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INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO JAKO CZYNNIK  
BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU WSCHODNIEJ POLSKI 

 
W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego we wschodniej Polsce, przede 

wszystkim województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedstawiono argumenty, że wskazana infrastruktura jest 
czynnikiem bezpieczeństwa rozwoju wschodniego przygranicza Polski. 

 

WSTĘP 

Nowoczesna infrastruktura transportowa, obniża koszty 
w gospodarce, przyczyniając do zrównoważonego terytorialnie 
rozwoju kraju oraz obniżenia presji na środowisko. Wszelka aktyw-
ność społeczno-gospodarcza związana jest z ponoszeniem pewne-
go ryzyka. Dotyczy to także lokalizacji działalności produkcyjnej 
oraz umiejscowienia się ludzi w przestrzeni. Ograniczanie ryzyka 
związane jest z zapewnieniem określonego, akceptowalnego 
w danych warunkach bezpieczeństwa rozwojowego. Jego istotnym 
elementem w warunkach zaistnienia zdarzeń potęgujących niebez-
pieczeństwo i ryzyko pozostaje także bezpieczeństwo ekonomiczne. 

Celem niniejszych rozważań jest wskazanie na ogólniejszy 
aspekt uwarunkowań infrastrukturalnych bezpieczeństwa rozwoju, 
mniej rozwiniętych gospodarczo regionów wschodniej Polski. Nale-
ży do nich przede wszystkim przygranicze województw: podlaskie-
go, lubelskiego i podkarpackiego. Problemy rozwoju infrastruktury 
transportowej we wschodniej Polsce pozostają przedmiotem zainte-
resowania specjalistów od wielu lat [Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.], [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwoła-
nia.], [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.], [Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.]. Ostatnio pojawia się również 
wyraźnie kontekst ryzyka, a więc i bezpieczeństwa, w funkcjonowa-
niu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wschodniego 
przygranicza [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 
Stawiamy tezę, że nowoczesna, magistralna infrastruktura dro-
gowa jest niezbędnym, choć nie jedynym, warunkiem ograni-
czania ryzyka lokalizacyjnego aktywności gospodarczej w 
regionach przygranicznych wschodniej Polski. Dla udowodnie-
nia tej wydawałoby się oczywistej tezy wybrano zagadnienia wpływu 
nowoczesnych dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz bezpieczeństwa lokalizacyjnego przedsiębiorstw do czego 
przyczynić się mają drogi takie jak Via Carpathia i Via Baltica. Po-
lepszą one i poprawią skomunikowanie się producentów i handlow-
ców z krajowymi i międzynarodowymi rynkami zbytu ich towarów. 

Struktura tego materiału to cztery punkty. Pierwszy dotyczy 
ryzyka lokalizacyjnego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględ-
nieniem lokalizacji przedsiębiorstw transportowych. Drugi punkt 
podejmuje aspekt wpływu stanu infrastruktury drogowej na decyzje 
lokalizacyjne. Punkt trzeci charakteryzuje województwa tzw. Polski 
wschodniej a czwarty opisuje aktualną infrastrukturę transportu 
drogowego na wschodzie Polski. Całość kończy stosowne zakoń-
czenie z wnioskami i propozycjami. Bazą dla czynionych analiz jest 
analiza literaturowa oraz zebrane informacje statystyczne z dostęp-
nych źródeł i raportów. Główną metodą badawczą jest obserwacja 

oraz wnioskowanie. Prezentowane informacje należy traktować jako 
zarys podjętego problemu i przyczynek do szerszej dyskusji. 

 

1. RYZYKO LOKALIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Źródeł ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa można 
doszukiwać się wewnątrz jego samego, jak i poza nim. 
Przyjmujemy, że stan infrastruktury transportowej, przede 
wszystkim drogowej w warunkach wschodnich województw naszego 
kraju, należy do czynników związanych z bliższym otoczeniem 
przedsiębiorstwa. Decydenci szczebla lokalnego, regionalnego 
i krajowego podejmując decyzje związane z rozwojem sieci dróg 
w bezpośredni sposób kształtują warunki i bezpieczeństwo 
ekonomiczne funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wpływają 
tym samym na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorców i ich ocenę 
ryzyka lokalizacyjnego. Ryzyko działalności gospodarczej 
w konkretnej lokalizacji należy wtedy rozumieć jako stan, w którym 
nie ma pewności co do skuteczności podejmowanej decyzji, 
a zwłaszcza co do rzeczywistej efektywności ekonomicznej jej 
rezultatu. Obrazuje ono brak pewności co do wystąpienia 
określonego zdarzenia (sekwencji zdarzeń), lub zaistnienia 
określonego stanu, przy założeniu istnienia przynajmniej dwóch 
alternatyw tego zdarzenia (zdarzeń), bądź stanu [Błąd! Nie można 
odnaleźć źródła odwołania., s. 134]. Trafną syntezę tej 
niepewności przedstawił K. Kuciński: „…podmioty gospodarcze 
mają na ogół do czynienia z odchyleniami od celów jakie zamierzały 
zrealizować wybierając lub akceptując daną lokalizację. Mogą to 
być odchylenia in minus lub in plus, a więc niekorzystne ale także 
korzystne z punktu widzenia danego podmiotu gospodarczego 
odnoszącego generowane przez daną lokalizację sytuacje 
rzeczywiste do zamierzonych i oczekiwanych celów jakie 
przyświecały temu przedsiębiorstwu, gdy podejmowało decyzję o 
wyborze, lub akceptacji miejsca prowadzenia swojej działalności 
gospodarczej. Odchylenia niekorzystne stanowią ryzyko (jest to tzw. 
ryzyko czyste występujące jako efekt alternatywy „brak zmian – 
implikująca stratę zmiana”), zaś korzystne są szansą 
i niespodziewaną okazją, którą trzeba jednak umieć wykorzystać, 
podobnie jak trzeba umieć oszacować ryzyko i potrafić zarządzać 
danym podmiotem gospodarczym mając świadomość jego istnienia, 
wykazując przy tym kompetencje sprostania wyzwaniom 
wynikającym z faktu ziszczenia się tego ryzyka…” [Błąd! Nie moż-
na odnaleźć źródła odwołania., s.41]. Pozostaje więc ustalić jak 
rozwój magistralnych dróg samochodowych przygranicza 
wschodniej Polski może wpłynąć na percepcję niepewności i ryzyka 
lokalizacyjnego lokalnych inwestorów. Badania także w tym zakre-
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sie prowadzone są w latach 2013-2017 w ramach badań statuto-
wych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Warszawa. 
Ich odpowiednikiem infrastrukturalnym są badania statutowe Insty-
tutu Transportu Samochodowego w Warszawie [2, 6]. 

2. STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A DECYZJE 
LOKALIZACYJNE 

Dostęp do dobrej drogi (lądowej, wodnej, kolejowej) przez setki 
i tysiące lat przesądzał o lokalizacji produkcji materialnej lub usłu-
gowej. Ten oczywisty fakt w dobrze zagospodarowanej infrastruktu-
ralnie Europie tak spowszedniał, że jest wprost zapominany w 
szeregu dyskusji o kierunkach rozwoju przestrzennego regionów i 
państw. Na innych kontynentach ta kluczowa zależność narzuca się 
każdemu uważniejszemu obserwatorowi, tak jak w przypadku cen-
tralnej Afryki: „…Miliony ludzi mieszka na wsiach, do których nie ma 
dróg i nie docierają ciężarówki. Ci ludzie są najbardziej poszkodo-
wani, są najbiedniejsi. Mieszkają daleko od rynku, zbyt daleko, aby 
donieść tam na głowie tych trochę bulw kassawy czy yamsu, kiść 
matoke (zielone banany) czy worek sorghum – a więc jarzyn i owo-
ców rosnących w tej okolicy. Nie mogąc ich sprzedać, nie mają 
żadnych pieniędzy, tym samym nie mogą nic kupić – beznadziejne 
koło biedy zamyka się…” [Błąd! Nie można odnaleźć źródła od-
wołania., s. 131]. Zachowując oczywiście wszelkie proporcje oma-
wiane współzależności odnajdujemy w każdym kraju. 

Infrastruktura techniczna transportu (drogi i punkty transporto-
we), w tym także transportu samochodowego, spełnia zadania, 
które nie pozostawiają wątpliwości w kwestii jej znaczenia dla roz-
woju społeczno-gospodarczego. Należą do nich następujące funk-
cje[Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., 1 s.79 i nast.]: 
– transferowa – umożliwienie przemieszczania się w przestrzeni 

ludzi, dóbr, energii, wody, pieniędzy i szeroko rozumianej infor-
macji; 

– usługowa – związana z powyższą funkcją transferową podstawa 
zaspokajania popytu na usługi związane z aktywnością kon-
sumpcyjną ludności oraz produkcją dóbr materialnych i usług 
o rynkowym charakterze; 

– lokalizacyjna – zapewnienie ludziom, ale też interesującym nas 
przedsiębiorcom-inwestorom, dostępu do podstawowych pro-
duktów o charakterze powszechnym, medialnym, bez których 
jakakolwiek aktywność we współczesnym świecie nie byłaby 
możliwa lub ekonomicznie uzasadniona; 

– integracyjna – stanowienie podstawy systemowych, sieciowych 
związków w globalizującej się, nieustannie komplikującej się 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej; 

– akceleracyjna – przyspieszanie procesów rozwojowych w różnej 
skali przestrzennej poprzez aktywizację gospodarczą regionów, 
w których stworzono nowoczesną infrastrukturę techniczną lub 
zapewniono pewne rezerwy potencjału infrastrukturalnego dla 
przyszłych decyzji inwestycyjnych.  
Te rezerwy potencjału infrastruktury transportu są niezbędne 

z punktu widzenia rozwoju. Niestety często w praktyce kosztowne, 
bryłowate, immobilne inwestycje infrastrukturalne realizowane są 
z opóźnieniem. Zamiast stanowić zachętę dla inwestorów, są jedy-
nie spóźnioną odpowiedzią na konkretne problemy z niewydolną 
infrastrukturą życia społeczno-gospodarczego. 

Funkcje infrastruktury liniowej transportu samochodowego 
przygranicza wschodniej Polski są analogiczne do powyższych. 
Obszary te potrzebują nowoczesnej, magistralnej infrastruktury 
drogowej z uwagi na historyczne opóźnienia w jej rozwoju, oraz 
w perspektywie żywiołowego przyrostu liczby pojazdów samocho-
dowych wszystkich typów i konieczności skracania do akceptowal-

nych rozmiarów odległości przestrzennej, a więc także ekonomicz-
nej.  

Stan drogownictwa w przygraniczu wschodniej Polski jest już 
tak zły, że inwestycje drogowe w niektórych miejscach zwracają się 
ekonomicznie po kilku latach, choć standardy zachodnioeuropejskie 
dają na to 30 – 40 lat [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwoła-
nia.]. Przykładami są mazowieckie obwodnice Mińska Mazowiec-
kiego i Serocka lub powstające obwodnice Chełma, Augustowa i 
Suwałk. Nie można więc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
w drogownictwie słabszych regionów kierować się jedynie kryterium 
natężenia ruchu, które zwykle jest nieporównywalne z ruchem 
drogowym między największymi miastami. Te inwestycje drogowe 
są absolutnie niezbędnym warunkiem zapewnienia rozwoju regio-
nów przygranicznych, a najczęściej także usuwaniem najdotkliw-
szych dysproporcji w stosunku do obszarów metropolitarnych. 
Bliskość granicy Unii Europejskiej wzmacnia również znaczenie 
funkcji transferowej, integracyjnej i usługowej infrastruktury drogo-
wej. Właściwa, sprawna obsługa przejść granicznych, kierowanie 
potoków towarów w wymianie międzynarodowej tranzytem przez 
terytorium kraju, wykształcanie się centrów logistycznych o pełnym 
profilu usług, to wszystko związane jest z pograniczem [Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.]. Nigdy nie powinno ono być w 
opinii przedsiębiorców i inwestorów kojarzone z peryferiami kraju 
lub z trudną do przekroczenia barierą – wtedy już dla całego regionu 
rozwojową. O wadze tych problemów w skali międzynarodowej 
świadczy na przykład upublicznienie powrotu przez rząd Ukrainy do 
koncepcji autostrady Odessa – Gdańsk w kwietniu 2017 r. Władze 
Ukrainy uważają tę inwestycję za strategiczną w swoim programie 
rozwoju i liczą na pomoc w finansowaniu budowy ze strony Unii 
Europejskiej i Polski, która w ich opinii prężnie modernizuje i uzu-
pełnia sieć drogową. Może wreszcie doprowadzimy do parametrów 
magistralnych DK 17 i skończymy pełny pierścień obwodnicy War-
szawy, która stała się prawdziwą zmorą infrastrukturalną dla rozwo-
ju wschodniej Polski? W rozwoju infrastruktury drogowej omawia-
nych regionów należy kierować się kryterium ładu systemowego w 
sieci transportowej, a nie bieżącymi problemami ekonomicznymi 
(brak pieniędzy), społecznymi (naciski zdeterminowanych społecz-
ności) lub politycznymi (rożne gry interesów). Wiemy, czym jest 
system transportowy [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwoła-
nia., s. 35-45], ale mamy ciągle poważne problemy z zapewnieniem 
w nim ładu, co przekłada się na problemy rozwojowe słabszych 
regionów. 

3. WOJEWÓDZTWA POLSKI WSCHODNIEJ 

Według Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przewi-
dzianego na lata 2014-2020 na obszar Polski Wschodniej składa się 
pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 
i warmińsko-mazurskie. Obszar tych województw stanowi blisko 1/3 
powierzchni kraju, i mieszka na nim ok. 1/5 ludności Polski. Uwa-
runkowany historycznie rozwój gospodarczy tych terenów jest niż-
szy w porównaniu z terenami na zachód od linii Wisły i jest jednym 
z najniższych w Unii Europejskiej. Województwa wschodnie Polski 
są areną niekorzystnych zjawisk gospodarczych i demograficznych 
takich jak np. migracje za granicę oraz do miast i terenów podmiej-
skich, bezrobocia, niskiego przyrostu naturalnego i starzenia się 
populacji. Niska jest także dostępność potencjałowa (rys. 1) i trans-
portowa dla mieszkańców tych regionów kraju [11]. 

W województwach wschodnich Polski występuje także niska 
dostępność przestrzenna. Główne ośrodki miejskie jak np. Lublin, 
Biała Podlaska czy Białystok nie są dostatecznie dobrze połączone 
z krajowymi i zagranicznymi metropoliami, gęstość dróg jest niższa, 
drogi ekspresowe i szybkiego ruchu są sporadycznymi wyjątkami. 



I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

  

9/2017 AUTOBUSY 41 
 

Także sieć kolejowa jest słabiej rozwinięta co także jest uwarunko-
wane historycznie już od czasów zaborów. 

Stolice województw Polski wschodniej są mniej rozwinięte na 
tle największych metropolii polskich jak i na tle miast zachodnioeu-
ropejskich. W klasyfikacji metropolii europejskich żadnego z miast 
wojewódzkich Polski wschodniej nie uznano za tzw. Europejski 
Metropolitalny Obszar Wzrostu (ang. Metropolitan European Growth 
Areas – MEGA). Warszawę jako jedyną zaliczono do MEGA 3. 
stopnia, a Katowice (GOP), Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trój-
miasto i Wrocław zaklasyfikowano jako MEGA 4. stopnia. 

 

 
Rys. 1. Dostępność drogowa potencjałowa Polski. Stan w roku 
2012. [20] 

 
Także w pespektywie krajowej stolice województw Polski 

wschodniej takie jak Lublin, Rzeszów, Olsztyn i Białystok klasyfiko-
wane są niżej, niż najlepiej rozwinięte miasta zachodniej i centralnej 
Polski. W wielokryterialnej klasyfikacji miast polskich przeprowa-
dzonej w 2009 r. żadna ze stolic makroregionu nie została uznana 
za ośrodek metropolitalny. Najwyżej oceniono Lublin (kat. A.) pod-
czas gdy niżej oceniono Białystok, Kielce, Rzeszów i Olsztyn, które 
otrzymały kat. B. Lublin został ponadto wskazany w innej klasyfikacji 
jako jeden z jedenastu ośrodków metropolitalnych, zaś pozostałe 
miasta wojewódzkie wskazano jako ośrodki krajowe pełniące niektó-
re funkcje metropolitalne [11]. 

W takiej sytuacji niezwykle ważny jest rozwój transportu pu-
blicznego. Według danych GUS miasta Polski Wschodniej dyspo-
nowały mniejszym taborem komunikacji publicznej (77,4 miejsc na 1 
tys. ludności), niż średnia krajowa (99,1 miejsc na 1 tys. ludności). 
Badania z 2009 r. zlecone przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości wskazywały, że mieszkańcy stolic Polski Wschodniej 
powszechnie korzystali z transportu publicznego (od 71% w przy-
padku Kielc, do 77% w przypadku Białegostoku i Lublina), jednak są 
to dane sprzed 7 lat. W opinii mieszkańców miast wojewódzkich 
Polski wschodniej, najsłabszym elementem transportu publicznego 
jest stan techniczny dróg, który bezpośrednio przekłada się na 
wygodę przejazdu [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

W ostatnim czasie miasta wojewódzkie Polski Wschodniej do-
konały znacznych inwestycji w rozwój transportu publicznego – 
projekty te realizowane były m.in. w ramach projektów finansowa-
nych ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej. Polska wschodnia to jednak nie tylko miasta wojewódzkie, ale 
także tereny wiejskie otaczające nieduże miasta. Dostępność trans-
portowa, jest w części tych obszarów niewystarczająca. Na dużej 
części terenów wiejskich Polski wschodniej sytuacja w transporcie 
publicznym jest zła i trudno dostrzec możliwość jej poprawy. Wystę-
puje tam zjawisko motoryzacji wymuszonej – konieczności posługi-
wania się samochodami osobowymi (najczęściej już wysłużonymi), 

spowodowane brakiem transportu zbiorowego. A pogarszająca się 
dostępność komunikacyjna jest przyczyną zaburzeń rozwoju lokal-
nego i regionalnego, który na terenach Polski wschodniej i terenów 
wiejskich jest niewystarczający. Wymuszona motoryzacja jest 
szczególnie zauważalna w peryferyjnych powiatach ziemskich, np. 
w województwie podlaskim najniższa spośród wszystkich powiatów 
wartość wskaźnika liczby samochodów osobowych na 1000 miesz-
kańców występuje w stolicy regionu - Białymstoku (328,3), nato-
miast najwyższe wartości w odnotowuje się w powiatach położo-
nych na krańcach północno-wschodnich: sejneńskim (495,6) oraz 
suwalskim (512,5) [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

 

 
Rys. 2. Odległość dojazdów do pracy w 2006 r. [22] 

 
Dane te możemy zestawić ze wskaźnikami odległości dojazdu 

do pracy, gdzie w niekorzystnej sytuacji znajdują się obszary peryfe-
ryjne zwłaszcza na wschodzie Polski (40-50 km). Dopełnia się to 
obraz separacji geograficznej, społecznej i kulturowej, degradacji 
dróg, środowiska, ale i życia społecznego (czas stracony na dojazdy 
i kongestię) dotykającego wschodnie regiony kraju. 

4. INFRASTRUKTURA DROGOWA WSCHODNIEJ POL-
SKI 

Celem funkcjonowania transportu jest celowe przemieszczanie 
ludzi, towarów lub ładunków w czasie i przestrzeni. Zagospodaro-
wanie transportowe stanowi jeden z podstawowych elementów 
infrastruktury technicznej gospodarki i przyczynia się często do 
kształtowania społeczno-gospodarczych funkcji poszczególnych 
regionów danego kraju. Jednym z problemów w badaniach poświę-
conych transportowi jest zagadnienie funkcjonowania transportu 
jako wielogałęziowego systemu. Skomplikowane dzieje naszego 
kraju (zabory, wojny, zmiany granic) sprawiły, że w Polsce mamy do 
czynienia z przestrzennym zróżnicowaniem stanu rozwoju infra-
struktury transportowej, a w ramach samego systemu transporto-
wego, istnieją dysproporcje związane z eksponowaną rolą i miej-
scem niektórych gałęzi transportu (samochodowego i kolejowego), 
wobec niedużej roli innych (np. wodnego-śródlądowego) [6, 27]. 

Do wad polskiej sieci drogowej należą w szczególności: 
– brak spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, 
– brak dostosowania do przenoszenia nacisku 115 kN/oś, zgodnie 

ze zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego, 
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– ruch o dużym natężeniu, w tym samochodów ciężarowych, 
przebiegający przez rozwijające się wzdłuż osi drogowych tere-
ny zabudowane (brak obwodnic). 
Docelowy kształt sieci dróg krajowych określony został w roz-

porządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych, które wyznacza przebieg oraz nu-
merację najważniejszych arterii drogowych na obszarze Polski (rys. 
3). 

 

 
Rys. 3. Sieć autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci auto-
strad i dróg ekspresowych [17] 

 
Transport samochodowy to obecnie najważniejsza gałąź sys-

temu transportowego Polski, w której zatrudnionych jest najwięcej 
osób. Według danych GUS w 2016 r. wszystkimi rodzajami trans-
portu przewieziono 1836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż 
przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w trans-
porcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek 
w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym 
(tab. 1). Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonoki-
lometrów i była większa o 6,9% niż w 2015 r. Praca przewozowa 
wzrosła w transporcie kolejowym, samochodowym, rurociągo-
wym i lotniczym, a zmniejszyła się w transporcie morskim i wodnym 
śródlądowym [19]. 

W 2016 r. środkami transportu publicznego przewieziono 693,9 
mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były 
przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast 
w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym 
i lotniczym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasaże-
rów wyniosła 54,2 mld pasażerokilometrów i była 3,1% większa niż 
przed rokiem [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

Polsce potrzebne są nowe magistrale autostradowe i drogi 
ekspresowe gdyż liczba samochodów w Polsce w przeliczeniu na 
tysiąc mieszkańców systematycznie wzrasta. Dla przykładu liczba 
zarejestrowanych samochodów osobowych w końcu 2015 r. 
wyniosła 20,7 mln i była większa o 3,4% niż przed rokiem, przy 
czym liczba samochodów w wieku do 30 lat wyniosła 18,0 mln 
(o 2,5% więcej niż w 2014 r.). Na 1000 mieszkańców przypadało 
539 samochodów (w 2014 r. – 520), w tym w wieku do 30 lat – 469 
(w 2014 r. – 457). 

Udział samochodów osobowych w wieku do 5 lat wzrósł z 9,1% 
do 9,3%. Wzrósł również udział pojazdów w przedziale wiekowym 
16 – 30 lat z 41,0% w 2014 r. do 42,3% w 2015 r., a wieku powyżej 
30 lat wyniósł 13,1% (w 2014 r. – 12,2%) [23]. 

Infrastruktura drogowa od zawsze ogrywała ogromną rolę 
w rozwoju społecznym i gospodarczym naszego kraju. Jej duże 
znaczenie sprawia, że za zapewnienie właściwego do niej dostępu 
odpowiedzialny jest sektor publiczny. By skutecznie wypełnić po-
trzeby rynku wynikające ze wzrostu wymiany towarowej polska 
infrastruktura drogowa wymaga jednak ogromnych nakładów. Tym 
bardziej, że polskie władze zobowiązały się do 2013 r. utworzyć sieć 
bazową a do 2050 r. sieć kompleksową TEN-T. 

 
Tab. 1. Przewozy ładunków w 2016 r. w rozbiciu na gałęzie 

transportu [oprac. na podst. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.] 

 
 

 
Rys. 4. Samochody osobowe na 1000 ludności w Polsce [Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.] 

 
Po koniec 2014 r. długość dróg publicznych wyniosła 417.026 

km, co jest wskaźnikiem o 10% większym niż w 2004 r. Liczba dróg 
w Polsce systematycznie rośnie z czego ponad 90% to drogi woje-
wódzkie, powiatowe i gminne zarządzane przez władze samorządu 
terytorialnego. Obecnie Polska dysponuje systemem dróg krajo-
wych (DK), na który składają się: autostrady 1627,3 km i drogi 
ekspresowe 1552,2 km. Ogółem drogi szybkiego ruchu tworzą sieć 
transportową o długości 3179,5 km. Sieć dróg krajowych w Polsce 
stanowi jedynie 4,7% sieci dróg publicznych, mimo to przenosi 
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ponad 60% całego ruchu. Występuje potrzeba szybkiej poprawy 
stanu technicznego sieci dróg zarówno krajowych jak i pozostają-
cych w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego w celu wyeli-
minowania podstawowych ograniczeń transportowych. Na tzw. 
„ścianie wschodniej” znajdują się trzy województwa: podlaskie, 
lubelskie i podkarpackie. Wszystkie one dysponują niewystarczają-
cą i dopiero rozbudowującą się infrastrukturą transportu drogowego, 
np. w województwie podlaskim 10 dróg krajowych tworzy infrastruk-
turę transportową o długości 943,856 km (tab. 1, rys. 1). 

 
Tab. 2. Wykaz dróg krajowych w województwie podlaskim stan 

na koniec 2016 r. [12] 

 
 
Długość dróg krajowych na terenie województwa lubelskiego 

według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła ogółem 1088,705 
km (rys. 5) w tym w zarządzie: 
– GDDKiA Oddział w Lublinie   1039,415 km 
– Miast na prawach powiatu      40,144 km 
– Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych       8,817 km 
– Innym          0,329 km 

W województwie podkarpackim na dzień 1 stycznia 2017 r. 
łącznie mamy łącznie 883,5 km dróg krajowych (tab.2, rys. 3). 

Wszystkie trzy województwa tj. podlaskie, lubelskie i podkar-
packie zmagają się z dużymi brakami w istniejącej sieci drogowej 
i wszystkie one czekają na uzupełnienia dotychczasowej infrastruk-
tury drogowej. W najlepszej sytuacji jest województwo podkarpackie 
gdzie ukończono fragmenty autostrady A4  do granicy z Ukrainą. 

 

 
Rys. 5. Mapa drogowa województwa lubelskiego [12] 
 

 
Rys. 6. Mapa drogowa województwa podkarpackiego [12] 
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Tabl. 3. Długość dróg krajowych w województwie podkarpackim  

Rejon 
Numer 
drogi 

Długość odcinka w 
km 

Razem drogi krajowej nr 9   61,9 

Nisko 19 59,9 

Rzeszów 19 32,7 

Krosno 19 52,9 

Razem drogi krajowej nr 19   145,5 

Krosno 28 56,3 

Lesko 28 82,4 

Przemyśl 28 6,7 

Razem drogi krajowej nr 28   145,4 

Krosno 73 35,9 

Razem drogi krajowej nr 73   35,9 

Nisko 77 62,6 

Przemyśl 77 57,8 

Razem drogi krajowej nr 77   120,4 

Lesko 84 50,2 

Razem drogi krajowej nr 84   50,2 

Rzeszów 94 72,1 

Przemyśl 94 72,5 

Razem drogi krajowej nr 94   144,6 

Rzeszów 97 2,3 

Razem drogi krajowej nr 97   2,3 

Rzeszów A4 78,5 

Przemyśl A4 87,8 

Razem autostrady A4   166,3 

Rzeszów S19 11 

Łącznie:                                                                          883,5 
 

4.1. Via Carpathia 

Planowana Via Carpatia ma przebiegać wzdłuż wschodniej 
granicy Unii Europejskiej z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Biały-
stok, Lublin, Rzeszów i Koszyce do Debreczyna na Węgrzech 
i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu 
morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu. Dalej przez 
Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Saloni-
kach.  

 

 
Rys. 7. Przebieg dróg Via Carpathia i Via Baltica na terenie Polski 
[12] 
 

W Polsce Via Carpatia miała przebiegać wzdłuż planowanej 
drogi S19, bliżej wschodniej granicy kraju jednak według planów 
z końca 2016 r. przebiegać ma od granicy z Litwą w Budzisku przez 
Szczuczyn, Ostrów Mazowiecką, Warszawę koło Wesołej, Lublin, 
Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją. „Via Carpatia” w Polsce 
na odcinku z Kuźnicy do Korycina szlak biegnie wraz z drogą „Via 
Baltica”. Ta trasa to szansa na odblokowanie ruchu drogowego z 
państw bałtyckich na południe Europy a zatem zwiększony tranzyt, 
ale jednoczenie duża szansa rozwojowa na połączenie wschodnich 
regionów Polski. Via Carpathia to droga, która scementuje i pobudzi 
gospodarczo regiony województw podlaskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego, a w miejscu gdzie krzyżuje się z projektowana auto-
stradą A2, powstanie dogodne miejsce do lokalizacji nowoczesnych 
centrów logistycznych i magazynowych. Znacząco skróci się także 
czas przejazdu z Suwałk do Rzeszowa, który obecnie wynosi aż 7,5 
godziny a z Suwałk do Krosna 8,5 godziny. 

Trasa Via Carpatia będzie osią wymiany towarowej pomiędzy 
krajami bałtyckimi a Słowacją, Węgrami czy Rumunią, a zatem 
blokiem państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jej realizacja to 
jednak melodia przyszłości gdyż nakłady inwestycyjne potrzebne do 
jej ukończenia i czas na to potrzebny są znaczne. Wobec szczupło-
ści środków finansowych bardziej realny wydaje się lokalizacja tej 
trasy biegnącą przez Warszawę aniżeli przez Międzyrzec Podlaski. 

4.2. Via Baltica 

Via Baltica to popularna nazwa drogi międzynarodowej E67, 
z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski przez Litwę 
i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia dro-
gowego pomiędzy krajami bałtyckimi i Polską. Via Baltica wraz 
z połączeniem kolejowym Rail Baltica jest elementem I Paneuropej-
skiego Korytarza Transportowego. Pod koniec kwietnia 2017 r. 
w Ostrowi Mazowieckiej wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit 
podpisał dokumenty o rozpoczęciu przetargów na budowę 36,5 km 
drogi ekspresowej S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży. Ogłosze-
nie o przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków 
S61 między Ostrowią a Łomżą GDDKiA opublikowała na początku 
maja br. Na zaprojektowanie i budowę drogi wykonawca będzie miał 
maksimum 37 miesięcy, ale może ten termin skrócić o pół roku. 
Inwestycja może się rozpocząć w 2018 r. i zakończyć po trzech 
latach w 2021 r. Jedynym ukończonym obecnie odcinkiem Via 
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Baltica jest obwodnica Augustowa. W bieżącym roku rozpoczęła się 
budowa mierzącej 13 km obwodnicy Suwałk. Ta ekspresowa trasa 
będzie połączona z obwodnicą Augustowa i ma być zakończona do 
wiosny 2019 r. Cała nowa droga ekspresowa S61 będzie miała 
ponad 200 km długości [14]. 

6 czerwca 2017 r. podpisano umowy na budowę odcinka drogi 
ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko oraz skierowano do drugiego 
etapu przetargu inny fragmentu tej trasy: Szczuczyn–Raczki. Podpi-
sanie umowy na projekt i budowę odcinka S61 Suwałki – Budzisko 
oznacza, że cały niemal 37-kilometrowy odcinek przygraniczny od 
istniejącej obwodnicy Augustowa do Budziska jest już w fazie reali-
zacji: obwodnica Suwałk od lutego 2017 r. jest w budowie,  a odci-
nek do Budziska od 6 czerwca br. na etapie przygotowania materia-
łów do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W realizacji 
jest również druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna (umowa podpi-
sana 26 maja br.) [12]. 

Pozostała część Via Baltici – od Ostrowi Mazowieckiej aż po 
obwodnicę Augustowa od dzisiaj znajduje się w decydującej fazie 
postępowań przetargowych. Zgoda na II etap przetargu dla odcinka 
Szczuczyn - Raczki (realizuje oddział GDDKiA w Olsztynie) ozna-
cza, że wykonawcy startujący w przetargu będą teraz składać oferty 
cenowe. Z kolei na podlaskich odcinkach S61 od Ostrowi do Szczu-
czyna  stopniowo wyłaniani są już wykonawcy, którzy złożyli najko-
rzystniejsze oferty.  

W granicach województwa lubelskiego znajduje się też odcinek 
autostrady A2  z Siedlec do granicy w Kukurykach. Przygotowaniem 
tego odcinka autostrady A2 zajmuje się mazowiecki oddział 
GDDKiA. O ile mówi się o realizacji tej autostrady jeszcze w grani-
cach województwa mazowieckiego, do Mińska Mazowieckiego 
a następnie do Siedlec, o tyle niestety nie jest znany nawet w przy-
bliżeniu termin ani sposób jego realizacji już w granicach wojewódz-
twa lubelskiego. 

 

 
Rys. 8. Pozostała część Via Baltica na terenie Polski [12] 

PODSUMOWANIE 

Autorzy uważają, że konkurencyjność i rozwój regionów 
tzw. Polski wschodniej, byłaby większa gdyby funkcjonowała 
tam nowoczesna, magistralna infrastruktura drogowa. Infra-
struktura drogowa na wschód od linii rzeki Wisły jest niezbęd-
nym, choć nie jedynym, warunkiem ograniczania ryzyka lokali-
zacyjnego aktywności gospodarczej w regionach przygranicz-
nych wschodniej Polski. Wiąże się to z szerszymi problemami 
globalizacji i rozwoju cywilizacyjnego. 

Gdy na początku XX w. narodził się internet pojawiły się głosy, 
że nastąpi rychły upadek dużych miast. Dlaczego bowiem żyć w 
mieszkaniu z wielkiej płyty w Warszawie gdy można postawić lapto-
pa z dostępem do internetu przed chłopską chałupą na świeżym 
powietrzu nad Bugiem i z tej perspektywy doglądać wypasu kóz czy 
koni? Okazało się, że nic z tych rzeczy, a trwający od kilkuset lat 
rozwój metropolii utrzymuje się, dzięki czemu mieszkania w War-
szawie nadal są drogie. Jednocześnie tereny wiejskie zwłaszcza na 
wschodzie naszego kraju wyludniają się, są zamieszkiwane przez 
coraz starszych ludzi, a większość przyjezdnych odwiedza wschód 
Polski jedynie by wypoczywać na łonie natury. Młodzi już dawno 
wyjechali do Warszawy lub na zachód Europy z reguły do dużych 
miast takich jak Londyn czy Berlin. Większość ludzi woli (!) zatem 
mieszkać w zatłoczonych, hałaśliwych, drogich miastach niż na 
terenach wiejskich. Wynika to z rozbudowanych sieci społecznych 
– życie na wsi oznacza izolację a sieci społeczne zapewniają kon-
takt z innymi. Także przy większych miastach lokalizowanych 
jest większość poważnych przedsiębiorstw czy fabryk. Ludzie 
potrzebują znajdować się w centrum skupiska innych ludzi by stwo-
rzyć więcej nowych powiązań, które stwarzają nowe możliwości. 
Sieci społeczne są kluczem najnowszych teorii rozwoju gospodar-
czego. Lepsze sieci społeczne to jeden z powodów, dla których 
jedne regiony są bogatsze niż inne. 

Do rozwoju sieci społecznych konieczna jest dobra infra-
struktura transportowa, która na wschodzie naszego kraju jest 
niewystarczająca. Konieczne jest zwłaszcza dokończenie budowy 
autostrady A2 od Warszawy do granicy z Białorusią. Szansą dla 
województw wschodnich są z kolei inwestycje transportowe w drogi 
Via Baltica i Via Carpathia. Korytarze transportowe Via Carpathia 
i Via Baltica, pomogą wyzwolić większy ruch na kierunku pół-
noc-południe, nie tylko w skali międzynarodowej ale i regional-
nej. Połączą przy tym magistralą drogową wschodnie regiony Polski 
od Suwałk po Rzeszów. Wzrost konkurencyjności i rozwój wschod-
nich regionów Polski jest ważny zwłaszcza w kontekście konse-
kwentnej polityki Unii Europejskiej dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju. 

Dobra infrastruktura drogowa zmniejszy ryzyko lokaliza-
cyjne firm na wschodzie Polski i pomoże odwrócić tendencje 
migracyjne: jeżeli w ciągu godziny można dojechać do Warszawy, 
załatwić tam swoją sprawę w urzędzie, pójść na koncert czy mecz, 
a potem w godzinę wrócić, nie trzeba już mieszkać w zatłoczonej 
stolicy. Można mieszkać w Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, 
Siedlcach czy Dęblinie, do których dojedzie się autostradami czy 
drogami ekspresowymi, nie tracąc przy tym czasu na tkwienie 
w korkach. Konieczne jest zatem jak najszybsze uzupełnienie infra-
struktury drogowej na wschodzie naszego kraju, co wyrówna szan-
se i sprawi, że wschodnie regiony Polski będą bardziej konkuren-
cyjne, zyskując szanse na szybszy rozwój cywilizacyjny. 

Tym samym uważamy, że cel tego artykułu został w pełni 
zrealizowany. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele 
szczegółowych wątków zostało tylko wspomnianych i czeka na 
rozwinięcie. Ale najważniejszym dla nas jest podjęcie decyzji 
o systematycznym dalszym rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
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drogowej na wschodzie Polski, która będzie się przyczyniała do 
zmniejszenia ryzyka lokalizacyjnego przedsiębiorstw w tym regionie 
kraju. Kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową zwłaszcza 
w pasie dróg: autostrada A2, Via Baltica i Via Carpathia są koniecz-
ne, gdzie przedsiębiorcy transportowi dysponują gorszą infrastruktu-
rą transportową niż ich koledzy z zachodniej Polski. 

BIBLIOGRAFIA 

1.  „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego 
wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. nauk. G. W. Kołod-
ko, Wyd. WszPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001. 

2. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju 
infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, War-
szawa 2014. 

3. Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju 
obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski 
Wschodniej, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy 
Transportowe”, 2016, nr 6. 

4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie 
sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym 
gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazy-
nowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722. 

5. Brdulak J., Zakrzewski B., Aspekt ekonomiczny bezpieczeń-
stwa lokalizacyjnego przedsiębiorstwo transportowych, w: 
Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne, lądowe i powietrzne, pr. 
zb. pod red. I. Michniewicz, Wydawnictwo Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego w Kaliszu, Kalisz 2017, s. 143-157. 

6. Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego 
na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013. 

7. Brdulak J., Zakrzewski B., Zarys teoretyczny zmian systemu 
transportowego Polski, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008, 
s. 35-45. 

8. Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficien-
cy of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, Vol. 27-
28, iss. 3-4, p. 25-43. 

9. Brdulak J., Zakrzewski B.; Ocena ekonomicznej efektywności 
funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach - 
założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, 2008, nr 4, 
s. 26-37. 

10. Brdulak J., Zakrzewski B.; Transgraniczna współpraca trans-
portowa w Euroregionie Bug, „TTS Technika Transportu Szy-
nowego” nr 12/2015, s. 1727-1731 

11. Dinges W., Pieregud J., Zysińska M., Publiczny transport 
zbiorowy. Analiza, Praca pod red. M. Zysińskiej, ITS, Warsza-
wa 2015 s. 137-140. 

12. https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 1-6.6.2017). 
13. Kapuściński R., Heban, Agora S. A., Warszawa 2008. 
14. Kublik A, GDDKiA ogłosiła przetargi na ostatnie odcinki Via 

Baltica w: http://wyborcza.pl/7,155287,21707444,ogloszono-
przetargi-na-ostatnie-odcinki-via-baltica.html (dostęp: 
27.04.2017). 

15. Lier K., Wyposażenie techniczne terenów w planie zagospoda-
rowania przestrzennego kraju, „Biuletyn KPZK PAN”, PWN, 
Warszawa 1968, z. 51. 

16. Problemy rozwoju regionalnego. VII Kongres Ekonomistów 
Polskich, red. nauk. J. Brdulak, PTE/Bellona, Warszawa 2001. 

17. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z per-
spektywą do 2025 r.), Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady 
Ministrów z dn. 8.09.2015 r. 

18. Prokorym I., Zakrzewski B.; Euroregiony istotnym czynnikiem 
rozwoju i wzrostu konkurencyjności województw Polski 
wschodniej, „Kwartalnik Celny” T.23, nr 1/2017, s. 3-10. 

19. Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 r., Opracowanie 
sygnalne, GUS, 30.05.2017. 

20. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., Ocena 
wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regio-
nalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności 
transportowej województw. Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, 2012. 

21. Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. nauk. K. 
Kuciński, CeDeWu.pl, Warszawa 2014. 

22. Śleszyński P., Kierunki dojazdów do pracy, „Wiadomości Sta-
tystyczne”, 11/2012, s. 59-75. 

23. Transport wyniki działalności w 2015 roku, GUS, Warszawa 
2016. 

24. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. nauk. W. Ronka-
Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002. 

25. Zakrzewski B.; Transport samochodowy w Polsce wobec pro-
blemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschod-
nich, „Gospodarka Materialowa & Logistyka”, T. 1257, nr 
5/2016, s. 790-808. 

 

Road transport infrastructure as a safety factor of develop-
ment of Eastern Poland 

Paper discussed problems of road transport infrastruc-
ture in Eastern Poland, especially voivodship: Podlaskie, 
Lubelskie, Podkarpackie. The arguments were presented that 
mentioned infrastructure is a safety factor of development of 
Eastern Poland. 
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