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Przedakcesyjne środki strukturalne w sektorze transportu
Celem artykułu jest podsumowanie okresu przygotowania Pol-
ski do akcesji w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnie-
niem pomocy strukturalnej w obszarze transportu. W tabelach 
zestawione zostały informacje o projektach realizowanych ze 
środków przedakcesyjnych PHARE i ISPA w sektorze kolejowym. 
Dokonano także oceny, z dzisiejszej perspektywy, znaczenia 
i skuteczności udzielonej pomocy w celu integracji Polski z Unią 
Europejską. Pomoc ta miała znaczenie nie tylko finansowe, ale 
pozwoliła, w wyniku zdobycia doświadczeń, na przygotowanie 
organizacyjne do późniejszej absorpcji środków pomocowych już 
w ramach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: transport, PHARE, ISPA, projekty transportowe.

Wydarzenia lat 80. zmieniły obraz społeczeństwa polskiego i za-
początkowały okres dynamicznych przemian, które sprawiły, że 
Polska zyskała miano lidera transformacji gospodarczej w re-
gionie i jako jeden z pierwszych krajów podpisała umowę stowa-
rzyszeniową ze Wspólnotami Europejskimi. Finansowa pomoc 
europejska, rozpoczęta w 1989 r. programem PHARE, w zna-
czący sposób ułatwiła utrwalenie zmian politycznych i gospo-
darczych oraz spełnienie wymogów okresu przedakcesyjnego. 
Umożliwiła nie tylko realizację zadań związanych z utworzeniem 
nowych struktur administracyjnych, ale również podjęcie działań 
dotyczących modernizacji i rozwoju infrastruktury stanowiącej 
podstawę dobrze funkcjonującej gospodarki. Chociaż proble-
matyka finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych była 
przedmiotem wielu publikacji, odnosząc się zarówno do obsza-
rów potencjalnego wsparcia, jak i oceny efektywności wydatko-
wanych środków, to w niewielkim stopniu poruszała zagadnienie 
środków przedakcesyjnych. Artykuł ten wypełnia częściowo tę 
lukę, dotycząc projektów realizowanych w obszarze transportu 
kolejowego. 

Współpraca państw leżących w bliskości geograficznej opiera 
się na wspólnych interesach wynikających z sąsiedztwa, podo-
bieństwa pod względem kulturowym, zbliżonego rozwoju go-
spodarek i podobieństwa ustrojów społeczno-politycznych [3]. 
Najbardziej zaawansowaną formą współpracy, opartą na wza-
jemnych korzyściach, jest integracja. Źródłem integracji regio-
nalnej są stale wzrastające, zarówno w sensie jakościowym, 
jak i ilościowym, potrzeby państw, co wymaga stosowania coraz 
bardziej efektywnych form współpracy międzynarodowej [11]. 
Korzyści z niej wynikające sprawiają, że w wielu regionach 
zostały utworzone ugrupowania integracyjne. Należą do nich 
m.in. Unia Europejska, NAFTA (ang. North American Free Trade 
Agreement), pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, ASEAN (ang. 
Association of Southeast Asia Nations) zrzeszające Brunei Da-
russalam, Kambodżę, Indonezję; Ludowo-Demokratyczną Re-
publikę Laosu, Malezję, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandię, 
Wietnam, ANZCERTA (ang. Australia New Zealand Closer Eco-
nomic Relations Trade). Spośród nich to Unia Europejska osią-
gnęła najbardziej zaawansowany poziom integracji, wykracza-
jąc poza powiązania wyłącznie handlowe [10]. Międzynarodowa 

integracja regionalna, jaka jest udziałem Polski, jest wynikiem 
oczekiwań o charakterze zarówno politycznym i militarnym, jak 
i gospodarczo-społecznym.

Zapoczątkowany w okresie powojennym w Europie Zachodniej 
proces integracji wynikał z uwarunkowań ekonomicznych związa-
nych z utratą dominującej gospodarczej, politycznej i militarnej 
pozycji w świecie. Wcześniejsze potęgi europejskie albo poniosły 
klęskę (Włochy, Niemcy), albo zostały znacząco osłabione (Fran-
cja, Anglia). Głównymi mocarstwami stały się Stany Zjednoczone 
Ameryki i Związek Radziecki, wokół których skupiły się pozostałe 
kraje europejskie, tworząc rywalizujące ze sobą bloki. W Euro-
pie Zachodniej odbyło się to z wykorzystaniem głównie środków 
ekonomicznych i politycznych, zaś w Europie Środkowo-Wschod-
niej głównie pod presją siły militarnej i politycznej Związku Ra-
dzieckiego. Zostały utworzone odrębne struktury organizacyjne 
ugrupowań: Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz 
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) [3]. O ile jednak 
współpraca państw zachodnich przyniosła w ciągu kolejnych lat 
widoczne pozytywne efekty w poprawie dobrobytu i coraz szer-
szym zakresie integracji, to próba zintegrowania państw w ra-
mach bloku wschodniego skończyła się porażką. Zmiany w latach 
80. doprowadziły do upadku rządów w państwach RWPG i prze-
mian systemowych na całym jego obszarze. Sytuacja gospodar-
cza we wschodniej i zachodniej części Europy dalece różniła się 
od siebie. Państwa członkowskie Wspólnot Europejskich miały 
już za sobą wczesny okres integracji, istniały pomiędzy nimi silne 
powiązania handlowe i podobieństwo pod względem zaawanso-
wania technologicznego i struktur gospodarczych. Państwa daw-
nego bloku wschodniego odczuwały niedostatki zarówno pod 
względem finansowym i surowcowym, jak i powiązań koopera-
cyjnych i struktur gospodarczych. Ponadto w niektórych regio-
nach odezwały się zadawnione animozje polityczne [14]. Pomoc 
państw zachodnich w pierwszym okresie przemian miała głównie 
charakter humanitarny i dotyczyła m.in. dostarczenia żywności, 
ale już styczniu 1990 r. zostało zaproponowane zawarcie umów 
stowarzyszeniowych. Jako pierwsze do ich negocjacji przystąpiły 
państwa trójkąta wyszehradzkiego: Polska, Czechosłowacja i Wę-
gry. Polska 16 grudnia 1991 r. podpisała układ stowarzyszenio-
wy ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
stanowiący etap poprzedzający procesy akcesyjne. Umowa ta, 
dzięki wsparciu ekonomicznemu, ułatwieniom w handlu i pomo-
cy w tworzeniu nowych struktur instytucjonalnych, usprawniła 
przeprowadzenie koniecznych reform, w tym zmierzających do 
powstania gospodarki rynkowej [19].

Finansowe środki przedakcesyjne
Finansowe wsparcie procesu transformacji przez Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą zostało rozpoczęte uruchomieniem 
PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their 
Economies), programu dedykowanego początkowo Polsce i Wę-
grom dla wspierania i utrwalania przemian gospodarczych [8]1. 
W jego realizacji można wyróżnić kilka etapów:

 � 1989–1991 – głównie pomoc humanitarna,
 � 1991–1994 – głównie pomoc doradcza i szkoleniowa,
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 � 1994–1997 – głównie inwestycje regionalne i sektorowe,
 � 1997–2004 – przygotowanie do integracji europejskiej (w tym 
inwestycje infrastrukturalne) [9].
W ramach tej pomocy Polska wykorzystała w latach 1990–

2003 3,9 mld EUR [16]. Tylko w latach 2000–2004 (Phare Spój-
ność Społeczno-Gospodarcza), w ramach działań infrastruktu-
ralnych, zrealizowano 179 projektów o łącznej wartości blisko 
600 mln EUR. Projekty dotyczyły m.in. rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury koniecznej dla prowadzenia działalności gospo-
darczej, budowy i modernizacji dróg i mostów, sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, a także uzbrajania 
terenów inwestycyjnych [20].

W obszarze kolejowym okresie od 01.01.1994 r. do 30.06 
2002 r. w ramach programu Phare uzyskano bezzwrotną 
pomoc finansową Unii Europejskiej, w łącznej wysokości 
130 947 152 EUR (w tym: 1 850 000 EUR – oddzielna linia 
budżetowa w bezpośrednim zarządzie UE oraz 229 834 EUR 

- pomoc techniczna w bezpośrednim zarządzie Ministerstwa 
Infrastruktury). 

Projekty realizowane były w dwóch obszarach:
 � modernizacja kolejowych przejść granicznych, dla poprawy ob-
sługi podróżnych i odprawy ładunków oraz stymulacji współ-
pracy przygranicznej i ułatwienia tranzytu pomiędzy krajami;

 � modernizacja linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, 
objętych umowami AGC i AGTC, leżących w międzynarodowych 
korytarzach transportowych
i w ramach 10 programów, w tym:

 � 6 programów dotyczących kolejowej infrastruktury punktowej 
(modernizacja kolejowych przejść granicznych) o wartości 
22,9 mln EUR,

 � 4 programy dotyczące kolejowej infrastruktury liniowej (moder-
nizacja linii kolejowych E20 i E30) o wartości 108 mln EUR.
Projekty kolejowe były wdrażane według:

Tab. 1. Projekty kolejowe realizowane z wykorzystaniem środków Phare [9]

Nr 
programu Zakres prac

Termin podpisania  
Memorandum 
Finansowego

Zakończenie 
kontraktowania

PL 9308 Modernizacja kolejowych przejść granicznych 
 - w Przemyślu:

 8 budowa pawilonu odpraw paszportowych, celnych i służb kolejowych,
 8 zakup i zabudowa kontenerów grzewczych do ogrzewania składów,
 8 zakup i montaż systemu informacji dla podróżnych oraz oświetlenie tunelu;

 - w Małaszewiczach:
 8 zakup urządzeń i materiałów do budowy myjni wagonów towarowych oraz oczyszczalni ścieków.

16.02.1994 31.12.1997*

PL 9309 Zakup szyn UIC 60 i rozjazdów na potrzeby modernizacji E20;
Przygotowanie studiów:
 - studium marketingowe dla odcinka Kunowice–Warszawa,
 - studium wykonalności zasilania elektroenergetycznego,
 - studium wykonalności pilotażowej instalacji ERTMS.

16.02.1994 31.12.1996*

ZZ 9421 Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Zebrzydowicach, w tym zakup i montaż wagi wagonowej oraz budowę 
wiat peronowych, systemu ogrzewania rozjazdów i budynku dla służb celnych, granicznych i kolejowych. 

21.11.1994 31.12.1994*

ZZ 9523 Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Zwardoniu – udrożnienie linii kolejowej Bielsko-Biała–Żywiec–Zwardoń:  
modernizacja 12 przepustów oraz budowa budynku podstacji trakcyjnej w Jeleśni. 

16.05.1996 31.12.1998*

PL 9505 Modernizacji stacji na linii E20: Otoczna, Patrzyków, Spławie, Słupca, Porażyn. 08.02.1996 31.12.1998*
PL 9606 Modernizacja odcinka linii kolejowej E20 Warszawa–Mińsk Maz., w tym zakup materiałów nawierzchniowych i moderniza-

cję st. Mińsk Maz. i st. Miłosna.
02.06.1997 31.12.1999*

PL 9703 Infrastruktura. Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Międzylesiu: budowa budynku dla Straży Granicznej, 
modernizacja budynku stacyjnego i pomieszczeń ekspedycji;
Pomoc techniczna. Przygotowanie opracowań:
 - studium wykonalności dla poprawy stanu i modernizacji połączenia kolejowego Warszawa–Białystok jako części I Pan- 
Europejskiego Korytarza Transportowego,

 - studium wykonalności Systemu transportu zbiorowego w aglomeracji katowickiej – optymalny podział zadań przewozo-
wych oraz metody rozliczeń wpływów taryfowych,

 - przygotowanie wniosków ISPA:
 8 dla projektu Modernizacja kolejowej linii E20 na odcinku Rzepin–granica państwa,
 8 dla projektu Modernizacja kolejowej linii E20 na odcinku Mińsk Maz.–Siedlce.

19.12.1997 31.12.1999* 
(pomoc 

techniczna)

PL 9502 Modernizacja kolejowego przejścia granicznego Kunowice/Rzepin–Frankfurt n. Odrą: 
 - punkt napraw wagonów towarowych, 
 - punkt standaryzacji,
 - poprawy ładunków towarowych,
 - roboty przygotowawcze do montażu wagi wagonowej.

25.09.1995 31.12.2001* 
(infrastruktura)

PL 9802 Modernizacja kolejowego przejścia granicznego Gumieńce/Tantow wraz z budową stacji postojowej Szczecin Zaleskie 
Łęgi (obsługa składów pasażerskich).

31.07.1998 31.07.1998*

PL 9908 Przebudowa i modernizacja wybranych odcinków linii kolejowej E30 i CE30 pomiędzy Legnicą, Wrocławiem i Opolem, w 
tym: sieć trakcyjna, torowisko, obiekty inżynieryjne na trasie Przecza–Lewin Brzeski oraz stacje Lewin Brzeski i Opole Zach. 

31.12.1999 31.12.2000*

*wygaśnięcie programu w zakresie płatności następowało rok po wygaśnięciu programu w zakresie kontraktowania. 
**wygaśnięcie programu w zakresie płatności – 30.06.2003.
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 � starej orientacji PHARE jako części Krajowych Programów 
Operacyjnych PHARE dla Polski (PL 9308, PL 9309, PL 9505, 
PL 9606, PL 9703), Programów Regionalnych (Multi-Country) 
(ZZ 9421 i ZZ 9523) oraz Programu Współpracy Przygranicz-
nej Polska – Niemcy (Cross Border Cooperation Programme) 
(PL 502 i PL 9802); 

 � nowej orientacji Phare jako Program Narodowy 1999 (PL 
9908.03) [9].

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) 
był drugim instrumentem wspólnotowej polityki strukturalnej 
mającym charakter przedakcesyjny. Pomoc w zakresie poprawy 
infrastruktury technicznej transportowej i związanej z ochroną 
środowiska w krajach kandydujących miała służyć wsparciu tych 

krajów w osiąganiu społecznej i gospodarczej spójności. Środki 
ISPA przeznaczane były na współfinansowanie dużych projektów 
inwestycyjnych, o wartości ponad 5 mln EUR, kolejowych i dro-
gowych w ramach krajowych sieci transportowych oraz połączeń 
z sieciami transeuropejskimi [1]. O przydziale środków dla po-
szczególnych krajów decydowały wielkość populacji kraju, PKB 
per capita (PPS) i powierzchnia kraju. W oparciu o te kryteria 
został wyliczony udział procentowy ISPA dla poszczególnych kra-
jów, który zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej [2] kształto-
wał się w poniższych przedziałach: Bułgaria (8%–12%), Czechy 
(5,5%–8%), Estonia (2%–3,5%), Litwa (4%–6%), Łotwa 3,5%–
5%), Rumunia (20%–26%), Słowacja (3,5%–5,5%), Słowenia 
(1%–2%), Węgry (7%–10%). Kwota pomocy dla Polski została 
ustalona w przedziale 30–37% całkowitego budżetu funduszu 
ISPA, tj. 312–384,8 mln EUR rocznie, co oznacza średnią roczną 
alokację w latach od 2000 do 2003 wysokości 348 mln EUR. 
W sektorze transportu do końca 2003 r. Komisja Europejska 
podpisała memoranda finansowe dla 24 projektów (16 projek-
tów inwestycyjnych oraz 8 pomocy technicznej) o kosztach kwa-
lifikowanych w wysokości 1 733 767 tys. EUR [15]. Generalnie 
dofinansowanie wyniosło 75% wartości kwalifikowalnych wydat-
ków, wyjątkiem był projekt Pomocy Technicznej 2002/PL/16/P/
PA/008, gdzie dofinansowanie osiągnęło 80%. Wykaz projektów 
dotyczących transportu kolejowego zawiera tab. 2.

Projekty z dofinansowaniem z grantu ISPA realizowane były 
również po 1 maja 2004 r. dzięki włączeniu do puli projektów 
wspieranych środkami Funduszu Spójności.

Akcesja Polski, z dniem 1 maja 2004 r., sprawiła, że dostęp-
ne stały się fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, 
a realizacja projektów finansowanych instrumentami przedak-
cesyjnymi była kontynuowana zgodnie z zapisami memorandów 
finansowych do 2006 r. (w przypadku funduszu ISPA projekty 

Tab. 2. Projekty kolejowe w Polsce zrealizowane w ramach wsparcia ISPA

Numer projektu Tytuł projektu
Koszt  

kwalifikowany  
projektu [EUR]

Wartość grantu 
ISPA [EUR]

Zobowiązanie 
dofinasowania 

2000–2002 [EUR] 

Zobowiązanie 
dofinasowania 

2003 [EUR]

Płatności 
2000–2003 

[EUR]
2000/PL/16/P/PA/002 Pomoc techniczna dla wstępnego studium wykonalności 

dla zrównoważonego rozwoju warszawskiego węzła 
transportowego 

940 000 705 000 705 000 0 705 000

2000/PL/16/P/PT/002 Mińsk–Siedlce (E20): modernizacja linii 124 595 600 93 446 719 91 226 719 2 220 000 44 558 185 
2000/PL/16/P/PT/003 Rzepin–Kunowice (E20): modernizacja linii 23 033 384 17 275 038 14 175 888 3 099 150 9 170 176 
2001/PL/16/P/PA/005 Pomoc techniczna dla przygotowania projektu Modernizacja 

linii E65 na odcinku Warszawa–Działdowo–Gdynia 
14 900 000 11 175 000 4 768 000 6 407 000 1 192 000

2001/PL/16/P/PT/012 Siedlce–Terespol E20: modernizacja odcinka linii (faza 1) 185 274 000 138 955 500 27 791 100 0 13 895 550
2001/PL/16/P/PT/013 Węgliniec–Legnica Modernizacja odcinka linii E30 123 783 000 92 837 250 33 582 314 13 567 450 18 567 450
2001/PL/16/P/PT/014 Modernizacja węzła Poznań na E20 67 439 560 50 579 670 20 231 868 10 115 934 10 115 934
2001/PL/16/P/PT/015 Poprawa infrastruktury kolejowej i likwidacja wąskich gardeł 11 000 000 83 250 000 38 386 150 14 386 150 8 325 000 
2002/PL/16/P/PA/008 Pomoc techniczna dla modernizacji linii E75 na odcinku War-

szawa–Białystok–Sokółka–Suwałki–Trakiszki (Rail Baltica)
3 000 000 2 400 000 1 920 000 0 240 000 

2002/PL/16/P/PA/009 Pomoc techniczna dla przygotowania Modernizacji II koryta-
rza kolejowego (E20 i CE20) – pozostałe prace 

3 000 000 2 250 000 1 800 000 0 225 000

2002/PL/16/P/PA/012 Pomoc techniczna dla modernizacji linii E30/CE30 na odcin-
ku Opole–Katowice–Kraków 

3 625 000 2 718 750 0 2 175 000

2002/PL/16/P/PT/016 Modernizacja linii E30 na odcinku Węgliniec–Zgorzelec–gr. 
państwa. z Niemcami 

83 451 000 62 588 250 12 517 650 12 517 650 6 258 825

Źródło: oprac. własne na podst. [17].

Tab. 3. Środki ISPA w sektorze transportu

Lp Rok
Środki ISPA wnioskowane 
do Komisji Europejskiej 

(w tys. EUR)

Środki ISPA otrzymane 
z Komisji Europejskiej  

(w tys. EUR)
1 ISPA 2000 109 170 104 877
2 ISPA 2001 116 456 115 413
3 ISPA 2002 23 710 23 212
4 ISPA 2003 0 0
5 Pomoc techniczna 623 623
6 Razem (poz. 1–5) 249 335 243 502
7 FS 2004* b.d. 139 872 
8 FS 2005* b.d. 26 464 
9 FS 2006* b.d. 126 946 
10 Razem (poz. 1–5 + 7–9) 536 784

*dawne ISPA
Źródło: oprac. własne na podst. [15, 18].
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w trakcie realizacji z dniem akcesji zostały włączone do Fundu-
szu Spójności). 

Podsumowanie 
Różnice rozwojowe pomiędzy krajami dawnego bloku wschod-
niego a krajami zachodnioeuropejskimi były tak duże, że dla 
poprawy warunków współpracy środowiska międzynarodowe 
zdecydowały o przeznaczeniu znaczących środków pomocowych 
ukierunkowanych na wspieranie zmian strukturalnych. W ra-
mach pomocy strukturalnej Polska stała się już w latach 90. 
beneficjentem środków skierowanych na wzmacnianie przemian 
politycznych i wdrażanych reform, budowy potencjału administra-
cyjnego, niezbędnego do sprawnej i efektywnej realizacji ambit-
nych i trudnych zadań transformacji ustrojowej. Program PHARE 
był nie tylko ważnym źródłem bezzwrotnej pomocy finansowej 
dla Polski, ale także, poprzez zdecentralizowany system imple-
mentacji, wpływał na upowszechnienie w instytucjach i urzędach 
procedur przetargowych, negocjacyjnych, metod przygotowania 
projektów i ich realizacji obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Projekty ISPA rozpoczęły proces poprawy stanu infrastruktury 
transportowej, wspierając działania na rzecz spójności.

Przypisy
1 Od 1990 r. korzystały ze wsparcia w jego ramach również Buł-
garia, Czechosłowacja (a po jej rozpadzie, od 1993 r. Czechy 
i Słowacja), Rumunia, NRD (do zjednoczenia Niemiec w paździer-
niku 1990 r.), od 1992: Estonia, Litwa, Łotwa i Słowenia, a w la-
tach 1991–2000 r.: Albania, Bośnia i Hercegowina oraz była 
Republika Macedonii. W latach 1990–1999 środki pomocowe 
Phare dla wszystkich krajów wyniosły 10,31 mld EUR. Zgodnie 
z ustaleniami Agendy 2000 na lata 2000–2006 ich wysokość 
ustalono na sumę 1,56 mld EUR rocznie. Pomimo rozszerzenia 
listy jego beneficjentów nazwa programu nie została zmieniona; 
w latach 1989–1998 posługiwano się akronimem PHARE, zaś 
w późniejszym okresie (1998–2006) nazwa Phare traktowana 
była już jako nazwa własna programu.
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Pre-accession Funds in the Transport Sector
The purpose of the article is to summarize the period of Poland’s 
preparation for accession in the European Union, with particular 
emphasis on structural assistance in the area of transport. The ta-
bles summarise information on projects implemented from the pre-
accession funds PHARE and ISPA in the railway sector. It was also 
made from today’s perspective of assessing the significance and 
effectiveness of the aid provided to integrate Poland with the Euro-
pean Union. This support was not only of financial importance, but 
also as a result of gaining experience for organizational preparation 
for the later absorption of aid funds within the European Union. 
Key words: transport, PHARE, ISPA, UE grant, transport projects.


