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1. Słowo wstępne

Sektor transportu w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
(PO  IiŚ) perspektywy 2007-2013 korzystał z  największej puli środków finansowych 
dostępnych w  ramach Programu (osie priorytetowe VI–VIII). Celem była poprawa 
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
przy równoczesnej ochronie i  poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Rosnąca rola inwestycji infrastrukturalnych – zarówno w  kontekście budowy 
międzynarodowej konkurencyjności Polski, jak i wielkości wsparcia unijnego, kierowanego 
do tej branży w latach 2007–2013 – pociąga za sobą konieczność oceny ich efektywności, 
a  zatem długofalowego oddziaływania projektów, która powinna być oparta na 
faktycznych doświadczeniach wcześniej realizowanych inwestycji. W  ramach badania 
dokonano podsumowania skuteczności i komplementarności projektów transportowych 
oraz identyfikacji ich użyteczności rozpatrywanej przez pryzmat celów szczegółowych 
dla transportu zapisanych w dokumentach programowych i strategicznych perspektywy 
2007-2013 (głównie PO IiŚ i  NSRO). Efekty rozbudowy sieci transportowej można 
rozpatrywać zarówno w ujęciu popytowym (najczęściej krótkookresowym, występującym 
w czasie trwania procesu inwestycyjnego), jak i w ujęciu podażowym (zazwyczaj mającym 
charakter długookresowy). 

Badanie ewaluacyjne pn. Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w  PO IiŚ  
2007-2013 zostało zrealizowane przez ekspertów ds. ewaluacji CUPT w  okresie 
wrzesień 2016 – marzec 2017 r. Zakres terytorialny badania objął cały obszar Polski, 
a dane prezentowane były na poziomie zarówno NUTS1 jak i NUTS2. Zakres czasowy 
analizy był ograniczony do lat 2007–2015+. Cele PO IiŚ w  obszarze transportu były 
realizowane poprzez VI, VII i VIII Oś Priorytetową (patrz poniżej). 

OP  VI. Drogowa i lotnicza 
sieć TEN-T

Cele szczegółowe osi 
priorytetowej:

Poprawa płynności 
i bezpieczeństwa ruchu, 
nośności i jakości dróg 
sieci TEN-T w ruchu 

tranzytowym, połączeniach 
między dużymi 

miastami kraju, w tym 
głównymi ośrodkami 

Polski Wschodniej oraz 
przejazdach przez miasta;

Zwiększenie przepustowości 
portów lotniczych 

znajdujących się w sieci 
TEN-T i przepustowości 

polskiej przestrzeni 
powietrznej oraz 

zapewnienie wysokiego 
standardu świadczonych 

usług.

OP VII. Transport przyjazny 
środowisku

Cele szczegółowe osi priorytetowej:
Poprawa stanu połączeń kolejo-
wych wchodzących w skład sieci 

TEN-T, a także wybranych odcinków 
znajdujących się poza tą siecią oraz 
poprawa obsługi pasażerów w mię-
dzynarodowym i międzyregionalnym 

transporcie kolejowym;
Zwiększenie konkurencyjności 

polskich portów morskich w regionie 
Morza Bałtyckiego;

Zwiększenie udziału przyjaznego 
środowisku transportu publicznego 
w obsłudze mieszkańców obszarów 

metropolitalnych;
Zwiększenie udziału transportu 

intermodalnego w ogólnych 
przewozach ładunków;

Poprawa warunków żeglugi na 
śródlądowych drogach wodnych.

OP VIII. Bezpieczeństwo 
transportu i krajowe sieci 

transportowe

Cele szczegółowe osi 
priorytetowej:

Poprawa stanu 
bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym;
Poprawa stanu dróg krajowych 
położonych poza siecią TEN-T 

oraz wybranych odcinków 
dróg objętych tą siecią;

Usprawnienie zarządzania 
ruchem;

Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 

w transporcie lotniczym;
Ocena skuteczności 

i użyteczności udzielonego 
wsparcia (pod kątem 

zarówno treści jak i sposobu 
jego dostarczenia).
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W latach 2007–2013 w ramach PO IiŚ na drogi i kolej, tabor kolejowy pasażerski 
do przewozów międzyregionalnych, porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, 
transport miejski a  także transport intermodalny zostało przeznaczonych około  
27 mld EUr. Najwięcej, bowiem aż 58%, środków zostało przeznaczonych na rozwój 
transportu drogowego.

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji można wnioskować, że w Polsce w latach 
2004–2013 (2015) szansę (związaną z  członkostwem w  UE i  dostępnością funduszy 
UE) wykorzystano właściwie, realizując ze środków UE te inwestycje, które trudno 
byłoby zrealizować na taką skalę bez unijnego wsparcia. Ocena efektów rozbudowy 
infrastruktury transportowej w  kontekście skuteczności realizacji celu strategicznego 
i  celów cząstkowych NSRO 2007-2013 jest pozytywna i  poparta szeregiem analiz 
wskazanych w Raporcie. Zrealizowane projekty transportowe spowodowały rozbudowę 
i  poprawę jakości infrastruktury transportowej. Daje to podstawę do zwiększenia 
możliwości wykorzystania potencjałów terytorialnych. Niezbędne jest jednak dalsze 
konsekwentne wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, bowiem osiągnięty 
postęp w tej dziedzinie jest nadal niewystarczający, gdyż dotyczył przede wszystkim 
metropolii, ośrodków wojewódzkich, a  w  układzie przestrzennym w  większym 
stopniu Polski Zachodniej niż Wschodniej. Istotnym wyzwaniem pozostaje również 
nierównowaga pomiędzy transportem drogowym i kolejowym oraz niesatysfakcjonujące 
znaczenie transportu publicznego związane m.in. z  preferencjami konsumentów 
dla motoryzacji indywidualnej. Dodatkowo niezbędne jest podkreślenie, iż pomimo 
odnotowanej poprawy bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz kolei nadal nie jest 
adekwatne do założeń. Zapewnienie alokacji środków inwestycyjnych oraz środków na 
utrzymanie już powstałej infrastruktury transportowej wymagać będzie m.in. poprawy 
jakości zarządzania procesem inwestycyjnym w  obszarze infrastruktury drogowej 
i  kolejowej, a  także wzmocnienia mechanizmów zarządzania transportem publicznym 
w  miastach. Priorytetem powinna być integracja różnych rodzajów transportu, rozwój 
pasażerskiego i towarowego transportu intermodalnego.

Wskazując nadal istniejące potrzeby, należy jednocześnie podkreślić, iż Polska 
w początkowym okresie swego członkostwa w UE była krajem najsłabiej 
dostępnym komunikacyjnie. W latach 2007–2013 zrealizowano szereg inwestycji 
w sposób widoczny i znaczący poprawiających ten stan. Nie byłoby to możliwe 
bez funduszy UE (zwłaszcza w ramach PO IiŚ).



5

2. Ocena efektów rozbudowy 
infrastruktury transportowej w kontekście 
skuteczności realizacji celu strategicznego 

i celów cząstkowych NSRO 2007-2013

2.1. Transport drogowy

Inwestycje realizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013 stanowiły kluczowe fragmenty 
sieci autostrad i  dróg ekspresowych, a  także ważne arterie i  elementy infrastruktury 
punktowej w miastach. W latach poprzedniej perspektywy finansowej Polska znalazła się 
w czołówce wśród krajów UE pod względem liczby realizowanych inwestycji drogowych.

Rys. 1. Inwestycje drogowe – projekty kluczowe realizowane w ramach PO IiŚ w latach 
2007-2013. Źródło: www.cupt.gov.pl
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Wykres 1. Porównanie długości dróg ekspresowych i autostrad w roku 2006 i 2015 
(w km). Źródło: opracowanie własne
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Aktualnie Polska jest trzecim krajem UE o najwyższym wzroście liczby pojazdów 
samochodowych w stosunku do 2006 r. (za Rumunią i Bułgarią) oraz w grupie czterech 
krajów UE (obok Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii) o najwyższej masie ładunków 
przewożonych transportem samochodowym. Polska odnotowała 3-krotny wzrost gęstości 
dróg ekspresowych i autostrad w ciągu 8 lat. Niemniej jednak ma jedną z najsłabiej 
rozwiniętych sieci autostrad (0,5 km na 100 km2). Niższy wskaźnik (po 0,3 km na 100 km2) 
notuje tylko Rumunia (która została członkiem UE 3 lata później niż Polska), Finlandia (kraj 
o niskiej gęstości zaludnienia) oraz Estonia. Jednocześnie, Polska jest jednym z trzech krajów 
UE o najwyższym (2,5-krotnym) wzroście wskaźnika. Gęstość autostrad w większym 
stopniu wzrosła (ponad 3-krotnie) jedynie w Rumunii i w Irlandii. W pozostałych krajach 
UE zmiany wartości wskaźnika nie przekroczyły 55%1.

Mimo niskich wskaźników gęstości autostrad, dostępność transportem drogowym 
w większości regionów Polski znacząco się poprawiła w omawianym okresie 
(dzięki realizacji projektów PO IiŚ). W 6 województwach długość autostrad 
wzrosła w porównaniu ze stanem w 2006 r. (najbardziej w województwie 
łódzkim i śląskim – o ponad 100 km oraz małopolskim – o ok. 90 km). W kolejnych  
5 regionach NUTS2 powstały nowe autostrady, najdłuższe odcinki w województwie 
kujawsko-pomorskim – ponad 160 km, podkarpackim – ponad 110 km i lubuskim 
– blisko 90 km. Sieć autostrad dopełniają systematycznie rozbudowywane 
w latach 2006–2014 drogi ekspresowe. W 2014 r. występowały we wszystkich 
województwach, z wyjątkiem opolskiego. Najdłuższe odcinki dróg ekspresowych 
przebiegają przez województwo łódzkie (blisko 220 km) i mazowieckie (ponad 
170 km) oraz wielkopolskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie (po ponad 140 km).

Znaczący przyrost długości dróg szybkiego ruchu, który miał miejsce od 2006 r. 
nastąpił przede wszystkim dzięki projektom zrealizowanym w ramach PO IiŚ 2007-
2013. W stosunku do 2006 r. nastąpił przyrost o 2091,1 km. Przez  ponad 9 lat przybyło 
896,3 km autostrad oraz 1194,8 km dróg ekspresowych. 46% przyrostu autostrad oraz 
80% dróg ekspresowych to te wybudowane i przebudowane w ramach PO IiŚ. 
1 Za: W drodze do spójności. Polskie regiony w latach 2007–2013, Główny Urząd Statystyczny.
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Powyższy efekt rzeczowy stanowi niezaprzeczalnie, iż ogólny efekt projektów 
drogowych dla spójności kraju jest z  oczywistych względów bardzo pozytywny. Skok 
cywilizacyjny, jaki dokonał się w zakresie infrastruktury drogowej w okresie programowania 
2007-2013 był możliwy przede wszystkim dzięki projektom PO IiŚ. 

Intuicyjnie wyczuwalnymi efektami rozbudowy infrastruktury drogowej są:
–  skrócenie czasu podróży (przewozu), a co się z tym wiąże poprawa dostępności 

regionów (w tym regionów peryferyjnych), miast i rynków pracy,
–  zmniejszenie uciążliwości zjawiska kongestii poprzez likwidację wąskich gardeł 

w systemie transportowym,
–  zwiększenie satysfakcji społecznej dzięki poprawie dostępu do usług publicznych 

(edukacji, ochrony zdrowia i kultury) oraz zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
ruchu.

Efekty społeczno-ekonomiczne rozbudowy sieci można rozpatrywać zarówno 
w  ujęciu popytowym (najczęściej krótkookresowym, występującym w  czasie trwania 
procesu inwestycyjnego), tj.:
  wpływ na kondycję finansową podwykonawców oraz innych firm funkcjonujących 

w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji,
 koszty społeczne,
 koszty środowiskowe;
a także w ujęciu podażowym (zazwyczaj mającym charakter długookresowy), tj.:
  przyciąganie inwestycji produkcyjnych, względnie usługowych np. obiektów 

magazynowych,
 rozwój osadnictwa i intensyfikacja procesów urbanizacyjnych,
 ewentualne wystąpienie tzw. efektu korytarza.

Rys. 2. Fragment drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Nidzica. Źródło: fot. Łukasz Jóźwiak/
GDDKiA
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Jak wykazała analiza przypadku, zrealizowane projekty związane z budową drogi mają 
oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Ich realizacja przyczyniła się do osiągnięcia 
wskaźników PO IiŚ w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg krajowych, w tym  
do zwiększenia długości dróg dostosowanych do obciążeń 115 kN/oś.   2

Dzięki realizacji wskazanych projektów nastąpiło2:
–  podwyższenie klasy drogi do kategorii S i dostosowanie drogi do obowiązujących 

przepisów prawnych dla dróg klasy S z czym łączy się stworzenie bezpiecznego 
odcinka ekspresowej trasy drogowej, stanowiącej fragment korytarza 
transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego 
ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,

–  zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
–  zwiększenie przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego 

się po tej drodze. 

Osiągnięte efekty niemierzalne to m.in.:
– podwyższenie komfortu jazdy podróżujących,
– usprawnienie przejazdu starym śladem dk, 
–  poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw 

poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią 
drogową,

– wzrost atrakcyjności terenów, poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu,
–  zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie liczby nowych miejsc pracy (rozwój 

istniejących podmiotów i powstawanie nowych), rozwój regionalnego rynku pracy,
–  wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej.

2 Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród wybranych jst, Zarządców SSE  
i Parków Technologicznych, firm z branży transportowej i budowlanej, marszałków i wojewodów.

Rys. 3. Fragment autostrady A1 Toruń – Stryków. Źródło: fot. Łukasz Jóźwiak/GDDKiA
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Można wskazać, iż o ile sama droga ekspresowa nie powoduje ogromnego wzrostu 
gospodarczego, to na pewno daje możliwości jednostkom samorządu terytorialnego 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie na wykorzystanie tego potencjału i często zmianę 
kierunków rozwoju. Budowa drogi zdecydowanie poprawia dostępność komunikacyjną 
przez co automatycznie podnosi się wartość i atrakcyjność inwestycyjna tych terenów. 
W części jednostek już jest to odczuwalne. Na pozostałych terenach inwestycje dopiero 
są planowane.

2.2. Transport kolejowy

Projekty zrealizowane w  ramach PO IiŚ 2007-2013 w  postaci modernizacji 
i  rehabilitacji infrastruktury kolejowej przyniosły wiele pozytywnych efektów. Obok 
dostosowania do wymogów technicznych nowoczesnej sieci kolejowej, zakończone 
projekty skutkowały wieloma korzyściami i  udogodnieniami dla szeroko pojętego 
otoczenia:
	 realizacja projektów PO IiŚ przyniosła pasażerom i innym użytkownikom transportu 

kolejowego wymierne korzyści w postaci istotnego skrócenia czasu podróży, budowy 
nowoczesnych elementów infrastruktury kolejowej: takich jak nowoczesne systemy 
sterowania ruchem kolejowym, perony i  wiaty peronowe, przejścia podziemne 
z zastosowaniem wszelkich rozwiązań architektonicznych, ułatwiających korzystanie 
z  tych obiektów osobom o  ograniczonych możliwościach poruszania się, systemy 
informacyjne w skład których wchodzą tablice informacyjne, wyświetlacze peronowe 
(pragotrony), zegary i megafony oraz wiele innych,

	 dla społeczności w  wymiarze lokalnym, aglomeracyjnym, regionalnym 
i międzyregionalnym projekty PO IiŚ przyniosły poprawę dostępności transportowej, 
skomunikowania, bezpieczeństwa podróży i  komfortu życia dzięki przejściom 
podziemnym, drogom dojazdowym, ekranom dźwiękochłonnym i innym rozwiązaniom 
technicznym istotnie ograniczającym czynniki akustyczne,

	 dla zmotoryzowanych użytkowników dróg – za sprawą   wiaduktów budowanych 
w  miejsce przejazdów kolejowych w  poziomie szyn realizacja projektów PO IiŚ 
całkowicie wyeliminowała możliwość kolizji z pociągiem, poprawiając bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego i drogowego, ponadto powstanie skrzyżowań dwupoziomowych 
istotnie poprawiło płynność ruchu kołowego,

Jakość infrastruktury kolejowej mająca bezpośredni wpływ na jakość oferty 
przewozowej na przestrzeni badanych lat ulegała sukcesywnej poprawie. W efekcie 
działań w zakresie modernizacji linii kolejowych w latach 2006–2014 prawie 
dwukrotnie wzrosła długość linii kolejowych dostosowanych do prędkości 160 km/h 
i więcej, z 1,3 tys. km w 2006 r. do blisko 2,6 tys. km w 2014 r. Podwoiła się także 
liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi 
co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h  
(z 5 w 2006 r. do 10 w 2014 r.). Długość torów linii kolejowych z dobrą oceną stanu 
technicznego w 2015 r. stanowiła 54,5% całkowitej długości torów.
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	 projekty PO IiŚ przyniosły wymierne efekty dla środowiska naturalnego poprzez 
zastosowanie wielu nowoczesnych rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt, 
montowania odpłaszaczy ostrzegających zwierzynę przed nadjeżdżającym 
pociągiem, a także wykorzystywania szeregu innych rozwiązań chroniących lokalne 
stosunki wodne i tereny cenne przyrodniczo.
Pełne pozytywne efekty PO IiŚ będą się jednak materializować w  dłuższej 

perspektywie czasowej w  miarę realizacji projektów w  toku. Niemniej jednak już na 
obecnym etapie można zaobserwować pozytywne oddziaływanie inwestycji kolejowych, 
wdrażanych w ramach polityki spójności, na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. 

Realnym miernikiem postępu w  ulepszaniu oferty zarządcy sieci kolejowej jest 
dodatni bilans odcinków sieci z przyrostem prędkości dla lat 2011–2016 kiedy to nastąpiło 
odwrócenie trendu ujemnego z lat 2000–2010.

Wykres 2. Długość eksploatowanych torów linii kolejowych zarządzanych przez  
PKP PLK S.A., na których wprowadzono zmiany maksymalnych prędkości rozkładowych 
(na dzień wprowadzenia RJP)
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Dopiero od momentu zakończenia remontów i  modernizacji sieci PKP PLK S.A. 
zauważalne są tendencje wzrostowe, ponieważ przewoźnicy mogli zaoferować 
atrakcyjniejsze czasy przejazdów i  bardziej przewidywalną podróż za sprawą 
zwiększonej punktualności. Odnotowano wyraźny powolny trend wzrostu przewozów. 
Jakość przewozów wskutek dużego wysiłku inwestycyjnego w  zakresie modernizacji 
infrastruktury liniowej i  tej służącej do obsługi pasażerów oraz taboru znacznie się 
poprawiła. W szczególności wynika ona z radykalnej poprawy oferty przewoźników, jak 
i z sukcesywnych przeobrażeń w segmencie przewozów aglomeracyjnych i regionalnych, 
ale także jest spowodowane licznymi inwestycjami w  infrastrukturę torową (skracanie 
czasu przejazdu) czy stacyjno-peronowo-dworcową (poprawa komfortu oczekiwania  
na pociąg), w tym z budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
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Mniej pozytywne efekty zaobserwować można w segmencie przewozów towarowych. 
W odniesieniu do pracy przewozowej lata 2011–2015 przyniosły potwierdzenie trendu 
powrotu do średniego poziomu pracy z lat 2005–2008. Wyraźniejsza niż w poprzednich 
latach stała się dysproporcja między dynamiką zmian w masie i w pracy przewozowej. 
Oznacza to, że trendem jest przewóz coraz lżejszych ładunków na dłuższe odległości.

2.3. Transport lotniczy

Bardzo pozytywny wpływ na działalność portów lotniczych miała łączna realizacja 
projektów z działania 6.3 i 8.4 PO IiŚ. Zrealizowane projekty spowodowały optymalizację 
przepustowości portów lotniczych w  godzinach szczytu, skróciły czas odpraw 
pasażerskich, poprawiły standard obsługi pasażerów i bezpieczeństwo portów lotniczych 
należących do sieci TEN-T. Zaobserwowane efekty przyczyniają się do realizacji celów 
założonych w dokumentach strategicznych polskich i unijnych.

Rys. 4. Porty lotnicze – projekty kluczowe realizowane w ramach PO IiŚ w latach  
2007-2013. Źródło: opracowanie własne CUPT
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Zgodnie z  PO IiŚ rozbudowa lotnisk zwiększyć miała możliwości wykorzystania 
przewag konkurencyjnych (takich jak położenie geograficzne, wielkość rynku) oraz 
umożliwić poprawę wymiany handlowej z  krajami Wspólnoty i  pozostałymi sąsiadami 

Po sukcesywnych spadkach liczby pasażerów w latach 2012–2014 rok 2015 
przyniósł wzrost liczby pasażerów o 4,2%. Liczba pasażerów w 2015 r. na 
poziomie 280,3 mln była najlepszym wynikiem po 2008 r., kiedy osiągnęła ona 
wartość 292,2 mln.
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Polski. Wysoki standard usług świadczonych przez porty lotnicze znajdujące się w sieci 
TEN-T miał zostać osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę do obsługi pasażerów 
(budowę, rozbudowę lub modernizację terminali pasażerskich z  uwzględnieniem 
standardów obsługi porównywalnych do innych krajów UE) oraz poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych technologii i informatyzację.

Realizacja projektów PO IiŚ przyczyniła się do optymalizacji i podniesienia jakości 
systemu transportu w kraju, a także do zwiększenia dostępności komunikacyjnej 
regionów, co jest zgodne z  celami przyjętymi w  Strategii Rozwoju Kraju 
2007-2013. Projekty wpływają również na rozwój regionów i podniesienie 
spójności terytorialnej. Jak pokazują przeanalizowane projekty, powyższy cel 
został osiągnięty. Z drugiej jednak strony należy wskazać, iż całkowite efekty 
zrealizowanych projektów mogą nie być jeszcze znane i odczuwane. Wynika  
to z faktu, iż realizacja części projektów PO IiŚ zakończyła się dopiero w 2015 r.

Zwiększenie przepustowości zarówno pasażerskiej, jak i  operacyjnej wynika 
z jednoczesnego rozbudowania różnych elementów infrastruktury lotniczej. Rozbudowa 
i przebudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej wpływa na przepustowość operacyjną 
(mierzoną liczbą operacji w jednostce czasu) natomiast realizacja projektu obejmującego 
rozbudowę terminalu pasażerskiego jest kluczowym elementem infrastruktury 
decydującym o przepustowości pasażerskiej. Należy wziąć pod uwagę, że poszczególne 
elementy infrastruktury lotniczej wpływają bezpośrednio na jeden rodzaj przepustowości, 
co z  kolei umożliwia osiągnięcie efektu synergii poprzez połączenie ich z  innymi 
elementami. Łącznie te elementy składają się na przepustowość danego lotniska.

Ze zgromadzonych danych, statystyk GUS oraz informacji uzyskanych w  Urzędzie 
Lotnictwa Cywilnego wynika, iż projekty zrealizowane przez porty lotnicze dofinansowane 
z PO IiŚ 2007-2013 w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia ich przepustowości, 
znajdujących się w  sieci TEN-T oraz przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej, 
a  także przyczyniły się do zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług. Co 
więcej, nastąpiła znaczna poprawa stanu bezpieczeństwa w  transporcie lotniczym. 
Najwidoczniejsze jest to w przypadku trzech portów lotniczych – Port Lotniczy Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A. i Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”  
Sp. z o.o., gdzie dzięki dofinansowaniu PO IiŚ dokonano największych inwestycji lotniskowych. 
Głównymi problemami, na które wskazywano w  przypadku tych lotnisk były trudności ze 
zwiększeniem przepustowości portów lotniczych oraz brakiem odpowiedniej infrastruktury 
lotniskowej. Projekty zrealizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013 umożliwiły sprawne obsłużenie 
zwiększonej liczby operacji lotniczych w  trakcie trwania EURO 2012, czy Światowych Dni 
Młodzieży w roku 2016.

Wzrost przepustowości nastąpił np. w  Rzeszowie z  6 operacji/h do 12 operacji/h, 
a w Gdańsku z 12 operacji/h do 30 operacji/h. W Gdańsku, dzięki dofinansowaniu z PO IiŚ 
liczba miejsc postojowych wzrosła z 19 do 35, a we Wrocławiu wybudowano 13 nowych 
stanowisk postojowych, co umożliwiło parkowanie w  jednym czasie znacznie większej 
liczby statków powietrznych. Skrócono czas kołowania samolotów – we Wrocławiu 
poprzez ulokowanie terminalu w  dogodniejszym punkcie (na wysokości środka drogi 
startowej), a w Gdańsku poprzez budowę równoległej drogi kołowania. Uzyskano także 
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skrócenie czasu obsługi samolotów wraz ze wzrostem jej jakości, co wpływa pozytywnie 
na możliwość układania siatki połączeń przez przewoźników. Należy również zaznaczyć, 
że w  ramach przedmiotowego dofinansowania PO IiŚ wyposażono infrastrukturę 
lotniskową w pomoce nawigacyjne wykorzystywane do operacji lotniczych w warunkach 
ograniczonej widzialności. Działanie to pozwoliło na znaczną poprawę bezpieczeństwa 
wykonywania operacji lotniczych, a także na zwiększenie przepustowości lotnisk. Ponadto, 
przeprowadzono modernizację nawierzchni lotniskowych, co przede wszystkim zapewnia 
bezpieczne kołowanie statków powietrznych. Budowa nowych płyt postojowych 
dedykowanych do odladzania statków powietrznych, które wyposażone są w separatory 
zbierające substancje szkodliwe dla środowiska to nie tylko poprawa przepustowości 
lotniska (dotychczas statek powietrzny był odladzany na płycie postojowej lub części 
drogi kołowania) ale również ważny element ochrony środowiska.

Z  danych uzyskanych z  Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, iż ruch lotniczy – 
łącznie we wszystkich polskich lotniskach odnotowywał z roku na rok pozytywne wyniki, 
z  wyjątkiem okresu kryzysu gospodarczego. Widać to w  szczególności w  przypadku 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o., Portu Lotniczego Wrocław S.A. 
i  Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”, gdzie w  ramach PO IiŚ dokonano rzeczowo 
największych inwestycji. Warto również dodać, że w  okresie kryzysu gospodarczego 
spadki nie były w  tych przypadkach aż tak drastyczne. W  przypadku Portu Gdańsk 
spadek wynosił niecałe 60 tys. pasażerów.

Jednocześnie w 2015 r. wzrost liczby obsłużonych pasażerów na polskich lotniskach 
w porównaniu do roku 2014 wyniósł 13%, czyli dwa razy więcej niż na świecie.

Z analizy zgromadzonych danych nie można jednak wprost wyprowadzić wniosków, 
w  jakim stopniu ten wzrost ruchu był powiązany z  finansowaniem w  ramach PO IiŚ. 
Z  jednej strony przepustowość jest powiązana z  ruchem, ale też przepustowość nie 
determinuje ruchu. Wyjątkiem mogą być sytuacje kiedy lotnisko osiągnie już maksymalną 
przepustowość po stronie „airside” czy „landside”, i  po to żeby móc obsłużyć większy 
ruch (np. prognozy na to wskazują) konieczna będzie rozbudowa infrastruktury. Jest wiele 
innych czynników, które wpływają na wzrost samego ruchu. 

Realizacja projektów spowodowała m.in. wzrost efektywności krajowego systemu 
transportu lotniczego poprzez stworzenie portów lotniczych nadążających za aspiracjami 
rozwojowymi, a także potencjałem gospodarczym i społecznym Polski.

Warto podkreślić, iż dokonanie w portach inwestycji z zakresu bezpieczeństwa, jak 
i zmian w infrastrukturze wpłynęło z całą pewnością nie tylko na poprawę samej 
przepustowości, ale i na jakość usług (budowa nowych terminali, zwiększenie 
liczby urządzeń do kontroli podróżnych i bagażu, co skraca czas kontroli itp.), 
a w konsekwencji wpłynęło na konkurencyjność takiego portu. 

W przypadku lotnisk, na których zostały wybudowane nowe terminale, koniecznym 
stało się wyposażenie ich w  sprzęt zapewniający bezpieczeństwo, bez którego nie 
byłoby możliwe ich funkcjonowanie. Dzięki opisanym powyżej inwestycjom dotyczącym 
infrastruktury lotniskowej w  znacznym stopniu zapewniono bezkolizyjny ruch statków 
powietrznych na lotnisku, głównie poprzez rozbudowę dróg kołowania oraz wyposażenie 
w  pomoce nawigacyjne, w  tym zabezpieczenie przed nieuprawnionym wtargnięciom 
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na drogę startową. Wyposażenie infrastruktury lotniskowej w  pomoce nawigacyjne 
wykorzystywane do operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności to także 
istotny element w zakresie poprawy bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. 

Rys. 5. System oświetlenia nawigacyjnego. Źródło: Port Lotniczy Gdańsk

Dodać należy, że w ramach PO IiŚ przeprowadzono inwestycje w zakresie podniesienia 
poziomu ochrony przeciwpożarowej lotniska, co pozwoliło na zabezpieczenie sprzętu 
spełniającego określone wymagania kategorii w zakresie interwencyjnego zabezpieczenia 
ratowniczo- gaśniczego, skrócenia czasu dojazdu do najodleglejszego progu drogi startowej 
oraz dostosowania sprzętu do usuwania unieruchomionych statków powietrznych.

Ze zgromadzonych informacji wynika, iż nastąpił wzrost poczucia bezpieczeństwa 
użytkowników transportu lotniczego, który przekłada się na skłonność do 
powszechnego korzystania z transportu lotniczego (w konkretnej relacji) oraz 
wzrost mobilności, w konsekwencji powodujący wzrost/utrzymanie poziomu 
turystyki do regionu, w którym dba się o wysoki poziom bezpieczeństwa.
Poczynione inwestycje zapobiegają również bądź zmniejszają straty spowodowane 
wypadkami/incydentami na terenach poza- i okołolotniskowych, przekładające 
się na poprawę ekonomiki funkcjonowania firm ubezpieczeniowych, koszty 
leczenia, koszty akcji ratowniczych, utratę reputacji. Niemniej jednak nie jest 
to do wykazania dopóki jakiś incydent nie ma miejsca. W przypadku kwestii 
bezpieczeństwa lepiej, aby zamontowane systemy nie musiały być sprawdzane.
Realizacja projektów pozwala również na uzyskanie efektów synergii 
pomiędzy elementami systemów bezpieczeństwa lotnisk i  przewoźników, 
przekładające się na poprawę ekonomiki funkcjonowania portów lotniczych, 
firm ubezpieczeniowych, koszty leczenia, koszty akcji ratowniczych, koszty utraty 
reputacji uczestników. Dzięki zakupionym nowoczesnym urządzeniom nastąpił 
wzrost zakresu i skuteczności kontroli pasażerów i bagażu, przekładający się 
na poczucie i świadomość bezpieczeństwa wśród użytkowników transportu 
lotniczego oraz ich mobilność, przekładający się na rozwój regionu.
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W dalszej perspektywie poprawa bezpieczeństwa wpływa na wzrost turystyki 
wywołany wzrostem zaufania do transportu lotniczego, jako najbezpieczniejszego środka 
transportu (niska śmiertelność), zarówno w momencie zapobiegania incydentom/wypadkom, 
jak i efekt skuteczności akcji ratowniczych, przekładający się na: wydatki turystów, wzrost 
liczby usług związanych z wypoczynkiem oraz poszerzenie oferty usługowej celów podróży.

 
2.4. Transport miejski

Zdecydowaną większość (niemal 80%) unijnych środków związanych z transportem 
miejskim przyznanych Polsce przeznaczono na inwestycje realizowane w  ramach  
PO IiŚ. Były to inwestycje duże i często o charakterze ponadlokalnym. Łączna wartość 
projektów unijnych dotyczących komunikacji miejskiej wyniosła ponad 22,5 mld zł, 
zaś łączne pozyskane dofinansowanie wyniosło ok. 14 mld zł. Z PO IiŚ sfinansowano 
47 projektów związanych ściśle z komunikacją miejską. Ich łączna wartość wyniosła 
niemal 18 mld zł, z czego prawie 11 mld zł pochodziło ze środków unijnych.

Zdecydowana większość środków PO IiŚ we wszystkich wspartych regionach 
trafiała do ich stolic. Premiowane były inwestycje ekologiczne, o większym obszarze 
oddziaływania i  z  większymi możliwościami integracji różnych środków transportu, 
przez co największe szanse miały duże miasta o  rozległej sieci komunikacji miejskiej, 
szczególnie te eksploatujące tramwaje i trolejbusy. 

Inwestycje PO IiŚ związane z transportem publicznym były komplementarne ze 
środkami transportu na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Rozwój komunikacji miejskiej w  dużym stopniu doprowadził do zmniejszenia spadku 
liczby przewiezionych pasażerów, spowodowanego rosnącymi wskaźnikami zmotoryzowania 
społeczeństwa, jak i  do poprawy sytuacji ekonomicznej producentów taboru. Dzięki 
zamówieniom krajowym i zagranicznym tworzone są nowe miejsca pracy. Wsparcie z PO IiŚ 
miało duży wpływ na wzrost liczby pasażerów w dużych miastach średnio o ok. 10%. 

Rys. 6. Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej na 1 mieszkańca obszarów 
miejskich według województw (NUTS2). Źródło: GUS – W drodze do spójności. Polskie 
regiony 2007-2013, listopad 2016
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W  Polsce transport zbiorowy zapewniony jest przez m.in. blisko 55 tys. km linii 
komunikacji miejskiej. Są to głównie: linie autobusowe (95,1%), tramwajowe (4,3%) – 
znajdujące się w 13 miastach i nieliczne – trolejbusowe, występujące w Gdyni, Sopocie, 
Lublinie i Tychach (stanowią łącznie 0,6% ogółu linii komunikacji miejskiej w Polsce).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich, liczba przewozów pasażerskich 
była największa w województwie małopolskim (296), mazowieckim (265), pomorskim 
(192) i łódzkim (161). Spośród pozostałych regionów NUTS2 Polski, najwyższą wartość 
wskaźnika ( jednak co najmniej dwukrotnie niższą niż w  województwie małopolskim) 
notuje się w  województwach: podlaskim (151), zachodniopomorskim (149), lubelskim 
(142), wielkopolskim (136), kujawsko-pomorskim (135), dolnośląskim (129) i  śląskim 
(123). W  latach 2006–2014 liczba przewiezionych pasażerów sukcesywnie spadała 
w większości regionów NUTS2 Polski. W efekcie, w 2014 r. było ich o blisko 290 mln 
mniej (tj.o 7,2%) niż w 2006 r. 

Wykres 3. Wielkość przewozów komunikacją miejską w Polsce. Źródło: GUS: Transport 
– wyniki działalności 2004–2014
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Według statystyk prezentowanych przez GUS w  okresie 2007–2014 nastąpił 
początkowy wzrost liczby przewiezionych podróżnych, po którym zaobserwowano 
sukcesywny spadek z minimum na poziomie 3,6 mld pasażerów w 2013 r. 

Trendy regionalne wpisują się w ogólny obraz komunikacji miejskiej, notując w długim 
terminie spadki wobec okresów wcześniejszych. Globalne przewozy wzrosły pomiędzy 
2009 a 2015 r. o 5,18%. Wzrost ten dotyczył głównie miast dużych, w istotny sposób 
wpływających na średnią. We wszystkich klasach miast poniżej 200 tys. mieszkańców 
nastąpił spadek liczby pasażerów przewożonych komunikacją miejską. 

Rozwój komunikacji miejskiej dzięki inwestycjom UE w dużym stopniu doprowadził 
do zmniejszenia spadku liczby przewiezionych pasażerów, spowodowanego 
rosnącymi wskaźnikami zmotoryzowania społeczeństwa, jak i do poprawy sytuacji 
ekonomicznej producentów taboru.
Wsparcie z PO IiŚ miało duży wpływ na wzrost liczby pasażerów w dużych 
miastach średnio o ok. 10%. 
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Rys. 7. Zmiana liczby pasażerów komunikacji miejskiej w latach 2009–2014 w podziale 
na regiony. Źródło: Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009–2015, 
red. dr M. Wolański, IGKM 2016
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2.4.1.  Przesunięcie modalne w kierunku bardziej przyjaznym 
środowisku środkom transportu miejskiego

Jednym z podstawowych zestawień statystycznych jest to dotyczące kształtu rynku 
tzw. podziały intermodalne (modal splits).   Bazując na danych z  rozmaitych źródeł 
międzynarodowych, możemy skonstruować model polskiego transportu.

Wykres 4. Transport pasażerski w Polsce w roku 2014. Modal Split w pasażerokilometrach 
[%] – Polska. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat za rok 20143
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3 http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2016_en.
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Wykres 5. Transport pasażerski UE-28 – modal split. Źródło: opracowanie własne  
na podstawie danych Eurostat za rok 20144
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Modal split w transporcie miejskim w kierunku środków transportu alternatywnych 
w stosunku do przejazdów samochodami w dużych miastach, które uzyskały 
wsparcie z PO IIŚ5 należy uznać za pewien sukces, jeżeli weźmie się pod uwagę 
wzrost wskaźnika motoryzacji. Wskaźnik ten w ciągu 10 lat (od 2005 do 2015 r.) 
wzrósł prawie dwukrotnie (z 323 samochodów do prawie 600 samochodów na 
1000 mieszkańców). Mimo to udział przejazdów samochodami praktycznie się 
nie zmienił. 
Wzrost liczby pasażerów w  transporcie miejskim jest efektem kombinacji 
wielu działań, w tym także organizacyjnych (taryfy, integracja usług różnych 
przewoźników). Nie zmienia to faktu, że projekty polegające na budowie/
modernizacji linii lub zakupie taboru są warunkiem koniecznym do tego, aby 
wzrósł udział transportu zbiorowego w przewozach na terenie miast i aglomeracji.

2.4.2.  Wpływ PO iiŚ na zmiany w transporcie miejskim 
i aglomeracyjnym 

Jednym z celów PO IiŚ w zakresie komunikacji miejskiej, które są zbieżne m.in. 
z zapisami Zielonej księgi. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście6 było zwiększenie 
dostępności i jakości oraz bezpieczeństwa publicznego transportu miejskiego, w stosunku 
do transportu samochodowego.

W latach 2007–2015 największe inwestycje w transporcie publicznym, w przeliczeniu 
na kilometr sieci, miały miejsce w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz 
Łodzi7. Analiza wartości dofinansowania UE do projektów transportowych wskazuje,  
że największym projektem tego typu jest II linia metra w Warszawie.

4 http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2016_en.
5 Co potwierdzają badania ankietowe CUPT oraz wnioski z panelu ekspertów. 
6 Zielona księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551, Komisja  
Europejska, Bruksela 2007.
7 Ewaluacja ex-post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2010.
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Projekty realizowane w miastach metropolitalnych w ramach PO IiŚ obejmowały 
budowę nowych linii tramwajowych, modernizację wielu odcinków istniejących (wraz 
z przebudową przystanków i innej niezbędnej infrastruktury) czy wdrożenie rozbudowanych 
systemów sterowania ruchem i dynamicznej informacji pasażerskiej (ITS). Łącznie w ramach 
PO IiŚ zbudowano lub zmodernizowano ok. 237 km sieci transportu szynowego 
i trolejbusowego. W ramach PO IiŚ zainwestowano też w tabor – zakupiono aż 573 nowe 
tramwaje (częściowo lub w pełni niskopodłogowe). PO IiŚ nie przewidywał dofinansowania 
do taboru autobusowego, dlatego miasta metropolitalne po środki na ten cel musiały sięgać 
do RPO (M. Wolański, 2016).

Wymiana taboru tramwajowego, obserwowana w okresie 2009–2015, objęła zarówno 
zakupy wagonów nowych, jak i używanych. 

Wykres nr 6. Zakupy taboru tramwajowego w okresie 2009–2015 [szt.]. Źródło: Raport 
o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009–2015, red. M. Wolański, IGKM 2016
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W ramach PO IiŚ zakupiono ponad 500 tramwajów oraz zbudowano lub 
zmodernizowano ponad 200 km linii tramwajowych.
Zakupione pojazdy spełniały najnowsze normy ekologiczne oraz przyczyniły 
się do likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych (wzrost udziału taboru 
niskopodłogowego w ogólnej liczbie wagonów tramwajowych z 6,5% w 2009 r. 
do 27,7% w 2015 r.).

2.4.3. Transport publiczny o zasięgu aglomeracyjnym 

Projekty PO IiŚ miały znaczący wpływ na tworzenie warunków sprzyjających dojazdom 
do pracy i większej mobilności mieszkańców oraz atrakcyjności inwestycyjnej, a także 
poprzez poprawę dostępności szkół i przez to możliwość zdobycia wykształcenia lepiej 
odpowiadającego potrzebom rynku pracy i predyspozycjom danej osoby. 

Największymi projektami z  dziedziny kolei metropolitalnych są Pomorska Kolej 
Metropolitalna i Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a także warszawska Szybka Kolej Miejska. 
Plany kolei aglomeracyjnych rozwijają także dziesiątki innych samorządów. Pewnym 
prekursorem tego kierunku było również województwo dolnośląskie, które przejęło 
i wyremontowało linię Wrocław–Trzebnica.
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Rozwój infrastruktury drogowej zwiększa atrakcyjność transportu indywidualnego. 
Mając na uwadze postulat zrównoważonego rozwoju, należy dążyć do bardziej 
zrównoważonego podziału zadań przewozowych, w tym do rozwoju technologii 
niskoemisyjnych.
Transport kolejowy w obszarach metropolitalnych może odgrywać zdecydowanie 
większą rolę, ale wymaga to aktywnego działania organizatora przewozów 
i zapewnienia niezbędnego poziomu finansowania jako przewozów służby 
publicznej.

Z  uwagi na niejednokrotnie pilotażowy charakter wdrożonych projektów ITS 
realizowanych z PO IiŚ, potencjał systemów ITS jest niedostatecznie wykorzystany. 
Rozwiązania są w wielu przypadkach nieoptymalne w stosunku do potrzeb. Potrzebna jest 
rozbudowa i unowocześnianie systemów ITS, aby osiągnąć efekt skali, a także wskazane 
jest upowszechnianie wytycznych, standardów i dobrych praktyk związanych z realizacją 
projektów ITS.

2.5. Transport morski
Polskie porty ujmowane na tle sektora portowego w regionie bałtyckim nie tylko poprawiły 

swoją pozycję rynkową, ale w kilku przypadkach stały się regionalnymi liderami (wzrost udziału 
Polski w całkowitych obrotach przeładunkowych zrealizowanych przez bałtyckie porty z 7,3% 
w 2005 r. do 12,7% w roku 2015). W tym czasie łączne obroty polskich portów, uwzględniając 
zarówno trzy podstawowe ośrodki portowe (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście), jak również 
mniejsze porty zwiększyły się z 58,54 mln ton w 2005 r. do 80,9 mln ton w 2015 r. Większość 
przeładunków (94–97%) realizowana była w dużych portach morskich.

Udział portów morskich w  obsłudze masy ładunkowej polskiego handlu 
zagranicznego stabilnie rośnie. Porty morskie w 2015 r. obsłużyły 21,5% masy 
ładunków eksportowanych oraz 18,7% ładunków importowanych do kraju 
w porównaniu do odpowiednio 19,1% dla eksportu i 11,1% dla importu w 2007 r. 
Na tym tle warto zwrócić uwagę, że regiony lokalizacji portów morskich odgrywają 
coraz większą rolę w tworzeniu krajowej wymiany handlowej. Potwierdzeniem 
tego jest wysoki – 17,8% udział w wartości strumienia eksportowego oraz 19,1% 
– importowego, który obsługiwany jest w regionach nadmorskich.

Kluczowym czynnikiem rozwojowym portów był pełen dostęp do funduszy pomocowych 
UE, w tym objętych PO IiŚ 2007-2013. Równocześnie zrealizowany szeroki program 
inwestycyjny był zarazem warunkiem pozytywnych zmian w portach morskich. Odnosi się 
to zarówno do ich infrastruktury, jak i suprastruktury portowej (m.in. sprzęt i urządzenia 
przeładunkowe). Dodatkowo realizowano działania inwestycyjne na infrastrukturze 
zapleczowej obejmującej głównie połączenia drogowe i kolejowe do/z portów. 
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Polskie porty morskie zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę zarówno 
w regionie Morza Bałtyckiego, jak i w Europie Środkowej i Wschodniej i odpowiadają 
za tworzenie lub funkcjonowanie w gospodarce narodowej (analiza dla 2015 r.):  
42 tys. przedsiębiorstw, 227 tys. miejsc pracy, 30,5 mld zł wartości dodanej 
brutto, 19,2 mld zł przychodów budżetowych.
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3. Analiza przestrzenna rozwoju sieci 
połączeń transportowych pod kątem 

spójności i komplementarności inwestycji 
realizowanych z PO IiŚ 2007-2013

Inwestycje realizowane w  ramach PO IiŚ 2007-2013 stanowiły kluczowe 
fragmenty sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz linii kolejowych, a także ważne 
arterie i  elementy infrastruktury punktowej w  miastach. Największe znaczenie dla 
redukcji wąskich gardeł, poprawy dostępności i skrócenia czasów podróży oraz innych 
efektów sieciowych mają z oczywistych względów projekty duże. Były one realizowane 
na dłuższych odcinkach tras o  charakterze międzymiastowym. W  niektórych relacjach 
skrócenie czasu podróży samochodem osobowym przewyższało 30%, przy czym 
do inwestycji PO IiŚ o  tak dużych efektach w  zakresie skrócenia czasu należały m.in. 
autostrada A1 między Toruniem a Łodzią (Stryków), autostrada A4 między Krakowem 
a Rzeszowem oraz droga ekspresowa S8 między Wrocławiem a Łodzią. 

Wśród inwestycji kolejowych poprawa prędkości technicznych dała również, 
przy współudziale środków PO IiŚ 2007-2013, potencjalne skrócenie czasu podróży 
pociągiem pasażerskim przewyższające 30% dla następujących relacji: Warszawa–
Łódź (efekt modernizacji linii nr 1) oraz Toruń–Bydgoszcz (efekt modernizacji linii nr 
18). W  transporcie kolejowym większe inwestycje skutkowały poprawą połączenia 
funkcjonalnego między Warszawą a  Gdańskiem oraz Krakowem i  Rzeszowem. Na 
niektórych relacjach międzymiastowych efekt inwestycji kolejowych został przesunięty 
w  czasie. Efekty znacznego skrócenia podróży międzyaglomeracyjnej są również 
widoczne z  innych przyczyn, niezależnych od inwestycji PO IiŚ, np. dla inwestycji 
realizowanych ze środków budżetowych lub koncesyjnych (transport drogowy) lub 
w wyniku inwestycji RPO, środków krajowych lub w wyniku oddania do użytkowania 
nowego odcinka linii (transport kolejowy). Istotna jest również komplementarność 
projektów PO IiŚ względem analogicznych dużych projektów realizowanych ze środków 
PO IiŚ lub CEF w okresie programowania 2014-2020, np. S5 – Poznań–Wrocław oraz 
Poznań–Bydgoszcz–Grudziądz lub S3 – Szczecin–Bolków. 

W  transporcie kolejowym komplementarność z  okresem programowania 2014-
2020 jest zauważalna w ramach ciągów linii kolejowych: nr 271 – Poznań–Wrocław, 
nr 8 – Warszawa–Kielce–Kraków, nr 6 – Warszawa–Białystok–Grodno. W  węzłach 
aglomeracyjnych oraz na odcinkach wylotowych z dużych miast w ramach PO IiŚ były 
realizowane projekty zazwyczaj krótsze, ale znacznie bardziej kosztowne w przeliczeniu 
na km trasy. Za pozytywne zjawisko należy uznać szereg obwodnicowych inwestycji 
drogowych prowadzonych w ramach PO IiŚ. Częściowo projekty te były realizowane 
jednak zbyt późno w  relacji do pozostałych odcinków położonych między miastami 
i cechujących się niższym ruchem, czasem nastąpiło też przeniesienie tych kluczowych 
inwestycji na okres programowania 2014-2020.
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Rys. 8. Komplementarność projektów drogowych i kolejowych PO IiŚ 2007-2013  
na obszarze całego kraju. Źródło: IGiPZ PAN

Rozmieszczenie przestrzenne projektów drogowych i kolejowych PO IiŚ 2007-2013 
cechuje brak wyraźnego skoncentrowania środków w  jednej części kraju, co należy 
uznać za pozytywne, ze względu na policentryczny charakter sieci ośrodków miejskich 
w Polsce. Ponadto, projekty drogowe i kolejowe były realizowane generalnie w  różnych 
relacjach międzymiastowych. Połączeniami funkcjonalnymi, w  którym prowadzone były 
równolegle prace zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym są relacje Kraków–
Rzeszów, Warszawa–Gdańsk oraz Warszawa–Łódź. W  okresie programowania 2007–
2013 podjęto się, częściowo w ramach PO IiŚ 2007-2013, szeregu ważnych inwestycji 
znacznie poprawiających przepustowość portów lotniczych w Polsce. 
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W zasadzie każdy z portów lotniczych był również w mniejszym lub większym 
stopniu beneficjentem rozbudowy infrastruktury drogowej. Największe zmiany 
liczby ludności w izochronie 60-minutowej od portu lotniczego były udziałem 
portów lotniczych w  Rzeszowie (m.in. efekt budowy autostrady A4) oraz  
we Wrocławiu (m.in. efekt budowy drogi ekspresowej S8 w kierunku Łodzi).
Inwestycje drogowe i kolejowe PO IiŚ 2007-2013 przyczyniły się do poprawy 
sytuacji transportowej Makroregionu Polski Wschodniej. Przede wszystkim 
nastąpiła koncentracja środków na trasach łączących województwa wschodnie 
(a zwłaszcza ich stolice) z resztą kraju, w tym z metropoliami Warszawy, Krakowa 
i Gdańska. Do poprawy sytuacji transportowej Polski Wschodniej przyczyniły się 
także inwestycje drogowe i kolejowe w innych regionach (zwłaszcza w Polsce 
Centralnej). Zachowana została komplementarność względem inwestycji 
drogowych PO PW. Także duża część działań podjętych w regionach wschodnich 
w ramach ich Regionalnych Programów Operacyjnych służyła zwiększeniu 
efektów działań PO IiŚ (obsługa węzłów, rozprowadzanie ruchu). 

Na poziomie poszczególnych województw można wnioskować, że projekty PO IiŚ 
generalnie miały na celu w większym stopniu poprawę spójności wewnętrznej kraju, czyli 
spójności powiązań międzymiastowych, niż spójności wewnątrzwojewódzkiej. Niemniej 
szereg projektów miało na poziomie wewnątrzwojewódzkim charakter koncentryczno-
promienisty, gdzie centrum stanowiła stolica regionu. W  niektórych województwach 
rozległe obszary były pozbawione większych inwestycji PO IiŚ. Częściowo obszary  
te były wspomagane z innych środków, np. RPO 2007-2013.

Na niektórych relacjach międzymiastowych efekt inwestycji kolejowych został 
przesunięty w  czasie. Efekty znacznego skrócenia podróży międzyaglomeracyjnej są 
również widoczne z innych przyczyn, niezależnych od inwestycji PO IiŚ, np. dla inwestycji 
realizowanych ze środków budżetowych lub koncesyjnych (transport drogowy) lub 
w wyniku inwestycji RPO, środków krajowych, lub w wyniku oddania do użytkowania 
nowego odcinka linii (transport kolejowy). Istotna jest również komplementarność 
projektów PO IiŚ względem analogicznych dużych projektów realizowanych ze środków 
PO IiŚ lub CEF w okresie programowania 2014-2020, np. S5 – Poznań–Wrocław oraz 
Poznań–Bydgoszcz–Grudziądz lub S3 – Szczecin–Bolków. W  transporcie kolejowym 
komplementarność z  okresem programowania 2014-2020 jest zauważalna w  ramach 
ciągów linii kolejowych: nr 271 – Poznań–Wrocław, nr 8 – Warszawa–Kielce–Kraków, 
nr 6 – Warszawa–Białystok–Grodno. W  węzłach aglomeracyjnych oraz na odcinkach 
wylotowych z  dużych miast w  ramach PO IiŚ były realizowane projekty zazwyczaj 
krótsze, ale znacznie bardziej kosztowne w  przeliczeniu na km trasy. Za pozytywne 
zjawisko należy uznać szereg obwodnicowych inwestycji drogowych prowadzonych 
w ramach PO IiŚ. Częściowo projekty te były realizowane jednak zbyt późno w relacji do 
pozostałych odcinków położonych między miastami i cechujących się niższym ruchem, 
czasem nastąpiło też przeniesienie tych kluczowych inwestycji na okres programowania 
2014-2020.
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3.1.  Ocena spójności i komplementarności projektów 
PO IiŚ w Makroregionie Polski Wschodniej

Podstawowym celem dużych inwestycji transportowych w  specyficznym 
Makroregionie Polski Wschodniej było w  perspektywie finansowej 2007-2013 jej 
lepsze zintegrowanie z resztą kraju, w tym powiązanie stolic 5 województw z głównymi 
metropoliami krajowymi i europejskimi, likwidacja wąskich gardeł oraz przełamanie barier 
przestrzennych, m.in. o charakterze hydrograficznym (linia Wisły). Realizacja tych celów 
opierała się na dwóch komplementarnych programach operacyjnych: a) PO IiŚ i PO RPW 
(tylko transport drogowy). Charakter uzupełniający miały działania podejmowane w ramach 
poszczególnych RPO. W efekcie duża część inwestycji zrealizowanych w Makroregionie 
Polski Wschodniej w  ramach PO IiŚ dotyczyła głównych tras nawiązujących do 
bazowych relacji funkcjonalnych, definiowanych jako powiązania docelowe w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Były to kierunki powiązań, dla których 
jako konieczne uznano równoległe funkcjonowanie autostrady lub drogi ekspresowej 
oraz linii kolejowej o prędkości minimum 160 km/h. Należą do nich powiązania Lublina, 
Białegostoku, Kielc i  Olsztyna z  Warszawą a  ponadto Rzeszowa z  Lublinem (i  dalej 
z  Warszawą), Rzeszowa z  Krakowem, Kielc z  Krakowem oraz Olsztyna z  Gdańskiem. 
Spośród wymienionych ośmiu w ramach PO IiŚ inwestycje drogowe podjęto na sześciu, 
a  całkowicie ukończono na jednym (Rzeszów–Kraków; autostrada A4). W  przypadku 
relacji Kielce–Warszawa zrealizowano prawie wszystkie odcinki drogi ekspresowej S7 na 
terenie województwa świętokrzyskiego, pozostawiając znaczne fragmenty niegotowe 
w mazowieckim. Na kierunku Warszawa–Lublin i Warszawa–Białystok wykonano odcinki 
w  sąsiedztwie stolic obu regionów (fragment Białystok–Jeżewo na S8 i  Lublin–Kurów 
na S17/S12). W przypadku Olsztyna poprawie jego dostępności tak do Warszawy, jak 
i  do Gdańska służyła realizacja fragmentów drogi ekspresowej S7 w  województwie 
warmińsko-mazurskim (pomimo że inwestycje znajdowały się w oddaleniu od Olsztyna 
oraz nie podejmowano ich przedłużeń w województwie pomorskim i w mazowieckim). 
Prawie żadnych inwestycji drogowych nie realizowano między Lublinem i Rzeszowem 
(poza niewielkim fragmentem trasy S19 na wylocie z Rzeszowa i obwodnicą Kraśnika) 
oraz między Kielcami i Krakowem. W efekcie czas przejazdu samochodem osobowym 
skrócił się bardzo wyraźnie między Rzeszowem a Krakowem (42%) i znacząco między 
Kielcami oraz Białymstokiem a  Warszawą a także między Olsztynem a  Gdańskiem 
(każdorazowo po około 14–15%). Na innych kierunkach bazowych czas przejazdu 
zmniejszył się nieznacznie (ok 5%) lub wcale (odcinek Kielce–Kraków).

Inwestycje kolejowe na wymienionych kierunkach bazowych ograniczały się do 
czterech par ośrodków, przy czym tylko w dwóch przypadkach obejmowały realne prace 
budowlane na długich odcinkach, a w dwóch pozostałych koncentrowały się na pracach 
przygotowawczych. Prace zostały ukończone prawie na całej trasie linii nr 91 (E-30) 
Kraków–Rzeszów (choć z powodu wydłużenia ich realizacji na kilku odcinkach, nie dało 
to zauważalnego efektu w postaci skrócenia czasu podróży pod koniec 2015 r.). Ponadto, 
w całości zmodernizowano linię nr 9 (E-65) z Warszawy do Trójmiasta, która znacząco 
poprawiła dostępność kolejową z Olsztyna do stolicy kraju (19%), a w mniejszym stopniu 
także do Gdańska (14%). Na linii Warszawa–Białystok realnie zmodernizowano tylko 
fragment w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym (odcinek Warszawa Rembertów–
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Zielonka–Tłuszcz–Sadowne). Dalsze części, a  także cały szlak Warszawa–Lublin były 
objęte opracowaniami przygotowawczymi. Na linii nr 8, Warszawa–Radom–Kielce–
Kraków zrealizowano jedynie modernizację w obrębie aglomeracji stołecznej (Warszawa 
Zachodnia–Warszawa Okęcie). Na szlakach Lublin–Rzeszów i Kielce–Kraków w ramach 
PO IiŚ nie podejmowano żadnych działań. Nastąpiły tam jednak skrócenia czasów 
przejazdu, będące wynikiem inwestycji własnych PKP PLK S.A. (linia nr 71 Ocice–
Rzeszów oraz linia nr 8 na odcinku Kozłów–Tunel–Kraków Batowice).

Biorąc pod uwagę rolę wymienionych korytarzy prowadzenie równoległych prac 
w zakresie budowy dróg i modernizacji linii kolejowych (na trasach Warszawa–Olsztyn, 
Warszawa–Białystok oraz Kraków–Rzeszów) uznać należy za uzasadnione. Poza trasami 
wiążącymi ośrodki wojewódzkie w  ramach PO IiŚ realizowano kilka dużych inwestycji 
na kierunkach przejść granicznych (autostrada A4 od Rzeszowa do granicy z Ukrainą, 
linia kolejowa z kierunku Warszawy i Siedlec do Terespola na granicy białoruskiej oraz 
fragmenty drogi ekspresowej S61 w stronę granicy litewskiej). Miały one istotny wymiar 
międzynarodowy, ale jednocześnie służyły zwiększeniu spójności funkcjonalnej terytoriów 
peryferyjnych Polski Wschodniej ze stolicami województw, względnie bezpośrednio 
z Warszawą. Zdecydowanie mniejszą skalę miały inwestycje w szlaki prowadzące wzdłuż 
granicy i  o  charakterze wewnątrzwojewódzkim (m.in. nieliczne fragmenty na DK16 
i DK19). Decyzja o koncentracji środków na szlakach łączących Polskę Wschodnią z resztą 
kraju była z pewnością słuszna. Stanowiły one oczywisty I etap działań transportowych 
w  makroregionie. Pewne wątpliwości budzić może modernizacja obecnej drogi DK94 
(równoległa do autostrady A4), a także niepodjęcie działań na niektórych innych ważnych 
szlakach.

 Inwestycje z  PO IiŚ w  istotny sposób sprzyjały zwiększaniu spójności 
funkcjonalnej Polski Wschodniej z resztą kraju. Stanowiły one podstawę do 
potencjalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym do intensyfikacji 
funkcji ponadregionalnych (metropolitalnych) w pięciu stolicach województw. 
Inwestycje te były na ogół komplementarne względem działań podejmowanych 
w  tych samych korytarzach, ale w  regionach sąsiednich (województwo 
mazowieckie, małopolskie i pomorskie). Problem stanowiły jednak istotne 
opóźnienia w budowie drogi S7 w regionach mazowieckim i małopolskim. Także 
zakres inwestycji kolejowych był stosunkowo niewielki (pomimo uzasadnionego 
poziomu koncentracji na wybranych szlakach).
Regiony Polski Wschodniej w wyraźny sposób zyskały (poprawiły swoją 
dostępność) w wyniku inwestycji PO IiŚ realizowanych w innych częściach kraju. 
Przykładowo, czas przejazdu z Białegostoku do Wrocławia zmalał o 24% (dzięki 
inwestycjom między Łodzią a Wrocławiem), a między Kielcami a Gdańskiem 
aż o 29% (dzięki inwestycjom w ciągu autostrady A1). Analogiczny efekt dały 
także niektóre inwestycje kolejowe. Modernizacja linii E-65 między Warszawą 
a Gdańskiem bardzo poprawiła wzajemną dostępność Trójmiasta z Lublinem 
(19%), Białymstokiem i Kielcami. 
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Rys. 9. Komplementarność projektów drogowych i kolejowych PO IiŚ 2007-2013  
na obszarze Makroregionu Polski Wschodniej. Źródło: IGiPZ PAN
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4. Analiza efektywności netto inwestycji 
transportowych PO IiŚ 2007-2013 

na skrócenie czasu przejazdu między 
miastami wojewódzkimi

4.1. Wpływ na skrócenie czasu podróży

Efekty poprawy stanu infrastruktury drogowej i kolejowej w relacjach między stolicami 
województw (1.01.2007–31.12.2015) zostały obliczone z  wykorzystaniem Wskaźnika 
Skrócenia Czasu Podróży Samochodem Osobowym (WSCPsO) i Wskaźnika Skrócenia Czasu 
Podróży Pociągiem Pasażerskim (WSCPPP). Wskaźnik (WSCPsO) mówi o procentowej redukcji 
czasu przejazdu samochodem osobowym w dowolnej relacji między parą stolic powiatów 
w  wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych na sieci dróg krajowych i  wojewódzkich, 
a  wskaźnik (WSCPPP) dotyczy procentowej redukcji czasu przejazdu pociągiem 
pasażerskim w dowolnej relacji między parą stolic województw w wyniku realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych na sieci linii kolejowych (a  także w  wyniku degradacji sieci i  obniżenia 
prędkości) w  badanym okresie. W  transporcie drogowym efekty poprawy infrastruktury 
drogowej są bezpośrednio związane z  inwestycjami (skrócenie czasów podróży związane 
z oddawaniem kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych). Natomiast w przypadku 
transportu kolejowego efekty poprawy stanu infrastruktury zależą bezpośrednio od istniejącej 
oferowanej przewoźnikom sieci kolejowej, a tylko pośrednio od rozkładu jazdy. W transporcie 
kolejowym pozytywny efekt inwestycji na jednym odcinku relacji międzymiastowej może być 
zniwelowany przez spadek prędkości technicznych na innym odcinku.

W  transporcie drogowym w  następujących relacjach nastąpiło skrócenie czasu 
podróży o ponad 30%: 

–  Łódź–Gdańsk (42%) – efekt budowy północnego odcinka autostrady A1 (częściowy 
efekt inwestycji PO IiŚ 2007-2013 między Toruniem a Strykowem),

–  Rzeszów–Kraków (42%) – efekt budowy autostrady A4 (inwestycja realizowana 
w ramach PO IiŚ 2007-2013),

–  Toruń–Gdańsk (40%) – efekt budowy autostrady A1 (środki koncesyjne),
–  Toruń–Łódź (33%) – efekt budowy autostrady A1 (PO IiŚ 2007-2013),
–  Łódź–Wrocław (32%)– efekt budowy drogi ekspresowej S8 (PO IiŚ 2007-2013),
–  Łódź–Warszawa (31%) – głównie efekt budowy autostrady A2 (środki budżetowe).
Rozkład przestrzenny skrócenia czasów podróży transportem indywidualnym ukazuje 

największą poprawę w północnej i centralnej Polsce (nałożenie się pozytywnych efektów 
nowo oddanych północnych odcinków S3 i A1 oraz autostrady A2 między Łodzią i Warszawą 
oraz drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem i Warszawą) oraz w relacjach Rzeszowa 
z Krakowem i Katowicami (autostrada A4). Spośród ośrodków regionalnych „wygranymi” 
inwestycji PO IiŚ były z całą pewnością Łódź, a w drugiej kolejności Warszawa, Wrocław 
i Toruń. Najmniejsze zmiany dotyczyły stolic trzech województw Polski Wschodniej,  
tj. Olsztyna, Lublina i Kielc (sytuacja w tym zakresie dla tych trzech miast znacząco się 
poprawi dopiero w okresie programowania 2014–2020). 
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Zauważalny jest zatem wyraźny wpływ trzech dużych inwestycji PO IiŚ 2007-2013, 
tj. autostrady A1 między Toruniem a Strykowem, autostrady A4 między Krakowem 
a Rzeszowem oraz drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem a Łodzią. Efekt 
budowy drogi ekspresowej S3 między Szczecinem a Sulechowem jest również 
zauważalny (skrócenie czasów podróży na tym odcinku w relacjach Szczecina 
z Gorzowem Wlkp., Zieloną Górą oraz Poznaniem o ok. 25–29%). Inwestycje 
realizowane z innych środków, które również w zauważalny sposób skróciły podróż 
w relacjach międzywojewódzkich to przede wszystkim inwestycja koncesyjna A1 
Gdańsk–Toruń i, wykonana z budżetu państwa, autostrada A2 Warszawa–Łódź.
Ponadto, w niektórych relacjach, pomimo że efekt poprawy nie był bardzo duży, 
to jednak stanowił on istotne dopełnienie inwestycji podjętych w poprzednim 
okresie programowania. Sytuacja taka miała miejsce w relacjach Warszawa–Kielce, 
gdzie istotne odcinki drogi ekspresowej S7 powstały w okresie programowania 
2004-2006. W innych relacjach działania PO IiŚ 2007-2013 stanowiły pierwszy 
etap dla przyszłych inwestycji, a jednocześnie – usunięcie podstawowych wąskich 
gardeł systemu drogowego. O sytuacji takiej możemy mówić w przypadku odcinka 
drogi ekspresowej S12/S17 Piaski–Kurów (wraz z obwodnicą Lublina; w relacji 
Lublin–Warszawa), a także odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań–Gniezno 
(w relacji Poznań–Bydgoszcz) oraz południowej obwodnicy Gdańska (droga 
ekspresowa S7; odcinek Gdańsk–Olsztyn i Gdańsk–Warszawa).

W transporcie kolejowym na następujących relacjach została znacznie poprawiona 
prędkość techniczna, co skutkowało skróceniem czasu podróży o: 
–  Łódź–Warszawa (39-40%) – efekt modernizacji linii nr 1 (na odcinku Warszawa 

Zachodnia–Skierniewice–Koluszki) oraz linii nr 17 (na odcinku Koluszki–Łódź Widzew) 
– inwestycja finansowana ze środków PO IiŚ 2007-2013),

–  Gorzów Wlkp.–Zielona Góra (40%) – efekt inwestycji RPO 2007-2013 (linie nr 367 
Gorzów–Zbąszynek, 358 na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk, a  także budowa nowej 
łącznicy Pomorsko–Przylep, umożliwiającej przejazd od strony Zbąszynka do Zielonej 
Góry bez konieczności zmiany kierunku jazdy w Czerwieńsku),

–  Szczecin–Zielona Góra (40%) – efekt głównie inwestycji ze środków krajowych na 
tzw. Nadodrzance (linia na niektórych odcinkach była w bardzo złym stanie, dlatego 
częściowe przywrócenie parametrów bez modernizacji dało widoczne efekty),

–  Lublin–Rzeszów (34%) – efekt reaktywacji linii kolejowej nr 71 łączącej Tarnobrzeg 
(Ocice) z Rzeszowem (inwestycja finansowana ze środków krajowych),

–  Toruń–Bydgoszcz (33%) – efekt rewitalizacji linii nr 18 (inwestycja finansowana ze 
środków PO IiŚ 2007-2013),

–  Poznań–Bydgoszcz (30%) – efekt szeregu inwestycji odtworzeniowych realizowanych 
ze środków krajowych w ramach przygotowań do Euro 2012,

–  Poznań–Zielona Góra (30%) – efekt inwestycji RPO 2007-2013 (modernizacja linii  
nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk oraz budowa łącznicy Pomorsko–Przylep),

–  Zielona Góra–Bydgoszcz (30%) – połączony efekt inwestycji w  ramach RPO 2007-
2013 oraz działań wykonywanych ze środków krajowych.
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Rys. 10. Procentowe zmiany czasów podróży samochodem osobowym (1.01. 2007–31.12. 
2015) w relacjach między stolicami województw. Źródło: IGiPZ PAN
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W dwóch relacjach szczególnie wyraźny był wpływ dekapitalizacji sieci i pogorszenie się 
prędkości technicznych w badanym okresie:
–  Rzeszów–Katowice (-15%) – efekt dekapitalizacji sieci i  braku większych inwestycji 

na odcinku Katowice–Kraków oraz opóźnienia wyraźnych efektów inwestycji PO IiŚ 
2007-2013 dla całego odcinka Rzeszów–Kraków (do końca 2015 r. w istocie trwały 
jeszcze prace modernizacyjne, utrudniające ruch, dlatego efekty w postaci podniesienia 
prędkości i skrócenia czasu podróży są mało zauważalne; dopiero w 2016 r. nastąpiła 
radykalna poprawa),

–  Kraków–Katowice (-32%) – efekt dekapitalizacji sieci i wieloletnich opóźnień w realizacji 
zaplanowanej modernizacji odcinka w ramach korytarza E-30.

Pogorszenie prędkości na całym odcinku widoczne jest również w  relacji Poznań–
Wrocław, co wynika z  faktu, iż pomimo prowadzonych działań finansowanych ze 
środków PO IiŚ 2007-2013 na dwóch fragmentach trasy i znaczącego wzrostu prędkości 
technicznych (Wrocław–granica województwa oraz Czempiń–Poznań), równolegle na 
środkowym odcinku trasy w województwie wielkopolskim warunki uległy pogorszeniu, 
co w  konsekwencji prowadziło do nieznacznego pogorszenia średnich prędkości 
technicznych dla całej relacji. Sytuacja w tym względzie poprawi się w kolejnym okresie 
programowania 2014-2020.
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Rys. 11. Procentowe zmiany czasów podróży koleją (1.01.2007–31.12.2015) w relacjach 
między stolicami województw (według maksymalnego wykorzystania infrastruktury; 
wg prędkości technicznych). Źródło: IGiPZ PAN
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W ujęciu przestrzennym szczególnie zyskała Zielona Góra, co wynika przede 
wszystkim z efektu tzw. niskiej bazy oraz poprawy bardzo niskich prędkości 
technicznych na trasach regionalnych w województwie lubuskim (inwestycje RPO) 
oraz na tzw. Nadodrzance (inwestycja ze środków krajowych). Zauważalna jest 
poprawa sytuacji Bydgoszczy i Torunia w wyniku poprawy prędkości technicznych 
w układzie skośnym dla relacji między Trójmiastem, Poznaniem i Zieloną Górą. 
Efekt przyniosły również inwestycje PO IiŚ realizowane w relacji Warszawa–Łódź 
oraz Warszawa–Gdańsk. W tym drugim przypadku ze względu na relatywnie 
wysoką „bazę” w ujęciu procentowym efekt ten wyniósł „jedynie” 25%. Zaskakuje 
sytuacja w ośrodkach Szczecina i Rzeszowa, gdzie poprawie podróżowania 
w relacjach południkowych (odpowiednio do Zielonej Góry i Lublina) towarzyszył 
brak wyraźnej poprawy w relacjach z układem heksagonalnym i metropolią 
sieciową, tj. odpowiednio do Poznania i Krakowa (w tym drugim przypadku mimo 
dużej inwestycji PO IiŚ 2007-2013). 
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4.2. Poprawa dojazdu do portów lotniczych

W  okresie programowania 2007-2013 podjęto się szeregu ważnych inwestycji 
znacznie poprawiających przepustowość portów lotniczych w Polsce. Dynamika rynku 
lotniczego w  Polsce oraz łączna liczba obsłużonych pasażerów w  2015 r. wynosząca 
ponad 30 mln pozwala wnioskować, że wykonane inwestycje wyprzedzały dynamicznie 
rosnący popyt w tej gałęzi transportu. 

Dojazd do portów lotniczych samochodem osobowym w 2007 r. był również 
utrudniony ze względu na brak autostrad i dróg ekspresowych na większości 
tras dojazdowych. Ze względu na liczne inwestycje infrastrukturalne, zarówno 
w samych portach lotniczych, jak i na dojeździe do portów, dostępność portów 
lotniczych znacząco wzrosła. W  zasadzie każdy z  portów lotniczych był 
w mniejszym lub większym stopniu beneficjentem rozbudowy infrastruktury 
drogowej. 

Największe zmiany (ponad 50% wzrost) liczby ludności w izochronie 60-minutowej 
od portu lotniczego były udziałem portów lotniczych w Rzeszowie (m.in. efekt budowy 
autostrady A4) oraz we Wrocławiu (m.in. efekt budowy drogi ekspresowej S8 w kierunku 
Łodzi).

Do 2015 r. poprawie uległa też dostępność kolejowa wybranych portów lotniczych. 
W ramach PO IiŚ 2007-2013 wybudowano podziemną stację Warszawa 
Lotnisko Chopina wraz z tunelem łączącym ją z linią kolejową nr 8, umożliwiając 
uruchomienie regularnego ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich z lotniska do 
centrum Warszawy, Sulejówka, Legionowa, a także lotniska w Modlinie. Otwarcie 
we wrześniu 2015 r. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zapewniło natomiast 
połączenie Gdańska, Gdyni oraz rejonu Kaszub z portem lotniczym im. Lecha 
Wałęsy. Regionalne porty lotnicze w Szczecinie, Szymanach i Lublinie uzyskały 
natomiast bezpośrednie połączenia kolejowe dzięki inwestycjom finansowym 
ze środków RPO 2007-2013.
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5. Ocena płynności ruchu dla całej 
sieci drogowej w Polsce pod kątem 
zmniejszenia liczby odcinków sieci 

stanowiących wąskie gardła transportowe

Pojęcie wąskiego gardła transportowego w niniejszym opracowaniu odnosi się do 
odcinków dróg krajowych (w tym autostrad – A i dróg ekspresowych – S) i wojewódzkich 
zarządzanych przez GDDKiA oraz zarządy dróg wojewódzkich na terenie Polski. 
Generalnie sieć dróg objęta analizą to drogi, na których został przeprowadzony Generalny 
Pomiar Ruchu (GPR), czyli na drogach zamiejskich oraz miejskich, będących w zarządzie 
GDDKiA (A  i  S). Jako wąskie gardło transportowe należy rozumieć odcinek drogi  
(na sieci dróg opisanej powyżej), na którym stwierdzone warunki ruchu (PSR) są gorsze 
niż zalecane przez odpowiednie instrukcje.

Ocena zmian w  zakresie wąskich gardeł transportowych została przeprowadzona 
poprzez porównanie liczby i lokalizacji tychże w roku 2005 i 2015. Przyjęto, że rok 2005 
odpowiada stanowi sprzed realizacji inwestycji drogowych w  perspektywie UE 2007-
2013, natomiast rok 2015 – po ich realizacji. 

Generalne pomiary ruchu dostarczają informacji m.in. o  natężeniach ruchu na sieci 
drogowej w Polsce. Na wykresie 7 przedstawiono porównanie Średniego Dobowego Ruchu 
Rocznego (SDRR) obliczonego dla lat 2005 i 2015 w podziale na kategorie (krajowe – DK 
i wojewódzkie – DW) i klasy techniczne dróg (tylko drogi krajowe zgodnie z wynikami GPR).

 
Wykres 7. Porównanie SDRR 2005 i 2015 – ruch pojazdów ogółem (poj./dobę). 
Źródło: AECOM Polska Sp. z o.o. na podstawie GPR 2005 i GPR 2015
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Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów silnikowych (SDRR) na sieci dróg krajowych 
jest ok. 3-krotnie wyższy niż w przypadku dróg wojewódzkich zarówno dla roku 2005 
jak i  2015. A  porównując SDRR na drogach wojewódzkich z  autostradami i  drogami 
ekspresowymi, proporcje rosną do 1:6,3–7,5. 

Jeśli chodzi o porównanie SDRR na poszczególnych kategoriach dróg w latach 2005 
i 2015 to na drogach krajowych zanotowano wzrost ok. 36% natomiast na wojewódzkich 
– 27%. Wśród dróg krajowych wyróżniają się autostrady – wzrost ponad 50%. 

Drogi krajowe
W roku 2005 najbardziej obciążonymi ruchem drogami krajowymi były: 

 autostrada A4, przejście przez Katowice (SDRR = 59 564 poj./dobę);
 droga nr 7, odcinek Raszyn–Janki (SDRR = 58 574 poj./dobę);
 droga nr 8, odcinek Warszawa–Marki (SDRR = 54 378 poj./dobę);
 droga nr 7, przejście przez Raszyn (SDRR = 52 821 poj./dobę);
 droga ekspresowa S86, odcinek Sosnowiec–Katowice (SDRR = 51 426 poj./dobę);
 droga nr 79, odcinek Warszawa–Mysiadło (SDRR = 50 330 poj./dobę).

Odcinki powyższe zlokalizowane są na terenie dwóch województw: mazowieckiego 
(drogi krajowe dwujezdniowe DK7, DK8 i  DK79 w  okolicach Warszawy) i  śląskiego 
(autostrada A4 i  droga ekspresowa S86 w  okolicach Katowic). Średni Dobory Ruch 
Roczny wynosi na nich powyżej 50 tys. poj./dobę. 

W  roku 2015 wykaz dróg krajowych z  najwyższymi natężeniami ruchu wygląda 
następująco: 
 droga ekspresowa S8, odcinek Trasy AK w Warszawie od węzła Prymasa Tysiąclecia 

do węzła Łabiszyńska (SDRR = 110 395 – 142 269 poj./dobę); 
 droga ekspresowa S86, odcinek Sosnowiec–Katowice (SDRR = 112 212 poj./dobę);
 autostrada A4, przejście przez Katowice (SDRR = 100 983 poj./dobę). 

W porównaniu do roku 2005 nadal jednymi z najbardziej obciążonych dróg są A4 
w Katowicach i S86 Sosnowiec–Katowice, chociaż wartość SDRR wyraźnie wzrosła do 
ponad 100 tys. poj./dobę. W przypadku pozostałych odcinków dróg z roku 2005 można 
stwierdzić co następuje: 
 DK7, odcinek Raszyn–Janki oraz przejście przez Raszyn – w  2015 r. powstała 

alternatywna droga ekspresowa S7/S8 Salomea–Wolica; 
 DK8, odcinek Warszawa–Marki – droga nadal funkcjonuje w obecnym kształcie; trwa 

budowa obwodnicy Marek (planowany termin realizacji – 2017 r.);
 DK79, Warszawa–Mysiadło – droga nadal funkcjonuje w obecnym kształcie; w planach 

jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa–Grójec, który odciąży 
istniejącą DK79; planowany termin realizacji –2019 r.
Jako potwierdzenie powyższej tezy można podać długość odcinków jednojezdniowych 

dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 15 tys. poj./dobę. Taki poziom ruchu na tego 
typu drodze powoduje zdecydowane pogorszenie warunków ruchu i  komfortu jazdy  
(co może, ale nie musi, wyczerpywać definicję wąskiego gardła transportowego. W roku 
2005 odcinków dróg krajowych jednojezdniowych o  SDRR>15 tys. poj./dobę było 
łącznie 861 km podczas gdy w roku 2015 – 433 km. Daje to 2-krotną redukcję na skutek 
rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce.
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Można zauważyć pozytywny wpływ rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu a także 
pozostałych dróg krajowych na drogi wojewódzkie. Rozbudowywana sieć dróg 
krajowych przejmuje część ruchu z najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich. 
Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że długość odcinków dróg wojewódzkich 
najbardziej obciążonych ruchem (SDRR> 15 tys. poj./dobę) wzrosła ze 111 km 
w roku 2005 do 179 km w roku 2015 (wzrost o 61%). Te odcinki znajdują się 
w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, przechodzą przez miejscowości lub 
stanowią dojazdy do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych. Zatem 
w tym ostatnim przypadku można stwierdzić wzrost obciążenia ruchem dróg 
wojewódzkich na skutek rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu. 
Podsumowując, można zauważyć, że o ile w roku 2005 dominowały wąskie 
gardła transportowe obejmujące całe ciągi najważniejszych dróg w skali kraju, 
to w roku 2015, na skutek rozwoju sieci drogowej, wąskie gardła generalnie 
lokują się na „brakujących” odcinkach. „Brakujących” czyli takich, które jeszcze 
nie zostały przebudowane/zastąpione autostradami lub drogami ekspresowymi. 
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6. Ocena wpływu inwestycji 
transportowych PO IiŚ 2007-2013  
na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym

6.1.  Ocena działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zgodnie z celami przyjętymi w PO IiŚ w ramach perspektywy 2007-2013 należało dążyć 
do zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego miały charakter wielokierunkowy i  rozproszony, wymagający odpowiedniej 
koordynacji oraz nadzoru realizowanych przedsięwzięć będących obowiązkiem administracji 
publicznej, zarządzania, oraz działalności publicznej i społecznej na wszystkich szczeblach 
organizacji państwa. Trudno wskazać, iż projekty zakupowe miały wpływ na poprawę 
Brd. Na pewno jednak zabezpieczenie regionów przed skutkami negatywnych zdarzeń 
komunikacyjnych wpłynęło i  nadal pozytywnie wpływa na poprawę płynności w  ruchu 
tranzytowym i turystycznym. Zdaniem beneficjentów efekty są odczuwalne ale niemierzalne. 
Zwiększona zewnętrzna dostępność województw oraz wewnętrzna spójność komunikacyjna 
jest widoczna i  pozytywnie oceniana przez mieszkańców. Zakupiony sprzęt powiększył 
efektywność działań jednostek SP i Policji na drogach. Poprzez zwiększenie ilości i  jakości 
sprzętu służącego ratownictwu na drogach można skuteczniej i  szybciej udzielać pomocy 
minimalizując skutki wypadków dla poszkodowanych. 

Wykres 8. Liczba wypadków oraz osób zabitych i rannych w wypadkach. 
Źródło: Komenda Główna Policji
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Wykres 9. Zmiana stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2011 i 2015. 
Źródło: Komenda Główna Policji
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Niestety, mimo podjętych działań z danych European Transport Safety Council (ETSC) 
wynika, iż Polska w  dalszym ciągu znajduje się wśród państw, w  których mieszkańcy 
narażeni są na najwyższe ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń lub śmierci w  wyniku 
wypadku drogowego. Porównanie obserwowanego obecnie stanu zagrożenia z rokiem 
2006, pozwala stwierdzić, iż dynamika pozytywnych zmian oscyluje w okolicach średniej 
osiągniętej przez kraje UE. Oznacza to, że szybkie dogonienie czołowych pod względem 
bezpieczeństwa krajów Europy będzie stanowić niezwykle trudne zadanie, wymagające 
osiągnięcia lub nawet przewyższenia celów przyjętych w NPBRD.

Z  analiz dostępnych danych wynika, iż niewątpliwie wszystkie współfinanowane  
z PO IiŚ działania były konieczne. Takie stwierdzenie uzasadnia wskaźnik demograficzny: 
liczba zabitych/100 tys. mieszkańców w krajach UE w roku 2015 (źródło: SKRBRD na 
podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli poszczególnych krajów), który uległ 
poprawie.

Analizując wszystkie dostępne dane z lat ubiegłych wynika, iż w skali ogólnopolskiej 
nastąpiła znaczna poprawa stanu bezpieczeństwa, bowiem liczba wypadków 
zmniejszyła się prawie o 18%, liczba osób rannych prawie o 20%, natomiast liczba 
osób zabitych, co należy szczególnie uwypuklić, o 30%. Trudno jednoznacznie 
określić jaki wpływ na powyższe efekty miała realizacja projektów PO IiŚ. Nie 
ulega wątpliwości, że osiągnięcie takich rezultatów możliwe było m.in. dzięki 
zdynamizowaniu działań Policji i PSP poprzez wykorzystanie w służbie sprzętu 
zakupionego w ramach PO IiŚ.
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Wykres 10. Liczba zabitych/100 tys. mieszkańców w krajach UE w roku 2006 i 2015. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT

10 15 20 25

Łotwa
Malta

Holandia
Szwecja

Wielka Brytania
Dania

Niemcy
Finlandia

Francja
Luksemburg

Austria
Hiszpania

UE
Cypr

Irlandia
Portugalia

Włochy
Słowacja

Belgia
Czechy

Rumunia
Bułgaria

Słowenia
Węgry
Polska
Grecja

Estonia
Litwa

Wskaźnik 2015 r.

Wskaźnik 2006 r.

0 5

6.2. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Działania w  zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego były realizowane 
zarówno w ramach modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych (zabudowywano nowoczesne 
systemy sterowania ruchem kolejowym, w  tym wdrożono częściowo Europejski System 
Sterowania Pociągiem, modernizowano drogi kolejowe, montowano nowe rozjazdy 
i  modernizowano przejazdy kolejowo-drogowe, a  także budowano skrzyżowania 
dwupoziomowe), jak i  w  ramach odrębnych dedykowanych temu celowi projektów 
inwestycyjnych zakładających wymianę rozjazdów, czy obejmujących modernizację 
przejazdów drogowo-kolejowych. Innym ze stosowanych rozwiązań realizowanych 
w  ramach modernizacji linii kolejowych był system odpłaszający zwierzęta, który ma za 
zadanie przeciwdziałać migracji dużych ssaków przez tory kolejowe bezpośrednio przed 
przejazdem pociągu, minimalizując tym samym ryzyko kolizji z nadjeżdżającym pociągiem. 

W  efekcie liczba znaczących wypadków na polskiej sieci kolejowej spadła na 
przestrzeni badanego okresu a referencyjne wskaźniki z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego uległy poprawie.
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Wykres 11. Liczba znaczących wypadków w latach 2009–2015
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Do uniwersalnego opisu relacji pomiędzy liczbą wypadków a pracą eksploatacyjną 
służy miernik wypadków, odnoszący liczbę wypadków na liniach kolejowych 
w danym roku do wykonanej pracy eksploatacyjnej. Na przestrzeni badanego 
okresu widać wyraźną poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wykres 12. Miernik wypadków za lata 2008–2015
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Społeczny odbiór poniesionych na bezpieczeństwo ruchu kolejowego nakładów 
wyraźnie wskazuje na pozytywne efekty realizacji PO IiŚ 2007-2013. Satysfakcja 
pasażerów z  bezpieczeństwa w  pociągach i  w  obiektach infrastruktury pasażerskiej 
sukcesywnie rosła na przestrzeni badanego okresu.
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7. Ocena wpływu inwestycji 
transportowych PO IiŚ 2007-2013 na 

dostępność komunikacyjną, rozwój 
społeczny i ekonomiczny regionów

Polskie regiony należały w  początkowym okresie do najsłabiej dostępnych 
komunikacyjnie w Unii Europejskiej, a szczególnie dotyczyło to obszarów Polski Północno-
Wschodniej. W  ramach PO IiŚ 2007-2013 zrealizowano w  Polsce szereg inwestycji 
zwiększających dostępność komunikacyjną. Mimo znaczących inwestycji poprawiających 
stan infrastruktury we wszystkich regionach Polski, największe wartości Wskaźnika 
Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT) cechują największe ośrodki 
miejskie (m.st. Warszawa, konurbacja śląska), a także trasy łączące te ośrodki. 

Autorzy raportu Oszacowanie i  ocena zmian wartości WMDT i  wskaźników 
gałęziowych na potrzeby ewaluacji ex-post NSRO 2007-2013 (IGiPZ PAN, 2015) 
wskazują, iż łączny efekt poprawy dostępności drogowej osobowej dla wszystkich 
inwestycji podjętych ze środków Unii Europejskiej jest podobny do efektu PO IiŚ. Bilans 
analizowanego okresu wskazuje na całkowitą poprawę dostępności drogowej osobowej 
w  efekcie inwestycji wspieranych przez Unię Europejską w  programach operacyjnych 
2007-2013 o około 9,4% w porównaniu do 15% wpływu wszystkich czynników. Wpływ 
inwestycji drogowych w ramach PO IiŚ szacowany jest na poziomie 6,63%, a największy 
efekt netto w  transporcie drogowym towarowym przyniosły one w  województwie 
podkarpackim, łódzkim i lubuskim. 

Efekt wpływu inwestycji kolejowych realizowanych w  ramach PO IiŚ na 
dostępność kolejową w  Polsce rośnie o  4,85% (efekt netto). Szczególnie widoczne 
są efekty w województwach: opolskim (wzrost dostępności o 13,8%) oraz warmińsko-
mazurskim (wzrost o 11,7%). Natomiast niewielki wpływ widoczny jest w województwie 
podkarpackim (wzrost jedynie o 0,4%). Inwestycje zrealizowane w ramach PO IiŚ 2007-
2013 tworzą długie trasy i  są skoncentrowane na trzech obszarach kraju. Dostępność 
kolejowa wzrasta znacząco między Warszawą, Gdynią i Bydgoszczą oraz między Łodzią, 
Katowicami i Zieloną Górą. Wzrost poziomu dostępności jest istotny także na wschód  
od Warszawy w kierunku Terespola.

Analizy z badania wskazują, iż poprawa dostępności w transporcie lotniczym może 
być osiągana zarówno na drodze budowy lub modernizacji infrastruktury lotniskowej 
(nowe obiekty, wzrost przepustowości), jak też przy pomocy rozwoju transportu 
lądowego (drogowego i kolejowego). Wpływ inwestycji PO IiŚ na zmianę dostępności 
transportu śródlądowego szacowana jest na 2,74%. Taki stan rzeczy wynika przede 
wszystkim z poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz, choć w dużo mniejszym stopniu,  
od punktowych inwestycji na Odrzańskiej Drodze Wodnej.
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7. Ocena wpływu inwestycji transportowych PO IiŚ 2007-2013 na dostępność komunikacyjną...

Rys. 12. Zmiana procentowa Wskaźnika Drogowej Dostępności Transportowej 
(WDDT) syntetycznego w wyniku inwestycji współfinansowanych z PO IiŚ w okresie 
programowania 2007-2013 (efekt netto inwestycji współfinansowanych z PO IiŚ; zmiana 
względna między dostępnością na koniec 2015 r. z uwzględnieniem inwestycji PO IiŚ, 
a dostępnością w 2015 r. bez inwestycji PO IiŚ). Źródło: IGIPZ PAN
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Rys. 13. Zmiana procentowa Wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej 
(WKDT) syntetycznego w wyniku inwestycji współfinansowanych z PO IiŚ w okresie 
programowania 2007-2013 (efekt netto inwestycji współfinansowanych z PO IiŚ; zmiana 
względna między dostępnością na koniec 2015 r. z uwzględnieniem inwestycji PO IiŚ, 
a dostępnością w 2015 r. bez inwestycji PO IiŚ). Źródło: IGIPZ PAN
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Najistotniejsze dla zmian okresu 2007-2015 były inwestycje drogowe, które 
pośrednio wpłynęły także na poprawę wskaźników dostępności lotniczej i wodnej 
śródlądowej, a lokalnie nawet kolejowej (dojazd do najbliższych stacji).

Wyniki modelowania makroekonomicznego HERMIN, pokazują, iż realizacja PO IiŚ 
średniorocznie w latach 2008–2015 zwiększała poziom PKB w cenach bieżących w Polsce 
o 55 mld zł (3,4%). W Makroregionie Polski Wschodniej oddziaływanie PO IiŚ  jest relatywnie 
mniej widoczne w odniesieniu do tego zaobserwowanego dla całego kraju. Zgodnie 
z otrzymanymi wynikami dla Polski Wschodniej wskutek realizacji PO IiŚ  poziom PKB 
makroregionu ulegał zwiększeniu średnio w latach 2008–2015 o 3%, natomiast stopa 
bezrobocia ulegała ograniczaniu o 1,2 p.p. względem alternatywnych scenariuszy, w których 
zakłada się, iż nigdy nie realizowano tego Programu. 

Środki unijne, poprzez generowanie dodatkowych miejsc pracy, przyczyniły się do 
wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Wyniki przeprowadzonej symulacji przy 
użyciu modelu HERMIN wskazują, iż w roku 2015 liczba pracujących w Polsce w scenariuszu 
uwzględniającym środki PO IiŚ była wyższa o 460,6 tys. osób w stosunku do zakładanej 
hipotetycznej sytuacji nieuwzględniającej funduszy z PO IiŚ , a na terenie Polski Wschodniej 
liczba ta była wyższa o 71,3 tys. osób. Wielkość wpływu na poziomie poszczególnych 
regionów była dość zróżnicowana, oscylowała od 5,9 tys. osób w województwie podlaskim 
aż do 65,7 tys. osób w województwie śląskim.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 16 wojewodów i 16 marszałków 
województw wskazują, iż inwestycje realizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013 pozytywnie 
wpłynęły i nadal wpływają na rozwój regionów i komfort życia lokalnej społeczności. 
W większości są oceniane pozytywnie przez społeczeństwo. Generalnie umożliwiają lepsze 
skomunikowanie, uwzględniają polepszenie możliwości transportu w kontekście poprawy 
dostępności do granic państwa. Usprawnienia transportowe wskazane w ankietach 
dotyczą m.in.: parametrów dróg, bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenia w niezbędny 
sprzęt p.poż.), usprawnień na sieciach kolejowych. W wyniku realizacji części inwestycji ruch 
tranzytowy został wyprowadzony poza miasta, poprawiło się bezpieczeństwo ludności. Jak 
wskazują władze województw efektem zmian (docenianym zwłaszcza przez środowiska 
biznesowe) jest także poprawa parametrów odcinków dróg oraz skrócony czas przejazdu 
w połączeniu drogowym. Inwestycje kolejowe objęły działania przygotowawcze w kierunku 
centralizacji i automatyzacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zakup niezbędnej 
infrastruktury służącej do utrzymania kolejowego taboru pasażerskiego, zakup lokomotyw 
obsługujących ruch pasażerski. Społecznie istotne okazały się usprawnienia transportowe 
w zakresie ratownictwa drogowego (zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych). Należy 
wskazać, że zdecydowana większość opisanych przedsięwzięć realizowana była przy 
współudziale partnerów – często kilku samorządów, co świadczy o dalekowzroczności 
w podejściu do inwestowania.
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8.1. Główne wnioski z badania

Reasumując, ogólny efekt programu PO IiŚ 2007-2013 dla spójności kraju 
jest z  oczywistych względów bardzo pozytywny. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał 
się w  zakresie infrastruktury drogowej w  okresie programowania 2007-2013 był 
możliwy przede wszystkim dzięki projektom PO  IiŚ. W  dziedzinie infrastruktury 
kolejowej efekty nie były tak spektakularne, częściowo ze względu na proces fazowania 
projektów, a  częściowo w  wyniku ogólnie mniejszej skali wydatkowanych środków. 
Plany inwestycyjne na okres programowania 2014–2020 wskazują, że istnieje wysoka 
komplementarność w  ujęciu czasowym (2007–2013 i  2014–2020), programowym  
(PO IiŚ a RPO i PO PW) oraz przestrzennym (projekty realizowane głównie w korytarzach 
i  domykanie ciągów drogowych i  kolejowych o  charakterze międzymiastowym 
w ważniejszych połączeniach funkcjonalnych). 

Wnioski:

– Dzięki dotychczasowym działaniom inwestycyjnym, w  tym w  pierwszej kolejności 
dzięki PO  IiŚ, w  latach 2007-2013 nastąpił bardzo szybki rozwój sieci drogowej. 
Działania podjęto na większości najważniejszych szlaków nawiązujących do 
podstawowego układu powiązań funkcjonalnych KPZK2030 oraz w  sieci TEN-T 
(bazowej i kompleksowej). Ich stopień zaawansowania jest na tyle duży, że brakujące 
fragmenty stały się naturalnymi priorytetami inwestycyjnymi obecnej perspektywy 
finansowej. Brak domknięcia międzymetropolitalnej sieci drogowej byłby na obecnym 
etapie równoznaczny z marnotrawieniem wcześniejszego wysiłku inwestycyjnego. 

– W  okresie programowania 2014–2020 w  ramach PO IiŚ konieczne jest położenie 
większego nacisku na redukcję wąskich gardeł systemu, zarówno w  niektórych 
aglomeracjach (np. warszawski węzeł drogowy).

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego – m.in. na skutek realizacji projektów PO IiŚ 2007-
2013 – liczba wypadków zmalała (chociaż w 2016 r. trend ten uległ zmianie) ale ich 
koszty wzrastają. Inwestycje w infrastrukturę drogową generalnie poprawiają sytuację 
w tym zakresie. Zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu sprzyjają zachowania kierujących 
samochodami (przekraczanie prędkości, niezachowywanie bezpiecznego odstępu, 
wyprzedzanie się samochodów ciężarowych). Z  kolei, postępująca koncentracja 
ruchu na sieci dróg ekspresowych i  autostrad powoduje szybkie wyczerpywanie 
przepustowości – zwłaszcza odcinków w rejonie dużych aglomeracji. Oczekiwanie 
kierowców co do znacznego skrócenia czasu jazdy po oddaniu nowej drogi 
konfrontowane jest z problemem zatłoczenia zwiększającego ryzyko powstawania 
zdarzeń.
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– Obecna sieć lotnisk w Polsce jest odzwierciedleniem dotychczas wdrażanej polityki 
państwa poprzez realizację: Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 oraz 
Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i  Lotniczych Urządzeń Naziemnych. Program ten 
był podstawą zatwierdzenia przez Komisję Europejską wsparcia w ramach Funduszu 
Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego głównie poprzez 
realizację PO IiŚ 2007-2013. Lotniska i  szeroko rozumiany transport lotniczy 
odgrywają kluczową rolę w  łączeniu rynków lokalnych z  rynkami światowymi, co 
stanowi warunek rozwoju zarówno rynków i  społeczności lokalnych jak i  całego 
kraju. Efektem realizacji PO IiŚ jest m.in. wzrost aktywności gospodarczej związanej 
lub indukowanej przez świadczenie usług transportu lotniczego. Konieczne jest 
podejmowanie dalszych działań z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 
Należy podkreślić, że przed polskimi lotniskami w  dziedzinie bezpieczeństwa 
w  przyszłości rysują się znaczące i  kosztowne wyzwania dlatego niezbędne 
jest tworzenie warunków i  możliwości w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
w  tym UE w  ramach PO IiŚ 2014-2020 dotyczących realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem. 

– Pomimo wsparcia realizowanego z PO IiŚ, infrastruktura polskich portów morskich 
jest nadal w znacznym stopniu zdekapitalizowana, a jej parametry techniczne oraz 
wyposażenie (np. głębokości, długości nabrzeży, naciski na place) nie odpowiadają 
w dużej części wymaganiom współczesnego, globalnego rynku przewozów morskich. 
Niezbędna jest kontynuacja wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych w  ramach  
PO IiŚ 2014-2020.

– Dalszy potencjał wzrostowy portów plasowany jest w możliwościach obsługi relacji 
tranzytowych i  sprzyjającej koniunkturze w  wymiarze polskim i  globalnym oraz 
rozbudowie zaplecza dla usług logistycznych w  formie tworzenia odpowiednich 
warunków do zachęcenia operatorów logistycznych do lokowania ich działalności 
w  portach w  celu rozszerzania oferty usług logistycznych (np. przygotowaniu 
terenów inwestycyjnych w portach i ich sąsiedztwie). Wskazane jest wypracowanie 
mechanizmów wzmacniających komplementarność międzygałęziową inwestycji 
pozwalającą na maksymalizację zdolności konkurencyjnej portów w  kontekście 
wykraczającym poza obszar Bałtyku poprzez koordynację działań inwestycyjnych 
realizowanych przez odpowiedzialne podmioty, tj. administrację morską (Urzędy 
Morskie), zarządców portów i  zarządców infrastruktury (PKP PLK S.A., GDDKiA, 
miasta itp.).

– Efekt skali wpływu inwestycji realizowanych w  ramach PO IiŚ w  kontekście 
powstrzymania regresu żeglugi śródlądowej nie został w pełni osiągnięty z uwagi na 
niewiele środków przeznaczonych na ten cel w Programie. Wyniki badania wskazują, 
iż transport śródlądowy jest niedoinwestowany na przestrzeni wielu lat, również 
w  aspekcie utrzymania infrastruktury, słabości instytucjonalnej, braku kompetencji 
zawodowych i  praktycznego doświadczenia pracowników tej branży oraz niską 
rangą tych zagadnień w systemie transportowym.
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– Pomimo znacznych środków przeznaczonych w ramach PO IiŚ 2007-2013 
na inwestycje kolejowe, wskazana jest kontynuacja wsparcia inwestycyjnego 
obejmującego infrastrukturę kolejową oraz infrastrukturę pasażerską (m.in. dworce) 
w  adekwatnym kształcie i  zakresie obejmująca zmianę filozofii inwestycyjnej 
w  kierunku optymalizacji interwencji i  repriorytetyzację celów PO IiŚ 2014-2020 
w  kierunku korzyści dla beneficjentów końcowych (np. łączny czas transportu) 
i  dostępności kolejowej pozostałych obszarów kraju). Konieczne jest zapewnienie 
większej efektywności portfela inwestycyjnego PKP PLK S.A. opartego na 
racjonalnych przesłankach realizacji polityki transportowej oraz wykorzystanie 
istniejących zasobów inwestycyjnych i  wpisanie priorytetów inwestycyjnych 
w realizację aktualnych dokumentów programowych w zakresie rozwoju społeczno-
gospodarczego.

– W  celu optymalnego wykorzystania środów przeznaczonych z  PO IiŚ 2014-2020 
oraz CEF, niezbędna jest optymalizacja realizacji kolejowego procesu inwestycyjnego 
na wszystkich etapach oraz zapewnienie stabilnych średnio- i  długoterminowych 
ram finansowych utrzymania infrastruktury kolejowej. Wskazane jest również 
zwiększenie roli planowania strategicznego, w  oparciu o  narzędzia analityczne, 
związane z  modelowaniem ruchu i  multimodalnym planowaniem transportu  
na poziomie strategicznym, niezależnym od zarządców infrastruktury.

– Pomimo dużych inwestycji w  ramach PO IiŚ 2007-2013 w  tabor i  rozwój sieci 
tramwajowych, nadal mamy do czynienia z  dużymi zaległościami w  zakresie stanu 
sieci tramwajowych oraz standardu taboru. Rozwój infrastruktury drogowej zwiększa 
atrakcyjność transportu indywidualnego, a  wzrost liczby pasażerów w  transporcie 
miejskim jest efektem kombinacji wielu działań, także organizacyjnych. Realizacja 
wąskowyspecjalizowanych projektów taborowych czy infrastrukturalnych bez 
szerszego kontekstu może prowadzić do dalszej fragmentacji systemu. Dlatego kluczem 
do rozwoju transportu miejskiego jest poszerzanie systemów o obszary sąsiadujące 
z miastem i pełna funkcjonalna oraz taryfowa integracja różnych środków transportu.

– Inwestycje w transport miejski powinny zawierać więcej elementów uwzględniających 
rzeczywiste potrzeby transportowe mieszkańców w  oparciu o  metodycznie 
zestandaryzowane badania potrzeb i prognozy. Jednocześnie istotne jest stworzenie 
spójnych standardów planowania transportu na poziomie kraju/regionów/aglomeracji 
w  celu ułatwienia procesu analizy potrzeb, a  także oceny wpływu inwestycji. 
Na obecnym etapie rozwoju transportu miejskiego, należy realizować projekty 
polegające na budowie/modernizacji linii lub zakupie taboru, gdyż przedsięwzięcia 
infrastrukturalne oraz taborowe są warunkiem koniecznym do tego, aby wzrósł 
udział transportu zbiorowego w przewozach na terenie miast i aglomeracji. 
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– Wsparcie z PO IiŚ miało duży wpływ na wzrost liczby pasażerów w dużych miastach 
średnio o ok. 10%. Modal split w transporcie miejskim w kierunku środków transportu 
alternatywnych w stosunku do przejazdów samochodami w dużych miastach, które 
uzyskały wsparcie z PO IiŚ należy uznać za pewien sukces, jeżeli weźmie się pod 
uwagę wzrost wskaźnika motoryzacji.

– Wnioski z  badania ex-post PO IiŚ wskazują, iż brak jest jednolitych standardów 
pomiaru podziału zadań przewozowych w  miastach. Wynika to m.in. z  braku 
standardów badań zachowań komunikacyjnych, co uniemożliwia agregowanie 
danych na wyższy poziom i porównywanie ich pomiędzy poszczególnymi obszarami 
miejskimi i aglomeracyjnymi. W celu realizacji analiz porównywalnych na poziomie 
NUTS2 i  NUTS3 wskazane jest stworzenie odgórnych zapisów dotyczących 
standaryzacji badań w formie wytycznych czy podręcznika. 

– Z uwagi na niejednokrotnie pilotażowy charakter wdrożonych projektów ITS w ramach 
PO IiŚ, potencjał systemów ITS jest niedostatecznie wykorzystany. Rozwiązania są 
w wielu przypadkach nieoptymalne w stosunku do potrzeb. Dlatego też potrzebna 
jest rozbudowa i unowocześnianie systemów ITS, aby osiągnąć efekt skali oraz dalsza 
promocja otwartych systemów i publiczne udostępnianie niewrażliwych danych na 
potrzeby aplikacji i  przyjaznych dla mieszkańców rozwiązań (natężenie i  struktura 
ruchu, planowanie podróży, rozkłady–przesiadki, ceny biletów–taryfy itp.).

– Istotnym wyzwaniem PO IiŚ 2014-2020 pozostaje nierównowaga inwestycji 
z  poprzedniej perspektywy pomiędzy transportem drogowym i  kolejowym oraz 
osłabienie znaczenia transportu publicznego związana m.in. z  preferencjami 
konsumentów dla motoryzacji indywidualnej. Pomimo odnotowanej w  ostatnich 
latach poprawy, bezpieczeństwo transportu samochodowego i  kolejowego nadal 
prezentuje się niekorzystnie w porównaniach międzynarodowych. 

– Osiągnięty wpływ PO IiŚ dotyczył przede wszystkim metropolii, ośrodków 
wojewódzkich, a w układzie przestrzennym w większym stopniu Polski Zachodniej 
niż Polski Wschodniej. Dlatego też, niezbędne jest konsekwentne wspieranie rozwoju 
infrastruktury i jej integrowanie we wszystkich skalach przestrzennych, aby uniknąć 
trwałego zacofania niektórych obszarów kraju, co uniemożliwiałoby wykorzystanie 
ich potencjałów terytorialnych.

– W  ramach PO IiŚ 2014-2020, zapewnienie alokacji środków inwestycyjnych oraz 
środków na utrzymanie już powstałej infrastruktury transportowej wymagać będzie 
m.in. poprawy jakości zarządzania procesem inwestycyjnym w obszarze infrastruktury 
drogowej i kolejowej, a także wzmocnienia mechanizmów zarządzania transportem 
publicznym w  miastach. Priorytetem powinna być integracja różnych rodzajów 
transportu, rozwój pasażerskiego i towarowego transportu intermodalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem końcowym z Badania ex-post wsparcia 
sektora transportu w PO IiŚ 2007-2013 dostępnym w wersji elektronicznej na stronie: 
www.cupt.gov.pl (zakładka Badania i Ewaluacje)

8. Wnioski
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