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Załącznik 1

Załącznik nr 1
Metodologia badania komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ – badanie na 
przykładzie wybranych zintegrowanych inwestycji transportowych.

Do badania wybrano dwie grupy projektów – projekty PO  IiŚ 2007-2013, w  przypadku których ocenie poddano 
komplementarność tych inwestycji z istniejącym układem transportowym, w tym inwestycjami w inne gałęzie transportu. Ocena 
została opracowana oddzielnie dla poszczególnych projektów.

Badaniem objęte zostały następujące projekty PO IiŚ:

Kolejowe liniowe:
1. POIS.07.01.00-00-011/09 Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego 

Służewiec do stacji MPL Okęcie), 
2. POIS.07.01.00-00-041/12 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – 

Mydlniki – Balice,

Kolejowe taborowe:
3. POIS.07.03.00-00-034/13 Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 

w Trójmieście,
4. POIS.07.01.00-00-052/13 Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich 

organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie,
5. POIS.07.01.00-00-054/13 Modernizacja 20 lokomotyw spalinowych serii SM42, 
6. POIS.07.01.00-00-044/13 Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich – zakup  

20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 

Intermodalne:
7. POIS.07 04.00-00-001/10 Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań Franowo – Etap 

IA,
8. POIS.07.04.00-00-008/10 Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z  obiektami towarzyszącymi w  mieście 

Kutno.
Ponadto odrębnej ocenie zostanie poddana grupa projektów zrealizowanych w województwie pomorskim. W odniesieniu do 

wymienionych poniżej projektów, stanowiących regionalne studium przypadku, oceniona została wzajemna komplementarność 
inwestycji wskazanych na liście. 
1. POIS.06.01.00-00-031/10 Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzeł Karczemki w Gdańsku, 
2. POIS.06.01.00-00-034/10 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska, 
3. POIS.06.01.00-00-036/10 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta 

Gdańska),
4. POIS.06.03.00-00-002/09 Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz 

rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej; 
5. POIS.06.03.00-00-003/09 Port lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside; 
6. POIS.06.03.00-00-013/12 Port lotniczy Gdańsk – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside – kontynuacja, 
7. POIS.07.00-00-040/12 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia – w  zakresie warstwy 

nadrzędnej LCS, ERMTS/ETCS/GSMR oraz zasilania układu trakcyjnego Faza I, 
8. POIS.07.01.00-00-020/10 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia – obszar LCS Gdańsk, 

LCS Gdynia, 
9. POIS.07.01.00-00-022/11 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I  – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”, przygotowanie 

przedsięwzięcia, 



2

BADANIE EX-POST WSPARCIA SEKTORA TRANSPORTU W PO IiŚ 2007-2013

10. POIS.07.01.00-00-027/11 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja 
przedsięwzięcia – Faza I,

11. POIS.07.01.00-00-042/13 Zakup i  modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o  napędzie elektrycznym do obsługi 
połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw, 

12. POIS.07.01.00-00-060/13 Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk – PRACE PRZYGOTOWAWCZE,
13. POIS.07.02.00-00-008/09 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I,
14. POIS.07.02.00-00-012/10 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu 

wschodniego,
15. POIS.07.02.00-00-015/11 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego, 
16. POIS.07.02.00-00-019/11 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA,
17. POIS.07.02.00-00-027/13 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) – Faza I, 
18. POIS.07.02.00-00-032/14 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze, 
19. POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście – Efektywne powiązanie transportem zbiorowym 

stadionu Baltic Arena z całą aglomeracją,
20. POIS.07.03.00-00-011/10 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A,
21. POIS.07.03.00-00-030/13 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III B,
22. POIS.07.04.00-00-004/10 Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk brama do Europy 

Środkowej, 
23. POIS.07.04.00-00-025/13 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w  rejonie Nadbrzeża Szczecińskiego 

w Porcie Gdańsk, 
24. POIS.08.02.00-00-062/10 Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego, 
25. POIS.08.03.00-00-004/10 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie,
26. POIS.08.04.00-00-010/09 Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku,
27. RPPM.04.01.00-00-001/09 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY, 
28. Autostrada A1 – projekt koncesyjny,
29. Droga ekspresowa S6. 

Pytanie badawcze
W wyniku badania zostały udzielone odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

1. Jakie efekty przyniosły analizowane projekty? W  jakim zakresie wykorzystywana jest infrastruktura? (Pytania jako punkt 
wyjścia do oceny komplementarności). 

2. Jaki jest zasięg analizowanych projektów? Jakie jest ich znaczenie na poziomie lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym?
3. Jakie znaczenie mają projekty w  istniejącej infrastrukturze lub jaką pełnią funkcję w  systemie transportowym na danym 

obszarze?
4. Czy projekty wykorzystują produkty bądź rezultaty innego projektu, w  jaki sposób efekty projektów wpisują się w  inne 

gałęzie transportu? Analiza w podziale na poszczególne gałęzie transportu.
5. W jaki sposób realizacja projektów przyczyniła się do zmian w potokach osób i towarów? W jakim stopniu projekty przyczyniły 

się do poprawy warunków do zmiany samochodu na transport zbiorowy?
6. Dotyczy regionalnego studium przypadku: Czy współwystępowanie projektów i ich komplementarność czasowa, terytorialna 

przyczyniła się do osiągnięcia następujących korzyści:
  oszczędność środków, 
  oszczędność czasu (uzyskiwanie określonych rezultatów w krótszym czasie), 
  ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia, 
  dodatkowe/ lepsze/ trwalsze produkty i rezultaty,
  wyższa użyteczność usług, 
  skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów/ odpowiedź na wyzwania rozwojowe). 
7. Dotyczy regionalnego studium przypadku: Czy wystąpił potencjał synergii, tj. realizacja projektów przyczynia się do uzyskania 

wartości dodanej (potęgowania się rezultatów ich realizacji) tzn. że realizacja każdego projektu z osobna (np. na innym obszarze, 
dla innych interesariuszy lub w innym czasie) dałaby w sumie niższe efekty niż realizacja tych samych projektów na tym samym 
obszarze, w tym samym czasie i dla tych samych interesariuszy?
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8. Jakie efekty przyniosła realizacja inwestycji w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu (ocena efektów pośrednich)?  
Czy dzięki projektom wzrosły możliwości wykorzystywania istniejącej infrastruktury?

9. Jak ocenić można wagę analizowanych inwestycji dla osiągnięcia celu, jakim jest transportowa komplementarność 
międzygałęziowa (czy inwestycja miała znaczenie kluczowe, pomocnicze)?

10. Czy i  jakie działania zostały wdrożone, mające na celu zwiększenie transportowej komplementarności międzygałęziowej?  
Czy projekt łącznie z  innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników (np. wspólny bilet 
komunikacji)?

Metodologia
Ocena komplementarności opierała się głównie na  eksperckiej analizie danych zastanych, w  tym przede wszystkim 

dokumentacji projektowej: wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności. 
Jako metody uzupełniające zastosowano:

 Webresearch – poszukiwanie informacji w internecie, np. dodatkowych informacji o inwestycjach i ich efektach (opisy działań 
informacyjno-promocyjnych, strony internetowe beneficjentów itp.), analiza rozkładów jazdy i rozwiązań typu wspólny bilet, 
analiza map/ lokalizacji inwestycji; 

 Wywiady telefoniczne i mailowe z przedstawicielami beneficjentów inwestycji. 

Definicja komplementarności
W niniejszym raporcie przyjęto definicję komplementarności zaproponowaną w uchwale nr 64 Komitetu Koordynacyjnego 

NSRO 2007-2013 z  dnia 22 marca 2012 r.: komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich 
dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.

W  momencie podejmowania decyzji o  finansowaniu projektów objętych oceną w  niniejszym raporcie, główne kierunki 
rozwoju transportu określał krajowy dokument strategiczny z  2005 r. – Polityka transportowa państwa na lata 2005-
2025. Głównym jego założeniem była zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego i  jego rozbudowa zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, co zamierzono osiągnąć m.in. poprzez integrację systemu transportowego – w układzie 
gałęziowym i terytorialnym (cel szczegółowy 3). Kwestia budowania zintegrowanego systemu transportowego jest również 
podnoszona w  kolejnym dokumencie strategicznym Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z  perspektywą do 2030 
roku) opracowanym w 2013 r. W obu dokumentach jako kluczowe stawia się kwestie integracji głównych gałęzi transportu 
(kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego śródlądowego). Dojrzałość takiego układu krajowej infrastruktury 
transportowej będzie wyrażała się w  istnieniu wysokiej jakości połączeń drogowych i  kolejowych, uzupełniających je dróg 
wodnych, regularnych połączeń lotniczych o dużej częstotliwości oraz zwiększeniu dostępności do portów morskich (zarówno 
od strony lądu, jak i morza), jak i lotniczych.

W  literaturze przedmiotu dotyczącej komplementarności projektów transportowych, bywa ona definiowana jako cecha, która 
objawia się współwystępowaniem dróg, szlaków komunikacyjnych na tym samym obszarze. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na fakt, czy badane projekty łączyły się bądź w inny sposób tworzyły spójną sieć transportową1. 

Komplementarność określa się poprzez jej następujące aspekty:
  komplementarność funkcjonalna – rozumiana jako położenie szlaku na tle podstawowych szlaków transportowych i ciążeń 

w wymiarze społecznym i gospodarczym,
  komplementarność geograficzna – rozumiana w wymiarze przestrzennym jako położenie lub odległość badanych odcinków 

transportowych w stosunku do siebie,

1 Raport końcowy Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komple-
mentarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie, 
wykonawca: Kantor doradcy w zarządzaniu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
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  komplementarność operacyjna – czyli powiązanie projektów z  uwzględnieniem kategorii transportu, gałęzi transportu, 
kategorii drogi, sprawdzenie czy dany projekt przyczynia się do skomunikowania ze szlakami wyższej kategorii bądź innymi 
gałęziami transportu.

Innymi słowy, identyfikacja komplementarnych projektów odbywa się poprzez określenie i skatalogowanie: 
  obszarów interwencji,
  obszarów tematycznych,
  kategorii beneficjentów,
  grup docelowych,
  terytoriów, na których prowadzona była interwencja. 

W ramach analiz komplementarności można wyróżnić następujące typy powiązań projektów:
Typ A  – uzupełnianie się projektów – projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, a  osiągnięcie efektów 

jednego projektu nie jest uzależnione od realizacji innego;
Typ B – niesymetryczne dopełnianie się projektów – jeden z projektów jest dopełnieniem drugiego (przedmiotowo lub 

przestrzennie), co oznacza, iż drugi projekt nie osiągnie efektów bez realizacji pierwszego;
Typ C – symetryczne dopełnianie się projektów – projekty wzajemnie się dopełniają (przedmiotowo lub przestrzennie), tzn. 

żaden z nich nie osiągnie zamierzonych efektów bez realizacji drugiego2.
Ocena komplementarności projektów zaliczonych do studium przypadku województwa pomorskiego dotyczy praktycznej 

realizacji – weryfikacji komplementarności projektów istotnych z  punktu widzenia realizacji celów polityki transportowej 
województwa pomorskiego, utworzenia tzw. „ścieżek komplementarności”.

Przy ocenie komplementarności analizowany jest również potencjał efektu synergii. 
Na potrzeby niniejszego raportu synergia definiowana jest jako współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż 

suma oddzielnych działań. Synergia może zatem dotyczyć zarówno zwiększenia efektywności, jak i zmniejszenia kosztów wskutek 
współdziałania. Synergia polega na wzajemnym wzmacnianiu, potęgowaniu się dwu lub więcej ściśle powiązanych elementów 
(czynników ekonomicznych, środków wytwórczych itp.) współdziałających w tym samym, bądź zbliżonym czasie i prowadzących do 
powstawania efektów łącznych (sprzężonych). O wystąpieniu efektu synergii możemy mówić więc wtedy, gdy efekty kilku działań, 
ze względu na występujące pomiędzy nimi powiązania, ulegają wzmocnieniu i są większe niż efekty tych działań rozpatrywane 
indywidualnie. 

Efekt występowania synergii może być warunkowy lub bezwarunkowy. Warunkowe wystąpienie efektu synergii występuje 
w  przypadku, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia tego efektu będzie zależało od spełnienia jakiegoś warunku, poza 
komplementarnymi projektami. Przykładowo, na równoległych, czyli w  pewnym sensie substytucyjnych wobec siebie: drodze 
krajowej oraz linii kolejowej planowane są modernizacje – warunkowy efekt synergii polegający na obniżeniu kosztów projektowania 
wystąpi, gdy w przypadku obydwu projektów studium wykonalności będzie opierało się na jednym modelu prognozowania ruchu 
uwzględniającym obydwa rodzaje środków transportu. 

Natomiast bezwarunkowe wystąpienie efektu synergii występuje w sytuacji, gdy realizacja obydwu projektów bez jakichkolwiek 
dodatkowych warunków (np. elementów zakresu rzeczowego) przyczyni się do wzmocnienia ich efektów.

2 Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 
do roku 2020, EGO 2013.
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Załącznik nr 2
Metodologia badania płynności ruchu dla całej sieci drogowej w Polsce pod kątem zmniejszenia liczby 
odcinków sieci stanowiących wąskie gardła transportowe wraz z informacją kartograficzną dotyczącą 
wskaźnika wąskich gardeł transportowych i natężenia ruchu na pełnej sieci zamiejskich dróg krajowych 
i wojewódzkich w 2005 i 2015 r. przy uwzględnieniu ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych

Analizy w niniejszym opracowaniu przeprowadzono w dwóch krokach: 
 Krok 1 – analiza danych ogólnych mająca na celu określenie generalnych trendów związanych z rozwojem sieci drogowej 

w latach 2005–2015 w Polsce z wyszczególnieniem dróg najbardziej obciążonych ruchem. 
  Krok 2 – analiza szczegółowa wąskich gardeł transportowych z określeniem ich lokalizacji i liczebności w latach 2005 i 2015. 

W analizach opierano się na następujących materiałach źródłowych oraz metodycznych: 
  Generalny Pomiar Ruchu 2005. Synteza wyników. Transprojekt Warszawa, Warszawa marzec 2006.
  Ruch Drogowy 2005. Transprojekt Warszawa, Warszawa, 2006.
  Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku. Transprojekt Warszawa, Warszawa 2006.
  Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa marzec 2016.
  Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich. GDDKiA, Warszawa maj 2016.
  Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995. 
  Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. GDDP, Warszawa 1992. 
  Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. GDDP, Warszawa 1992. 

Analiza danych ogólnych – zakres
Zakres przeprowadzonych analiz obejmował: 

  porównanie długości sieci dróg krajowych i wojewódzkich według stanu na rok 2005 i 2015; 
  porównanie wielkości średnich natężeń ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w roku 2005 i 2015 ze szczególnym 

uwzględnieniem odcinków najbardziej obciążonych; 
  spostrzeżenia i wnioski. 

Definicja wąskiego gardła transportowego
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 obejmuje 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.

Wskaźnik wąskich gardeł transportowych
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. 

Do wyznaczenia odcinków będących wąskim gardłem transportowym wykorzystano następujący wzór: 

WWGTi =
Qoi 

Qki

gdzie:
WWGTi  – wskaźnik wąskich gardeł transportowych na odcinku i, 
Qoi  – obliczeniowe natężenie ruchu określone na podstawie GPR 2010 i GPR 2015 [poj./h] na odcinku i, 
Qki  –  krytyczne natężenie ruchu przy założonym Poziomie Swobody Ruchu (PSR) [poj./h] na odcinku i w roku 2005 i 2015. 
Odcinki, dla których WWGT>1, będą stanowić wąskie gardła transportowe.
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Obliczeniowe natężenie ruchu
Obliczeniowe natężenie ruchu wyznaczono na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2005 i 2015 (GPR 

2005 i  GPR 2010). Pomiary te stanowią podstawowe źródło o  ruchu drogowym na sieci drogowej na poziomie krajowym 
w Polsce. Do obliczeń wykorzystano wzór: 

Qki = SDRR . fdr 
. fhsz 

. fnk

gdzie:
SDRR  – Średni Dobowy Ruch Roczny,
fdr  – współczynnik przeliczeniowy na dzień roboczy,
fhsz – udział godziny szczytu,
fnk – współczynnik nierównomierności kierunkowej ruchu.
Współczynnik przeliczeniowy SDRR na ruch dobowy w dni robocze (fdr) uzyskano na podstawie ciągłych pomiarów ruchu  

ze stacji stałych zarządzanych przez GDDKiA. Współczynnik ten wyniósł 1,12.
Udział godziny szczytu (fhsz) wyznaczono na podstawie danych z blisko 100 punktów pomiarowych: Stacji Ciągłych Pomiarów 

Ruchu (SCPR) zarządzanych przez GDDKiA oraz bramownic typu PEF (Permanent Enforcement Facility) systemu ETC ViaToll.  
Do obliczeń wykorzystano najnowsze publikowane przez GDDKiA dane za rok 2014. Współczynnik ten wyniósł 7,2%. Lokalizację 
punktów pomiarowych przedstawiono na Rycinie 1.

Współczynnik nierównomierności kierunkowej ruchu (fnk) przyjęto równy 1,22, co odpowiada rozkładowi ruchu w proporcjach 
55%/45%.

Krytyczne natężenie ruchu
Krytyczne natężenie ruchu Qki jest to największa liczba pojazdów, które mogą przejechać przez dany przekrój poprzeczny 

drogi w godzinie przy założonym Poziomie Swobody Ruchu (PSR). Poziom Swobody Ruchu jest jakościową miarą warunków 
ruchu uwzględniającą odczucia kierowców i  innych użytkowników dróg. Zakres zmienności warunków ruchu podzielony jest  
na 6 poziomów oznaczonych literami od A do F, przy czym PSR A odpowiada najlepszym, a PSR F najgorszym warunkom ruchu3: 
 PSR A – ruch swobodny, małe natężenie ruchu i duża swoboda wyboru prędkości i manewrowania. 
 PSR B – ruch równomierny, prędkość jazdy i swoboda manewrów ograniczone tylko w niewielkim stopniu. 
 PSR C – ruch równomierny, wybór prędkości wyraźnie ograniczony, a  manewry wymagają dużej uwagi ze względu  

na obecność innych pojazdów. 
 PSR D – ruch nierównomierny, wybór prędkości i manewrowanie są bardzo ograniczone, komfort jazdy niski, chwilowe 

wzrosty natężenia ruchu powodują zakłócenia ruchu. 
 PSR E – ruch nierównomierny, natężenie odpowiada przepustowości drogi. Prędkość ustabilizowana na stosunkowo niskim 

poziomie, manewrowanie odbywa się jedynie na zasadzie wymuszenia, niewielki wzrost natężenia lub chwilowe zatrzymania 
ruchu prowadzą do poważnych zakłóceń.

 PSR F – ruch wymuszony, takie warunki ruchu występują w przypadku, kiedy natężenie ruchu dojeżdżającego do danego 
przekroju przewyższa jego przepustowość. Mała prędkość, ruch wymuszony, zatrzymania ruchu na krótsze i dłuższe okresy. 
W skrajnych przypadkach prędkość i natężenie ruchu spada niemal do zera. 

Zalecane Poziomy Swobody Ruchu (PSR) dla poszczególnych typów dróg przedstawiają się następująco (w  nawiasie 
podano obowiązujące źródła zaleceń): 
 dla autostrad – zalecany jest nie niższy niż PSR C (zgodnie z Wytycznymi projektowania dróg I i II klasy technicznej)4; 
 dla dróg ekspresowych – zalecany jest nie niższy niż PSR D (zgodnie z Wytycznymi projektowania dróg I i II klasy technicznej);
 dla pozostałych dróg zamiejskich (krajowych i wojewódzkich): 
 – PSR D – drogi GP (zgodnie z Instrukcją obliczania przepustowości dróg zamiejskich), 
 – PSR E – drogi G i Z (zgodnie z Instrukcją obliczania przepustowości dróg zamiejskich). 

3 Źródło: Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. GDDP, Warszawa 1992. 
4 I klasa techniczna oznacza autostradę, II klasa – drogę ekspresową. 
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Ryc. 1. Lokalizacja Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu i bramownic PEF. Źródło: GDDKiA

Klasy techniczne dróg przyjęto jak poniżej: 
 dla dróg krajowych według Zarządzenia Nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2015 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych;
 dla dróg wojewódzkich według wykazów dróg sporządzonych przez poszczególne zarządy dróg wojewódzkich. 

Zatem, mając powyższe na uwadze, krytyczne natężenia ruchu zostaną obliczone przy następujących założeniach: 
 autostrady: Qki dla PSR C (wg Instrukcji obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej); 
 drogi ekspresowe: Qki dla PSR D (wg Instrukcji jak powyżej); 
 pozostałe drogi krajowe i drogi wojewódzkie: Qki dla PSR D i E, stosownie do klasy technicznej drogi (wg Instrukcji obliczania 

przepustowości dróg zamiejskich).

Należy podkreślić, że dla każdego odcinka drogi wartość Qki będzie różna ponieważ zależy ona m.in. od natężenia i struktury 
ruchu, które są specyficzne dla poszczególnych analizowanych odcinków. 

W analizach pominięto odcinki, na których był przeprowadzony pomiar ruchu w roku 2005 i/lub 2015, typowo miejskimi, 
wyposażonymi w  sygnalizację świetlną. W  tych przypadkach do obliczenia Poziomu Swobody Ruchu konieczne byłoby 
posiadanie informacji o programie sygnalizacji świetlnej w roku 2005 i 2015 wraz z ówczesną geometrią skrzyżowań, a także 
pomiary ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej. Takie informacje nie są publicznie dostępne. 
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Załącznik nr 3
Opis koncepcji badawczej oceny stopnia realizacji celu głównego i  celów szczegółowych VI–VIII Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013

Uszczegółowienie celów badawczych. Celami badania były: ocena spójności, komplementarności wewnętrznej 
i zewnętrznej inwestycji transportowych realizowanych w ramach VI–VIII osi priorytetowej PO IiŚ, w kontekście wyzwań budowy 
zintegrowanego systemu transportowego w postaci spójnej sieci dróg, linii kolejowych i lotnisk, w tym połączenia wzajemnego 
miast wojewódzkich oraz oszacowanie wpływu inwestycji transportowych PO IiŚ 2007-2013 na skrócenie czasu przejazdu 
między miastami wojewódzkimi uwzględniając transport drogowy i kolejowy. 

Realizacja pierwszego celu badania opierała się na ocenie spójności i komplementarności wewnętrznej i  zewnętrznej 
inwestycji transportowych będących projektami PO IiŚ 2007-2013, w tym w szczególności:

1. spójności i komplementarności wewnętrznej wewnątrzgałęziowej; spójność była rozumiana jako spójność wewnętrzna 
badanego obszaru, tj. kraju, makroregionu lub województwa w kontekście relacji między obszarami centralnymi (np. heksagon, 
aglomeracje, miasta wojewódzkie), a obszarami peryferyjnymi; komplementarność między projektami PO IiŚ realizowanych 
w  ramach jednej gałęzi transportu, np. między projektami drogowymi lub kolejowymi w  postaci analizy równoległej dla 
projektów realizowanych dla zwartego obszaru badawczego np. poszczególnych województw lub Makroregionu Polski 
Wschodniej (cel szczegółowy nr 1);

2. spójności i  komplementarności wewnętrznej międzygałęziowej; spójność była rozumiana jako spójność wewnętrzna 
badanego obszaru, tj. kraju, makroregionu lub województwa w  kontekście relacji między obszarami centralnymi (np. 
heksagon, aglomeracje, miasta wojewódzkie), a  obszarami peryferyjnymi; komplementarność między projektami PO  IiŚ 
realizowanych w ramach różnych gałęzi transportu, np. między projektami drogowymi, kolejowymi oraz w portach lotniczych 
PO IiŚ realizowanymi w ramach korytarzy transportowych między stolicami województw ze szczególnym uwzględnieniem 
korytarzy zlokalizowanych w ramach Polski Wschodniej (cel szczegółowy nr 2);

3. spójności i komplementarności zewnętrznej w odniesieniu do projektów równolegle realizowanych; spójność była rozumiana 
jako spójność wewnętrzna badanego obszaru, tj. kraju, makroregionu lub województwa w kontekście relacji między obszarami 
centralnymi (np. heksagon, aglomeracje, miasta wojewódzkie), a obszarami peryferyjnymi; komplementarność między projektami 
PO  IiŚ a  innymi realizowanymi równolegle projektami z  innych źródeł finansowania; w  ujęciu korytarza transportowego lub 
zwartego obszaru badawczego np. poszczególnych województw lub Makroregionu Polski Wschodniej (cel szczegółowy nr 3),

4. spójności i  komplementarności zewnętrznej w  odniesieniu do projektów zrealizowanych we wcześniejszym okresie; 
spójność była rozumiana jako spójność wewnętrzna badanego obszaru, tj. kraju, Makroregionu lub województwa w kontekście 
relacji między obszarami centralnymi (np. heksagon, aglomeracje, miasta wojewódzkie), a  obszarami peryferyjnymi; 
komplementarność między projektami PO  IiŚ a  innymi realizowanymi w  okresie programowania 2004-2006, w  tym 
z innych źródeł finansowania); w ujęciu korytarza transportowego lub zwartego obszaru badawczego np. poszczególnych 
województw lub Makroregionu Polski Wschodniej (cel szczegółowy nr 4);

5. spójności i  komplementarności zewnętrznej w  odniesieniu do projektów planowanych do realizacji w  późniejszym 
okresie; spójność była rozumiana jako spójność wewnętrzna badanego obszaru, tj. kraju, makroregionu lub województwa 
w  kontekście relacji między obszarami centralnymi (np. heksagon, aglomeracje, miasta wojewódzkie), a  obszarami 
peryferyjnymi; komplementarność między projektami PO  IiŚ a  innymi realizowanymi w  okresie programowania 2014-
2020, w  tym z  innych źródeł finansowania; w  ujęciu korytarza transportowego lub zwartego obszaru badawczego  
np. poszczególnych województw lub makroregionu Polski Wschodniej (cel szczegółowy nr 5).



9

Załącznik 3

Poszczególne cele szczegółowe zostały zrealizowane na istniejącej w  IGiPZ PAN pełnej bazie danych o  inwestycjach 
transportowych realizowanych w  latach 2004–2023 (ponad 1000 inwestycji) w  podziale na różne źródła finansowania 
(w tym dla badanego okresu, tj. dla lat 2007–2013), z wykorzystaniem oprogramowania GIS, a także w wyniku doświadczenia 
zespołu badawczego w wykonywaniu badań ewaluacyjnych (w tym aktualnie trwających analiz). Powyższa baza została przez 
Wykonawcę odpowiednio uzupełniona i dostosowana do Wymogów Zamawiającego na podstawie informacji jakie Wykonawca 
otrzymał od CUPT w zakresie inwestycji realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013. 

Drugi cel badania uszczegółowiony wyglądał następująco. Badanie opierało się na oszacowaniu wpływu inwestycji 
transportowych PO  IiŚ 2007-2013 na skrócenie czasu przejazdu między miastami wojewódzkimi uwzględniając transport 
osobowy/pasażerski drogowy i kolejowy. W tym celu zostały zrealizowane następujące cele szczegółowe:

6. określenie czasu podróży samochodem osobowym (motoryzacja indywidualna) dla pełnej macierzy stolic województw 
(18x18; w tym Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w województwie lubuskim oraz Bydgoszcz i Toruń w województwie kujawsko-
pomorskim) na początku i na końcu okresu badania wraz ze zmianami (procentowymi i bezwzględnymi – w minutach) (cel 
szczegółowy nr 6); cel szczegółowy został zrealizowany z wykorzystaniem autorskiego modelu prędkości ruchu dostępnego 
w IGiPZ PAN pozwalającego na określenie czasu podróży w oparciu o trzy zmienne warunkujące prędkość na sieci drogowej 
(podział sieci na 15 kategorii dróg); zmiana czasów podróży samochodem osobowym została określona z wykorzystaniem 
autorskiego Wskaźnika Skrócenia Czasu Podróży Samochodem Osobowym (WSCPSO) mówiącego 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 w ramach okresu programowania 2007-2013; 

7. określenie czasu podróży pociągiem pasażerskim (prędkości techniczne) dla pełnej macierzy stolic województw (18x18; 
w  tym Gorzów Wlkp. i  Zielona Góra w  województwie lubuskim oraz Bydgoszcz i  Toruń w  województwie kujawsko-
pomorskim) na początku i na końcu okresu badania wraz ze zmianami (procentowymi i bezwzględnymi – w minutach) (cel 
szczegółowy nr 7); cel szczegółowy został zrealizowany z wykorzystaniem bazy prędkości technicznych na sieci kolejowej 
dostępnej w  IGiPZ PAN pozwalającej na określenie czasu podróży w oparciu o prędkości techniczne w  ruchu pociągów 
pasażerskich; zmiana czasów podróży pociągiem pasażerskim zostanie określona z wykorzystaniem autorskiego Wskaźnika 
Skrócenia Czasu Podróży Pociągiem Pasażerskim (WSCPPP) mówiącego o 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 – obniżenia prędkości) w ramach okresu programowania 2007-2013;

8. określenie poprawy dojazdu do 15 portów lotniczych z wykorzystaniem analizy izochronowej (cel szczegółowy nr 8); analiza 
izochronowa dojazdu została wykonana z  wykorzystaniem oprogramowania GIS w  celu ukazania na odpowiedniej mapie 
zmiany zasięgu rynkowego (dojazd w ramach izochrony 60- i 90-minutowej do portu lotniczego) dla 15 portów lotniczych; 
zostały obliczone zmiany tzw. dostępności kumulatywnej mówiącej o  liczbie ludności zamieszkałej w  izochronie dojazdu  
do dowolnego portu lotniczego.

Opis wszystkich metod i technik analizy danych i dopasowanie ich do zagadnień badawczych
Minimum metodyczne dotyczy przede wszystkim wykorzystania odpowiednich metod i  technik w  celu realizacji celów 

szczegółowych 1–8 badania:

1. Metoda kartograficzna, tj. m.in. obrazowanie przebiegu i lokalizacji inwestycji względem siebie, jak i otoczenia społeczno-
gospodarczego (miasta, ważne obiekty, zagospodarowanie terenu itp.); w analizach przestrzennych zostało wykorzystane 
oprogramowanie GIS; wizualizacja kartograficzna projektów PO IiŚ została wykonana na podkładzie sieci zamiejskich dróg 
krajowych i wojewódzkich (uzupełniona o najważniejsze połączenia dróg powiatowych i gminnych), a także na całościowej 
sieci kolejowej dla Polski; analiza kartograficzna zjawisk z  wykorzystaniem oprogramowania GIS (Systemy Informacji 
Geograficznej, tj. systemy służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, 
mające na celu wspomaganie procesu decyzyjnego i  złożone z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego 
oraz odpowiedniego oprogramowania) (w zespole Wykonawcy są kartografowie biegli w wykorzystaniu oprogramowania 
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GIS typu MapInfo lub ArcGIS, które to programy były wykorzystywane w ramach badania); metoda kartograficzna została 
wykorzystana w każdym z ośmiu wyróżnionych celów szczegółowych badania (nr 1–8); jednym z rezultatów projektu był 
zestaw kilkudziesięciu map mających na celu wizualizację wyników projektu.

2. Metoda sygnaturowa. Wykorzystanie metody sygnaturowej dla lokalizacji inwestycji PO  IiŚ na sieci drogowej 
i  kolejowej. Metoda ta pozwoliła na precyzyjne określenie lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wykonawca posiadał 
dokładne bazy danych dotyczące geolokalizacji inwestycji, w tym inwestycji realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013, 
włącznie z pikietażem początkowym i końcowym, co pozwoliło na wykreślenie inwestycji na mapie; pełna baza inwestycji 
w podziale na źródła finansowania pozwoliła na wybór dowolnego koloru oraz szerokości sygnatury w celu ukazania np. 
inwestycji PO IiŚ na tle innych inwestycji, względnie inwestycji PO IiŚ 2007-2013 względem inwestycji PO IiŚ 2014-2020 
itd. Zastosowanie metody sygnaturowej służyło realizacji wszystkich celów szczegółowych badania nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 
(sygnatura liniowa – inwestycje na sieci drogowej i kolejowej) oraz cel szczegółowy badania nr 8 (sygnatura punktowa – 
porty lotnicze). Precyzyjna lokalizacja inwestycji w  ujęciu kartograficznym była warunkiem prawidłowej oceny spójności 
i komplementarności. Było to możliwe ponieważ bazy podkładowe (znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy) zawierały 
także pozostałą sieć transportową, co było niezbędne przy tego typu analizach. 

3. Kartodiagram wstęgowy. Zmiany czasów podróży dla macierzy 18x18 stolic województw z wykorzystaniem podstawowej 
techniki badawczej jaką jest tzw. wskaźnik skrócenia czasu podróży (WSCP) zostały zobrazowane na mapie w  postaci 
dodatkowej techniki obrazowania wyników jaką jest kartodiagram wstęgowy. Zastosowanie kartodiagramu wstęgowego 
służyło realizacji celów szczegółowych badania nr 6 oraz 7 przy zobrazowaniu zmian wskaźnika WSCP dla pełnej macierzy 
skrócenia czasów podróży między stolicami województw w okresie 2007–2015 w transporcie indywidualnym (samochód 
osobowy) oraz pasażerskim transporcie kolejowym.

Ryc. 2. Przykład zastosowania kartodiagramu wstęgowego dla macierzy 18x18 stolic województw (czwarta dodatkowa 
technika analizy danych/ metoda badawcza)

4. Metoda izochronowa. Zmiany obszarów rynkowych lotnisk z wykorzystaniem izochrony dojazdu do portów lotniczych. 
Metoda ta była niezbędna dla realizacji celu szczegółowego nr 8. Z wykorzystaniem tej metody została określona zmiana 
zasięgu rynkowego izochrony 60-minutowej i 90-minutowej od portów lotniczych w okresie programowania 2007-2013 
w wyniku inwestycji infrastrukturalnych w transporcie drogowym.
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Załącznik 3

Ryc. 3. Przykład zastosowania metody izochronowej dla stolic województw (analogiczna metoda zostanie zastosowana  
dla obszarów rynkowych 15 portów lotniczych) (piąta dodatkowa technika analizy danych/ metoda badawcza)

5. Metoda opisowa, tj. analiza efektów realizacji PO IiŚ pod kątem ich spójności i komplementarności; Wykonawca dysponował 
bogatą bazą statystyczną dotyczącą wszystkich inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w ramach PO IiŚ (oraz 
z innych źródeł finansowania) w latach 2004-2020 (inwestycje zrealizowane oraz planowane); dla celów szczegółowych 
nr 1 i  2 metoda opisowa dotyczyła wszystkich inwestycji drogowych i  kolejowych realizowanych w  ramach PO  IiŚ 
w okresie programowania 2007-2013; dla celu szczegółowego nr 3 opis dotyczył analogicznej bazy, ale z uwzględnieniem 
również pozostałych źródeł finansowania inwestycji; dla celu szczegółowego nr 4 – również z uwzględnieniem inwestycji 
realizowanych w okresie programowania 2004-2006; dla celu szczegółowego nr 5 – również z uwzględnieniem inwestycji 
realizowanych w  okresie programowania 2014-2020; dla celu szczegółowego nr 8 – ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji drogowych poprawiających dojazd do portów lotniczych.

6. Metody analizy logicznej, tj. ewaluacja programu PO  IiŚ i poszczególnych inwestycji z perspektywy ich zasadności oraz 
poprawności konstrukcji interwencji i  osiągnięcia celów); niezbędna była w  tym przypadku szeroka wiedza ekspercka 
Wykonawcy dotycząca rozwoju infrastruktury transportu w kontekście jej spójności i komplementarności, ujęcie zasadności 
oraz poprawności konstrukcji interwencji i osiągnięcia celów było związane z ujęciem wewnątrzgałęziowym (cel szczegółowy 
nr 1), międzygałęziowym (cel szczegółowy nr 2), w odniesieniu do projektów równolegle realizowanych z  innych źródeł 
finansowania (cel szczegółowy nr 3), w odniesieniu do projektów zrealizowanych we wcześniejszym okresie, tj. w ramach 
okresu programowania 2004-2006 (cel szczegółowy nr 4), oraz w  odniesieniu do projektów planowanych do realizacji 
w późniejszym okresie, tj. w ramach okresu programowania 2014-2020 (cel szczegółowy nr 5).
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7. Metody symulacji komputerowej, tj. m.in. wykorzystywany w badaniu najkrótszych ścieżek przejazdu algorytm Dijkstry, 
który służy do znajdowania najkrótszej ścieżki z pojedynczego źródła w grafie o nieujemnych wagach krawędzi; metody 
symulacji komputerowej były niezbędne dla obliczania najkrótszych ścieżek podróży i  określenia czasów podróży 
samochodem osobowym i pociągiem pasażerskim (cel szczegółowy nr 6 i 7), a także w celu obliczenia izochrony dojazdu  
do portów lotniczych (cel szczegółowy nr 8).

8. Metoda wskaźnikowa (Wskaźnik Skrócenia Czasu Podróży Samochodem Osobowym – WSCPSO); określenie czasu 
podróży samochodem osobowym (motoryzacja indywidualna) dla pełnej macierzy stolic województw (cel szczegółowy 
nr 6), cel szczegółowy został zrealizowany z wykorzystaniem autorskiego modelu prędkości ruchu dostępnego w IGiPZ 
PAN pozwalającego na określenie czasu podróży w  oparciu o  trzy zmienne warunkujące prędkość na sieci drogowej 
(podział sieci na 15 kategorii dróg) w postaci: ludności w buforze odcinka, obszaru zabudowanego oraz spadków terenu; 
będąca w  posiadaniu Wykonawcy sieć drogowa pozwoliła na określenie czasów podróży między dowolną parą gmin 
w Polsce dla dowolnego roku w okresie 1995-2023 (dla okresu 2016-2023 są to odpowiednie prognozy); zmiana czasów 
podróży samochodem osobowym zostały określone z wykorzystaniem autorskiego Wskaźnika Skrócenia Czasu Podróży 
Samochodem Osobowym (WSCPSO) mówiącego 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 w ramach okresu programowania 2007-2013. Wskaźnik WSCP został opisany wzorem:

WSCPSOij =
– (t2015.12.31 – t2006.12.31)

t2006.12.31

gdzie:
WSCPSOij – wskaźnik skrócenia czasu podróży samochodem osobowym między stolicami województw i oraz j, 
t2015.12.31 – czas przejazdu samochodem osobowym pod koniec 2015 r. (koniec okresu programowania), 
t2006.12.31 – czas przejazdu samochodem osobowym pod koniec 2006 r. (początek okresu programowania).

Metoda wskaźnikowa (Wskaźnik Skrócenia Czasu Podróży Pociągiem Pasażerskim – WSCPPP); określenie czasu 
podróży pociągiem pasażerskim (prędkości techniczne) dla pełnej macierzy stolic województw (cel szczegółowy nr 7), 
cel szczegółowy został zrealizowany z  wykorzystaniem bazy prędkości technicznych na sieci kolejowej dostępnej w  IGiPZ 
PAN pozwalającej na określenie czasu podróży w  oparciu o  prędkości techniczne w  ruchu pociągów pasażerskich; będąca 
w  posiadaniu Wykonawcy sieć kolejowa pozwoliła na określenie czasów podróży między dowolną parą gmin w  Polsce dla 
dowolnego roku w okresie 2004–2023 (dla okresu 2016–2023 są to odpowiednie prognozy); zmiana czasów podróży pociągiem 
pasażerskim została określona z wykorzystaniem autorskiego Wskaźnika Skrócenia Czasu Podróży Pociągiem Pasażerskim 
(WSCPPP) – mówiącego o 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 – 
obniżenia prędkości) w ramach okresu programowania 2007-2013; wskaźnik WSCP został opisany wzorem:

WSCPPPij =
– (t2015.12.31 – t2006.12.31)

t2006.12.31

gdzie:
WSCPPPij – wskaźnik skrócenia czasu podróży pociągiem pasażerskim między stolicami województw i oraz j, 
t2015.12.31 – czas przejazdu pociągiem pasażerskim na podstawie prędkości technicznych pod koniec 2015 r. (koniec okresu 

programowania), 
t2006.12.31 – czas przejazdu pociągiem pasażerskim na podstawie prędkości technicznych pod koniec 2006 r. (początek okresu 

programowania).
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Załącznik 3

Tab. 1. Metodologia badawcza proponowana w  projekcie – cele szczegółowe, podstawowe pytania badawcze, metody 
badawcze podstawowe oraz metody badawcze dodatkowe

Cel badania Podstawowe pytania badawcze Metody badawcze – podstawowe oraz 
dodatkowe

Cel szczegółowy nr 1. Ocena 
spójności i komplementarno-
ści wewnętrznej wewnątrz-
gałęziowej

Jaka jest spójność i komplementarność między 
projektami PO  IiŚ realizowanych w  ramach 
jednej gałęzi transportu?

1. Metoda kartograficzna
2. Metoda opisowa
3. Metody analizy logicznej
4. Metoda sygnaturowa

Cel szczegółowy nr 2. Ocena 
spójności i komplementarno-
ści wewnętrznej międzyga-
łęziowej

Jaka jest spójność i komplementarność między 
projektami PO  IiŚ realizowanych w  ramach 
różnych gałęzi transportu?

1. Metoda kartograficzna
2. Metoda opisowa
3. Metody analizy logicznej 
4. Metoda sygnaturowa
5. Analiza porównawcza efektów rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej
Cel szczegółowy nr 3. Ocena 
spójności i komplementarno-
ści zewnętrznej w  odniesie-
niu do projektów równolegle 
realizowanych 

Jaka jest spójność i komplementarność między 
projektami PO  IiŚ a  innymi realizowanymi 
równolegle projektami z  innych źródeł 
finansowania?

1. Metoda kartograficzna
2. Metoda opisowa
3. Metody analizy logicznej 
4. Metoda sygnaturowa
5. Analiza porównawcza efektów rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej
Cel szczegółowy nr 4. Ocena 
spójności i komplementarno-
ści zewnętrznej w odniesieniu 
do projektów zrealizowanych 
we wcześniejszym okresie

Jaka jest spójność i komplementarność między 
projektami PO  IiŚ a  innymi realizowanymi 
w okresie programowania 2004-2006, w tym 
z innych źródeł finansowania?

1. Metoda kartograficzna
2. Metoda opisowa
3. Metody analizy logicznej 
4. Metoda sygnaturowa
5. Analiza porównawcza efektów rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej
Cel szczegółowy nr 5. Ocena 
spójności i komplementarno-
ści zewnętrznej w  odniesie-
niu do projektów planowa-
nych do realizacji w później-
szym okresie

Jaka jest spójność i komplementarność między 
projektami PO  IiŚ a  innymi realizowanymi 
w okresie programowania 2014-2020, w tym 
z innych źródeł finansowania?

1. Metoda kartograficzna
2. Metoda opisowa
3. Metody analizy logicznej 
4. Metoda sygnaturowa
5. Analiza porównawcza efektów rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej
Cel szczegółowy nr 6. Okre-
ślenie czasu podróży samo-
chodem osobowym (moto-
ryzacja indywidualna) dla 
pełnej macierzy stolic woje-
wództw

Jaka jest procentowa redukcja czasu przejazdu 
samochodem osobowym w  dowolnej relacji 
między parą stolic powiatów w  wyniku 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych na sieci 
dróg krajowych i  wojewódzkich w  ramach 
okresu programowania 2007-2013?

1. Metody symulacji komputerowej – algorytm 
Dijkstra

2. Metoda wskaźnikowa (Wskaźnik Skrócenia Czasu 
Podróży Samochodem Osobowym – WSCPSO)

3. Metoda opisowa
4. Metoda kartograficzna
5. Metoda kartodiagramu wstęgowego

Cel szczegółowy nr 7. Okre-
ślenie czasu podróży pocią-
giem pasażerskim (prędkości 
techniczne) dla pełnej macie-
rzy stolic województw

Jaka jest procentowa redukcja 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 – obniżenia prędkości) w ramach okresu 
programowania 2007-2013?

1. Metody symulacji komputerowej – algorytm 
Dijkstra

2. Metoda wskaźnikowa (Wskaźnik Skrócenia Czasu 
Podróży Pociągiem Pasażerskim – WSCPPP)

3. Metoda opisowa
4. Metoda kartograficzna
5. Metoda kartodiagramu wstęgowego
6. Analiza porównawcza efektów rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej
Cel szczegółowy nr 8. Okre-
ślenie poprawy dojazdu do 
15 portów lotniczych

Jaka jest poprawa dojazdu do 15 portów 
lotniczych oraz zmian dostępności portów 
lotniczych?

1. Metoda opisowa
2. Metody symulacji komputerowej – algorytm 

Dijkstra 
3. Metoda kartograficzna
4. Metoda izochronowa
5. Metoda sygnaturowa
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Załącznik nr 4
Analizy czasów przejazdu na potrzeby oceny płynności ruchu dla całej sieci drogowej w Polsce pod 
kątem zmniejszenia liczby odcinków sieci stanowiących wąskie gardła transportowe

Tab. 2. Czasy przejazdu w roku 2005 [minuty]. Źródło: AECOM Sp. z o.o.
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Bydgoszcz 210
Toruń 240 50
Lublin 320 270 300
Gorzów Wlkp. 190 210 190 370
Zielona Góra 130 210 180 360 60
Łódź 120 90 120 210 190 180
Kraków 150 310 340 220 320 260 220
Warszawa 200 140 170 150 240 230 80 220
Opole 60 240 270 330 230 180 150 110 220
Rzeszów 230 350 380 150 390 340 270 80 240 190
Białystok 350 290 330 240 390 390 240 380 160 380 390
Gdańsk 280 90 110 340 290 280 170 380 210 310 420 320
Katowice 100 270 300 270 270 220 180 50 220 70 130 380 340
Kielce 220 220 250 150 320 310 130 110 130 190 140 280 290 140
Olsztyn 340 150 170 300 350 340 220 380 160 360 400 200 120 380 280
Poznań 150 130 110 290 80 80 110 290 160 210 370 320 210 250 240 270
Szczecin 240 260 220 420 60 110 240 370 290 280 440 440 290 320 370 380 130
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Załącznik 4

Tab. 3. Czasy przejazdu w roku 2015 [minuty]. Źródło: AECOM Sp. z o.o.
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Bydgoszcz 250                                
Toruń 240 50                              
Lublin 370 310 360                            
Gorzów Wlkp. 220 240 200 480                          
Zielona Góra 130 220 200 450 100                        
Łódź 200 150 190 230 250 230                      
Kraków 140 330 370 230 340 250 180                    
Warszawa 290 160 210 150 350 320 110 240                  
Opole 60 280 280 330 270 170 170 100 240                
Rzeszów 280 400 440 150 490 390 250 150 250 250              
Białystok 450 290 330 230 500 470 280 400 170 410 370            
Gdańsk 400 160 160 440 300 360 310 490 290 440 530 340          
Katowice 100 300 330 270 300 210 150 50 220 60 190 390 460        
Kielce 220 270 300 150 370 340 120 100 150 190 140 310 430 130      
Olsztyn 390 140 170 320 370 360 240 410 170 410 420 200 150 380 320    
Poznań 160 140 120 380 110 90 150 290 250 210 400 390 280 250 270 280  
Szczecin 320 260 220 560 100 200 340 440 420 360 580 550 290 400 450 390 200
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Tab. 4. Czasy przejazdu w roku 2015 i 2005 – różnica [minuty]. Źródło: AECOM Sp. z o.o.
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Bydgoszcz -40                              
Toruń 0 0                            
Lublin -50 -40 -60                          
Gorzów Wlkp. -30 -30 -10 -110                        
Zielona Góra 0 -10 -20 -90 -40                      
Łódź -80 -60 -70 -20 -60 -50                    
Kraków 10 -20 -30 -10 -20 10 40                  
Warszawa -90 -20 -40 0 -110 -90 -30 -20                
Opole 0 -40 -10 0 -40 10 -20 10 -20              
Rzeszów -50 -50 -60 0 -100 -50 20 -70 -10 -60            
Białystok -100 0 0 10 -110 -80 -40 -20 -10 -30 20          
Gdańsk -120 -70 -50 -100 -10 -80 -140 -110 -80 -130 -110 -20        
Katowice 0 -30 -30 0 -30 10 30 0 0 10 -60 -10 -120      
Kielce 0 -50 -50 0 -50 -30 10 10 -20 0 0 -30 -140 10    
Olsztyn -50 10 0 -20 -20 -20 -20 -30 -10 -50 -20 0 -30 0 -40  
Poznań -10 -10 -10 -90 -30 -10 -40 0 -90 0 -30 -70 -70 0 -30 -10
Szczecin -80 0 0 -140 -40 -90 -100 -70 -130 -80 -140 -110 0 -80 -80 -10 -70
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Załącznik 4

Tab. 5. Czasy przejazdu w roku 2005 i 2015 – różnica [%]. Źródło: AECOM Sp. z o.o.
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Bydgoszcz -16%                                
Toruń 0% 0%                              
Lublin -14% -13% -17%                            
Gorzów Wlkp. -14% -13% -5% -23%                          
Zielona Góra 0% -5% -10% -20% -40%                        
Łódź -40% -40% -37% -9% -24% -22%                      
Kraków 7% -6% -8% -4% -6% 4% 22%                    
Warszawa -31% -13% -19% 0% -31% -28% -27% -8%                  
Opole 0% -14% -4% 0% -15% 6% -12% 10% -8%                
Rzeszów -18% -13% -14% 0% -20% -13% 8% -47% -4% -24%              
Białystok -22% 0% 0% 4% -22% -17% -14% -5% -6% -7% 5%            
Gdańsk -30% -44% -31% -23% -3% -22% -45% -22% -28% -30% -21% -6%          
Katowice 0% -10% -9% 0% -10% 5% 20% 0% 0% 17% -32% -3% -26%        
Kielce 0% -19% -17% 0% -14% -9% 8% 10% -13% 0% 0% -10% -33% 8%      
Olsztyn -13% 7% 0% -6% -5% -6% -8% -7% -6% -12% -5% 0% -20% 0% -13%    
Poznań -6% -7% -8% -24% -27% -11% -27% 0% -36% 0% -8% -18% -25% 0% -11% -4%  
Szczecin -25% 0% 0% -25% -40% -45% -29% -16% -31% -22% -24% -20% 0% -20% -18% -3% -35%
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Załącznik nr 5
Analizy i mapy wykonane na potrzeby badania komplementarności projektów transportowych  
– źródło IGiPZ PAN

Ryc. 4. Komplementarność projektów drogowych i kolejowych PO IiŚ 2007-2013 na obszarze całego kraju
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Załącznik 5

Ryc. 5. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami drogowymi realizowanymi 
i planowanymi w okresie 2004–2014 na obszarze całego kraju
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Ryc. 6. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami kolejowymi realizowanymi 
i planowanymi w okresie 2004–2014 na obszarze całego kraju
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Załącznik 5

Ryc. 7. Komplementarność projektów drogowych i  kolejowych PO IiŚ 2007-2013 na obszarze Makroregionu Polski 
Wschodniej
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Ryc. 8. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i  planowanymi 
w okresie 2004–2014 w Makroregionie Polski Wschodniej
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Ryc. 9. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i  planowanymi 
w okresie 2004–2014 w Makroregionie Polski Wschodniej
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Tab. 6. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie dolnośląskim 

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 13 098 5
SDR 2005 (poj./24h) 8927 6
Wzrost ruchu (2005-2015) (%) 46,7 2
Dostępność drogowa (2007.01.01) 24,6 7
Dostępność drogowa (2015.12.31) 28,9 7
Wzrost dostępności drogowej (2007-2015) (%) 17,6 9
Dostępność kolejowa (2007.01.01) 20,9 8
Dostępność kolejowa (2015.12.31) 25,9 8
Wzrost dostępności kolejowej (2007-2015) (%) 24,1 8

Tab. 7. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie dolnośląskim

ID Tytuł projektu
Data 

zakończenia 
realizacji

Wartość 
ogółem  
(mln zł)

D78 Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8 2013-12-31 3898,2
D108 Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców 2013-06-30 1115,1
D101 Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko 2015-12-31 1114,5
D6 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – Etap I 2012-06-30 265,6
D20 Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu 2010-11-30 88,3
D21 Przebudowa ulicy Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – Etap II 2016-02-29 87,0
D44 Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu 2012-03-31 19,6

Tab. 8. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie dolnośląskim

ID Tytuł projektu
Data 

zakończenia 
realizacji

Wartość 
ogółem  
(mln zł)

KF23 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II – odcinek 
Wrocław – granica województwa dolnośląskiego

2016-12-31 1052,6

KF39 Modernizacja linii kolejowej E30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS 
i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna

2016-12-31 133,3

KF41 Modernizacja linii kolejowej E30, Etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/
GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole

2018-09-30 132,2

KF11 Modernizacja linii kolejowej E30, Etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa 
mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja

2016-12-31 23,3

KF10 Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku 
Węgliniec – Zgorzelec

2016-09-30 1,9

KF2 Modernizacja linii kolejowej E30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS 
i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinu Legnica–Węgliniec–Bielawa Dolna–PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2012-12-31 0,1
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Ryc. 10. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie dolnośląskim
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Ryc. 11. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004-2014 w województwie dolnośląskim
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Tab. 9. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie kujawsko-pomorskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 10 531 8

SDR 2005 (poj./24h) 8154 8

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 29,2 11

Dostępność drogowa (2007.01.01) 22,3 9

Dostępność drogowa (2015.12.31) 28,0 9

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 25,7 5

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 21,6 7

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 28,2 7

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 30,6 4

Tab. 10. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim 

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D80 Budowa autostrady A1, odcinek Toruń –Stryków 2015-12-31 5714,1

D3 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 2014-09-30 629,6

D10 Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 
Włocławek

2015-12-15 199,2

D29 Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 
„Grudziądz” – odcinek 1

2013-09-30 63,0

D30 Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 
„Grudziądz” – odcinek 2

2015-06-30 56,1

D31 Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 
„Grudziądz” – odcinek 3

2015-12-31 54,6

D37 Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu – zadanie 2. Odcinek od Strugi 
Lubickiej do węzła Lubicz (A1)

2012-03-31 35,3

D48 Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 
Włocławek – Etap IV

2015-05-01 15,1

D54 Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz 
z przebudową ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna 
do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na 
Placu prof. A. Hoffmanna

2012-06-30 8,4

D58 Budowa skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową 
w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa

2012-10-31 5,7

D62 Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od przejazdu PKP do granic 
miasta

2013-10-31 4,4
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Tab. 11. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

K6 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław –Jabłonowo 
Pomorskie ( z wyłączeniem odcinka Toruń Główny –Toruń Wschodni)

2015-12-31 251,1

K7 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – 
Bydgoszcz

2015-12-31 204,4

Ryc. 12. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie kujawsko-pomorskim
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Ryc.13. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i  planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie kujawsko-pomorskim
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Tab. 12. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie lubelskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 8100 13

SDR 2005 (poj./24h) 5966 14

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 35,8 8

Dostępność drogowa (2007.01.01) 16,6 11

Dostępność drogowa (2015.12.31) 18,9 12

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 13,6 15

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 12,9 11

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 17,7 11

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 36,8 1

Tab. 13. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie lubelskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D98 Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski 2015-06-30 3363,7

D67 Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów, na 
odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km

2012-12-31 211,5

D76 Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – 
Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

2011-06-30 115,4

D40 Przebudowa ulic: Legionów (DK 17, 74), Al. Jana Pawła II (DK 17) 
i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu

2012-06-30 24,2

D57 Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna, 3-go Maja –  
ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie

2011-12-31 6,3

Tab. 14. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie lubelskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF52 Modernizacja linii kolejowej E20/ CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap II 2017-12-31 510,5

KF31 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii 
kolejowej E20/C-E20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

2016-12-31 409,8

KF33 Modernizacja Linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – 
Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
(dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

2017-03-31 67,3

KF53 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap III – 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2016-12-31 3,9

K51 Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap II  
– PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2010-12-31 1,0
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Ryc. 14. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie lubelskim
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Ryc. 15. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie lubelskim
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Tab. 15. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie lubuskim 

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 8840 12

SDR 2005 (poj./24h) 7331 10

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 20,6 15

Dostępność drogowa (2007.01.01) 14,5 13

Dostępność drogowa (2015.12.31) 18,1 13

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 24,3 6

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 11,2 14

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 13,5 14

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 20,2 10

Tab. 16. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie lubuskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D65 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp. 2011-12-31 2307,0

D87 Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. – Nowa Sól, na 
odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów

2014-12-31 2111,6

D38 Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 2014-12-31 35,0

Tab. 17. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie lubuskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF31 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii 
kolejowej E20/C-E20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

2016-12-31 409,8



34

BADANIE EX-POST WSPARCIA SEKTORA TRANSPORTU W PO IiŚ 2007-2013

Ryc. 16. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie lubuskim
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Ryc. 17. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie lubuskim
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Tab. 18. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie łódzkim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 13 415 3

SDR 2005 (poj./24h) 10 206 3

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 31,4 9

Dostępność drogowa (2007.01.01) 34,9 4

Dostępność drogowa (2015.12.31) 43,9 3

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 25,8 4

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 29,5 3

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 38,7 3

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 31,1 3

Tab.19. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie łódzkim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D80 Budowa autostrady A1, odcinek Toruń–Stryków 2015-12-31 5714,1

D103 Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1) 2015-12-31 5099,4

D95 Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków 
Trybunalski – Rawa Mazowiecka

2013-12-31 1928,1

D97 Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy 2014-12-31 1190,6

D96 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa 
Mazowiecka – Radziejowice

2014-06-30 840,8

D69 Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą 
Pabianic, odc.obwodnica Pabianic

2012-12-31 578,3

D7 Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do  
ul. Rzgowskiej, Etap II odc. Paradna–Pabianicka

2015-12-31 259,3

D56 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie 
Trybunalskim poprzez: a. budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, 
Wierzejska, Wyzwolenia; b. rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście

2014-06-30 6,7

Tab. 20. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie łódzkim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF29 Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap I, odcinek Łódź Widzew 
– Łódź Fabryczna

2016-12-31 1718,2

KF37 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, Lot A – odcinek Warszawa 
Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)

2017-09-30 1238,2

KF28 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego 
linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki–Częstochowa

2016-12-31 582,6

KF31 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej 
E20/C-E20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

2016-12-31 409,8

KF20 Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Łódź, Etap II, Lot C – pozostałe roboty, Faza I 2017-06-30 219,5

KF13 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2016-12-31 34,0

KF9 Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź 
Fabryczna do linii nr 15

2016-09-30 3,5
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Ryc. 18. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie łódzkim
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Ryc. 19. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie łódzkim
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Tab. 21. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie małopolskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 14 580 2

SDR 2005 (poj./24h) 10 636 2

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 37,1 6

Dostępność drogowa (2007.01.01) 36,6 3

Dostępność drogowa (2015.12.31) 43,1 4

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 17,8 8

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 28,8 4

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 30,8 5

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 7,1 16

Tab. 22. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie małopolskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D84 Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód 
wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza

2015-06-30 5295,5

D83 Budowa autostrady A4 odcinek Kraków – Tarnów, odcinek węzeł Szarów – węzeł 
„Krzyż”

2013-12-31 2832,3

D15 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 2014-02-28 126,9

D18 Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa)  
z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza  
– przełożenie DK28 Zator – Przemyśl

2015-10-31 98,5

D43 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)

2011-07-31 20,1

D111 Budowa kładki dla pieszych w km 692+200 drogi krajowej nr 7 w miejscowości 
Jawornik

2015-05-31 7,1

D60 Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73 2012-12-31 4,5

Tab. 23. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie małopolskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF27 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków–Rzeszów, Etap III – Faza I 2016-12-31 3440,9

KF24 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki – Balice

2016-12-31 311,9

K21 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 2015-12-31 191,6

KF15 Modernizacja linii kolejowej E 0, odcinek Zabrze–Katowice–Kraków, Etap IIa 2016-12-31 135,5

K16 Dokumentacja projektowa na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków 
Główny towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku 
Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów

2015-12-31 8,5

KF40 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2016-12-31 3,8

K1 Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków – 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2010-06-30 0,6
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Ryc. 20. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie małopolskim
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Załącznik 5

Ryc. 21. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie małopolskim
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Tab. 24. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie mazowieckim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 13 208 4
SDR 2005 (poj./24h) 9235 5
Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 43,0 3
Dostępność drogowa (2007.01.01) 43,6 2
Dostępność drogowa (2015.12.31) 55,1 2
Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 26,5 3
Dostępność kolejowa (2007.01.01) 42,9 2
Dostępność kolejowa (2015.12.31) 54,8 1
Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 27,9 5

Tab. 25. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie mazowieckim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość 
ogółem (mln zł)

D80 Budowa autostrady A1, odcinek Toruń–Stryków 2015-12-31 5714,1
D86 Budowa drogi S2 węzeł Konotopa–węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł 

Lotnisko–węzeł Marynarska S79
2014-06-30 4154,0

D93 Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska 2013-09-30 2728,2
D94 Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki  

(ul. Piłsudskiego)
2015-12-31 1918,6

D1 Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską 
oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”

2014-09-30 1255,3

D110 Budowa drogi S8 na odcinku Salomea–Wolica wraz z powiązaniami z DK nr 7 z wył. 
odc. miejskiego

2015-12-31 958,2

D96 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa 
Mazowiecka – Radziejowice

2014-06-30 840,8

D82 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego 2013-12-31 761,7
D74 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec–Białobrzegi 2010-12-31 549,6
D106 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 2013-12-31 267,8
D71 Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 2012-12-31 230,3
D9 Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa 2014-06-30 224,1
D75 Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, Etap II 2011-12-31 97,7
D27 Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, 

Budowa odcinka IV
2012-09-30 67,6

D32 Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9  
– ul. Żółkiewskiego w Radomiu

2015-12-31 52,2

D33 Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy 1905 
Roku, na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz 
z dwupoziomowym skrzyżowaniem z ulicą Młodzinowską

2011-08-31 44,4

D36 Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie 2012-12-31 38,0
D41 Przebudowa drogi krajowej nr 9 – ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda 

Matki Bożej Fatimskiej, do granic miasta
2014-09-30 21,6

D63 Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką nr 544 w Ostrołęce 
w celu poprawy bezpieczeństwa

2011-12-31 3,9
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Tab. 26. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie mazowieckim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF47 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Ciechanów

2016-10-31 1423,2

KF37 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, Lot A – odcinek 
Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)

2017-09-30 1238,2

KF36 Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok 
– granica z Litwą, Etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – 
Tłuszcz (Sadowne), Faza I

2016-08-31 1157,4

K44 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia 
– w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz 
zasilania układu trakcyjnego – Faza I

2016-12-31 658,4

KF52 Modernizacja linii kolejowej E20/ CE20 na odcinku Siedlce – Terespol,  
Etap II

2017-12-31 510,5

KF31 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii 
kolejowej E20/C-E20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

2016-12-31 409,8

K35 Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie  
(od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

2014-06-30 271,5

KF25 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom  
(LOT A, B, F) – Faza I

2016-12-31 222,8

KF33 Modernizacja Linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – 
Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
(dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

2017-03-31 67,3

K5 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2015-12-31 19,8

KF8 Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami 
pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

2016-12-31 11,1

K4 Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa 
Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2015-12-31 5,1

KF53 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap III – 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2016-12-31 3,9

K51 Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce – Terespol,  
Etap II – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2010-12-31 1,0

K3 Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok 
– granica z Litwą, Etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – 
Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2012-12-31 0,3
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Ryc. 22. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie mazowieckim
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Ryc. 23. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie mazowieckim
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Tab. 27. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie opolskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 9269 9

SDR 2005 (poj./24h) 6706 11

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 38,2 5

Dostępność drogowa (2007.01.01) 32,0 5

Dostępność drogowa (2015.12.31) 35,3 5

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 10,5 16

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 28,3 5

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 34,0 4

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 20,0 11

Tab. 28. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie opolskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF19 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork

2016-06-30 386,5

KF38 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – 
Fosowskie

2016-06-30 353,0

K32 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów

2015-12-31 253,4

KF12 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole 
Groszowice

2016-09-30 236,0

KF41 Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS 
i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole

2018-09-30 132,2



47

Załącznik 5

Ryc. 24. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie opolskim

Ryc. 25. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie opolskim
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Tab. 29. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie podkarpackim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 9226 10

SDR 2005 (poj./24h) 8077 9

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 14,2 16

Dostępność drogowa (2007.01.01) 16,6 12

Dostępność drogowa (2015.12.31) 22,0 11

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 32,9 1

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 11,9 12

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 15,0 13

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 26,1 6

Tab. 30. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie podkarpackim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D84 Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów 
Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód –  
w. Świlcza

2015-06-30 5295,5

DF85 Budowa autostrady A4 Rzeszów – Korczowa 2015-12-31 4754,8

D72 Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut  
km 527+456,00 – 613+767,30

2011-12-31 590,5

D104 Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna – Rzeszów 2014-03-31 259,6

D12 Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi 
krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz 
z dobudową drugiej jezdni

2015-12-31 150,7

D109 Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 
Przemyśl

2015-06-30 150,0

D23 Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszów 
z drogą ekspresową S19 i autostradą A4

2013-07-31 86,3

Tab. 31. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie podkarpackim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF27 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków–Rzeszów,  
Etap III – Faza I

2016-12-31 3440,9
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Ryc. 26. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie podkarpackim
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Ryc. 27. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004-2014 w województwie podkarpackim
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Tab. 32. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie podlaskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 7082 15

SDR 2005 (poj./24h) 5492 15

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 29,0 12

Dostępność drogowa (2007.01.01) 11,3 15

Dostępność drogowa (2015.12.31) 13,2 15

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 16,9 11

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 9,6 16

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 10,6 16

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 10,7 15

Tab. 33. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie podlaskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D100 Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi 
ekspresowej na odcinku Jeżewo–Białystok

2014-12-31 976,7

D79 Budowa obwodnicy Augustowa 2015-12-31 798,0

D99 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8 2013-09-30 401,1

Tab. 34. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie podlaskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF8 Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami 
pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)

2016-12-31 11,1
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Ryc. 28. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie podlaskim
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Ryc. 29. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie podlaskim
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Tab. 35. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie pomorskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 12 352 6
SDR 2005 (poj./24h) 8927 7
Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 38,4 4
Dostępność drogowa (2007.01.01) 17,8 10
Dostępność drogowa (2015.12.31) 22,8 10
Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 28,1 2
Dostępność kolejowa (2007.01.01) 20,0 10
Dostępność kolejowa (2015.12.31) 25,3 9
Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 26,0 7

Tab. 36. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie pomorskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D89 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały 
(Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)

2013-09-30 1441,4

D4 Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego 2014-06-30 439,8
D73 Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzeł Karczemki 

w Gdańsku
2012-12-31 262,4

D13 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska 2012-12-31 138,3
D14 Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku 2015-12-31 135,4

Tab. 37. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie pomorskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF46 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Iława, LCS Malbork

2015-12-31 2023,9

K45 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

2015-12-31 1071,0

K44 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia 
– w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz 
zasilania układu trakcyjnego – Faza I

2016-12-31 658,4

KF49 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa 
linia kolejowa) – Faza I

2016-08-30 150,6

K42 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa 
linia kolejowa) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2014-06-30 6,5

K50 Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2015-12-31 1,9

KF34 Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202  
na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk

2016-12-31 1,9

K43 Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2015-12-31 1,5
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Ryc. 30. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie pomorskim
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Ryc. 31. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie pomorskim
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Tab. 38. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie śląskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 20 017 1
SDR 2005 (poj./24h) 13 433 1
Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 49,0 1
Dostępność drogowa (2007.01.01) 50,4 1
Dostępność drogowa (2015.12.31) 58,4 1
Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 16,0 12
Dostępność kolejowa (2007.01.01) 44,8 1
Dostępność kolejowa (2015.12.31) 52,4 2
Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 16,9 13

Tab. 39. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie śląskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D81 Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica 2014-06-30 5859,8
D88 Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywiec, odcinek 

w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) – Żywiec
2015-12-31 1184,2

D2 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 2015-12-31 945,4
D8 Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza 2015-03-31 244,3
D11 Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – 

odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648
2015-06-30 188,1

D24 Przebudowa DK nr 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu 
z DK – 46; połączenie z ul. Srebrną

2014-12-31 82,3

D25 Przebudowa DK nr 91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz 
z budową węzła DK nr  91 z DK nr 1

2015-12-31 74,1

D34 Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
przebudowę DK 78 w Rybniku

2013-06-30 40,3

D35 Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. 
Metalowców

2013-12-31 39,9

D42 Połączenie DK – 1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK – 1  
z ul. Makuszyńskiego

2012-03-31 20,8

D45 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek  
od ul. Górskiej do ul. Prostej

2012-12-31 19,2

D46 Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole 
w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK – 88) w Gliwicach

2014-10-31 17,2

D47 Przebudowa DK79 w Jaworznie „Miasto twarzą do autostrady”, Etap V – 
skrzyżowania Puszkina – Szczakowska

2013-03-15 16,0

D53 Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, 
Chorzów, Bytom – od węzła z ul. Katowicką do AL.. Jana Pawła II – PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE

2014-06-30 10,6

D59 Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 
wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka – Bytomska w Mysłowicach

2013-11-30 4,7

D61 Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej (droga krajowa DK-79)  
z ul. Głowackiego w Bytomiu

2011-12-31 4,4
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Tab. 40. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie śląskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF28 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa

2016-12-31 582,6

K18 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie 
-Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Jaworzno Szczakowa

2015-12-31 455,8

KF19 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork

2016-06-30 386,5

KF38 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – 
Fosowskie

2016-06-30 353,0

KF26 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki

2016-12-31 174,3

KF15 Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze–Katowice–Kraków,  
Etap IIa

2016-12-31 135,5

KF30 Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 – Południe, 
odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/ Katowice – Zebrzydowice/ 
Zwardoń – granica państwa – Faza II

2016-12-31 17,6

KF22 Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji 
linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki–Kraków/
Katowice–Zwardoń/Zebrzydowice–granica państwa, stacje kolejowe: 
Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń

2016-12-31 3,6

K1 Modernizacja linii kolejowej E30, Etap II, odcinek Zabrze – Katowice – 
Kraków – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2010-06-30 0,6
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Ryc. 32. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie śląskim
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Ryc. 33. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie śląskim
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Tab. 41. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie świętokrzyskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 8844 11

SDR 2005 (poj./24h) 6458 12

Wzrost ruchu (2005-2015) (%) 36,9 7

Dostępność drogowa (2007.01.01) 24,5 8

Dostępność drogowa (2015.12.31) 28,2 8

Wzrost dostępności drogowej (2007-2015) (%) 15,2 13

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 20,2 9

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 24,5 10

Wzrost dostępności kolejowej (2007-2015) (%) 21,3 9

Tab. 42. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie świętokrzyskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D107 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlińsk) – Jędrzejów,  
na odcinku obwodnicy Kielc

2013-12-31 837,3

D102 Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odcinek realizacyjny: 
Skarżysko-Kamienna – Występa

2013-12-31 719,1

D66 Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 
Kielce – Cedzyna

2012-12-31 354,7

D19 Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach 2015-11-30 96,9
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Ryc. 34. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie świętokrzyskim
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Ryc. 35. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie świętokrzyskim
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Tab. 43. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie warmińsko-mazurskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 6133 16

SDR 2005 (poj./24h) 5016 16

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 22,3 14

Dostępność drogowa (2007.01.01) 11,7 14

Dostępność drogowa (2015.12.31) 13,7 14

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 17,2 10

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 11,6 13

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 15,3 12

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 31,5 2

Tab. 44. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D91 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51),  
na odcinku Elbląg – Miłomłyn

2013-06-30 1792,5

D90 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10),  
na odcinku Olsztynek – Nidzica

2013-12-31 1267,2

D105 Budowa drogi nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy 
Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie

2015-06-30 561,8

D17 Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu 
ulic Partyzantów – Wojska Polskiego

2012-08-31 107,9

D49 Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku  
i Al. Warszawskiej w Olsztynie

2014-07-30 14,0

Tab. 45. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF46 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Iława, LCS Malbork

2015-12-31 2023,9

K48 Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Działdowo

2015-12-31 1132,0

K44 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia 
– w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz 
zasilania układu trakcyjnego – Faza I

2016-12-31 658,4
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Ryc. 36. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie warmińsko-mazurskim
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Ryc. 37. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie warmińsko-mazurskim



67

Załącznik 5

Tab. 46. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie wielkopolskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 12171 7
SDR 2005 (poj./24h) 9842 4
Wzrost ruchu (2005-2015) (%) 23,7 13
Dostępność drogowa (2007.01.01) 25,8 6
Dostępność drogowa (2015.12.31) 30,5 6
Wzrost dostępności drogowej (2007-2015) (%) 18,2 7
Dostępność kolejowa (2007.01.01) 24,6 6
Dostępność kolejowa (2015.12.31) 29,0 6
Wzrost dostępności kolejowej (2007-2015) (%) 18,0 12

Tab. 47. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie wielkopolskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D92 Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno – Poznań (węzeł 
„Kleszczewo”)

2013-03-31 1424,8

D77 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5 2015-06-30 1215,7

D97 Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów  
– Walichnowy

2014-12-31 1190,6

D101 Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko 2015-12-31 1114,5

D16 Przebudowa węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) 2013-05-31 116,2

D22 Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – Etap II  
d ul. Głównej do ul. Podwale.

2011-03-31 86,7

D26 Przebudowa drogi Krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna  
– Południowa granica miasta – Etap II

2013-12-31 68,6

D28 Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5) 2013-12-31 63,5

D50 Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92 2013-12-31 12,9

D52 Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku  
ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

2014-12-31 11,5

D55 Przebudowa DK 12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii 
Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej

2012-12-31 7,5

Tab. 48. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie wielkopolskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

KF31 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii 
kolejowej E20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol

2016-12-31 409,8

KF17 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, 
odcinek Czempiń – Poznań – Faza I

2016-12-31 380,7

K32 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów

2015-12-31 253,4

KF13 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2016-12-31 34,0
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Ryc. 38. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie wielkopolskim
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Ryc. 39. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie wielkopolskim
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Tab. 49. Zmiany natężenia ruchu (2005–2015) oraz dostępności drogowej (WDDT) i  kolejowej (WKDT) (2007–2015) 
w województwie zachodniopomorskim

  Wartość Miejsce 
rankingowe

SDR 2015 (poj./24h) 7954 14

SDR 2005 (poj./24h) 6104 13

Wzrost ruchu (2005–2015) (%) 30,3 10

Dostępność drogowa (2007.01.01) 10,8 16

Dostępność drogowa (2015.12.31) 12,4 16

Wzrost dostępności drogowej (2007–2015) (%) 14,8 14

Dostępność kolejowa (2007.01.01) 10,5 15

Dostępność kolejowa (2015.12.31) 11,8 15

Wzrost dostępności kolejowej (2007–2015) (%) 12,6 14

Tab. 50. Projekty drogowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

D65 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp. 2011-12-31 2307,0

D64 Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi 
krajowej nr 10

2014-09-30 339,6

D68 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S6 2012-12-31 203,6

D70 Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 2012-12-31 66,4

D39 Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalin 2014-12-30 27,8

D51 Budowa dwóch kładek dla pieszych w ciągu ulicy Gdańskiej w Szczecinie 
na miejskim odcinku DK nr 10

2012-06-30 11,6

Tab. 51. Projekty kolejowe PO IiŚ 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim

ID Tytuł projektu Data zakończenia 
realizacji

Wartość ogółem 
(mln zł)

K14 Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie 
i Świnoujściu – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2015-12-31 2,1
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Ryc. 40. Komplementarność projektów drogowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie zachodniopomorskim
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Ryc. 41. Komplementarność projektów kolejowych PO IiŚ 2007-2013 z  innymi projektami realizowanymi i planowanymi 
w okresie 2004–2014 w województwie zachodniopomorskim
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Załącznik nr 6
Studium przypadku – województwo pomorskie – opis efektów projektów – AECOM Polska Sp. z o.o.

Infrastrukturę transportową województwa pomorskiego tworzą układy pasmowe wschód–zachód i  północ–południe 
z węzłami transportowymi w portach morskich. 

Projekty objęte studium przypadku dotyczą przede wszystkim Aglomeracji Trójmiejskiej (Trójmiejski Obszar Metropolitalny 
– TOM). Metropolitalne funkcje transportowe pełni na tym obszarze głównie infrastruktura transeuropejskiej sieci transportowej 
TEN-T. Wytyczne rozwoju TEN-T5 wskazują, że w TOM znajduje się północny odcinek korytarza sieci bazowej Bałtyk – Adriatyk 
(Baltic-Adriatic Corridor – BAC) przebiegający od polskich portów w Gdańsku i Gdyni przez Czechy, Słowację i Austrię do portów 
Koper (Słowenia) oraz Wenecja, Triest i Rawenna (Włochy). 

Na metropolitalnym odcinku korytarza BAC (VI korytarz transportowy) koncentrują się zaliczone do sieci bazowej TEN-T 
następujące elementy infrastruktury transportowej: 
 porty morskie w Gdańsku i Gdyni, 
 port lotniczy w Gdańsku, 
 odcinki linii kolejowych dla ruchu towarowego: nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny), nr 131 (Chorzów Batory – 

Tczew), 
 odcinki linii kolejowych dla ruchu pasażerskiego: nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny), 
 odcinki dróg samochodowych: autostrada A1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice), 
 droga ekspresowa nr S7 (Gdańsk – Warszawa). 

Do sieci kompleksowej TEN-T znajdującej się poza korytarzami bazowymi należą odcinki: 
 linii kolejowych dla ruchu towarowego: nr 201 (Nowa Wieś Wielka – Kościerzyna – Gdynia Port), nr 202 (Gdańsk Główny – 

Stargard Szczeciński), nr 203 (odcinek Tczew – Łąg Wschód), 
 linii kolejowych dla ruchu pasażerskiego: nr 131 (Tczew – Chorzów Batory), nr 201 (Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo), 

nr 202 (Gdańsk Główny– Stargard Szczeciński), nr 203 (odcinek Tczew – Łąg Wschód), 
 drogi ekspresowej nr S6 (gr. państwa– Kołbaskowo – Szczecin – Koszalin – Gdańsk – Łęgowo)6.
Kluczowe w sieci drogowej na obszarze TOM drogi wojewódzkie to:
 droga wojewódzka nr 478- Trasa Średnicowa,
 droga wojewódzka nr 472 – ul. Słowackiego w Gdańsku.

Zgodnie z  diagnozą dostępności transportowej regionu gęstość sieci drogowej i  kolejowej w  województwie pomorskim 
odpowiada strukturze osadniczej województwa, natomiast parametry techniczne i  funkcjonalne tych sieci nie odpowiadają 
rosnącym potrzebom transportowym7.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013.
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128) oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1734).
7 Strategia transportu i mobilności obszaru metropolitalnego do roku 2030, PBS Sp. z o.o., 2015.
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Ryc. 42. Sieć drogowa województwa pomorskiego. Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego
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Ryc. 43. Sieć kolejowa, lotnicza i  wodna województwa pomorskiego. Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego
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Analizowane projekty realizowały cele określone w dokumentach strategicznych na poziomie kraju – poza dokumentami 
dotyczącymi stricte kwestii rozwoju transportu (Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025, Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)), cele projektów są spójne z założeniami Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Krajowego Programu Reform, a  także 
dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych na lata 
2007-2013 – Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia. 

Na poziomie regionalnym projekty realizują następujące cele polityki transportowej województwa pomorskiego8:

1. Poprawa dostępności transportowej województwa 
a. w zakresie poprawy zewnętrznej dostępności transportowej województwa: 
 realizacja dróg szybkiego ruchu (autostrada A1 i drogi ekspresowe 6 i 7) oraz linii kolejowych o dużej prędkości w ramach 

międzynarodowych korytarzy transportowych Północ–Południe i Wschód–Zachód;
 realizacja nowego połączenia obszarów położonych po obu stronach Wisły;
 poprawa dostępności od strony morza, połączona z podniesieniem bezpieczeństwa transportu morskiego i ograniczeniem 

zagrożeń dla środowiska;
  modernizacja i unowocześnienie magistralnych linii kolejowych i ich połączeń z portami oraz wprowadzenie nowoczesnych 

metod przewozu ładunków (transport multimodalny).
b. w zakresie poprawy zewnętrznej i wewnątrzmiejskiej dostępności transportowej w TOM:
 skrócenie przeciętnych czasów dojazdu do obszarów centralnych miast oraz polepszenie dostępności transportowej TOM;
 budowa wysokosprawnych dróg dla ruchu zewnętrznego i ruchu docelowego;
 rewitalizacja i  odtworzenie linii kolejowych łączących region z  TOM (zwiększenie konkurencyjności wobec transportu 

samochodowego);
 budowa nowej linii kolejowej oraz rewitalizacja istniejących linii i łącznic kolejowych w celu utworzenia nowego połączenia 

Gdańsk (Wrzeszcz) – Kokoszki – Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

2. Poprawa jakości systemu transportowego
Projekty drogowe oraz projekty wspierające szynowy transport zbiorowy realizowały cel zmniejszenia uciążliwości 

podróżowania, podniesienia przepustowości i  jakości połączeń transportowych oraz wzmocnienia spójności województwa 
w zakresie poprawy jakości układu i stanu infrastruktury transportowej w TOM. Cel ten realizowany był poprzez: 
 rozbudowę sieci drogowo-ulicznej w TOM, poprawę sprawności funkcjonowania tego układu, zwłaszcza w przeciążonych 

ruchem obszarach centralnych aglomeracji (w tym uzupełnienie układu ulicznego miasta o nowe odcinki oraz dostosowanie 
infrastruktury drogowej aglomeracji do intensyfikacji aktywności transportu publicznego);

 usprawnienie funkcjonowania systemu SKM, w tym realizacja przystanku Gdańsk Śródmieście i wymiana taboru, budowa linii 
kolejowej z Gdańska Wrzeszcza do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, budowy połączeń tramwajowych z nowymi 
jednostkami osadniczymi Trójmiasta.

3. Zmniejszenie zatłoczenia dróg
Cel ten realizowany był przez analizowane projekty:

 poprzez wzmocnienie roli transportu publicznego, dzięki modernizacji taboru transportu miejskiego i  podniesieniu 
efektywności i sprawności jego wykorzystania;

 w zakresie pełnego wykorzystania istniejącej i rewitalizowanej infrastruktury kolejowej: zahamowanie degradacji i stopniowa 
poprawa stanu infrastruktury kolejowej oraz usprawnienie regionalnych i metropolitalnych połączeń kolejowych w stopniu 
pozwalającym na przywrócenie i zwiększenie kolejowych przewozów pasażerskich.

8 Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020.
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4. Integracja systemu transportu
Cel wzmocnienia zintegrowanego systemu transportu wspierał projekt TRISTAR, zakładający koordynację w TOM komunikacji 

miejskiej autobusowej, trolejbusowej, tramwajowej z kolejową (w tym SKM).
5. Ograniczenie oddziaływania transportu na środowisko
W analizowanych projektach cel ograniczenia oddziaływania transportu na środowisko był realizowany poprzez planowanie 

nowych i  modernizację istniejących połączeń w  sposób eliminujący istniejące i  potencjalne zagrożenia dla środowiska 
i mieszkańców, w tym:
 maksymalne uwzględnienie (obwodnice, obejścia) przy wyznaczaniu tras dróg wysokiej kategorii i o przewidywanym dużym 

natężeniu ruchu tranzytowego;
 stosowanie technicznych środków ograniczania emisji spalin i hałasu wywoływanych przez transport;
 stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających przemieszczanie się ludzi i  gatunków zwierząt w  poprzek ciągów 

komunikacyjnych.

Analizowane projekty realizowane były w obszarze transportu drogowego, kolejowego, miejskiego, lotniczego i morskiego. 
Ocena ich efektów powinna odnosić się do uwarunkowań sieci i infrastruktury transportowej w tych segmentach. 

Drogowa dostępność transportowa TOM. Efekty analizowanych projektów drogowych
W okresie objętym ewaluacją zatłoczenia wywołane szybko rosnącą liczbą samochodów osobowych oraz samochodowych 

przewozów towarowych, zwłaszcza kontenerów z portów morskich, przy jednoczesnym zawieszeniu przewozów pasażerskich na 
niektórych odcinkach kolejowych linii regionalnych, spowodowały istotny spadek dostępności transportowej regionu, zwłaszcza 
do TOM. Stanowiło to słabą stronę systemu transportowego, zagrażającą prawidłowemu rozwojowi województwa pomorskiego. 
W TOM zdiagnozowano przeciążenie układu drogowego, zwłaszcza na Trasie Średnicowej i trasach dojazdowych do Obwodnicy 
Trójmiasta. Wielofunkcyjność dróg miejskich obniżała ich sprawność. Zdolność przepustowa tych tras w  godzinach szczytu 
została w wielu miejscach przekroczona, natomiast na Obwodnicy Trójmiasta poziom swobody ruchu wymagany na drogach 
ekspresowych osiągany był wyłącznie poza godzinami szczytu. Pomimo znaczących inwestycji duża część sieci drogowej 
województwa pomorskiego znajdowała się w niezadowalającym lub złym stanie technicznym. Około 17% dróg krajowych i 52% 
dróg wojewódzkich kwalifikowała się do pilnego remontu, względnie poprawy stanu technicznego9. 

Bezpośredni wpływ na podniesienie drogowej dostępności transportowej miały następujące projekty:
 POIS.06.01.00-00-031/10 Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzeł Karczemki w Gdańsku,
 POIS.06.01.00-00-034/10 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska,
 POIS.06.01.00-00-036/10 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta 

Gdańska),
 POIS.07.02.00-00-015/11 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego,
 POIS.08.02.00-00-062/10 Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego,
 RPPM.04.01.00-00-001/09 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY.

Efekty analizowanych projektów drogowych koncentrowały się na wyprowadzeniu ruchu tranzytowego oraz ruchu 
pasażerskiego z  centrum miasta, zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu, zwiększeniu przepustowości głównych szlaków 
komunikacyjnych, zmniejszaniu zanieczyszczeń środowiska. Wybudowane drogi spełniały wymagania dotyczące przystosowania 
nawierzchni do ruchu towarowego (115 kN/oś). W wyniku podjętych działań uzupełniono sieć drogową o wysokich parametrach 
użytkowych, w  tym uzupełniono zasadniczy szkielet dróg o odcinki o dużej przepustowości. W rezultacie nastąpiła redukcja 
zatłoczenia motoryzacyjnego w TOM oraz znacząco skrócono czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi miastami. Zwiększono 
też płynność przebiegającego przez region ruchu tranzytowego do portów morskich i  lotniczych. Realizowane projekty miały 
zarówno znaczenie lokalne, regionalne, jak i  międzyregionalne. Wspierały połączenie miasta z  podstawowymi elementami 
struktury drogowej obszaru: A1, S6, S7, DK6, DK7, DK1, drogą wojewódzką 478.

9 Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020.
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Tab. 52. Efekty analizowanych projektów drogowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie WOD

Nr i tytuł projektu Użyteczność
Oszczędność czasu  

w przewozach 
pasażerskich

Oszczędność 
czasu  

w przewozach 
towarowych

POIS.06.01.00-00-031/10 
Rozbudowa węzła OT (DK S-6) 
z ul. Kartuską (DK7) – węzeł 
Karczemki w Gdańsku 

Skrócenie kolejki oczekujących na wjazd 
z wyłączenia Obwodnicy Trójmiasta 
z kierunku Gdyni.

 9 244 460 zł  1 668 204 zł 

POIS.06.01.00-00-034/10 
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, 
odcinek Kartuska – Otomińska 

Zwiększenie przepustowości ulicy Kartuskiej, 
odciążenie ruchu ulicznego na Trasie 
Średnicowej, bezkolizyjne połączenie 
Śródmieścia Gdańska z okolicą Trójmiasta.

 8 289 037 zł  1 668 204 zł 

POIS.06.01.00-00-036/10 
Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały 
(Południowa Obwodnica Miasta 
Gdańska)

Bezpośrednie połączenie Trasy W-Z 
z Obwodnicą Trójmiasta poprzez węzeł 
Koszwały.

 236 740 222 zł  56 351 851 zł 

POIS.07.02.00-00-015/11 
Połączenie Portu Lotniczego 
z Portem Morskim Gdańsk  
– Trasa Słowackiego 

Połączenie Portu Lotniczego ze Stadionem 
PGE Arena Gdańsk, a następnie z Portem 
Morskim. Trasa Słowackiego wraz 
z planowaną Trasą Sucharskiego, Obwodnicą 
Południową, Obwodnicą Zachodnią 
(Trójmiasta) zapewnia połączenie z Autostradą 
A1, w ciągu międzynarodowej trasy E75, 
leżącej w VI transeuropejskim korytarzu 
transportowym. Wzmocnienie poprzecznego 
układu ruchu w mieście Gdańsk.

 5 665 420 zł  891 313 488 zł 

POIS.08.02.00-00-062/10 
Połączenie dróg krajowych  
– Trasa Sucharskiego 

Połączenie terminali portowych z Południową 
Obwodnicą Gdańska S7, zwiększenie 
dostępności Portu Morskiego Gdańsk, 
przeniesienie ruchu tranzytowego na tereny 
przyportowe.

 bd  Bd. 

RPPM.04.01.00-00-001/09  
Rozbudowa układu 
komunikacyjnego Trójmiasta 
wraz z układem komunikacyjnym 
ERGO ARENY

Projekt odpowiadał na problem przeciążenia 
Trasy Średnicowej w połączeniu Gdańska 
i Sopotu, utrudnionego dostęp do Hipodromu, 
uciążliwości środowiskowej dla mieszkańców 
Żabianki i Sopotu. Realizował potrzebę 
usprawnienia dojazdu do Obwodnicy 
Trójmiasta z dolnych trasów Gdańska i Sopotu. 

135 456 051 zł 28 486 459 zł

Według raportu IGiPZ PAN10 w latach 2007–2015 dostępność drogowa województwa pomorskiego w ruchu osobowym 
wzrosła o  22,6% (drugie miejsce po województwie podkarpackim pod względem przyrostu dostępności). Udział inwestycji  
PO IiŚ 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych wyżej projektów w  zwiększeniu drogowej dostępności dla 
ruchu osobowego wyniósł 5,61%. Dostępność drogowa dla ruchu towarowego wzrosła w omawianym okresie o 21%. 

10 Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów stra-
tegicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020, IGiPZ PAN, 2015.
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Kolejowa dostępność transportowa województwa pomorskiego. Efekty analizowanych projektów
W  okresie poprzedzającym realizację projektów kolejowych stan infrastruktury kolejowej w  województwie pomorskim 

ulegał stopniowemu pogorszeniu, czego wyrazem były zmniejszające się prędkości rozkładowe11. Prędkość 40 km/godz. 
i mniejsza obowiązywała na długości 454 km (ponad 25% sieci). Pogorszeniu ulegał również stan torów na liniach magistralnych. 
Zmniejszała się długość linii kolejowych, na których prowadzony był ruch pasażerski. Stabilizacja liczby mieszkańców w TOM 
oraz przeciążenie układu drogowego spowodowanego wzrostem udziału transportu indywidualnego pociągało za sobą 
prognozy wzrostu liczby pasażerów podróżujących na odcinku Tczew – Gdańsk – Gdynia – Wejherowo. Dodatkowo wdrażany 
bilet metropolitalny zwiększał prawdopodobieństwo pozyskania nowych pasażerów, którzy skorzystają z komunikacji publicznej. 

W okresie programowania 2007-2013 około 11% eksploatowanych linii (140 km) można było zakwalifikować jako te w stanie 
dobrym i bardzo dobrym. Gęstość infrastruktury kolejowej, w latach 2000–2012, zmalała z 8,1 km do 6,7 km/100 km2 (średnia krajowa 
zmalała z 6,9 km do 6,6 km/100 km2). W dokumentach strategicznych zdiagnozowano ograniczoną przepustowość linii kolejowych 
leżących na terenie aglomeracji Trójmiasta: na północy – odcinek linii kolejowej nr 202 (Rumia – Wejherowo – Lębork), na południu – 
odcinek linii kolejowej nr 9 (Gdańsk Główny – Pruszcz Gdański) z uwagi na istniejące tylko dwa tory, po których poruszają się pociągi 
pasażerskie (międzywojewódzkie, regionalne, aglomeracyjne), a także towarowe. Z tego względu dostrzeżono realne zagrożenie braku 
możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów wewnątrz aglomeracji. Do istotnych wyzwań inwestycyjnych w tym 
zakresie należały także przebudowa linii kolejowej nr 226 (Pruszcz Gdański – Port Gdański) wraz z mostem przez Martwą Wisłę 

Bezpośredni wpływ na zwiększenie kolejowej dostępności transportowej miały następujące projekty:
 POIS.07.00-00-040/12 Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – w  zakresie warstwy 

nadrzędnej LCS, ERMTS/ETCS/GSMR oraz zasilania układu trakcyjnego Faza I,
 POIS.07.01.00-00-020/10 Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, 

LCS Gdynia,
 POIS.07.01.00-00-022/11 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I  – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” przygotowanie 

przedsięwzięcia,
 POIS.07.01.00-00-027/11 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja 

przedsięwzięcia – Faza I,
 POIS.07.01.00-00-042/13 Zakup i  modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o  napędzie elektrycznym do obsługi 

połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw,
 POIS.07.01.00-00-060/13 Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk – prace przygotowawcze,
 POIS.07.02.00-00-027/13 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) – Faza I.

Projekty te przyczyniły się do zwiększenia prędkości i  oszczędności czasu w  przewozach pasażerskich i  towarowych. 
Zwiększyły dostępność transportową głównych ośrodków Aglomeracji oraz Portu Lotniczego i  Portów Morskich. Poprawiły 
komfort i wygodę korzystania z transportu kolejowego. 

11 Regionalna Strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020.
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Tab. 53. Efekty analizowanych projektów kolejowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej 

Nr i tytuł projektu Użyteczność projektu Efekty projektu

POIS.07.00-00-040/12 Modernizacja 
linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku 
Warszawa – Gdynia – w zakresie 
warstwy nadrzędnej LCS, ERMTS/ETCS/
GSMR oraz zasilania układu trakcyjnego 
Faza I 

Udrożnienie głównej linii dostępności kolejowej 
w Aglomeracji Trójmiasta – linii 9 Warszawa – 
Gdańsk i linii 202 Gdańsk Główny – Stargard 
Szczeciński

Umożliwienie zwiększenia 
prędkości pociągów

POIS.07.01.00-00-020/10 
Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 
65 na odcinku Warszawa – Gdynia – 
obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 

Przystosowanie linii kolejowej od Pruszcza 
Gdańskiego do Gdyni Chylonia do prędkości  
160 km/godz. (wzrost z 50 km/godz.)

Oszczędność czasu 
przewozów pasażerskich 
130,2 mln PLN

POIS.07.01.00-00-022/11 Pomorska 
Kolej Metropolitalna Etap I  
– rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” 
przygotowanie przedsięwzięcia 
i realizacja przedsięwzięcia

Poprawa dostępności Kaszub (Kartuzy, 
Kościerzyna, m. Bytów) dla mieszkańców 
Aglomeracji Trójmiasta, dostępu kolejowego  
do Portu Lotniczego (z Gdańska Wrzeszcza)

15% udział kolei 
w przewozach osób do Portu 
Lotniczego

POIS.07.01.00-00-042/13 
Zakup i modernizacja kolejowego 
taboru pasażerskiego o napędzie 
elektrycznym do obsługi połączeń 
międzyregionalnych na obszarze  
co najmniej dwóch województw 

Zaspokojenie potrzeby zakupu i modernizacji 
taboru oraz infrastruktury przystankowej

Poprawa komfortu 
podróżowania

POIS.07.02.00-00-027/13 Projekt 
poprawy dostępu kolejowego  
do Portu Gdańsk (most + dwutorowa 
linia kolejowa) – Faza I i prace 
przygotowawcze

Zwiększenie przepustowości infrastruktury 
kolejowej poprzez włączenie drugiego toru 
do linii towarowej 226. Projekt realizował 
także konieczność budowy nowego mostu na 
Martwej Wiśle o świetle 8 m wzwyż spełniający 
wymagania toru wodnego jak most wantowy 
nad Trasą Sucharskiego oraz dostosowania 
infrastruktury technicznej do zwiększenia liczby 
przewozów, prędkość 100 km/godz., nacisk 
torowy do 22,5 ton, nacisk liniowy 8 t/m

Wzrost przepustowości 150 
par pociągów na dobę; wzrost 
zdolności przeładunkowej 
0,07 ton na rok

W okresie 2007-2013 dostępność kolejowa województwa wzrosła o 20,63%. Udział PO IiŚ 2007-2013 ze szczególnym 
uwzględnieniem analizowanych projektów przyczynił się do jej wzrostu w blisko połowie (o 9,48%)12. 

Lotnicza dostępność transportowa województwa pomorskiego i TOM. Efekty analizowanych projektów.
Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje projekty zrealizowane przez Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Dzięki 

swojemu położeniu może on obsługiwać większość populacji województwa oraz najważniejsze centra gospodarcze Trójmiasta, 
oferując pełne spektrum usług – rejsowych i czarterowych, usługi przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych oraz cargo. 
Podstawą do realizacji działań były prognozy wzrostu ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym i konieczność zwiększenia 
przepustowości Portu. Zgodnie z prognozami oczekiwane było osiągnięcie liczby ok. 3,5 mln pasażerów w 2015 r. i ok. 5 mln 
w 2020 r. Przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 12–15% rocznie. 

12 Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów  
strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020, IGiPZ PAN, 2015.
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W ruchu cargo przyjęto jeszcze szybsze tempo wzrostu. Z uwagi na skrajnie niską bazę wyjściową prognozy na poziomie 
zaledwie ok. 3,0 tys. ton rocznie, przyrosty cargo wyznaczono na poziomie 20% rocznie (osiągnięcie ok. 6,5 tys. ton w 2010 r., 
14 tys. ton w  2015 r. i  30 tys. ton w  2020 r.). Zdiagnozowano przy tym niewystarczający potencjał infrastrukturalny Portu 
Lotniczego im. Lecha Wałęsy do przyjęcia prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego. 

Rozwój lotniska warunkuje jego skomunikowanie z  miastem. Od lipca 2015 r. Pomorska Kolej Metropolitalna dowozi 
pasażerów bezpośrednio do Portu Lotniczego w  Gdańsku. Takie rozwiązanie ułatwiło i  przyspieszyło komunikację. Wpłynie  
to nie tylko na dynamiczny rozwój portu, ale również uatrakcyjni tereny wokół lotniska.

Efektem analizowanych projektów było zwiększenie przepustowości lotniska, zarówno pasażerskiej jak i  towarowej oraz 
zwiększenie przepustowości operacyjnej – możliwości odprawiania większej liczby samolotów, również w okresie zimowym. 
Poprawił się komfort podróży pasażerów oraz bezpieczeństwo floty. 

Dostępność transportu morskiego w województwie pomorskim. Efekty realizowanych projektów. 
W  województwie pomorskim zlokalizowane są dwa duże nowoczesne morskie porty handlowe w  Gdańsku i  Gdyni, 

przeładowujące rocznie ok. 36 mln ton towarów, w  tym 9,5 drobnicowych – ok. 300 tys. kontenerów oraz obsługujące  
ok. 600 tys. pasażerów. Port Północny w  Gdańsku posiada możliwość obsługi największych na Bałtyku masowców, 
zbiornikowców i  kontenerowców. Port w  Gdyni dysponuje nowoczesnym, dużym w  pełni zinformatyzowanym terminalem 
kontenerowym o  wysokich potencjałach obsługi statków i  kontenerów w  systemie przeładunków pionowych i  poziomych. 
Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost przeładunków, zwłaszcza drobnicowych, jest niska dostępność portów ze strony 
transportu drogowego (brak sieci dróg szybkiego ruchu łączących porty z ich zapleczem gospodarczym), zwłaszcza przy niskim 
udziale transportu kolejowego w obsłudze ładunków skonteneryzowanych.

W ramach niniejszego raportu przeanalizowano następujące projekty zwiększające morską dostępność transportową 
regionu:
 POIS.07.02.00-00-008/09 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I,
 POIS.07.02.00-00-019/11 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap IIA,
 POIS.07.02.00-00-012/10 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I  – przebudowa falochronu 

wschodniego,
 POIS.07.02.00-00-032/14 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze,
 POIS.07.04.00-00-004/10 Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk brama do Europy 

Środkowej,
 POIS.07.04.00-00-025/13 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w  rejonie Nabrzeża Szczecińskiego 

w Porcie Gdańsk.

Projekty te miały wspierać realizację następujących celów strategii portów morskich: 

1. Zwiększanie ich dostępności ze strony morza i lądu, poprzez: 
 poprawę dostępności portów od strony morza;
 poprawę dostępności portów dla transportu samochodowego;
 poprawę dostępności portu dla transportu kolejowego oraz uporządkowanie i unowocześnianie systemu obsługi kolejowej.

2. Wspieranie modernizacji i rozbudowy potencjału przeładunkowo-składowego (specjalistycznych terminali portowych), 
logistycznego (centrów logistyczno-dystrybucyjnych) oraz potencjału usługowego na rzecz statków (usługi żeglugowe).

Przewidywany rozwój nowych funkcji gospodarczych Portu Gdańskiego, a zwłaszcza budowa terminalu kontenerowego, 
wymagał stworzenia nowoczesnej infrastruktury transportowej drogowej i kolejowej połączonej bezkolizyjnie z systemem dróg 
krajowych, międzynarodowych i regionalnych oraz z magistralą kolejową kierunku Północ-Południe. 

Analizowane projekty oprócz zwiększenia dostępności portu od strony morza, kolei i  drogi i  zwiększenia zdolności 
przeładunkowej terminali portowych przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, podniesienia 
komfortu i bezpieczeństwa spedycji.
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Tab. 54. Efekty analizowanych projektów z zakresu transportu morskiego i  intermodalnego. Źródło: opracowanie własne  
na podstawie dokumentacji projektowej 

Nr i tytuł projektu Użyteczność projektu Efekty projektu

POIS.07.04.00-00-025/13 
Rozbudowa intermodalnego terminalu 
kontenerowego w rejonie Nabrzeża 
Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 

Zwiększenie potencjału Gdańskiego 
Terminala Kontenerowego w Porcie 
Wewnętrznym, na lewym brzegu 
Martwej Wisły. Zwiększenie zdolności 
przeładunkowych dzięki budowie miejsc 
parkingowych.

Wielkość ładunków obsłużonych 
przez wybudowane centra logistyczne 
i terminale kontenerowe to 50 000 TEU.

POIS.07.04.00-00-004/10 Budowa 
Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, 
zakup sprzętu – DCT Gdańsk brama do 
Europy Środkowej 

Zwiększenie zdolności przeładunkowej 
terminala.

Wielkość ładunków obsłużonych 
przez wybudowane centra logistyczne 
i terminale kontenerowe to 930 000 
TEU w 2015.

POIS.07.02.00-00-032/14 
Modernizacja wejścia do portu 
wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – 
prace przygotowawcze 

Powstrzymanie dalszej degradacji 
wybrzeży Martwej Wisły i Motławy, 
zwiększenie dostępności Starego 
Miasta Gdańska od strony wody, 
zwiększenie atrakcyjności terenów 
poprzemysłowych wokół toru wodnego.

Przygotowanie dokumentacji potrzebnej 
do modernizacji pozostałych (poza 
falochronem zachodnim i wschodnim) 
nabrzeży Martwej Wisły i Motławy. 

POIS.07.02.00-00-008/09 Krajowy 
System Bezpieczeństwa Morskiego 
(KSBM) Etap I

Umożliwienie połączeń sieciowych 
między instytucjami ochrony 
poprzez operatorów komórkowych, 
mikrofalówki, łącza sieciowe.

Zwiększenie szczelności systemu 
nadzoru statków, bezpieczeństwa 
ekologicznego, monitorowania sytuacji 
i zagrożeń.

POIS.07.02.00-00-019/11 Krajowy 
System Bezpieczeństwa Morskiego 
(KSBM) Etap IIA

Poprawa bezpieczeństwa żeglugi 
morskiej i ochrona środowiska 
morskiego, możliwość redundancji 
połączeń z etapu I, wykorzystanie 
światłowodu, szybsza i bardziej stabilna 
transmisja danych.

Zwiększenie skuteczności 
i niezawodności systemu monitorowania 
sytuacji i zagrożeń.

POIS.07.02.00-00-012/10 Modernizacja 
wejścia do portu wewnętrznego 
(w Gdańsku). Etap I – przebudowa 
falochronu wschodniego

Projekt odpowiadał na potrzebę 
zwiększenia bezpieczeństwa wpływu 
do Portu Wewnętrznego oraz 
zwiększenia konkurencyjności Portu.

Zwiększenie ilości przeładunków (nie 
zdolności przeładunkowej), zwiększenie 
tonażu statków obsługiwanych 
w Porcie. Poprawa bezpieczeństwa 
statków.

Dostępność transportu zbiorowego w TOM. Efekty analizowanych projektów
W okresie programowania 2007-2013 należy odnotować spadek udziału publicznego transportu zbiorowego miejskiego 

w ogólnej liczbie podróży w Aglomeracji Trójmiasta. W latach 2000–2012 udział przejazdów autobusami miejskimi, tramwajami, 
trolejbusami i SKM w całkowitej pracy przewozowej osób w miastach województwa pomorskiego obniżył się z 42,7% do 28,6%, 
a w aglomeracji Trójmiasta udział ten obniżył się z 54,8% do 39,6%. Nastąpił również spadek miejskiej pracy przewozowej 
z około 59 do około 57 mln wozo-km rocznie i spadek wielkości przewozów pasażerów z około 355 do 283 mln osób rocznie.

Odnotowano także zmniejszanie się konkurencyjności oferty usługowej tego transportu w  stosunku do indywidualnego 
transportu samochodowego, mimo zdiagnozowanego wysokiego natężenia ruchu na drogach miejskich. Wynikało to między 
innymi z braku uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu drogowym, zwłaszcza w obszarach centralnych, 
słabej integracji, niedostosowania oferty przewozowej do postępującej urbanizacji obszarów peryferyjnych TOM – szczególnie 
w południowych i zachodnich dzielnicach.

Odnotowano także niewystarczającą integrację podsystemów systemu transportowego, zarówno w skali regionalnej, jak 
i metropolitalnej. W rezultacie brak było taryfowej i rozkładowej koordynacji regionalnego transportu autobusowego i kolejowego 
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oraz funkcjonalnych węzłów integracyjnych o znaczeniu zarówno metropolitalnym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Użytkownicy 
transportu nie mieli zapewnionej możliwości dokonania racjonalnego wyboru trasy przejazdu i środka transportowego.

W  ramach niniejszego raportu przeanalizowano następujące projekty wzmacniające system miejskiego transportu 
zbiorowego TOM:
 POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście – Efektywne powiązanie transportem zbiorowym 

stadionu Baltic Arena z całą aglomeracją,
 POIS.07.03.00-00-011/10 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A,
 POIS.07.03.00-00-030/13 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III B,
 POIS.08.03.00-00-004/10 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Efekty realizowanych projektów skupiały się na zwiększeniu dostępności komunikacyjnej południowych i zachodnich dzielnic 
Gdańska, zwiększeniu przepustowości dróg miejskich, ułatwianiu komunikacji z  centralnymi dzielnicami miasta, poprawie 
komfortu podróżowania, skróceniu czasu podróżowania, obniżeniu emisji spalin do środowiska (transport szynowy), poprawie 
bezpieczeństwa, również na infrastrukturze przystankowej. 

Tab. 55. Efekty analizowanych projektów miejskiego transportu zbiorowego oraz ITS. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
WOD 

Nr i tytuł projektu Użyteczność projektu Efekty projektu

POIS.07.03.00-00-010/10 
Rozwój Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Trójmieście 
– Efektywne powiązanie 
transportem zbiorowym 
stadionu Baltic Arena z całą 
aglomeracją

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na linii 250, ograniczenie 
kosztów eksploatacji.

Podniesienie komfortu 
pasażerów, zwiększenie 
dostępności centralnych dzielnic 
Gdańska, oszczędności w czasie 
podróżowania dla mieszkańców.

POIS.07.03.00-00-011/10 
Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej – Etap III A

Projekt rozładował ruch uliczny w Gdańsku Południe 
i Wrzeszczu. Odpowiadał na potrzeby komunikacyjne 
populacji liczącej 14% mieszkańców Gdańska, w tym 
osób z niepełnosprawnością ruchową. Umożliwił 
szybkie połączenie szynowe z SKM (przystanek Gdańsk 
Śródmieście). 

Podniesienie komfortu 
podróżowania, zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu, 
podniesienie dostępności 
transportowej południowych 
dzielnic Gdańska.

POIS.07.03.00-00-030/13 
Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej – Etap III B

Poprzez umożliwienie dostępu do Pomorskiej Kolei 
Metropolitarnej (PKM – stacja Brętowo) projekt zwiększył 
zakres a intermodalności transportu miejskiego.

Podniesienie komfortu 
pasażerów, zwiększenie 
dostępności transportowej 
dzielnic Gdańska.

POIS.08.03.00-00-004/10 
Wdrożenie Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 
Ruchem TRISTAR 
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Projekt odpowiadał na potrzebę bardziej efektywnego 
wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej 
i transportowej; zmniejszenia zatłoczenia 
w podstawowym układzie dróg i ulic; monitorowania 
i ochrony środowiska naturalnego; bardziej efektywnego 
nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych 
elementów systemu transportu; usprawnienia 
przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu 
transportu kierowcom i podróżnym.

Skrócenie globalnego czasu 
przejazdu wszystkich pojazdów, 
podniesienie bezpieczeństwa 
ruchu, zmniejszenie natężenia 
ruchu.
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