisana w korytarz Bałtyk – Adriatyk, jako uzupełnienie transportu drogowego 

i kolejowego, co pozwoliłoby na jego odciążenie na pewnym odcinku. Aktualnie 

w omawianym korytarzu nie ma żadnej drogi wodnej. Działanie to umożliwiłoby 

przeprowadzenie prac ułatwiających dostęp do portu, a co za tym idzie powiązać np. rejon 

Solca Kujawskiego transportem intermodalnym z pozostałą częścią Europy. Respondenci 

wskazali, że w Europie funkcjonują już podobnego typu rozwiązania np. w okolicy Goeteborga, 

gdzie w pobliżu portu znajduje się tzw. Suchy port (port rzeczny). 

Uczestnicy panelu negatywnie odnieśli się do rekomendacji dot. budowy korytarza Via 

Carpatia i korytarza Rail Baltica. Dostrzegli problem związany ze wzmacnianiem pozycji 

konkurencyjnej portów w Kłajpedzie i Koprze, które zostaną głównymi beneficjentami drogi 

dla transportu drogowego i linii kolejowej. Zwrócono uwagę, że porty te od wielu lat walczą 

z polskimi o przeładunki. Inwestycje, które prowadzone są w kraju dla wybranych gałęzi, mogą 

negatywnie wpłynąć na inne na obszarze kraju. Zauważono, że w pierwszej kolejności 

powinno stawiać się na uzupełnienie układów drogowych służących do obsługi polskich 

portów morskich. Jako przykład wskazano Drogę Czerwoną w Gdyni, która w znaczny sposób 

poprawiłaby skomunikowanie gdyńskiego portu. Zdaniem uczestników panelu, wystarczy 

często kilka kilometrów dróg, aby zapewnić lepsze połączenie od strony lądu, a tym samym 

wzmacniać pozycje portów polskich. 

Paneliści wskazali także na problem połączenia samych portów. Wskazano, że port w Gdyni, 

pełniący funkcję portu eksportowego nie jest w żaden sposób połączony z portem w Gdańsku, 

pełniącym funkcję importową. Dojazd koleją między portami zajmuje w opinii panelistów zbyt 

wiele czasu. 



 

Jako wyzwanie, mogące pełnić funkcję rekomendacji wskazano także dostosowanie portów do 

zapewniania energii elektrycznej statkom. Działanie ma to wyprzedzać nadchodzące potrzeby 

związane z zapewnianiem paliw alternatywnych dla jednostek pływających.  

Jako ważny element w rozwoju transportu transgranicznego eksperci wskazali poprawę 

systemu logistycznego. Wskazano, że port w Szczecinie powinien zostać uaktywniony. 

Odniesiono się do historii, wskazując, że w przeszłości Szczecin pełnił rolę głównego portu dla 

Czechosłowacji.  

Odnosząc się do ruchu kolejowego paneliści wskazali, że inwestycje nie przyczyniły się do 

wzrostu ruchu transgranicznego. Uznano, że miały one istotny wpływ dla ruchu krajowego. 

Duże nadzieje pokłada się w budowanym korytarzu Rail Baltica, która przyczyni się do 

powstania oferty przewozowej. 

Jako ważny z punktu widzenia ruchu transgranicznego w kolei poddano temat proceduralny. 

Aktualnie, jako główne wyzwanie dla jego rozwoju, dostrzega się zapewnienie 

interoperacyjności taboru. Zdaniem panelistów, uzyskanie homologacji, a co za tym idzie 

dopuszczenie do ruchu w innych krajach, związane jest z długim procesem uzyskiwania 

pozwoleń, co może zająć nawet 4 lata. 

Wskazano także, że pozycje narodowych zarządców infrastruktury są zbyt silne. Podkreślono, 

że kwestie związane z bezpieczeństwem są nadinterpretowane, co ma swoje odzwierciedlenie 

w coraz wyższych kosztach transportu kolejowego. Przez to staje się on mniej atrakcyjny 

finansowo względem transportu drogowego.  

Ważny problem związany z kolejowym ruchem transgranicznym, zdaniem panelistów, 

związany jest także z problemami proceduralno-formalnymi między przewoźnikami. 

Nawiązanie porozumienia między różnymi przewoźnikami jest silnie uzależniona od 

aktualnych potrzeb przewoźników w danym kraju. Nie jest w żaden sposób regulowana. 

Wskazano, że optymalne byłoby powołanie instytucji działającej jako Europejski Zarząd 

Transportu Kolejowego, co pozwoliłoby ograniczyć przede wszystkim problemu natury 

formalno-prawnej. 

Wskazano nieefektywność ruchu kolejowego. Zdaniem uczestników panelu powinno się 

poszukiwać pomysłów rozwiązań dot. priorytetu dla kolejowego ruchu intermodalnego. Niska 

prędkość handlowa wpływa niekorzystnie na postrzeganie i odbiór całej gałęzi. Jako przykład 

podano spółkę DB-net, która priorytetowo traktuje pociągi towarowe w porze nocnej. 



 

Nie zauważa się też wtedy poczynionych działań inwestycyjnych – przez złą organizację 

działań, wszelkie kwestie infrastrukturalne mają niewielki wpływ z punktu widzenia ogółu 

ruchu kolejowego. Skierowano zarzut w kierunku PKP PLK – jako spółki skoncentrowanej na 

prowadzeniu działań budowlanych, co odbija się negatywnie na działaniach zarządczych na 

infrastrukturze.  

Zwrócono uwagę, że w kosztach inwestycji kolejowych często zawarte są koszty związane 

z realizacją dróg. Wskazano, że na wzrosty kosztów w dużej mierze wpływa duża ilość 

wiaduktów i tuneli.  

Zauważono, że GDDKiA w transporcie drogowym pełni funkcję realizatora inwestycji 

drogowych. Decyzje o procesach inwestycyjnych zapadają na poziomie Ministerstwa 

Infrastruktury. Paneliści zgodzili się, że parkingi buforowe są dobrym rozwiązaniem, które 

powinny wpłynąć na poprawę płynności ruchu transgranicznego. Wskazano, że zarządcą 

parkingów powinny być służby celne, zaś realizacja inwestycji powinna leżeć po stronie 

zarządcy drogi. 

Eksperci wskazali także, że na wydłużający się czas w ruchu drogowym wpływ mają aktualnie 

realizowane inwestycje. Prace budowlane w znacznym stopniu uniemożliwiają płynne 

przemieszczanie. Dostrzeżono, że jest to cena, którą płaci się za to, aby w przyszłości takich 

utrudnień nie było.  

Wśród dyskusji o rosnących kosztach projektów drogowych wskazano rosnący udział kosztów 

związanych z ochroną środowiska. Zauważono, że kilka lat temu kształtowały się na poziomie 

kilku procent, aktualnie sięgają ponad 20. Wskazano, że rosnące koszty zmiany wykonawcy 

związane są najczęściej z poprawianiem, dokańczaniem robót przez wcześniejsze 

przedsiębiorstwa. Zauważono, że kwestie zmiany wykonawców wpływają też znacznie na czas 

realizacji inwestycji. 



 

Zwrócono także uwagę na fakt, że transport pełni rolę naczyń połączonych. Wskazano, aby 

w przyszłości przeprowadzić analizy określające jak inwestycje w danej gałęzi transportu 

wpływają na inną gałąź w obszarze kraju. 



 

 

Wnioski z analizy wpływu projektów transportowych finansowanych z funduszy UE pod kątem 

ruchu transgranicznego zostały przedstawione w podziale na badane efekty transportowe dla 

każdej gałęzi transportu. Wnioski z badania są odpowiedziami na 4 pytania badawcze 

postawione przez Zamawiającego. 

Prowadzone prace inwestycyjne w ramach funduszy unijnych wpłynęły lub wpłyną pozytywnie 

na poprawę płynności ruchu w transporcie transgranicznym. Aktualne ograniczenia związane 

są głównie z toczącymi się procesami inwestycyjnymi (por. Rysunek 35) 



 

Inwestycje finansowane ze środków unijnych wpłynęły lub wpłyną pozytywnie lub neutralnie 

na kwestie związane z bezpieczeństwem. Problemy zauważalne są wciąż w transporcie 

kolejowym, gdzie wzrosła ilość zdarzeń. Ma to jednak związek ze zwiększającym się ruchem, 

a także prowadzonymi nadal pracami budowlanymi. Pełen obraz będzie możliwy do 

interpretacji po zakończeniu prac. W pozostałych gałęziach zauważalne jest pozytywne 

oddziaływanie na kwestie związane z bezpieczeństwem (por. Rysunek 36) 

Płynność ruchu

Płynność ruchu drogowego dzięki inwestycjom w drogi ekspresowe oraz autostrady ulega 
poprawie. Negatywny wpływ mimo inwestycji w transporcie transgranicznym na płynność ma 
wydłużony czas odprawy celno-granicznej na największych przejściach granicznych z Ukrainą i 
Białorusią. Brak Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy wymusza na kierowcach korzystanie z 
nieatrakcyjnych pod względem czasu przejazdu tras alternatywnych w godzinach szczytu. Na 
płynność negatywnie oddziałują również bramki na autostradach.

W transporcie kolejowym nie zauważono jeszcze wpływu infrastruktury na poprawę płynności 
ruchu (zwłaszcza w transporcie towarowym). Problematyczne jest nadal prowadzenie ruchu przez 
zarządcę infrastruktury organizację ruchu. Na problemy z plynnościa ruchu wpływają nadal prace 
budowlane prowadzone na liniach kolejowych.

Inwestycje w transporcie morskim przyczyniły się do poprawy płynności ruchu. Prace związane z 
poszerzaniem i pogłębianiem torów wodnych przełożyły się pozytywnie na większe możliwości 
ruchowe (np. prowadzenie go w obu kierunkach). Pozytywnie na ruch transgraniczny oddziałują 
także inwestycje związane z poprawą kolejowego dostępu do portów morskich.

W transporcie wodnym śródlądowym inwestycje infrastrukturalne przyczyniają się do poprawy 
płynności ruchu. Przebudowa śluz, jazów umożliwia jednoczesne prace dla więcej niż 1 barki. 
Wykorzystywanie systemu RIS umożliwia płynne korzystanie z dróg wodnych.

Niedrożności na kolejowych przejściach granicznych oraz w portach morskich powodują, że 
płynność ruchu w transporcie intermodalnym jest na niezadawalającym poziomie. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że wszystkie terminale są jeszcze w trakcie prac budowlanych, jednocześnie są 
silnie uzaleznione od zakończenia prac nad infrastrukturą innych gałęzi.

Inwestycje poczynione w transporcie lotniczym mogą pozytywne wpływać na płynność ruchu. 
Zastosowanie najnowszych technologii radionawigacyjnych pozwala płynnie prowadzić ruch 
lotniczy.



 

 

Przeprowadzone badanie wskazuje, że wdrożone/ wdrażane inwestycje finansowane ze 

środków unijnych wpłyną pozytywnie na skrócenie czasu podróży w transporcie pasażerskim 

i towarowym. Aktualne wydłużenia związane są prowadzonymi procesami inwestycyjnymi 

(por. Rysunek 37). 

Bezpieczeństwo

Zauważono poprawę bezpieczeństwa na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach. 
Zmniejszyla się liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań nie można wysnuć wniosków, czy inwestycje 
infrastrukturalne wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Obserwuje 
się, że na zmodernizowanych liniach notuje się wzrost liczby zdarzeń w porównaniu do okresu 
przed pracami. Może mieć to związek ze zwiększaniem się ruchu kolejowego, co wiąże się ze 
zwiększaniem liczby zdarzeń.

Poprawienie parametrów infrastruktury w transporcie morskim i wodnym śródlądowym 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Duży wpływ w żegludze śródlądowej ma także 
system RIS, który umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie ruchu po drogach wodnych.

W transporcie intermodalnym, charakter gałęzi i rodzaj realizowanych projektów wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa osób i towarów.

Zastosowanie nowoczesnych systemów w transporcie lotniczym wpływa pozytywnie na 
bezpieczeństwo operacji.



 

 

Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że dotychczas prowadzone/wdrażane projekty 

z funduszy unijnych wpływają pozytywnie na środowisko naturalne (ograniczając negatywny 

wpływ transportu na środowisko). Wszystkie inwestycje muszą posiadać stosowne decyzje 

środowiskowe. Wdrażane rozwiązania technologiczne pozwalają ograniczać negatywny wpływ 

transportu transgranicznego na środowisko. Można to wnioskować na podstawie projektów 

krajowych – nie można wydzielić tych danych typowo dla ruchu transgranicznego (por. 

Rysunek 38).  

Skrócenie czasu podróży

Budowa dróg szybkiego ruchu oddziałuje pozytywnie na skrócenie czasu podróży. 
Jednak patrząc na sieć drogową jako całość, zauważyć można, że problemy z odprawą 
graniczną wpływają na jego wydłużenie. Roboty budowlane związane z budową nowych 
inwestycji również oddziałują na wydłużenie czasu przejazdu. Do czasu wybudowania 
Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy nie będzie można mówić o skróceniu czasu 
podróży w transporcie transgranicznym.

Analiza czasu przejazdu w ruchu kolejowym nie pozwoliła obecnie stwierdzić, że 
skróceniu ulega czas podróży. Znaczne skrócenie zaobserwowano jedynie na trasie 
Gdynia-Warszawa. Na pozostałych odcinakach czas jest skracany minimalnie, czasem 
wydłużany. Ma to związek z prowadzonymi wciąż pracami torowymi.

Inwestycje w transporcie morskim i wodnym śródlądowym przyczyniły się do skrócenia 
czasu podróży m.in. dzięki krótszemu czasowi oczekiwania na wejście do portu czy 
śluzowanie.

Projekty terminalowe obejmowały również zakup sprzętu przeładunkowego, co wpływa 
na skrócenie czasu obsługi kontenerów w terminalach.

Zastosowanie nowoczesnych systemów w transporcie lotniczym wpływa na skrócenie 
czasu operacji lotniczych, co ma odzwierciedlenie w skróceniu czasu podróży.



 

 

Poprawa warunków środowiskowych
Transport drogowy jest gałezią najbardziej negatywnie oddziałującą na środowisko. 
Prowadzone w ramach prac działania mają za zadanie kompensować negatywny 
wpływ. Zauważalny jest duży wzrost poziomu hałasu, ważnym jest jednak, że jest to 
ruch wyprowadzony z terenów zaludnionych poza nie. Ważnym jest też, aby 
sprawować większą kontrolę nad kompensacją strat przyrodniczych np. nad 
odpowiednim zadbaniem o nowe nasadzenia w miejsce wyciętych lasów. Nie 
można jednoznacznie ocenić wpływu inwestycji na jakość powietrza. Budowa 
nowych inwestycji zwiazana jest z zapewnianiem np. przejść dla zwierząt, co 
pozytywnie oddziałuje na środowisko. 

Inwestycje w transport kolejowy wiążą się ze zwiększaniem ruchu, a co za tym idzie 
- hałasu. W ramach inwestycji prowadzone były działania ograniczające negatywny 
wpływ hałasu na środowisko. Zauważyć należy także, że kolej jest najbardziej 
zieloną gałęzią transportu. Każde działania w tej sferze będą oddziaływać 
pozytywnie na środowisko, biorąc pod uwagę alternatywne formy przemieszczania 
osób lub towarów.

Transport morski uchodzi za ekologiczny, mimo wysokich emisji generowanych 
przez statki. Warto zwrócić uwagę, że emisja na każdą tonę towaru jest stosunkowo 
niska. Prowadzone działania powinny zwiększyć udział transportu morskiego. W 
wyniku prac powstały m.in. sztuczne wyspy, które zostaną ostoją dla dzikiego 
ptactwa.

Nie zauważono poprawy jakości wód w Polsce w latach 2014-2020. Udział 
trasnportu wodnego śródlądowego jest marginalny, stąd też jego niski wpływ na 
jakość wód w rzekach. Podczas prac na jazach budowane są przepławki dla ryb, co 
przynosi wymierne efekty środowiskowe. 

Większość nowych inwestycji intermodalnych wyposażona jest w zaplecze 
umożliwiające bezpieczny przewóz substancji niebezpiecznych, co wpływa 
pozytywnie na kwestie środowiskowe, ograniczając ryzyko katastrof 
środowiskowych.

Zastosowanie nowoczesnych systemów lotniczych pozwala skracać czas podróży 
wpływając na mniejsze spalanie paliwa, co pozytywnie oddziałuje na środowisko.



 

 

Analizując wyniki poszczególnych metod badawczych Wykonawca doszedł do wniosku, że 

w celu poprawy powiązań transgranicznych Polski powinno dążyć się do jak najszybszej 

realizacji 7 grup projektów. Proponowane działania są odpowiedzią na dodatkowe pytania 

badawcze, postawione przez Wykonawcę.  

1. Budowa Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy. Ma za zadanie wpłynąć na poprawę 

płynności i skrócenie czasu podróży przez Warszawę. Aktualnie wszystkie transporty relacji 

wschód-zachód muszą przejechać przez Warszawę. Omijanie miasta, szczególnie w godzinach 

szczytu, kiedy obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych, generuje ponad 

100 minutowe straty czasu. 

2. Zapewnienie ciągłości korytarza Via Carpatia w ciągu całego kraju, przy jednoczesnym 

zapewnieniu poprawy dostępności drogowej do polskich portów morskich. Analizy wykazały, 

że straty czasu na drogach, które może zastąpić Via Carpatia są znaczące. Biorąc pod uwagę 

rosnący ruch, ale także fakt włączenia całości drogi do sieci TEN-T, jej realizacja jest niezwykle 

pożądana. Jednak biorąc pod uwagę opinie ekspertów biorących udział w panelu 

dyskusyjnym, beneficjentem tej drogi będą w dużej mierze zagraniczne porty morskie. W tym 

wypadku należy zapewnić wysoką pozycję konkurencyjną polskich portów morskich dążąc 

m.in. do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni, która ułatwi dostęp do gdyńskiego portu. 

3. Zapewnienie ciągłości korytarza Rail Baltica – inwestycja ta pozwoli na skuteczne 

prowadzenie ruchu kolejowego towarowego. Pozwoli osiągać wyższe prędkości i wyższą 

płynność jazdy. Jednocześnie należy dbać o to, aby polskie porty morskie miały nadal 

rozwijany dostęp do sieci kolejowej. 

4. Projekty transgraniczne dla dróg o charakterze lokalnym (gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich) – respondenci bardzo często wspominali o tym, że duży udział w ruchu 

transgranicznym ma ruch przygraniczny – związany z pracą, szkołą, zakupami. Nie ma 

możliwości, aby mieszkańcy terenów przygranicznych korzystali tylko z dróg ekspresowych. 

Sieć transgraniczna powinna zostać więc uzupełniona o drogi lokalne, które wspólnie stworzą 

spójną sieć. 

5. Zapewnianie infrastruktury pozwalającej kanalizować ruch pojazdów w bezpośredniej 

bliskości przejść granicznych. Do momentu, w którym nie będzie możliwy płynny dojazd do 

przejść granicznych, nie ma możliwości skutecznej walki z długimi czasami oczekiwań. Nawet 

jeśli prowadzone prace skrócą czas, samochody będą utykały w korkach wymieszane między 

pojazdami różnych kategorii, z różnym priorytetem przekroczenia granic. Budowa kilka 

kilometrów przed granicą odpowiednio poszerzonej infrastruktury, kanalizującej ruch 

(szczególnie chodzi o pojazdy ciężarowe) lub budowa parkingów buforowych dla ciężarówek 



 

oczekujących na odprawę graniczną powinna pozwolić zmniejszyć kolejki, a co za tym idzie, 

skrócić czas przejazdu w ruchu transgranicznym i zapewnić większą płynność. 

6. Bardzo ważnym aspektem, który powinien zostać wzięty pod uwagę, jest realizacja 

wspólnych, międzynarodowych projektów. Respondenci wskazywali na działania wzorowane 

programem InterReg, gdzie dwa lub trzy kraje wspólnie realizują inwestycje. Pozwoliłoby to 

uniknąć sytuacji takich, jak obserwuje się przy budowie drogi S3, gdzie czeska strona swoje 

prace prowadzi zupełnie niezależnie, co spowoduje że droga po wybudowaniu przez polską 

stronę nie będzie miała swojej ciągłości w kraju sąsiadującym. 

7. Zaleca się, aby w przyszłości, po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich projektów 

realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i CEF, przeprowadzić badanie określające poziom 

przekroczeń kosztów inwestycji wskutek inflacji, ponadinflacyjnej dynamiki kosztów, 

typowych opóźnień i optymizmu w szacowaniu zakresu prac. Na tej podstawie należy 

w przyszłości w ostrożny sposób szacować koszty projektów, uwzględniając ich typowe 

wzrosty. Pozwoli to zarówno uniknąć projektów potencjalnie nierentownych ekonomicznie, 

jak i poprawić dokładność planowania potrzeb finansowych. Podobne wnioski zauważono 

w analizie projektów POiIŚ w transporcie miejskim5. 

Wśród działań komplementarnych o charakterze organizacyjnym należy zwrócić szczególną 

uwagę na postępowania legislacyjne. Szybkich zmian potrzeba w zakresie parkingów 

buforowych – określających sposób funkcjonowania, sposób egzekwowania wymagań wobec 

kierowców, kompetencje służb celnych, zarządzanie parkingami. 

Ważnym działaniem komplementarnym, istotnym z punktu widzenia ruchu transgranicznego 

jest zapewnienie stałej obsady służb celnych: pracowników KAS, służb weterynaryjnych, Straży 

Granicznej.  

W strefie przygranicznej, w miejscach gdzie występują największe opóźnienia ruchu, a także 

idące za tym tworzące się kolejki, należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla 

oczekujących tam kierowców. W regionach tych funkcjonować powinny jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej, która będzie mogła szybko i skutecznie interweniować w przypadku 

zagrożenia życia. Pamiętać należy, że przewożone są różnego rodzaju towary, stąd potrzeba 

wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych. 

Badania wykazały problemy związane z bezpieczeństwem na sieci kolejowej. Jednym 

z problemów są zachowania ludzkie, które nie nadążają za idącymi zmianami 

infrastrukturalnymi. Problem związany z potrąceniami pieszych jest silnie powiązany 

z poczuciem przechodzących tam osób, że zdążą przed nadjeżdżającym pociągiem. Podobna 

sytuacja występuje w transporcie drogowym. Mimo, że budowana infrastruktura pomaga 

 



 

ograniczać ryzyka wynikające z czynnika ludzkiego, faktycznie dochodzi do ograniczenia liczby 

wypadków. Jednak te, które się zdarzają, są w swoim przebiegu ciężkie. Należy podjąć więc 

działania miękkie w regionach gdzie realizowane są tego typu inwestycje, skierowane do 

mieszkańców, ukierunkowane na zwiększanie świadomości z korzystania z nowej 

infrastruktury. 

Podobne badanie powinno zostać wykonane po zakończeniu realizacji wszystkich projektów 

z perspektywy finansowania 2014-2020. 
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