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Programy rozwoju transportu w Polsce 
finansowane z funduszy strukturalnych
W latach 2004–2006 Polska może otrzymać ze środków 
wspólnotowych 12,5 mld euro, w tym z funduszy struktu-
ralnych – 8,27 mld euro. Znaczna część tych kwot przezna-
czona będzie na wsparcie sektora transportu. Przewiduje 
się, że w tym okresie na rozwój transportu przeznaczone 
zostanie 2089 mln euro z Funduszu Spójności (FS), 
1163 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (ERDF – w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Transportu – SPO-T) oraz znaczna część z kwo-
ty 2530 mln euro z ERDF zaplanowanego na realizację 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR) 1). Łączna kwota środków wspólnoto-
wych przeznaczonych na rozwój transportu w Polsce mo-
że przekroczyć 4,2 mld euro, tj. 1/3 ogółu pozyskanych 
środków. 

W artykule zaprezentowano cele, priorytety i działania wdrażane 
w ramach ZPORR oraz SPO-T. Przy prezentacji poszczególnych 
zagadnień wykorzystano dokumenty, przygotowane w Minister-
stwie Gospodarki i Pracy oraz w Ministerstwie Infrastruktury, 
a także własne materiały zgromadzone w trakcie pracy w panelu 
ekspertów, przygotowujących wytyczne, dotyczące zasad sporzą-
dzania studiów wykonalności oraz oceny projektów realizowanych 
w ramach ZPORR.  

Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006 
Podstawy Wsparcia Wspólnoty oznaczają dokument zatwierdzony 
przez Komisję, w porozumieniu z zainteresowanym państwem 
członkowskim, po dokonaniu oceny planu przedłożonego przez 
państwo członkowskie, zawierający strategię oraz priorytety dzia-
łań funduszy i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, 
wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Doku-
ment ten jest podzielony na priorytety i wykonywany za pomocą 
jednego lub kilku programów operacyjnych 2).

Podstawą do przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty na 
lata 2004–2006 jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 3), będący 
kompleksowym dokumentem, określającym strategię społeczno-
-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej. W dokumencie tym:
 przedstawiono sytuację społeczno-ekonomiczną Polski i jej 

regionów u progu przystąpienia Polski do UE, 
 sformułowano cele i strategię osiągnięcia spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty, 

 oszacowano spodziewane efekty planowanych interwencji i ich 
wpływ na przebieg procesów rozwojowych, 

 wskazano kierunki i wielkość planowanego zaangażowania 
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środ-
ków krajowych, 

 określono sposób koordynacji i wdrażania pomocy struktural-
nej w okresie realizacji NPR. 
W wyniku negocjacji, prowadzonych z Komisją Europejską od 

27 czerwca 2003 r., przygotowane zostały Podstawy Wsparcia 
Wspólnoty na lata 2004–2006 4). Dokument ten został przyjęty 
przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003 r. oraz zatwierdzony przez 
Komisję Europejską 22 czerwca 2004 r. 

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady 1260/1999, 
działania Wspólnoty przyczyniać się mają do realizacji następują-
cych celów priorytetowych:
 wspierania rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów 

opóźnionych w rozwoju (cel 1);
 wspierania gospodarczej i społecznej konwersji obszarów sto-

jących w obliczu problemów strukturalnych (cel 2);
 wspierania dostosowania i modernizacji polityk i systemów 

kształcenia, szkolenia i zatrudnienia (cel 3). 
Regionami objętymi celem 1 są regiony określone na pozio-

mie II Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Staty-
stycznych (NUTS poziom II), których PKB na mieszkańca, mie-
rzony parytetem siły nabywczej jest niższy od 75% średniej 
wspólnotowej. Obecnie cały obszar Polski spełnia kryteria zakwa-
lifikowania do celu 1 (rys. 1).

Polityka strukturalna koncentruje się na promowaniu rozwoju 
oraz wzmocnieniu spójności społeczno-gospodarczej w regio-
nach słabiej rozwiniętych. Realizacja tej polityki w Polsce odby-
wać się będzie z wykorzystaniem następujących instrumentów:
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF),
 Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), 
 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sek-

cja Orientacji (EAGGF), 
 Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIFG).

Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski wdrażane będą w la-
tach 2004–2006 za pomocą:
 pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyj-

nych – SPO:
– SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (ERDF),
– SPO Rozwój zasobów ludzkich (ESF),
– SPO Transport (ERDF),

1) Na realizację dwóch działań w ramach ZPORR, tj. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz Rozwój transportu publicznego 
w aglomeracjach, zaplanowano kwotę 936,5 mln euro. Inwestycje transportowe mogą być także realizowane w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny wraz 
z innymi inwestycjami sprzyjającymi osiągnięciu celów tego priorytetu. Stąd precyzyjne określenie wysokości środków finansowych na rozwój transportu 
nie jest obecnie możliwe. 

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
3) Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Warszawa, styczeń 2003 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r. 
4) Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Bruksela – Warszawa, grudzień 

2003 r. 
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– SPO Restrukturyzacja i moder-
nizacja sek tora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 
(EAGGF – Sekcja Orientacji),

– SPO Rybołówstwo i prze-
twórstwo ryb (FIFG);

 wielofunduszowego Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (ERDF, ESF);

 programu operacyjnego Pomoc 
techniczna (ERDF).
Dodatkowo polityka strukturalna, 

programowana w ramach Narodowe-
go Planu Rozwoju na lata 2004–
–2006, realizowana będzie poprzez:
 projekty współfinansowane z Fun-

duszu Spójności – obejmujące 
inwestycje infrastrukturalne o war-
tości powyżej 10 mln euro w sek-
torze transportu i środowiska,

 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG 
(ponadgraniczna współpraca mię-
dzy regionami) oraz EQUAL (walka 
z dyskryminacją i nierównościami 
społecznymi).
Celem strategicznym Podstaw 

Wsparcia Wspólnoty jest rozwijanie 
konkurencyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy i przedsiębiorczości, zapew-
niającej wzrost zatrudnienia oraz po-
prawę spójności społecznej, ekono-

Realizacja Podstaw Wsparcia Wspólnoty w Polsce w latach 
2004–2006 będzie odbywać się z zaangażowaniem środków kra-
jowych i środków funduszy strukturalnych UE. Udział tych środ-
ków przedstawia się następująco:
– publiczne;
– z zasobów funduszy strukturalnych – 8275,3 mln euro;
– z publicznych środków krajowych przeznaczonych na realiza-

cję działań rozwojowych, tj. z budżetu państwa oraz budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego – 3136,1 mln euro;

– prywatne – 2 361,2 mln euro.
Dodatkowo inwestycje strukturalne realizowane w Polsce 

w latach 2004–2006 mogą być finansowane ze środków Fundu-
szu Spójności – 4178,6 mln euro oraz Inicjatyw Wspólnoty: 
INTERREG – 221,4 mln euro i EQUAL – 133,9 mln euro. Suma 
środków (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajo-
we i środki prywatne) zaangażowanych w realizację polityki struk-
turalnej w Polsce w latach 2004–2006 wyniesie blisko 19,2 mld 
euro.

Inwestycje transportowe w ZPORR
Realizacja zadań w ramach ZPORR przyczyniać się powinna do 
jak najpełniejszego osiągnięcia strategicznego celu Narodowego 
Planu Rozwoju 2004–2006. Celem tym jest rozwijanie konkuren-
cyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej 
do długofalowego harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost 
zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej 
i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i kra-
jowym. 

Rys. 1. PKB na mieszkańca w regionach (wg parytetu siły nabywczej) w 2000 r. Wskaźnik UE 25 = 100
Źródło: Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006. Podstawowe informacje. MGPiPS. 

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Warszawa, grudzień 2003

micznej i przestrzennej. Strategia służąca osiągnięciu tego celu 
opiera się na dwóch filarach:
1)  wysoki i zrównoważony rozwój,
2) zwiększenie zatrudnienia.

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez osiąganie nastę-
pujących celów cząstkowych:
 wspomaganie osiągania i utrzymania w dłuższym okresie wy-

sokiego wzrostu PKB,
 zwiększenie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,
 włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transpor-

towej,
 intensyfikacja procesu zwiększania w strukturze gospodarki 

udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej,
 wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i moderniza-

cyjnych wszystkich regionów oraz grup społecznych w Polsce.
Środki funduszy strukturalnych, służące realizacji celu strate-

gicznego oraz celów cząstkowych PWW, będą skoncentrowane 
i wydatkowane w ramach następujących osi rozwoju:
1) rozwój sektora przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia w sek-

torze przedsiębiorstw;
2) rozwój zasobów ludzkich;
3) zwiększenie poziomu inwestycji infrastrukturalnych, związa-

nych ze wzrostem gospodarczym i jakością życia;
4) poprawa warunków dla rozwoju regionalnego, w tym rozwoju 

obszarów wiejskich.
Finansowanie i wdrażanie działań w ramach poszczególnych 

osi przedstawiono w tablicy 1.
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Realizacja celów NPR sprzyjać powinna wyrównywaniu różnic 
rozwojowych pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi krajami UE. 
Jednocześnie podkreśla się, że przebieg procesów rozwojowych 

oraz analiza czynników decydujących o sile konkurencyjności go-
spodarki, takich jak dostęp do innowacji, lokalizacje korporacji 
międzynarodowych i instytucji finansowych, a także kwalifikacje 

Tablica 1
Osie rozwoju PWW oraz sposoby ich wdrażania

Nazwa osi Finansowanie  Zakres projektów Beneficjenci  
 i inicjatywy UE

  � Rozwój przedsiębiorczości     
Rozwój   (inwestycje oraz pomoc szkoleniowo-doradcza) Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie,   
sektora SPO Wzrost � Wzrost innowacyjności placówki badawczo-rozwojowe, centra wspierania  
przedsiębiorstw konkurencyjności � Wspieranie wzrostu konkurencyjności sektora MSP innowacji i przedsiębiorczości, transferu technologii,  
oraz wzrost przedsiębiorstw � Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową  instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy  
zatrudnienia (ERDF)  a gospodarką i instytucje administracji rządowej  
w sektorze  � Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji    
   i usług publicznych on-line 

   � Wspieranie młodzieży poszukującej pracy   
  � Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne),  
  � Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży  samorządy województw, powiatów i gmin, placówki  
 SPO Rozwój  zagrożonej wykluczeniem społecznym edukacyjne i partnerzy społeczni, przedsiębiorcy  
Rozwój zasobów zasobów ludzkich � Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, kobiet  i zatrudnieni w przedsiębiorstwach, instytucje  
ludzkich (ESF)  oraz grup szczególnego ryzyka  doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,  
 EQUAL (ESF) � Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  osoby bezrobotne, młodzież zagrożona  
  � Promocja innowacji i nowych form organizacji pracy  wykluczeniem społecznym, placówki   
  � Rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  podnoszące kwalifikacje zawodowe  
  � Wspieranie systemu kształcenia ustawicznego 

 SPO Transport  � Budowa i modernizacja autostrad i dróg krajowych   
 (ERDF – Fundusz � Poprawa dostępu do dużych portów morskich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  
Zwiększanie Spójności � Poprawa infrastruktury kolejowej dla obsługi pasażerskiej  Urzędy Morskie oraz Zarządy Portów, PKP PLK S.A.,  
poziomu część transportowa)  aglomeracji miejskich samorządy województw, powiatów i gmin   
inwestycji  � Poprawa bezpieczeństwa 
infrastrukturalnych,      Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
związanych   � Duże inwestycje gospodarki wodnej  Wodnej wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony  
ze wzrostem Fundusz Spójności  oraz inwestycje służące ochronie przeciwpowodziowej Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy   
gospodarczym część ochrona � Ochrona środowiska w obszarach zanieczyszczonych gospodarki wodnej, instytuty resortowe, Krajowy   
i jakością życia środowiska � Działania prorozwojowe wspierające zrównoważony rozwój Zarząd Parków Narodowych, Lasy Państwowe,   
  � Rozwój systemów informacyjnych w ochronie środowiska regionalne dyrekcje lasów państwowych   
    i parki narodowe

  � Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego    
   oraz transportu miejskiego w aglomeracjach    
  � Infrastruktura ochrony środowiska   
  � Regionalna i lokalna infrastruktura społeczna  Samorządy terytorialne na poziomie gminy, powiatu,  
  � Rozwój turystyki i kultury  województwa oraz działające w ich imieniu jednostki  
  � Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego organizacyjne, stowarzyszenia, związki i porozumienia  
 Zintegrowany Program � Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regio- jednostek samorządu terytoriainego (jst), jednostki   
  Operacyjny Rozwoju  nalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie  świadczące usługi publiczne na zlecenia jst, szkoły  
 Regionalnego � Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa  wyższe, szpitale, jednostki administracji rządowej  
 (EFRR, ESF,  oraz dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi  w województwie, inne instytucje publiczne,  
 INTERREG, EFRR) � Promocja przedsiębiorczości  organizacje pozarządowe (non-profit), fundacje,   
  � Regionalne strategie inwestycyjne i transferu wiedzy  kościoły i związki wyznaniowe,   
  � Wsparcie mikroprzedsiębiorstw  centra badawczo-rozwojowe, organizacje pracodawców  
  �Rozwój infrastruktury lokalnej  i pracodawcy, instytuty naukowe i inne  
  � Rewitalizacja obszarów podlegających restrukturyzacji,    
   zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych    
Poprawa    i powojskowych
warunków  � Inwestycje w gospodarstwach rolnych   
rozwoju  SPO Restrukturyzacja  � Ułatwienie startu młodym rolnikom Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą,  
regionalnego, i modernizacja sektora � Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi młodzi rolnicy podejmujący samodzielną  
w tym obszarów żywnościowego � Szkolenia zawodowe działalność rolniczą, mieszkańcy obszarów wiejskich,  
wiejskich oraz rozwój � Scalanie i wymiana gruntów publiczne i prywatne instytucje szkoleniowe   
 obszarów wiejskich  � Odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego  i doradcze, przedsiębiorcy, samorządy gmin   
 (EAGGF – Sekcja  � Różnicowanie działalności rolniczej  wiejskich lub miejsko-wiejskich, stowarzyszenia,  
 Orientacji) � Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej  związki, fundacje, organizacje pozarządowe  
  � Rozwój i dostosowanie przetwórstwa żywnościowego 
   � Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów morskich   
  � Ochrona i rozwój zasobów wodnych   
  � Wsparcie przedsiębiorstw sektora przetwórstwa ryb 

Armatorzy statków rybackich, właściciele
  

  � Dostosowanie rybołówstwa morskiego do zmieniających się  i dzierżawcy portów, grupy właścicieli   
   warunków wspólnego rynku  lub rodzin rybackich zgłaszających kolektywne   
 SPO Rybołówstwo � Modernizacja floty rybackiej służącej poprawie warunków pracy  projekty, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych,   

 i przetwórstwo ryb  i bezpieczeństwa pracy na statkach oraz zwiększeniu selektywności  właściciele gospodarstw rybackich,   

   połowów właściciele zakładów przetwórczych, zrzeszenia,   

  � Poszukiwanie nowych rynków zbytu stowarzyszenia, organizacje producenckie,  

  � Zwiększenie wykorzystania surowca rybnego właściciele wód płynących, uczestnicy obrotu rynku  

  � Zwiększenie innowacji technicznych i technologicznych  rybnego, placówki naukowo-badawcze, uczelnie  

   w rybołówstwie i rybactwie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju ... op.cit.
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siły roboczej i nowoczesna infrastruktura transportowa wskazują, 
że proces pogłębiania się zróżnicowań międzyregionalnych w wy-
niku wejścia Polski do Unii Europejskiej może ulec przyspie-
szeniu i spowodować pozostawienie pewnych obszarów poza 
głównym nurtem procesów rozwojowych. W związku z tym, rów-
noległym zadaniem polityki regionalnej musi być podejmowanie 
realizacji programów restrukturyzacyjnych adresowanych do ob-
szarów wiejskich, obszarów występowania przemysłów tradycyj-
nych oraz miast tracących dotychczasowe podstawy rozwoju. Ich 
celem jest minimalizowanie zagrożeń wynikających z koncentra-
cji przestrzennej zjawisk marginalizacji oraz degradacji społecz-
nej i gospodarczej. Dlatego celem strategicznym ZPORR na lata 
2004–2006 jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności 
regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obsza-
rów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi go-
spodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej 
i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Brak wsparcia dla 
wielu regionów mógłby doprowadzić do trwałej ich marginaliza-
cji, co stanowiłoby jednocześnie zagrożenie nie tylko dla rozwoju 
gospodarczego Polski, ale także dla realizacji koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. 

Działania w zakresie wzrostu konkurencyjności regionów po-
legać powinny na oddziaływaniu na zmiany struktury gospodar-
czej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem 
regionów europejskich. Działania te powinny być prowadzone 
w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworze-
nia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów 
ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc 
tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw 
i regionów. Podstawowym, kompleksowym miernikiem wzrostu 
konkurencyjności polskich regionów będzie tempo wzrostu po-
ziomu PKB na mieszkańca poszczególnych województw w Polsce 
w stosunku do średniej Unii Europejskiej.

Działania w zakresie przeciwdziałania marginalizacji niektó-
rych obszarów polegają na podjęciu działań interwencyjnych 
w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów o naj-
mniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sy-
tuacji społeczno-gospodarczej. Miernikiem powodzenia polityki 
rozwoju regionalnego w tym zakresie będzie niedopuszczenie do 
znaczącego wzrostu zróżnicowania – w układzie województw 
i w odniesieniu do obszarów objętych programami restrukturyza-
cyjnymi – poziomu PKB na mieszkańca oraz poprawa względem 
średniej krajowej wartości podstawowych wskaźników społeczno-
-gospodarczych (stopy bezrobocia, poziomu wykształcenia oraz 
wyposażenia infrastrukturalnego).

Realizacja ZPORR będzie podporządkowana zasadom polityki 
spójności społeczno-gospodarczej UE oraz wymogom wynikają-
cym z prawa polskiego. Do zasad tych należy zaliczyć:
 zasadę programowania – na szczeblu krajowym i woje-
wódzkim polityka rozwoju regionalnego jest prowadzona na pod-
stawie wieloletnich strategii, programów i planów rozwojowych, 
a tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebami społeczności lokal-
nych – na poziomie subregionalnym (powiatów lub ich grup), 
w oparciu o programy restrukturyzacji oraz programy rozwoju lo-
kalnego; 
 zasadę koncentracji – biorąc pod uwagę ograniczoną ilość 
środków finansowych, polityka rozwoju regionalnego państwa 
koncentruje działania interwencyjne w regionach, zgodnie ze zde-
finiowanym geograficznie terytorium (obszary wsparcia) oraz 

ustala hierarchię priorytetów odpowiadającą ważności sformuło-
wanych celów, przypisując im odpowiednie wielkości wsparcia 
finansowego; stosowanie zasady koncentracji wyraża się także 
poprzez różnicowanie – w zależności od typu beneficjentów po-
mocy – maksymalnego udziału pomocy publicznej dla inwestycji 
przedsiębiorców oraz maksymalnego dofinansowania przedsię-
wzięć samorządów z zasobów funduszy strukturalnych i budżetu 
państwa;
 zasadę dodatkowości – stosowanie zasady dodatkowości 
w odniesieniu do polityki regionalnej zapewni, że wysokość kra-
jowych wydatków publicznych na bezpośrednią realizację jej ce-
lów nie będzie ulegać zmniejszeniu z racji wsparcia finansowego 
ze strony Wspólnoty; oznacza to, że środki budżetu państwa prze-
znaczane na politykę regionalną w okresie po akcesji nie będą 
mniejsze niż w okresie przedaksesyjnym; także jednostki samo-
rządu terytorialnego nie będą zmniejszać poziomu wydatków roz-
wojowych kosztem otrzymywanych dotacji z budżetu państwa 
i funduszy strukturalnych, pod rygorem utraty szans na otrzyma-
nie środków wsparcia;
 zasadę subsydiarności – pomimo scentralizowanego syste-
mu zarządzania ZPORR nastąpi decentralizacja i dekoncentracja 
na poziom regionalny zadań w zakresie programowania i zarzą-
dzania programem, zgodnie z określonymi prawnie właściwościa-
mi i kompetencjami podmiotów władzy publicznej; pozwoli to na 
wytworzenie mechanizmów aktywnej współpracy wszystkich 
uczestniczących podmiotów oraz przygotuje władze regionalne 
do przejęcia pełnej odpowiedzialności za programowanie i zarzą-
dzanie programami regionalnymi współfinansowanymi ze źródeł 
funduszy strukturalnych po 2006 r.;
 zasadę partnerstwa – w proces przygotowywania, zarządza-
nia, monitorowania i oceny działań interwencyjnych podejmo-
wanych przez ZPORR będą włączane wszystkie zainteresowane 
instytucje i organizacje – przedstawiciele władz państwowych  
na poziomie centralnym i regionalnym, władze samorządowe  
wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele środowisk 
społeczno-gospodarczych, w tym organizacje pozarządowe, aka-
demickie, przedsiębiorcy i rolnicy oraz Komisja Europejska; 
partnerzy społeczni będą istotnym elementem wdrażania polityki 
rozwoju regionalnego, uczestnicząc w pracach komitetów sterują-
cych i monitorujących oraz licznych ciał doradczych i konsulta-
cyjnych prowadzących działalność na różnych poziomach realiza-
cji ZPORR;
 zasadę zrównoważonego rozwoju – działania realizowane 
w ramach ZPORR będą uwzględniały zasadę zrównoważonego 
rozwoju, która uznana została za obowiązującą koncepcję rozwoju 
w Konstytucji RP, Traktacie o Unii Europejskiej i w wielu doku-
mentach międzynarodowych; oznacza ona uwzględnianie dbało-
ści o stan środowiska w programach rozwoju społeczno-gospo-
darczego, dążenie do harmonii celów społecznych, rozwoju 
gospodarczego z warunkami środowiska i zapewnienie trwałości 
rozwoju w wymiarze długookresowym. 

Przyjętym celom ZPORR podporządkowane zostały priorytety 
i działania. Na lata 2004–2006 przyjęto cztery priorytety: 
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej 

wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
Priorytet 3: Rozwój lokalny.
Priorytet 4: Pomoc techniczna.
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W ramach priorytetu 1 przyjęto następujące działania:
1.  Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transporto-

wego:
1.1. Infrastruktura drogowa,
1.2. Infrastruktura transportu publicznego;

2.  Infrastruktura ochrony środowiska;
3.  Regionalna infrastruktura społeczna;
4.  Rozwój turystyki i kultury;
5.  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
6.  Infrastruktura transportu publicznego w aglomeracjach.

Priorytet 2 obejmuje działania:
1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych 

rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego;
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypen-

dialne;
3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa;
4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restruk-

turyzacyjnymi;
5. Promocja przedsiębiorczości;
6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Działania priorytetu 3 to:
1. Obszary wiejskie;
2. Obszary podlegające restrukturyzacji;
3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powoj-

skowe:
3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich,
3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojsko-

wych. 
4. Mikroprzedsiębiorstwa;
5. Lokalna infrastruktura społeczna:

5.1. Infrastruktura edukacyjna i sportowa,
5.2. Infrastruktura zdrowia.
Ostatni, priorytet 4, zawiera następujące działania:

1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane;
2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane;
3. Działania informacyjne i promocyjne.

Planowane źródła finansowania realizacji ZPORR w latach 
2004–2006 przewidują:
1.  Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF 

– 2530 mln euro; 
2.  Środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF   

– 438 mln euro;
3.  Budżet państwa – 346 mln euro;
4.  JST – 769 mln euro;
5.  Środki prywatne – 146 mln euro.

Szacunkowy podział tych środków na wymienione priorytety 
ZPORR przedstawiono w tablicy 2.

Wsparcie transportu w ramach ZPORR przewidywane jest 
przede wszystkim w ramach:
 priorytetu 1 – działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regio-

nalnego układu transportowego, w tym 1.1.1. Infrastruktura 
drogowa 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego;

 priorytetu 1 – działanie 1.6. Infrastruktura transportu publicz-
nego w aglomeracjach miejskich;

 priorytetu 3 – działanie 3.1. Obszary wiejskie;
 priorytetu 3 – działanie 3.2. Obszary podlegające restruktury-

zacji;
 priorytetu 3 – działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie. 

Możliwe jest także planowanie takich przedsięwzięć, które 

otrzymają wsparcie z innych działań, o ile realizować będą ich 
cele (np. system informacji elektronicznej w węzłach prze-
siadkowych realizować może nie tylko cele działań związanych 
z rozwojem infrastruktury transportu publicznego lecz również 
z rozwojem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego). 
W każdym zatem przypadku podstawą zakwalifikowania projek-
tu do określonego działania powinna być szczegółowa ocena 
realizowanych przez projekt celów ZPORR. 
Celem realizacji priorytetu ZPORR Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 
jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów. W ramach tego 
priorytetu zdefiniowanych zostało sześć celów cząstkowych, któ-
rych realizacja determinuje konkurencyjność regionów. Należą do 
nich:
1) wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwesty-

cji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, tury-
stycznej, sportowej i kulturalnej;

2) ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych;
3) poprawa powiązań infrastrukturalnych między ośrodkami re-

gionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwięk-
szenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, 
dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku;

4) uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym ukła-
dem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu od-
działywania programów rozbudowy i modernizacji sieci infra-
strukturalnych planowanych w ramach innych programów 
operacyjnych;

5) poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej 
i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regio-
nów;

6) poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach 
i aglomeracjach.
Realizacja działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regional-

nego układu transportowego przyczynić się powinna do poprawy 
dostępności komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bez-
pieczniejsze powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozo-
stałymi obszarami województw oraz lepszy dostęp do sieci dróg 
krajowych, międzynarodowych i transeuropejskich, a także popra-
wę miejskich systemów transportowych, w tym transportu pu-
blicznego w celu zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca 
rozwoju działalności gospodarczej. W ramach tego działania zde-
finiowano następujące cele szczegółowe:
 poprawę połączeń między centrami gospodarczymi a pozosta-

łymi centrami w województwach;
 poprawę dostępności do portów morskich, portów rybackich, 

portów rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, 
lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu pu-
blicznego;

 poprawę dostępności do istniejących i planowanych obiektów 
przemysłowych i usługowych (np. parki przemysłowe);

 odciążenie układów komunikacyjnych miast, w szczególności 
ich gospodarczych i zabytkowych centrów;

 zwiększenie udziału transportu zbiorowego, który bardziej od-
powiada wymogom środowiska (np. tramwaje) w obsłudze 
komunikacyjnej miast powyżej 50 tys. mieszkańców i obsza-
rów funkcjonalnie z nimi związanych;

 poprawę bezpieczeństwa transportu.
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W ramach tego działania wsparcie będzie udzielane na:
– budowę i modernizację dróg o znaczeniu regionalnym, łączą-

cych ważne centra gospodarcze, a także ulic w miastach po-
wyżej 20 tys. mieszkańców (poprawa ich jakości, wzmocnie-
nie nawierzchni do dopuszczalnego nacisku na oś), w tym na 
budowę i modernizację mostów, wiaduktów, obwodnic, tuneli 
i innych drogowych obiektów inżynieryjnych;

– tworzenie wydajnych sieci transportu publicznego, a także po-
prawę i integrację różnych form transportu, w tym rozwiązań 
dotyczących monitoringu, kontroli i sterowania ruchem (np. 
zielone fale dla transportu miejskiego) w miastach powyżej 
50 tys. mieszkańców i na obszarach funkcjonalnie z nimi po-
wiązanych; wsparcie może być udzielone na odnowienie i roz-
wój infrastruktury, a także na zakup sprzętu (zwłaszcza taboru) 
pod warunkiem posiadania aktualnego planu rozwoju trans-
portu publicznego lub planu zagospodarowania przestrzenne-
go, który wykaże długofalową trwałość proponowanych roz-
wiązań.
Realizacja działania 1.1. powinna uzupełniać działania podej-

mowane w ramach SPO Transport, Funduszu Spójności oraz prio-
rytetu 3 ZPORR ,,Rozwój lokalny” (działanie 3.1. Obszary wiejskie 
i 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji). 

Głównymi beneficjentami działania 1.1. są:
 samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz działające 

w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu 

terytorialnego;
 jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego;
 jednostki wybrane w drodze przetargu, świadczące usługi pu-

bliczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
Celem działania 1.6. (Infrastruktura transportu publicznego 

w aglomeracjach) jest poprawa atrakcyjności Polski dla lokaliza-
cji inwestycji zagranicznych i zwiększenie możliwości rozwoju 
województw poprzez rozwój systemów transportu publicznego 
w największych aglomeracjach Polski. Realizacja tego działania 
przyczynić się powinna do zmniejszenia zatłoczenia na drogach, 
poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa transportu. Wsparcie 
w ramach tego działania jest otwarte dla aglomeracji powyżej 
500 tys. mieszkańców. 

Działanie 1.6. będzie wdrażane w aglomeracjach posiadają-
cych aktualne plany rozwoju transportu lub plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, dotyczące rozwoju lub odnowienia infrastruk-
tury i zakupu sprzętu (zwłaszcza taboru). Preferowany będzie 
rozwój zintegrowanych sieci komunikacyjnych, obejmujących  

integrację transportu szynowego (np. tramwaj, metro) z innymi 
formami transportu (np. lotniska, komunikacja autobusowa, trans-
port prywatny). Niezależnie od liczby i rodzajów środków 
komunikacji, kluczowym kryterium wyboru projektów będzie po-
siadanie aktualnego zintegrowanego planu  rozwoju transportu. 
Realizacja tego działania powinna uzupełniać zadania podejmo-
wane w ramach SPO Transport, Funduszu Spójności oraz priory-
tetu 1.1. ZPORR Modernizacja i rozwój regionalnego systemu 
transportowego. 

W ramach działania 1.6. Infrastruktura transportu publicznego 
w aglomeracjach pomoc skierowana zostanie do:
 jednostek samorządu terytorialnego lub działających w ich 

imieniu jednostek organizacyjnych,
 związków, stowarzyszeń i porozumień jednostek samorządu 

terytorialnego;
 jednostek świadczących usługi publiczne na zlecenie jedno-

stek samorządu terytorialnego;
 jednostek wybranych w drodze przetargu, świadczących usługi 

publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
Celem priorytetu 3 – Rozwój lokalny – jest aktywizacja spo-

łeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją, w ce-
lu umożliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju 
i Europy. Działania podejmowane w ramach tego priorytetu, 
a w szczególności działanie 3.1. Obszary wiejskie i 3.2. Obszary 
podlegające restrukturyzacji są komplementarne w stosunku do 
działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu  
transportowego. Inwestycje transportowe w ramach tych działań 
związane są z budową oraz modernizacją:
 dróg gminnych i powiatowych, 
 lokalnych obiektów mostowych, 
 ulic w granicach administracyjnych miast o liczbie ludności 

do 20 tys., 
 towarzyszącej infrastruktury drogowej. 

Inwestycje transportowe w ramach działania 3.3. Rewitaliza-
cja zdegradowanych obszarów miejskich dotyczą poprawy funk-
cjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 
publicznych rewitalizowanego terenu. W szczególności w ramach 
tego działania będą realizowane:
– remonty, przebudowa i modernizacja dróg lokalnych i ulic 

prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych 
dróg osiedlowych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, 
polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie na-
wierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych;

– budowa, remonty i przebudowa chodników i przejść dla pie-
szych;

Tablica 2
Szacunkowy podział środków na priorytety realizowane w ramach ZPORR [w mln euro]

Priorytet  Wkład publiczny   Środki 

 ogółem fundusze  krajowy prywatne 
  strukturalne wkład publiczny  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 2462,0 1762,6 699,5 50,3

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 598,7 438,5 160,2 14,0

Rozwój lokalny 970,0 727,5 242,5 81,9

Pomoc techniczna 53,2 39,9 13,3 0,0

Razem 4083,9 2968,5 1115,5 146,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004. Dz. U. 2004 nr 166, poz. 1745
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– inne prace infrastrukturalne i zakup wyposażenia pozwalające-
go zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwie-
rząt, (np. budowa, przebudowa i remont ścieżek rowerowych).
Przewidywaną alokację środków finansowych na realizację in-

westycji transportowych w ramach ZPORR przedstawiono w tabli-
cy 3. 

Sektorowy Program Operacyjny Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport 5) (SPO-T) został przy-
gotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 cytowa-
nego rozporządzenia Rady UE nr 1260/1999. Jako punkt wyjścia 
przy przygotowywaniu tego dokumentu zachowano jego zgod-
ność z aktualnymi kierunkami polityki transportowej oraz polityki 
regionalnej.

Realizacja celu cząstkowego PWW, dotyczącego włączenia 
Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej, wymaga 
zwiększenia nakładów na modernizację i rozbudowę sieci infra-

struktury transportowej. W SPO-T założono koncentrację środków 
na ograniczonej liczbie działań, gwarantujących najlepsze efekty 
mnożnikowe dla rozwoju całej gospodarki. W tej sytuacji wspar-
cie będzie ukierunkowane przede wszystkim na działania inte-
grujące Polskę z europejskim systemem transportowym, zapew-
niające najlepszą jakość usług oraz wspierające bezpośrednio 
atrakcyjność inwestycyjną Polski i poszczególnych regionów. 
Szczególne znaczenie ma przy tym wspieranie rozwoju i podwyż-
szenie pozycji konkurencyjnej polskich aglomeracji miejskich 
w systemie miast europejskich.

Cel, jaki został określony w Podstawach Wsparcia Wspólnoty 
dla SPO-T, wynika z głównych celów unijnej polityki przestrzen-
nej, sformułowanych w ESDP (European Spatial Development 
Perspective) oraz z celów polityki przestrzennej Polski sformuło-
wanych w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju”. Zgodnie z tymi politykami, rozbudowa infrastruktury trans-

5) Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004–2006. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa grudzień 2003 r.

Tablica 3
Indykatywna tabela alokacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w podziale na priorytety i działania

Priorytet/działanie   Publiczne   Prywatne

 ogółem wkład UE  wkład krajowy   

   ogółem budżet  jednostki    
    państwa samorządu   
     terytorialnego

   [mln euro]

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury   2462,0  762,6 699,5 69,8 629,6 50,3

               służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2004 575,2 411,8 163,4 16,3 147,1 11,8

 2005 821,9 588,4 233,5 23,3 210,2 16,8

 2006 1064,9 762,3 302,5 30,2 272,3 21,8

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego  1024,8 768,6 256,2 0,0 256,2 1,0

 2004 239,4 179,6 59,9 0,0 59,9 0,2

 2005 342,1 256,6 85,5 0,0 85,5 0,3

 2006 443,2 332,4 110,8 0,0 110,8 0,4

Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach  335,8 167,9 167,9 0,0 167,9 2,0

 2004 78,5 39,2 39,2 0,0 39,2 0,5

 2005 112,1 56,0 56,0 0,0 56,0 0,7

 2006 145,2 72,6 72,6 0,0 72,6 0,9

Priorytet 3. Rozwój lokalny  970,0 727,5 242,5 108,3 134,2 81,9

 2004 226,6 170,0 56,7 25,3 31,4 19,1

 2005 323,8 242,9 81,0 36,2 44,8 27,3

 2006 419,6 314,7 104,9 46,8 58,0 35,4

Działanie 3.1. Obszary wiejskie  469,5 352,1 117,4 46,9 70,4 4,0

 2004 109,7 82,3 27,4 11,0 16,5 0,9

 2005 156,7 117,5 39,2 15,7 23,5 1,3

 2006 203,1 152,3 50,8 20,3 30,5 1,7

Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji  155,8 116,9 39,0 15,6 23,4 2,0

 2004 36,4 27,3 9,1 3,6 5,5 0,5

 2005 52,0 39,0 13,0 5,2 7,8 0,7

 2006 67,4 50,6 16,9 6,7 10,1 0,9

Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie  132,7 99,6 33,2 13,3 19,9 9,3

 2004 31,0 23,3 7,8 3,1 4,7 2,2

 2005 44,3 33,2 11,1 4,4 6,6 3,1

 2006 57,4 43,1 14,4 5,7 8,6 4,0

ZPORR ogółem  4083,9 2968,5 1115,5 346,1 769,3 146,2
 2004 954,2 693,6 260,6 80,9 179,8 34,2
 2005 1363,3 990,9 372,4 115,5 256,8 48,8
 2006 1766,4 1283,9 482,5 149,7 332,8 63,2

Źródło: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. 
Uzupełnienie Programu. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, kwiecień 2004 r.
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portowej Polski powinna z jednej strony uwzględniać policen-
tryczny układ osadniczy kraju, a z drugiej – zapewnić dalszy roz-
wój tego układu. Oznacza to konieczność wzmocnienia 
infrastruktury transportowej łączącej ważniejsze miejsca działal-
ności gospodarczej regionów z ich centrami administracyjno-po-
litycznymi. W okresie realizacji SPO-T priorytetowo będą trakto-
wane wąskie gardła w sieci o znaczeniu krajowym, połączenia 
usprawniające dostęp do portów morskich i rozwój intermodal-
nych systemów transportowych, a także systemy transportu kole-
jowego dla obsługi aglomeracji miejskich. 

Uwzględniając przedstawione przesłanki jako zasadniczy cel 
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–
–2006 przyjęto zwiększenie spójności transportowej kraju oraz 
polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regio-
nów Polski w układzie Unii Europejskiej. 

Program SPO-T na lata 2004–2006 obejmuje te przedsię-
wzięcia dotyczące sieci TEN-T, które nie są finansowane z Fundu-
szu Spójności. Dla osiągnięcia głównego celu jakim jest spój-
ność przestrzenna, projekty realizowane na tej sieci na podstawie 
różnych źródeł finansowania są dobrane w taki sposób, aby 
w miarę możliwości tworzyły kolejne (sąsiadujące) odcinki połą-
czeń w danym korytarzu. Działania te stwarzają możliwość wyge-
nerowania dodatkowej produkcji i zwiększenia zatrudnienia w re-
gionach słabiej rozwiniętych gospodarczo. Działania dotyczące 
infrastruktury transportowej wygenerują dodatkowe efekty makro- 
i mikroekonomiczne dopiero wówczas, kiedy zostanie osiągnięty 
znacznie wyższy stopień jej spójności, niż to jest możliwe do 
osiągnięcia w okresie 2004–2006. Oznacza to konieczność dania 
im szansy w dłuższym czasie, gdyż w tym krótkim okresie będą 
mieć jeszcze charakter wyizolowany i nie przyniosą bezpośred-
nich efektów gospodarczych i społecznych, rozumianych jako 

efekty sieciowe. W ramach SPO-T będą realizowane działania do-
tyczące: 
 modernizacji linii kolejowych (wyłączonych z współfinanso-

wania z FS),
 inwestycji dotyczących poprawy dostępu do portów mor-

skich,
 modernizacji dróg krajowych położonych na sieci TEN-T (wy-

łączonych z współfinansowania z FS),
 poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych.

Realizacja celu SPO-T odbywać się będzie poprzez koncen-
trację środków finansowych na trzech priorytetach: 
Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, któ-

rego celem jest rozwój efektywnych i alternatywnych w sto-
sunku do transportu drogowego sposobów przemieszczania 
pasażerów i towarów (stymulowanie rozwoju atrakcyjnej oferty 
przewozów kolejowych, morskich i multimodalnych). 

Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, którego 
celem jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i warunków 
funkcjonowania transportu drogowego poprzez poprawę jako-
ści sieci drogowej i usunięcie „czarnych punktów” na dro-
gach, budowę autostrad, przebudowę dróg krajowych i ich 
przebiegów przez miasta oraz działania z zakresu organizacji 
ruchu drogowego.

Priorytet 3. Pomoc techniczna, którego celem jest wsparcie dla 
instytucji zarządzającej SPO-T.
Charakterystykę priorytetów SPO-T przedstawiono w tablicy 4. 
Na realizację inwestycji w ramach SPO-T na lata 2004–2006 

przewidziano 1551,5 mln euro, w tym 1163,4 mln euro, jako 
wkład wspólnotowy z ERDF i 388,2 mln euro publicznego wkładu 
krajowego. Ponadto oszacowano, że wkład kapitału prywatnego 
będzie wynosił 11,9 mln euro. Przewidywaną alokację środków 

Tablica 4
Priorytety, działania i beneficjenci SPO-T na lata 2004–2006

Priorytety Działania Poddziałania Beneficjenci końcowi

  1.1.  Modernizacja linii kolejowych 1.1.1.  Przebudowa linii kolejowych PKP PLK SA 
   w relacjach między aglomeracjami 1.1.2.  Zakup pasażerskiego taboru kolejowego Przedsiębiorstwa kolejowe oraz samorządy województw   
  miejskimi i w aglomeracjach  oraz lokomotyw interoperacyjnych  
    1.2.1.  Poprawa dostępu do portów morskich Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie,   
     od strony morza Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),   

Zrównoważony 1.2.  Poprawa infrastruktury dostępu   Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

gałęziowo  do portów morskich 1.2.2.  Poprawa infrastruktury  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu   

rozwój    w portach morskich Gdynia SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA 
   1.2.3.  Poprawa dostępu do portów morskich  Miasto Gdynia  
    od strony lądu  
   1.3.1. Budowa centrów logistycznych Podmioty gospodarcze współtworzące terminale kontenerowe:   
 1.3.  Rozwój systemów intermodalnych   ARP SA, PKP Cargo S.A. i inne podmioty 
   1.3.2.  Budowa terminali kontenerowych Podmioty gospodarcze współtworzące terminale kontenerowe:   
     PKP Cargo S.A. i inne podmioty

    2.1.1.  Budowa autostrad GDDKiA 
  2.1.  Budowa i przebudowa dróg krajowych 2.1.2.  Budowa dróg ekspresowych GDDKiA 
   2.1.3.  Przebudowa dróg krajowych GDDKiA 

Bezpieczniejsza 2.2.  Usprawnienie przejazdów drogami      

infrastruktura  krajowymi przez miasta na prawach    Miasta na prawach powiatu  

drogowa  powiatu    
 2.3.  Wdrażanie i monitoring środków  2.3.1.  Poprawa bezpieczeństwa na drogach  GDDKiA  
  poprawy bezpieczeństwa ruchu   krajowych  
  drogowego 2.3.2. Monitoring bezpieczeństwa ruchu  Komenda Główna Policji (KGP), Komenda Główna Państwowej   
    drogowego Straży Pożarnej (KGPSP)

  3.1.  Wsparcie efektywnego    Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA, PKP PLK S.A.,   
Pomoc  zarządzania SPO-T   urzędy morskie, zarządy portów, SAR, miasta na prawach powiatu
techniczna 3.2.  Informacja i promocja operacji SPO-T   Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA, PKP PLK S.A., urzędy   
     morskie, zarządy portów,  SAR, miasta na prawach powiatu

Źródło: Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006. Uzupełnienie programu. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa marzec 2004 r.
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finansowych na realizację inwestycji w ramach SPO-T przedsta-
wiono w tablicy 5.

Inwestycje związane z transportem kolejowym dotyczą przede 
wszystkim działania 1.1. Modernizacja linii kolejowych w rela-
cjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach oraz 
1.3 Rozwój systemów intermodalnych. Planowany udział środków 
publicznych (krajowych i wspólnotowych), przewidzianych na re-
alizację inwestycji w tych działaniach przedstawiono w tablicy 6. 
Krajowe źródła finansowania dla tych działań obejmują tylko 
środki z budżetu państwa. 

W grupie dużych inwestycji na lata 2004–2006 zaplanowana 
została modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź. Łączne 
koszty tej inwestycji przekroczą kwotę 308 mln euro, co stanowi 
niemal 82% środków przewidzianych na działanie 1.1.

Zakończenie
Realizacja Programu Wsparcia Wspólnoty, w pierwszym okresie 
funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, powinna 
umożliwić rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wie-
dzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 
poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. 
Efekty realizacji tych programów widoczne będą także w sektorze 
transportu. Prognozę wybranych wskaźników, charakteryzujących 
sytuację w tym sektorze w końcu 2006 r. (po zakończeniu reali-
zacji NPR 2004–2006) w porównaniu z rokiem bazowym 2001 
przedstawiono w tablicy 7. Prognozowane wskaźniki są niewątpli-
wie dalekie od zadawalających. Realizacja prezentowanych pro-
gramów pozwala jednak na minimalne zmniejszenie dystansu po-
między Polską a najbogatszymi krajami UE. 



Tablica 5
Przewidywana alokacja środków finansowych na realizację inwestycji w ramach SPO-T w latach 2004–2006

Priorytet/działanie    Publiczne   Prywatne*

  ogółem wkład UE  wkład krajowy   

    ogółem budżet  jednostki samorządu    
     państwa terytorialnego

    [mln euro]

Priorytet  1.  Zrównoważony gałęziowo  rozwój  systemu transportowego  568,1 426,1 142,0 125,8 16,2 11,9

 2004 132,7 99,6 33,2 29,4 3,8 2,8

 2005 189,6 142,2 47,4 42,0 5,4 4,0

 2006 245,7 184,3 61,4 54,4 7,0 5,1

Priorytet  2.  Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa  971,4 728,3 243,2 205,9 37,3 0,0

 2004 227,0 170,2 56,8 48,1 8,7 0,0

 2005 324,3 243,1 81,2 68,7 12,5 0,0

 2006 420,2 315,0 105,2 89,0 16,1 0,0

Priorytet 3. Pomoc techniczna  12,0 9,0 3,0 3,0 0,0 0,0

 2004 2,8 2,1 0,7 0,7 0,0 0,0

 2005 4,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0

 2006 5,2 3,9 1,3 1,3 0,0 0,0

Ogółem SPO - Transport  1 551,5 1 163,4 388,2 334,7 53,5 11,9

 2004 362,5 271,8 90,7 78,2 12,5 2,8

 2005 517,9 388,4 129,6 111,7 17,9 4,0

 2006 671,1 503,2 167,9 144,7 23,1 5,1

* Podane kwoty środków prywatnych nie stanowią elementu planu finansowego, są to szacunkowe wielkości udziału prywatnego w projektach uzyskujących 
pomoc publiczną.

Źródło: Sektorowy Program Operacyjny: Transport ... op.cit. 

Tablica 6

Inwestycje transportu kolejowego finansowane w ramach SPO-T w latach 2004–2006
Priorytet/działanie  Wkład publiczny    Udział (SPO-T = 100%) 

 ogółem ERDF budżet  ogółem ERDF budżet  
   państwa   państwa

  [mln euro]   [%]

Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego 568,1 426,1 125,8 36,6 36,6 37,6

Działanie 1.1.  Modernizacja linii kolejowych między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 376,8 282,6 94,2 24,3 24,3 28,1

 1.1.1  Przebudowa linii kolejowych 308,6 231,5 77,1 19,9 19,9 23,0

  w tym duży projekt: linia Warszawa - Łódź 308,6 231,5 77,1 19,9 19,9 23,0

 1.1.2  Zakup pasażerskiego taboru kolejowego 68,2 51,1 17,1 4,4 4,4 5,1

Działanie 1.3.  Rozwój systemów intermodalnych  31,6 23,7 7,9 2,0 2,0 2,4

 1.3.1.  Budowa centrów logistycznych 17,3 13,0 4,3 1,1 1,1 1,3

 1.3.2.  Budowa terminali kontenerowych 14,3 10,7 3,6 0,9 0,9 1,1

Ogółem SPO Transport 1551,5 1163,4 334,7 100,0 100,0 100,0

* Źródło: Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004 – 2006. Uzupełnienie programu ... op.cit.
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Autor
dr Tadeusz Dyr
Zakład Logistyki i Marketingu Politechniki Radomskiej

Tablica 7 
Wybrane efekty realizacji wspólnotowych programów wsparcia 
w Polsce

Wskaźnik  Wartość w 2001 r. Prognozowana  
   wartość   
    na koniec 2006 r.

PKB na  mieszkańca w relacji do średniej UE [%] 40 42–43  
(UE 15 = 100%)   

Długość autostrad  [km] 398 940

Długość dróg ekspresowych  [km] 206 399

Długość zmodernizowanych linii kolejowych  [km] 300 2434

Źródło: Narodowy Plan Rozwoju ..., op.cit.

 Dokończenie ze s. 43

Procedura akceptacji złączy szynowych różni się od stosowa-
nej w Polsce w zakresie pomiarów geometrycznych. Wymagane 
są pomiary nieprostopadłości spoiny w płaszczyźnie poziomej 
i pionowej oraz przesunięć poszczególnych części nadlewów 
(wynikających ze składania części form) względem siebie. Ogra-
niczeniom podlega również długość szlifowania złącza spawane-
go na powierzchni tocznej i bocznej szyny. Oprócz pomiaru pro-
stoliniowości złącza (wklęsłość, wypukłość), norma wymaga też 
pomiaru płaskości powierzchni tocznej złącza.

Autor
mgr inż. Jerzy Cejmer
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie
Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów

 Dokończenie ze s. 37

 [3]  Jarosz T. z zespołem: Sprawdzenie sieci jezdnej na wybranych odcin-
kach linii Warszawa – Gdańsk i CMK w związku z próbami pociągu typu 
ETR 460 kolei FS na sieci PKP. CNTK. Warszawa, czerwiec 1994.

 [4]  Maciołek T. i inni: Rozwiązania konstrukcyjne sieci trakcyjnej w rejonie 
rozjazdu dla v=250 km/h dla linii CMK. Opracowanie wykonane na 
zlecenie DG PKP. Warszawa, 1997.

 [5]  Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla moderni-
zacji linii CMK do prędkości 200/250 km/h. Centrum Naukowo-Tech-
niczne Kolejnictwa. Temat CNTK 6924/23. Warszawa, marzec 2002.

 [6]  Woźniak K., Mierzejewski L.: Eksploatacyjna ocena sieci trakcyjnej typu 
2C120-2C-3 na linii CMK przewidywanej dla prędkości jazdy do 
250 km/h. Technika Transportu Szynowego 11/2003.

 [7]  Materiały informacyjne firmy Plasser & Theurer.
 [8]  Materiały informacyjne firmy Aarsleff.
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Konferencja ma podsumować ponad półroczne członkostwo Polski w UE, zwłaszcza ocenić dostosowanie 
spółek Grupy PKP do standardów i norm unijnych. Pragniemy, aby na naszej konferencji określone zosta-
ły nowe obszary działalności, stwarzające realne szanse dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce. 

Zagadnienia dotyczące liberalizacji rynku transportowego Europy, interoperacyjności, rozwoju centrów lo-
gistycznych, intermodalnych rozwiązań transportowych, zintegrowanych systemów zarządzania transpor-
tem to zasadnicze tematy Konferencji. Przewidywane są także wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa 
przewozów oraz wsparcia informatycznego tych obszarów.
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