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OCENA I ANALIZA 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE 

W UJĘCIU REGIONALNYM  
W ŚWIETLE WYKORZYSTANIA 
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 

Streszczenie 
Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem kreowania konkurencyjności regionów i ich ak-

tywności inwestycyjnej. W artykule przedstawiono ocenę stanu infrastruktury w ujęciu regionalnym 
oraz jej rozwój w wyniki realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

WSTĘP 
W artykule postawiono tezę, że zróżnicowanie regionalnie aktywności gospodarczej 

w Polsce jest w znacznym stopniu uwarunkowane stopniem rozwoju (lub raczej niedorozwo-
ju) infrastruktury transportowej. Braki w zakresie tej infrastruktury oznaczają osłabienie rela-
tywnej dostępności przestrzennej wielu ośrodków i regionów w skali regionalnej, krajowej 
i europejskiej, stanowiąc istotną barierę ich rozwoju. Podstawową słabością infrastruktury 
transportowej jest zły stan sieci drogowej, charakteryzującej się niewystarczającą siecią połą-
czeń niektórych części kraju (przede wszystkim między jego północą a południem), niedo-
statkiem dróg umożliwiających sprawne przejazdy w miastach i w ich otoczeniu (obwodnice, 
niska jakość połączeń z sąsiednimi gminami), niską jakością połączeń pomiędzy miastami 
wojewódzkimi. 

1. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA POLSKICH REGIONÓW 
Dostępność transportowa regionów (na którą decydująco wpływa stan rozwoju infrastruk-

tury drogowej) determinuje w znacznym stopniu ich atrakcyjność inwestycyjną, a tym samym 
wpływa – poprzez tworzenie lepszych i trwałych miejsc pracy – na poziom życia mieszkań-
ców oraz ich konkurencyjność ekonomiczną (wewnętrzną i międzynarodową). Wpływ do-
stępności transportowej regionów na poziom konkurencyjności ich gospodarek, wiąże się 
z umożliwieniem dostaw surowców i komponentów niezbędnych do produkcji, produktów 
finalnych do odbiorców, a także zapewnieniem odpowiednich warunków w sferze transportu 
pasażerskiego umożliwiającego bezpośrednie spotkania z dostawcami i odbiorcami, współ-
pracownikami, klientami, doradcami. Dostępność transportowa regionów jest uzależniona od 
stanu rozwoju infrastruktury transportowej zlokalizowanej na ich obszarze, ale determinują ją 
również takie czynniki, jak położenie względem granicy zachodniej (dominujące kierunki 



 

58     AUTOBUSY 

handlu zagranicznego), Warszawy, ośrodków regionalnych, międzynarodowych portów lotni-
czych oraz dużych portów morskich. Rozwijając sieć połączeń transportowych, należy zna-
leźć odpowiednią równowagę między połączeniami dużych miast z jednej strony, a poprawą 
połączeń dużych ośrodków miejskich z otaczającymi je mniejszymi ośrodkami. Obecnie naj-
większą liczbę ludności zamieszkałej w obrębie izochrony 60 minut posiadają Katowice (oko-
ło 5 mln osób) i Warszawa (3,5 mln osób), a uwzględniając komunikację kolejową również 
Kraków.  

W świetle badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową (IBnGR), znaczenie poszczególnych elementów dostępności komunikacyjnej zale-
ży od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w regionie. W działalności przemysło-
wej zasadnicze znaczenie ma dostępność transportu drogowego, a także poziom rozwoju sek-
tora transportu i logistyki. W działalności usługowej i produkcji zaawansowanej technolo-
gicznie bardziej istotną rolę odgrywa zazwyczaj czas podróży warunkowany jakością sieci 
kolejowej, dostępnością do międzynarodowego lotniska, ofertą przewozową (kolejową i lot-
niczą) oraz – w mniejszym stopniu – dostępnością drogową. 

Prezentowane przez IBnGR cykliczne badania ewaluacyjne pozwalają na porównanie do-
stępności transportowej polskich województw w latach 2005-20101. Na ich podstawie można 
stwierdzić, że oceny stopnia dostępności transportowej ulegają dość istotnym zmianom. O ile 
bowiem w 2005 r. jako bardzo dobrą oceniono dostępność transportową trzech województw: 
śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego, to w 2010 r. „wysoka” dostępność transportowa 
cechowała – zdaniem ekspertów IBNGR – aż 6 województw: dolnośląskie, wielkopolskie, 
mazowieckie, śląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie, których wspólną (poza mazowiec-
kim) cechą jest dobra dostępność do granicy zachodniej przy zróżnicowaniu innych parame-
trów dostępności. 
Tab. 1. Dostępność transportowa województw w Polsce 

Województwo 2010 
wskaźnik (miejsce) 

2005 
klasa (miejsce) 

Dolnośląskie 0,43 (1) B(4) 
Kujawsko-pomorskie 0,03 (10) C (9) 
Lubelskie -072 (15) E (15) 
Lubuskie 0,37 (5) C (8) 
Łódzkie 0,21 (9) C (7) 
Małopolskie 0,28 (7) A (3) 
Mazowieckie 0,41 (3) B (5) 
Opolskie 0,25 (8) B (6) 
Podkarpackie -0,57 (14) E(14) 
Podlaskie -0,96 (16) E (16) 
Pomorskie -0,10 (11) D (12) 
Śląskie 0,38 (4) A (1) 
Świętokrzyskie -0,23 (12) D (11) 
Warmińsko-mazurskie -0,54 (13) D (13) 
Wielkopolskie 0,43 (2) A (2) 
Zachodniopomorskie 0,34 (6) C (10) 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. 2010: Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Konrad Adenauer Stiftung. 

W ostatnich latach największą poprawę dostępności transportowej odnotowało woje-
wództwo lubuskie, które w 2005 r. – według IBnGR – charakteryzowało się przeciętną (kla-
sa C) dostępnością transportową, natomiast w latach 2008-2010 było ocenione jako region 
o najwyższej dostępności. Decydujące znaczenie dla tak wysokiej oceny miały – obok blisko-
                                                 
1 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. 2010: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Konrad Adenauer Stiftung.  
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ści granicy zachodniej – dobrze rozwinięty sektor transportu i logistyki (niekorzystnie wpły-
wały na tę dostępność: duża odległość od Warszawy oraz niska gęstość sieci drogowej). 
O wysokiej dostępności transportowej województwa wielkopolskiego decydowały natomiast 
– wg badania z 2010 r. – bliskość granicy zachodniej, przy braku słabych stron w zakresie 
analizowanej kategorii. W przypadku województwa dolnośląskiego najistotniejsza była bli-
skość granicy zachodniej oraz brak słabych stron. Województwo śląskie korzystało ze 
względnie dobrego skomunikowania z granicą zachodnią, ponadprzeciętnych: intensywności 
pasażerskich przewozów lotniczych oraz poziomu rozwoju sektora transportu i logistyki 
a także wysokiej gęstości sieci drogowej. Słabą stroną województwa w zakresie dostępności 
transportowej była natomiast – zdaniem IBnGR – niższa od przeciętnej dostępność do trans-
portu morskiego. Województwo zachodniopomorskie odnosiło natomiast korzyści z bliskości 
granicy zachodniej, bardzo dobrej dostępności do transportu morskiego oraz wysokiego po-
ziomu rozwoju sektora transportu i logistyki; podczas gdy wśród słabych stron wymieniono: 
niską gęstość sieci drogowej, dużą odległość od Warszawy oraz małą intensywność pasażer-
skich przewozów lotniczych. Wysoka dostępność transportowa województwa mazowieckiego 
była natomiast determinowana przez lokalizację głównego węzła transportowego kraju, po-
nadprzeciętny poziom rozwoju sektora transportu i logistyki oraz wysoką intensywność prze-
wozów lotniczych (za słabą stronę województwa uznano natomiast odległość od granicy za-
chodniej). 

W całym analizowanym okresie najniższym poziomem dostępności transportowej (miej-
sca 13-16) charakteryzowały się województwa wschodniej Polski (podlaskie, lubelskie, pod-
karpackie i warmińsko-mazurskie), co było pochodną ich peryferyjnego położenia względem 
granicy zachodniej, niskiej gęstości infrastruktury drogowej oraz słabego rozwoju sektora 
transportu i logistyki.  

Jak już wspomniano, istotnym elementem determinującym poziom dostępności transpor-
towej kraju i jego regionów jest zasięg i jakość sieci drogowej. W przypadku Polski sytuacja 
w tym obszarze pozostawia nadal wiele do życzenia, a dostępna sieć drogowa stanowi barierę 
wzrostu gospodarczego oraz przyczynia się do petryfikacji zapóźnień rozwojowych niektó-
rych regionów. Poniżej przedstawione zostaną – w przekroju wojewódzkim – podstawowe 
informacje dotyczące sieci dróg publicznych, rozmiarów transportu drogowego osób (w tym 
komunikacji publicznej) i towarów, bezpieczeństwa ruchu drogowego wg stanu na koniec 
2009 r., w porównaniu z rokiem 2003. Ponadto zaprezentowana zostanie skala i efekty inter-
wencji realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej w oparciu o fundusze UE dostępne 
w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013, poszerzone o próbę prezentacji i oceny dotychczasowych efektów 
realizacji tych projektów, a także rekomendacje na przyszłość.  

2. STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KONIEC 2009 ROKU 
ORAZ ZMIANY W OKRESIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII 
EUROPEJSKIEJ 
Ogólna długość dróg publicznych wynosiła w 2009 r. 384,8 tys. km i była o ponad 

7,5 tys. km (2%) dłuższa niż w 2003 r. Sieć dróg publicznych o nawierzchni twardej zwięk-
szyła się w tym okresie o ponad 20 tys. km (8%) i w 2009 r. wynosiła 268,8 tys. km, tj. 69,9% 
dróg o twardej nawierzchni (wobec 65,9% w 2003 r.). W okresie 2004-2009 długość dróg 
o twardej nawierzchni wydłużyła się we wszystkich województwach, najwięcej w mazowiec-
kim (o 5 025 km, tj. 18%).  

Pozytywnie należy ocenić fakt, że odnotowanemu w analizowanym okresie przyrostowi 
długości sieci dróg publicznych towarzyszyła wyraźna poprawa w całym kraju (o 2,9 pkt proc. 
– do poziomu 91,2%) relacja dróg o nawierzchni twardej ulepszonej do dróg o nawierzchni 
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twardej ogółem. W latach 2003-2009 długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wzrosła 
o blisko 25,6 tys. km (z 219,7 tys. km do 245,3 km).  

Największą poprawę relacji długości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej do długości 
dróg o nawierzchni twardej odnotowano w województwach: podlaskim (8 pkt proc.), mało-
polskim (6,5 pkt proc.) i świętokrzyskim (6,3 pkt proc.), a najmniejszą w zachodniopomor-
skim (0,3 pkt proc.) i kujawsko-pomorskim (0,5 pkt proc.). W końcu 2009 r. największym 
udziałem dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w długości sieci dróg o nawierzchni twardej 
charakteryzowało się województwo lubelskie (95%) oraz mazowieckie (94,4%), a najmniej-
szym – pomimo zdecydowanej poprawy odnotowanej w analizowanym okresie – świętokrzy-
skie (84,9%) oraz podlaskie (86,3%).  
Tab. 2. Drogi w latach 2003-2009 w przekroju wojewódzkim 

 Długość dróg 
o twardej nawierzchni 

Relacja: drogi 
o nawierzchni twardej 

ulepszonej / drogi o na-
wierzchni twardej 

Gęstość dróg 
o nawierzchni twardej 

Gęstość dróg 
o nawierzchni twardej 

ulepszonej 

2009 zmiana 
2004-2009 

2009 zmiana 
2004-2009 

2009 zmiana 
2004-2009 

2009 zmiana 
2004-2009

km km % % pkt proc. km/100 km2 % km/100 km2 % 
Polska 268 807 20 021 8,0 91,2 2,9 86,0 6,4 78,4 8,2 
Dolnośląskie 18 369 286 1,6 93,3 2,7 92,1 1,4 85,9 3,8 
Kujawsko-pomorskie 15 140 1 539 11,3 88,5 0,5 84,2 8,5 74,6 8,0 
Lubelskie 19 582 1 710 9,6 95 0,7 77,9 6,7 74,1 6,9 
Lubuskie 8 242 362 4,6 88,1 0,8 58,9 2,6 51,9 2,8 
Łódzkie 18 172 1 951 12,0 90,2 1,4 99,7 10,7 90,0 10,9 
Małopolskie 22 469 945 4,4 89,8 6,5 148,0 6,3 132,9 14,8 
Mazowieckie 32 959 5 025 18,0 94,4 3,7 92,7 14,2 87,5 16,3 
Opolskie 8 609 102 1,2 89,9 1,8 91,5 1,1 82,2 2,6 
Podkarpackie 14 791 947 6,8 92,2 4,4 82,9 5,3 76,4 8,3 
Podlaskie 11 848 1 165 10,9 86,3 8 58,7 5,8 50,7 9,2 
Pomorskie 11 831 511 4,5 93,1 1 64,6 2,7 60,2 3,1 
Śląskie 20 991 1 031 5,2 91,8 2,2 170,2 8,3 156,2 11,1 
Świętokrzyskie 12 983 1 282 11,0 84,9 6,3 110,9 10,8 94,1 15,4 
Warmińsko-mazurskie 12 466 243 2,0 93,6 1,3 51,6 1,1 48,3 1,6 
Wielkopolskie 26 790 2 383 9,8 90,9 3,3 89,8 8,0 81,7 10,0 
Zachodniopomorskie 13 566 540 4,1 90,4 0,3 59,3 2,4 53,6 2,3 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych: GUS, Bank Danych Regionalnych oraz Transport wyniki dzia-
łalności.  

Znaczna poprawa jakości dróg twardych w Polsce dokonała się również w latach 1999-
2003, co wynika z faktu że w latach poprzedzających akcesję do UE położono większy nacisk 
na poprawę jakości istniejących dróg, podczas gdy w okresie członkostwa koncentrowano się 
na rozbudowie sieci drogowej (zaobserwowany w latach 2004-2009 wzrost relacji dróg o na-
wierzchni ulepszonej do dróg o nawierzchni twardej ogółem wskazuje, że przyrost ten wiąże 
się istotnie z budową dróg o wysokiej jakości nawierzchni).  

Pomimo przedstawionych pozytywnych zmian w zakresie infrastruktury drogowej, należy 
podkreślić, że zdaniem GDDKiA ponad 40% dróg krajowych wymaga przeprowadzenia 
w najbliższych latach remontu, natomiast do natychmiastowego remontu kwalifikuje się bli-
sko 19% tych dróg (przy czym w województwach małopolskim i kujawsko-pomorskim wiel-
kość ta sięgała 26-27%)2. Należy także zwrócić uwagę na kwestię dostosowania nawierzchni 
sieci dróg krajowych do przenoszenia nacisków 115 kN/oś (minimalna norma sieci głównych 
dróg w krajach UE), które w Polsce obejmowały w 2008 r. zaledwie ¼ nawierzchni dróg kra-
jowych. Większość dróg w naszym kraju jest przystosowana do ruchu o nacisku 80-100 kN/oś, 
a trzeba pamiętać, że z końcem 2010 r. upłynął okres przejściowy w zakresie udostępnienia 
sieci drogowej dla samochodów o nacisku powyżej 115 kN/oś. 

                                                 
2 Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2009 roku. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, marzec 2010. 
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W 2009 r. gęstość dróg o nawierzchni twardej wynosiła w Polsce 86 km na 100 km2 i by-
ła o 6,4 km wyższa niż w 2003 r. W 2009 r. była ona najwyższa w województwach: śląskim 
(170,2 km na 100 km2) i małopolskim (148 km na 100 km2), a najmniejsza w warmińsko-
mazurskim oraz podlaskim (odpowiednio 51,6 km i 58,7 km na 100 km2). Największą popra-
wę odnotowano w analizowanej kwestii w przypadku województwa mazowieckiego (o 14,2 km 
drogi na 100 km2) oraz świętokrzyskiego (10,8 km), podczas gdy w województwach opol-
skim i warmińsko-mazurskim przyrost wyniósł zaledwie (1,1 km). Podobnie kształtowała się 
sytuacja jeśli chodzi o nasycenie siecią dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na 100 km2. 
W 2009 r. wskaźnik ten wyniósł średnio w kraju 78,4, przy czym najwyższy był również 
w województwie śląskim i małopolskim (132,9 km), a najniższy w podlaskim (50,7 km). 
W tym okresie największy przyrost gęstości sieci omawianych dróg miał miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim oraz świętokrzyskim (odpowiednio o 16,3 km i 15,4 km na 100 km2), a naj-
niższy w warmińsko-mazurskim (o 1,6 km na 100 km2) oraz zachodniopomorskim (o 2,3 km).  

O efektywności infrastruktury drogowej, a tym transportu drogowego w Polsce i jej re-
gionach oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego decyduje także udział dróg dwujezdnio-
wych w sieci dróg publicznych o twardej nawierzchni. Wskaźnik ten kształtuje się bardzo 
niekorzystnie, bowiem w 2008 r. drogi dwujezdniowe stanowiły zaledwie 1,6% dróg publicz-
nych w kraju (wobec 1,2% w 2003 r.), a sytuacja w poszczególnych województwach nie od-
biegała istotnie od średniej krajowej. Najkorzystniejszą sytuacją w tym względzie charaktery-
zowały się w 2008 r. województwa śląskie i dolnośląskie (gdzie odsetek dróg dwujezdnio-
wych wynosił odpowiednio 3,5% oraz 3,0%), a najmniej korzystną województwa podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (we wszystkich tych województwach analizowany 
wskaźnik wynosił 0,4%). W latach 2004-2008 największy wzrost udziału dróg dwujezdnio-
wych odnotowano w województwach dolnośląskim i lubuskim (odpowiednio o 1,4 pkt proc. 
oraz 1,3 pkt proc.).  

 

Mapa 1. Dostępność drogowa do miast wojewódzkich (wg powiatów) 
Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony. Miasta. Obszary Wiejskie, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, lipiec 2010, s. 38. 

Pod względem długości sieci autostrad i dróg ekspresowych Polska zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc w Europie, przy czym niedostateczna długość tego typu dróg jest znaczą-
cym mankamentem polskiej sieci drogowej. Wpływa to ujemnie na dostępność komunikacyj-
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ną terytorium Polski i poszczególnych jej obszarów oraz ogranicza konkurencyjność gospo-
darki i możliwości jej rozwoju. Negatywnie oddziałuje także – w połączeniu z wciąż niską 
kulturą jazdy oraz zróżnicowanym stanem technicznym pojazdów – na bezpieczeństwo trans-
portu drogowego. Sieć ta – o ile można opisać tym terminem autostrady i drogi ekspresowe 
w Polsce – jest bardzo rozproszona i nie zapewnia sprawności ruchu między głównymi 
ośrodkami metropolitalnymi w kraju, oraz na żadnej z międzynarodowych tras tranzytowych. 
Jest to tym bardziej istotne, że 13 międzynarodowych ciągów drogowych o łącznej długości 
5,5 tys. km włącza nasz kraj w sieć najważniejszych połączeń transeuropejskich i w większo-
ści stanowi składnik paneuropejskich korytarzy transportowych (sieć TINA). 
Tab. 3. Autostrady oraz samochody osobowe w krajach UE, w latach 2003-2008 

 

Autostrady Liczba samochodów osobowych 
na 1000 mieszkańców 

długość 
w km 

zmiana 
2004-2008 

km na 
100 km2 

km na 
10 tys. osób szt. zmiana 

2003-2008 
2003 2008 km % 2008 2003 2008 szt. % 

Austria 1 670 1 696 26 1,6 2,02 2,04 498 513 15 3,0 
Belgia 1 729 1 763 34 2,0 5,78 1,65 464 477 13 2,8 
Bułgaria 328 418 90 27,4 0,38 0,55 296 311 15 5,1 
Cypr 268 257 -11 -4,1 4,36 3,26 415 557 142 34,2 
Dania 1 010 1 111 101 10,0 2,58 2,03 351 381 30 8,5 
Estonia 98 104 6 6,1 0,23 0,78 321 412 91 28,3 
Finlandia 653 739 86 13,2 0,22 1,39 436 507 71 16,3 
Francja 10 379 10 958 579 5,6 2,01 1,71 475 498 23 4,8 
Grecja 615 1 003 388 63,1 0,76 0,89 348 446 98 28,2 
Hiszpania 10 296 13 515 3 219 31,3 2,67 2,98 441 483 42 9,5 
Irlandia 176 269 93 52,8 0,38 0,61 374 439 65 17,4 
Litwa 417 309 -108 -25,9 0,47 0,92 365 499 134 36,7 
Luksemburg 147 147 0 0,0 5,65 3,04 645 667 22 3,4 
Łotwa 0 0 0 0 0 0 280 413 133 47,5 
Malta 0 0 0 0 0 0 523 555 32 6,1 
Niderlandy 2 308 8 450 6 142 266,1 20,36 5,15 425 458 33 7,8 
Niemcy 12 044 12 645 601 5,0 3,54 1,54 546 504 -42 -7,7 
Polska 405 765 360 88,9 0,24 0,20 294 422 128 43,5 
Portugalia 1 835 2 613 778 42,4 2,84 2,46 379 415 36 9,5 
Republika Czeska 518 691 173 33,4 0,88 0,67 363 423 60 16,5 
Rumunia 113 281 168 148,7 0,12 0,13 142 187 45 31,7 
Słowacja 313 384 71 22,7 0,78 0,71 252 285 33 13,1 
Słowenia 477 696 219 45,9 3,43 3,46 446 514 68 15,2 
Szwecja 1 591 1 855 264 16,6 0,41 2,02 454 462 8 1,8 
Węgry 542 858 316 58,3 0,92 0,85 274 305 31 11,3 
Wielka Brytania 3 611 3 559 -52 -1,4 1,46 0,58 451 475 24 5,3 
Włochy 6 478 6 629 151 2,3 2,2 1,11 593 601 8 1,3 
UE-27 58 021 71 715 13 694 23,6 1,65 1,44 443 470 27 6,1 
UE-15 30 612 41 566 10 954 35,8 2,07 1,7 489 501 12 2,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat database. 

W latach 2004-2008 sieć autostrad w UE-27 zwiększyła się o 13 694 km, z czego w „sta-
rych” państwach członkowskich3 o 10 954 km, a w nowych o 1 284 km (w Polsce o 360 km, 
tj. 28% przyrostu długości autostrad w krajach UE-12 oraz 2,6% (7 miejsce w UE-27) tego 
przyrostu w UE-27). W rezultacie w 2008 r. długość autostrad w Polsce stanowiła 16,1% sieci 
autostrad w nowych państwach członkowskich (UE-12) oraz 1,1% w całej Unii (wobec od-
powiednio 11,6% oraz 0,7% w 2003 r.). W 2008 r. w Polsce przypadało zaledwie 0,24 km 
autostrady na 100 km2 powierzchni kraju, wobec 1,65 km na 100 km2 średnio w UE-27.  

                                                 
3 Dane Eurostatu ukazują znaczący – ponad 6 tys. km – wzrost długości autostrad w Holandii (który jest 
prawdopodobnie wynikiem zmiany klasyfikacji poszczególnych odcinków dróg, a nie rozbudowy sieci 
autostrad.) 
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Według danych GUS w końcu 2009 r. w Polsce było 849,4 km autostrad (wobec 405,1 km 
w 2003 r.) oraz 521,5 km dróg ekspresowych (wobec 225,6 km w 2003 r.). Polska zajmuje 
w tym względzie jedno z ostatnich miejsc w Europie. W końcu 2009 r. odcinki autostrad 
znajdowały się jedynie w dziewięciu województwach (siedmiu w 2003 r.). Nie dysponowały 
tego typu drogami następujące województwa: podlaskie, podkarpackie, mazowieckie, lubel-
skie, świętokrzyskie, lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. Nieco lepsza była sytuacja po-
szczególnych regionów pod względem obecności dróg ekspresowych (w 2009 r. funkcjono-
wały one w dwunastu województwach – wobec dziewięciu w 2003 r.). Brak obecności obu 
tych typów dróg był jedną z głównych przyczyn niskiej dostępności komunikacyjnej woje-
wództwa podlaskiego i podkarpackiego. W rezultacie niedorozwoju infrastruktury transpor-
towej ograniczony jest zasięg korzystnego oddziaływania dużych miast, który (z wyjątkiem 
Warszawy) nie przekracza 20-30 km. 
Tab. 4. Autostrady i drogi ekspresowe wg województw 

Obszar 

Autostrady Drogi ekspresowe Autostrady i drogi ekspre-
sowe (łącznie) 

Autostrady i drogi ekspre-
sowe (łącznie) – gęstość 

długość 
[km] zmiana [km] Długość [km] zmiana [km] długość 

[km] zmiana [km] na 100 km2 na 10 tys. 
ludności 

2009 2004-2009 2009 2004-2009 2009 2004-2009 2009 2009 
Polska 849,4 444,3  521,5 295,9 1370,9 740,2 0,44 0,36 
Dolnośląskie 199,0 49,0 7,9 7,9 206,9 56,9 1,04 0,72 
Kujawsko-pomorskie 23,5 23,5 45 22 68,5 45,5 0,38 0,33 
Lubelskie 0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 0,02 0,02 
Lubuskie 0 0,0 43,6 26,1 43,6 26,1 0,31 0,43 
Łódzkie 77,2 59,7 0 0 77,2 59,7 0,42 0,30 
Małopolskie 79,5 26,8 19,1 19,1 98,6 45,9 0,65 0,30 
Mazowieckie 0 0,0 105,9 84,7 105,9 84,7 0,30 0,20 
Opolskie 88,1 3,0 0 0 88,1 3 0,94 0,85 
Podkarpackie 0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podlaskie 0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 
Pomorskie 65,8 65,8 38,2 -0,5 104 65,3 0,57 0,47 
Śląskie 99,6 69,4 99,9 37,2 199,5 106,6 1,62 0,43 
Świętokrzyskie 0 0,0 29,4 5,7 29,4 5,7 0,25 0,23 
Warmińsko-
mazurskie 0 0,0 57,7 55,1 57,7 55,1 0,24 0,40 

Wielkopolskie 195,1 147,1 29,6 21,6 224,7 168,7 0,75 0,66 
Zachodniopomorskie 21,6 0,0 41 12,8 62,6 12,8 0,27 0,37 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych oraz Transport – wyniki 
działalności. 

Z uwagi na niewielki udział zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych w ogólnej długo-
ści dróg o nawierzchni twardej – w przypadku autostrad wynoszący 0,32% w 2009 r. (wobec 
0,16% w 2003 r.), a w przypadku dróg ekspresowych 0,19% (wobec 0,09% w 2003 r.) w celu 
określenia ich znaczenia dla komunikacji drogowej w kraju i poszczególnych województwach 
posłużono się sumaryczną kategorią analityczną „autostrady i drogi ekspresowe łącznie”. 
W latach 2004-2009 długość tak zdefiniowanych dróg wzrosła o 740,2 km (tj. o 117,4%) 
i w końcu 2008 r. wynosiła 1370,9 km. Przyrost zaobserwowano we wszystkich wojewódz-
twach posiadających tego typu drogi (tj. poza podkarpackim i podlaskim), przy czym naj-
większy w województwie wielkopolskim – 168,7 km, (tj. 274,8%), a następnie śląskim – 
106,6 km (tj. o 114,7%). Procentowo najbardziej zwiększyła się natomiast łączna długość auto-
strad i dróg ekspresowych w województwach: warmińsko-mazurskim (22-krotnie, z bardzo 
niskiego poziomu 2,6 km w 2003 r.) oraz mazowieckim (prawie czterokrotnie). W końcu anali-
zowanego okresu największą gęstością autostrad i dróg ekspresowych łącznie na 100 km2 po-
wierzchni (wynoszącą średnio w całym kraju 0,44 km na 100 km2) charakteryzowało się woje-
wództwo śląskie (1,62 km na 100 km2), a następnie dolnośląskie (1,04 km na 100 km2); nato-
miast w odniesieniu do 10 tys. mieszkańców – województwo opolskie (0,85 km) oraz dolnoślą-
skie (0,72 km).  
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Opisanemu powyżej, relatywnie niewielkiemu – w stosunku do potrzeb dynamicznie 
rozwijającej się gospodarki – przyrostowi sieci dróg publicznych o twardej nawierzchni towa-
rzyszył znacznie większy wzrost liczby pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. 
W okresie 2004-2009 liczba zarejestrowanych samochodów osobowych4 wzrosła o ok. 5,25 mln 
(z 11,4 mln w 2003 r. do blisko 16,5 mln w 2009 r.), co oznaczało – w przeliczeniu na 1000 
osób – wzrost z 294,4 samochodów w 2003 r. do 432,2 w 2009 r. Relacja ta była w 2009 r. 
najwyższa w województwie wielkopolskim (492,8) oraz mazowieckim (483,5), a najniższa w 
województwie: podlaskim (377,3) oraz podkarpackim (381), przy czym w okresie 2004-2009 
największy jej wzrost odnotowano w województwie dolnośląskim (o 160,3 samochodu na 
1 tys. mieszkańców) oraz lubuskim (156,1).  

Jeszcze wyraźniejszy obraz zmian w natężeniu ruchu drogowego w latach 2004-2009 
uzyskamy, gdy w miejsce samochodów osobowych posłużymy się syntetyczną kategorią „po-
jazdy samochodowe”, którą stworzono, sumując ogólną liczbę samochodów osobowych, sa-
mochodów ciężarowych, motocykli i skuterów oraz autobusów zarejestrowanych w poszcze-
gólnych województwach. W latach 2004-2009 liczba tak zdefiniowanych pojazdów samo-
chodowych wzrosła w skali kraju o 5,2 mln.  
Tab. 5. Struktura wieku samochodów osobowych w Polsce w latach 2003-2008 

Wiek samochodu 
[lata] 

2003 2008 2003 2008 
Liczba [tys.] % 

poniżej 2 638 839 5,7 5,2 
2-5 1 406,2 1 101 12,5 6,8 
5-10 2 841,7 3 202 25,3 19,9 
powyżej 10 6 358 10 938 56,5 68 
Ogółem 11 243,8 16 080 100 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat database. 

Przyrost ten stanowi w znacznym stopniu konsekwencję zakupów używanych samocho-
dów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Polska, jako jeden z nielicznych krajów 
UE znacząco zliberalizowała zasady importu używanych aut)5, co spowodowało systema-
tyczny wzrost średniego wieku zarejestrowanych samochodów. Według danych Eurostatu 
w 2003 r., w Polsce jeździło ok. 638 tys. nowych aut (w wieku do 2 lat) – co stanowiło ok. 
5,7% samochodów osobowych, podczas gdy w końcu 2008 r. było to 839 tys. (5,2% wszyst-
kich samochodów osobowych). Z drugiej strony liczba pojazdów w wieku ponad 10 lat wy-
nosiła odpowiednio 6 358 tys. w 2003 r. (56,5%) oraz 10 038 tys. (68%) w 2008 r.  
Tab. 6. Wielkość oraz struktura przewozów towarowych i pasażerskich  

Przewozy towarowe
 2003 2009 2003 2009 

tys. ton % tys. ton % mln tonokm % mln tonokm % 
Ogółem 1 308 802 100 1 691 015 100 253 039 100 282 800 100 
Samochodowy 981 957 75,0 1 424 883 84,3 78 160 30,9 191 484 67,7 

Przewozy pasażerskie 
 2003 2009 2003 2009 

tys. osób % tys. osób % mln pasażerokm % mln pasażerokm % 
Ogółem 1 112 533 100 902 176 100 56 675 100 50 646 100 
Samochodowy 822 875 74,0 612 875 67,9 29 996 52,9 24 386 48,2 
Źródło: Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2005; Transport – wyniki działalności 2009, GUS, War-
szawa 2010. 
                                                 
4 Według danych Eurostatu przyrost liczby samochodów osobowych w Polsce w latach 2004-2008 był w ujęciu 
relatywnym (43,5%) drugi co do wielkości w Europie (za Łotwą – 47,5%).  
5 Ponieważ dane Eurostatu odnośnie liczby samochodów osobowych w poszczególnych przedziałach wiekowych 
są nie do końca porównywalne – brak, np. danych dla najbardziej „zmotoryzowanego” kraju w Europie – Włoch 
za rok 2003 i 2008, należy do nich podchodzić dość sceptycznie. Uwzględniając jednak powyższe zastrzeżenie 
możemy np. stwierdzić, że w 2008 r. najstarsza flota samochodów osobowych występowała na Litwie (74,8% 
aut przekraczało wiek 10 lat), podczas gdy w Wielkiej Brytanii auta tego typu stanowiły zaledwie 22,2%.  
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W latach 2004-2009 odnotowano również wyraźny wzrost przewozów towarowych 
transportem samochodowym. W 2009 r. przewieziono 1 424 883 tys. ton towarów (o 45,1% 
więcej niż w 2003 r.). Doprowadziło to do wzrostu udziału transportu samochodowego 
w przewozach towarów ogółem z 75,0% do 84,3% (wyrażony w tys. ton) oraz znacznego 
zwiększenia ich udziału – z niespełna 31% do 67,7% – w ujęciu mln tonokm. Spadł natomiast 
– na rzecz kolei i transportu samochodowego – udział transportu samochodowego w przewo-
zach pasażerskich (z 74,0% do 67,9% licząc wg tys. przewiezionych osób) oraz 52,9 do 
48,1% (wg mln pasażerokm). Było to efektem głębokiego spadku liczby przewiezionych pa-
sażerów, która – jeśli chodzi o tys. przewiezionych pasażerów w 2009 r. była o 25,5% niższa 
niż w 2003 r. (przy spadku o 18,7% wg mln pasażerokm).  

3. EFEKTY RZECZOWE PROJEKTÓW NPR 2004-2006  
ORAZ NSRO 2007-2013 
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej 

2004-2006, spośród których dużą część oddano do użytkowania dopiero w latach 2006-2009, 
na obecnym etapie ewaluacji projektów należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście 
krótkookresowym. Pytanie o krótkookresowy wpływ wywierany przez nakłady inwestycyjne 
na rynek pracy, ale również wzrost dochodu narodowego, czy nawet szerzej – na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, jest jednym z zagadnień szkoły keynesowskiej. Keynesiści postrzegają 
inwestycje jako składnik popytowy (efekty krótkookresowe) oraz czynnik współuczestniczą-
cy w tworzeniu zdolności produkcyjnych, a zatem i podaży (efekty długookresowe), gdyż 
wydatki inwestycyjne, tworząc rynek zbytu na dobra inwestycyjne, równocześnie tworzą 
możliwość zwiększenia podaży produkcji. W teorii Harroda-Domara przyjmuje się dodatko-
wo założenie, że przyrost inwestycji powoduje wzrost popytu oraz rozszerzenie mocy wy-
twórczych w tym samym okresie, czyli nie następują żadne opóźnienia czasowe wywołane 
procesem inwestycyjnym6.  

Według przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Sprawozdania z re-
alizacji w 2009 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 do końca 2009 r. w ramach 
realizacji projektów NPR 2004-2006 z zakresu infrastruktury drogowej „wybudowano i zmo-
dernizowano łącznie ponad 5 tys. km autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych” 7.  

Największe projekty w zakresie infrastruktury drogowej były realizowane w ramach Fun-
duszu Spójności, którego celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii 
poprzez finansowanie dużych (o wartości przekraczającej 10 mln euro) projektów tworzących 
spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Dodatkowo, po 
akcesji Polski do UE w ramach Funduszu Spójności kontynuowano realizację projektów 
współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA. W sektorze transportu projekty 
współfinansowane ze środków Funduszu Spójności służą modernizacji, przebudowie i rozbu-
dowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), obejmującej wybrane linie kolejowe, 
główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze. Według cytowanego sprawozdania 
MRR do końca 2009 r w zakresie infrastruktury drogowej zbudowano i zmodernizowano 
łącznie ponad 746,5 km dróg i autostrad oraz zakończono budowę i modernizację 443 obiek-
tów mostowych8 (w tym mostów, wiaduktów, przejść dla pieszych, estakad i przejazdów do-
łem). Pogłębiona – w stosunku do cytowanego dokumentu – analiza – wskazuje, że dzięki 

                                                 
6 Polska Akademia Nauk, Ocena wpływu inwestycji infrastrukturalny transportowej realizowanych w ramach 
polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Raport 
końcowy, Warszawa, październik 2010, s. 75. 
7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2010, s. 26. 
8 Tamże, s. 97. 
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projektom współfinansowanym z Funduszu Spójności zbudowano i zmodernizowano – łącz-
nie ponad 282 km autostrad (na powyższą wielkość złożyły się budowa 189,3 km autostrad – 
co stanowiło 42,6% całkowitego przyrostu długości autostrad w analizowanym okresie oraz 
22,3% długości sieci tego typu dróg w końcu 2009 r. – oraz remont 92,1 km tego typu dróg)9.  

Ocenia się, że dzięki projektom Funduszu Spójności nastąpiła znaczna poprawa komfortu 
przejazdu polskimi drogami, których użytkownicy uzyskali ponadto dostęp do nowoczesnych 
parkingów, czy też możliwość korzystania z pierwszego połączenia autostradowego z Niem-
cami (odcinek Zgorzelec-Krzyżowa autostrada A4). Inwestycje te doprowadziły do powstania 
najdłuższego – wg stanu na 31 grudnia 2009 r. – ciągu autostradowego w Polsce, który łączy 
takie aglomeracje jak Kraków, Katowice i Wrocław. Jego długość przekracza 400 km. Ponad-
to wprowadzono rozwiązania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. 
odgrodzono niektóre odcinki dróg, uniemożliwiając dużym zwierzętom przedostanie się na 
jezdnie.  

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zakończono rzeczową reali-
zację zdecydowanej większości projektów, a w rezultacie – w ramach priorytetu Zrównowa-
żony gałęziowo rozwój transportu do końca grudnia 2009 r. wybudowano blisko 4 km linii 
metra (co ma istotny wpływ na zmniejszenie kongestii na wybranych odcinkach dróg w War-
szawie) oraz 1019 miejsc postojowych w systemie Park&Ride, podczas gdy w ramach priory-
tetu Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa m.in. wybudowano i zmodernizowano obiekty 
manewrowe, drogi technologiczne i parkingi o powierzchni ok. 96,9 tys. m2.  

Z kolei, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego wybudowano lub 
zmodernizowano łącznie blisko 4284 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zło-
żyło się na to budowa lub modernizacja 2143 km dróg o znaczeniu regionalnym oraz 2140 km 
dróg o znaczeniu lokalnym.  

Łączne efekty projektów drogowych – poza autostradami – współfinansowanych z Fun-
duszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SPO Transport oraz 
ZPORR) do końca 2009 r. w ramach NPR to zbudowanie i zmodernizowanie 4704 km dróg 
(ekspresowe, krajowe, powiatowe, ekspresowe i gminne). W tym okresie relacja długości 
analizowanych dróg do przyrostu całkowitej długości dróg o twardej nawierzchni (po wyłą-
czeniu autostrad) wyniosła 24%, a ich relacja do długości sieci dróg o twardej nawierzchni 
(po wyłączeniu autostrad) w końcu 2009 r. wynosiła niespełna 1,8%. Natomiast relacja dłu-
gości (łącznie z autostradami) budowanych i modernizowanych w ramach NPR w latach 
2004-2009 dróg (4986 km)10 do całkowitego przyrostu (razem z autostradami) sieci dróg 
o twardej nawierzchni w tym samym okresie wynosi 24,9% (podczas gdy relacja długości 
poddanych oddziaływaniu interwencji NPR dróg do całkowitej długości dróg o twardej na-
wierzchni wynosiła w końcu 2009 r. niespełna 1,9%).  

Projekty budowy i modernizacji dróg (innych niż autostrady) finansowane z Funduszu 
Spójności objęły 465,2 km dróg, natomiast pozostałe projekty realizowane na tym odcinku 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 4 tys. km dróg i dotyczyły budo-
wy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

                                                 
9 Równocześnie należy podkreślić, że ze środków Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006 wybudowano 
i zmodernizowano odpowiednio 38 km i 32,7 km dróg ekspresowych, a także zbudowano 70,9 km oraz zmoder-
nizowano 323,6 km innych dróg (krajowych).  
10 Różnica między wielkością długości dróg i autostrad zbudowanych i zmodernizowanych w ramach działań 
NPR uzyskaną w oparciu o zsumowanie długości dróg w poszczególnych i kategoriach (4986 km) a ich 
długością podaną w Sprawozdaniu z realizacji w 2009 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010, s. 26 – „ponad 5 tys.” wynika z faktu, że 
w sprawozdaniu zaliczono do długości dróg objętych oddziaływaniem NPR 15,5 km zmodernizowanych 
i zbudowanych – w ramach 1 priorytetu SPOT, działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów 
morskich – połączeń drogowych oraz kolejowych, które – z braku szczegółowych informacji o połączeniach 
drogowych nie zostały objęte przez autorów analizą.  
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Należy podkreślić, że ramach NPR przebudowano i rozbudowano 429,3 km oraz zbudo-
wano 95,5 km dróg krajowych. Ich łączna długość to 524,8 km, podczas gdy w analizowanym 
okresie łączna długość dróg krajowych o twardej nawierzchni wzrosła o 351,8 km. Oznacza 
że projekty NPR przyczyniały się znacząco nie tylko do wydłużenia sieci tych dróg (27,1% 
przyrostu w latach 2004-2009 nastąpiło w oparciu o nie), ale również istotnego podniesienia 
jakości (relacja dróg krajowych przebudowanych w ramach NPR do całkowitej długości sieci 
tych dróg w końcu 2009 r. stanowiła 2,3%). Przyjmując, że realizowana w ramach EFRR 
przebudowa i budowa „dróg o znaczeniu regionalnym” (która w analizowanym okresie objęła 
2143 km takich dróg), odnosiła się w całości do dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni – 
których łączna długości w skali całego kraju wzrosła w omawianym okresie zaledwie o 85,8 km 
– można stwierdzić, że fundusze unijne wywarły silny wpływ na jakość sieci tych dróg. Ana-
logicznie odnosząc długość zmodernizowanych i zbudowanych w ramach NPR „dróg o zna-
czeniu regionalnym” (2140 km) do łącznego przyrostu długości dróg powiatowych i gmin-
nych o twardej nawierzchni (niespełna 20 tys. km), również możemy stwierdzić wyraźny 
wpływ interwencji współfinansowanych ze środków UE w ramach NPR 2004-2006 na jakość 
dróg powiatowych i gminnych.  

Na projekty w zakresie infrastruktury transportowej realizowane w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 przeznaczono ogółem ponad 22,6 mld EUR, (tj. 
prawie 34,8 % całej alokacji). O ile na obecnym etapie brak „twardych” danych odnośnie 
rezultatów projektów transportowych, to – na podstawie podpisanych umów – przewiduje się 
budowę lub przebudowę 3 821 km autostrad oraz dróg: ekspresowych, krajowych, woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. Z powyższej wielkości, 3 572 km przypada – łącznie – na 
projekty odnoszące się do dróg powiatowych (ponad 2 tys. km), gminnych (ponad 1 tys. km) 
i wojewódzkich (470 km) realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych11. Postęp realizacji – w odniesieniu do infrastruktury drogowej – celu trzeciego Naro-
dowych Strategicznych Ram Odniesienia, jakim jest „budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej podstawowe znacznie dla wzrostu konkurencyjności Polski” 
jest mierzony w oparciu o system wskaźników monitorowania.  
Tab. 7. Wskaźniki monitorujące NSRO 2007-2013 

Wskaźnik 2003 2009 Zakładana wartość 
wskaźnika w 2013 r. 

% realizacji wskaźnika 
w dniu 31 XII 2009 r. 

Łączna długość autostrad [km] 405 849 1754 48,4 
Łączna długość dróg ekspresowych [km] 226 521,5 2555 20,4 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
[wypadki śmiertelne na 100 tys. ludności] 14,8 12,0 7,4 162,2% wartości 

docelowej 
Przewozy pasażerów środkami komunikacji 
miejskiej [mln pasażerów] 4199 3957 4225 89,4 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

Z raportu końcowego12 i przeprowadzonych analiz na poziomie podregionalnym, związa-
nych z wpływem inwestycji transportowych współfinansowanych ze środków UE na poziom 
produktu krajowego brutto, wynikają bardzo podobne wnioski jak przedstawione powyżej. 
Znacznie wyższe wartości współczynników korelacji odnotowano pomiędzy nakładami na 
inwestycje transportowe a stanem PKB (zarówno ogółem jak i per capita) niż jego zmianami 
w okresie 2003-2007. Ponadto wartości PKB per capita w podregionach wykazują dużo wyż-
szy poziom korelacji z nakładami na inwestycje realizowanymi ze ZPORR i SPOT (w oby-
dwu przypadkach r = 0,59) niż z Funduszu Spójności (r = 0,01). Wśród pięciu podregionów, 
                                                 
11 Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010. 
12 Polska Akademia Nauk, Ocena wpływu inwestycji infrastrukturalny transportowej realizowanych w ramach 
polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów(w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Raport 
końcowy, Warszawa, październik 2010. 
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które otrzymały w bezwzględnych wartościach największe środki finansowe na inwestycje 
transportowe (od 1,83 do 2,46 mld zł) były dwa: jeleniogórski i koniński (realizacja budowy 
autostrad: odpowiednio A4 i A2)13, które odnotowały ponadprzeciętny spadek wartości PKB 
per capita w relacji do średniej krajowej (w 2007 roku osiągnęły poziom 93% wartości z roku 
bazowego), a pozostałe trzy podregiony albo zanotowały nieznaczny wzrost, albo nie wyka-
zywały istotnego trendu.  

W raporcie końcowym podkreślono, że istotnym elementem dla miejsc, w których po-
wstają nowe inwestycje drogowe, jest możliwość znalezienia zatrudnienia przez mieszkań-
ców. Budowa bądź modernizacja dróg wymaga zatrudnienia dużej liczby osób i pomimo, że 
prace trwają od kilku do kilkunastu miesięcy, to w tym czasie mogą istotnie wpływać na lo-
kalny rynek pracy. Z badań przeprowadzonych we wszystkich studiach przypadków wynika, 
iż realizowane projekty oddziaływały na lokalny rynek pracy na kilku płaszczyznach. Najczę-
ściej zatrudnienie przy pracach budowlanych znajdowała lokalna społeczność, (np. przy bu-
dowie nowej linii tramwajowej w Poznaniu było zatrudnionych jednocześnie aż 150 osób). 
Zazwyczaj były to podstawowe, najbardziej czaso- i pracochłonne prace, niewymagające spe-
cjalistycznej wiedzy. Jednakże zdarzało się, że zewnętrzna firma realizująca projekt zatrud-
niała lokalnych fachowców posiadających specjalistyczne wykształcenie. Częstym przypad-
kiem było również zlecanie części robót lokalnym firmom, jako podwykonawcom, gdyż 
głównemu realizatorowi nie opłacało się sprowadzać ciężkiego sprzętu budowlanego na każ-
dy z odcinków modernizowanej drogi. Warto przytoczyć przykład, na który wskazała jedna 
z osób w trakcie indywidualnego wywiadu pogłębionego: po rozpoczęciu budowy jednego 
z odcinków autostrady wielu inżynierów ruchu przestało pracować dla regionalnej dyrekcji 
dróg wojewódzkich, a zaczęło pracować dla firm budujących i projektujących autostradę. 
Świadczy to o tym, że przy budowie dużych inwestycji drogowych firmy korzystają z zaso-
bów lokalnych instytucji, choć czasem ze szkodą tych ostatnich. Kolejnym aspektem popyto-
wym wywoływanym w miejscu inwestycji jest zakup materiałów budowlanych i wynajem 
sprzętu czy magazynów od lokalnych firm choć nie jest to tak częste, jak w przypadku za-
trudniania lokalnej siły roboczej. Po trzecie, krótkookresowe korzyści z realizacji inwestycji 
związane były ze świadczeniem usług gastronomicznych i noclegowych dla pracowników 
zatrudnionych przy realizacji inwestycji, wynajmem powierzchni biurowych dla wykonaw-
ców projektu oraz zatrudnianiem firm geodezyjnych i zajmujących się nadzorem budowla-
nym. Wszystkie wspomniane efekty popytowe zazwyczaj oddziałują jedynie podczas realiza-
cji inwestycji14.  

WNIOSKI 
Podsumowując ocenę wpływu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środ-

ków UE na sytuację w zakresie infrastruktury transportowej, należy podkreślić, że z uwagi na 
długoletnie zaniedbania w omawianej sferze oraz dynamiczny rozwój ekonomiczny nie po-
zwoliły dotychczas (zarówno w wyniku realizacji projektów NPR 2004-2006, jak i dotych-
czasowej implementacji inwestycji przewidzianych w ramach NSRO 2007-2013) na zaspoko-
jenie potrzeb w analizowanym obszarze. Równocześnie stanowiły one niewątpliwie bardzo 
ważny etap procesu inwestycyjnego, którego celem jest systematyczne usprawnienie układu 
komunikacyjnego w Polsce. Zaspokajanie istniejących w tym zakresie potrzeb powinno być 
kontynuowane przy wsparciu ze środków UE w kolejnych perspektywach finansowych. Wy-
daje się, że pełna ocena będzie możliwa nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji projek-
tów w ramach NSRO 2007-2013 (o ile nie będzie konieczna ich kontynuacja w ramach kolej-

                                                 
13 Tamże, s. 77. 
14 Tamże, s. 78. 
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nej perspektywy finansowej), kiedy to ujawni się łączny efekt inwestycji podejmowanych 
w latach 2004-2016.  

Niemniej jednak już obecnie należy podkreślić, że dalsza rozbudowa infrastruktury trans-
portowej powinna odbywać się przy wykorzystaniu paradygmatu sieciowego jej rozwoju 
i solidniejszych podstawach natury instytucjonalnej (minimalizacja oddziaływania czynników 
natury polityczno-administracyjnej oraz technicznej).  
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