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Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (cz. 3)
Tadeusz Dyr

Wstęp
22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów

przyjęła uchwałę w sprawie Strategii roz-
woju transportu do 2020 r.1 (dalej SRT),
przedłożoną przez ministra transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej. Doku-
ment ten wyznacza najważniejsze kierun-
ki działań oraz ich koordynację w obsza-
rze swojego funkcjonowania. Wdrożenie
strategii ma pozwolić nie tylko na usunię-
cie aktualnie istniejących barier, ale także
na stworzenie nowej jakości w infrastruk-
turze transportowej, zarządzaniu i syste-
mach przewozowych.

W pierwszej części niniejszego artyku-
łu2  omówiono miejsce strategii rozwoju
transportu w systemie zintegrowanych stra-
tegii rozwoju kraju. Przedstawiono także
cele strategii do 2020 r. Druga część arty-
kułu3  zawierała syntetyczną prezentację
diagnozy polskiego systemu transportowe-
go oraz prognozy popytu na transport.
W ostatniej, trzeciej części artykułu omó-
wiono zasady budowania zintegrowanego
systemu transportowego i zarządzania nim
oraz zagadnienia transportu i ograniczania
negatywnego wpływu na środowisko.

1.     Zintegrowany system
transportowy

Stworzenie zintegrowanego systemu
transportowego, jak podkreślono w SRT,
wymaga zarówno dynamicznej rozbudowy
brakujących elementów infrastruktury trans-
portowej pozwalających ten system jak naj-
szybciej uruchomić, jak również poprawy
jakości infrastruktury, jej standardów tech-
nicznych oraz wprowadzania rozwiązań
i elementów integrujących różne kategorie
sieci (węzły multimodalne, wielopoziomo-
we skrzyżowania wielkich arterii, tunele,
systemy sterowania ruchem, przestrzenie
parkingowe i postojowe oraz inne elemen-
ty punktowe i pomocnicze). Lepsze wyko-
rzystanie możliwości, jakie stwarza sieć oraz
wykorzystanie relatywnie mocnych stron
każdego rodzaju transportu przyczynią się
w znacznym stopniu do zmniejszenia zato-
rów, emisji zanieczyszczeń i liczby wypad-
ków. Potrzebna jest zatem optymalizacja
sieci i jej sprawne funkcjonowanie jako ca-
łości. Te słuszne założenia mają niewielkie
odzwierciedlenie w planowanych inwesty-
cjach. W transporcie kolejowym inwestycje
te będą bowiem odejmowały:

o konsekwentną modernizację i rewitali-
zację istniejącej sieci linii kolejowych
tak, aby w 2030 r. większa część sieci
była w stanie dobrym (tj. wymagająca
jedynie konserwacji) i aby na sieci
TEN-T możliwe było kursowanie pocią-
gów z prędkością techniczną co naj-
mniej 100 km/h;

o rewitalizację i rozbudowę linii kolejo-
wych w obszarach funkcjonalnych miast
oraz podejmowanie działań zmierzają-
cych do lepszej integracji transportu
szynowego i kołowego;

o modernizację i budowę terminali
przystosowanych do obsługi przez
kolej intermodalnych przewozów
kontenerowych;

o do 2020 r. – podjęcie decyzji dotyczącej
ewentualnej budowy systemu kolei du-
żych prędkości uzupełnionego o tzw. „Y”,

o modernizację infrastruktury dworców
i przystanków kolejowych;

o wymianę przestarzałych lokomotyw
i wagonów na nowoczesny tabor kole-
jowy, odpowiadający specyfice po-
szczególnych segmentów rynku,

o rozwijanie infrastruktury systemów
usprawniających zarządzanie przewo-
zami pasażerskimi i towarowymi; stop-
niowe wdrażanie Europejskiego Syste-
mu Zarządzania Ruchem Kolejowym
(ERTMS) na najważniejszych szlakach
kolejowych.

Inwestycje w transporcie drogowym to:
v rozbudowa systemu autostrad i dróg

ekspresowych,
v rozwijanie – przy współpracy z jednost-

kami samorządu terytorialnego – dróg
lokalnych i ich połączeń z siecią dróg
krajowych i wojewódzkich,

v wyprowadzanie ruchu tranzytowego
z miast poprzez budowę obwodnic dro-
gowych w miejscowościach najbardziej
obciążonych ruchem samochodów cię-
żarowych,

v rozwój infrastruktury bezpieczeństwa
ruchu drogowego,

v rozwój infrastruktury innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych (w tym aplika-
cji telematycznych), optymalizujących
przepływy potoków ruchu i przyczynia-
jących się do zmniejszenia kongestii.
Planowane działania w transporcie ko-

lejowym, jak wynika z przedstawionych za-
mierzeń, koncentrują się na rewitalizacji

i modernizacji infrastruktury. W transpor-
cie drogowym natomiast planowane są
przede wszystkim nowe obiekty. W kon-
sekwencji gęstość autostrad i dróg ekspre-
sowych będzie znacznie wyższa niż linii
kolejowych przystosowanych do zwiększo-
nych prędkości (rys. 8). Do 2020 r. zapla-
nowano powstanie 2 tys. km autostrad
oraz 2,8 tys. km dróg ekspresowych.
W tym czasie zaledwie 350 km linii kolejo-
wych ma być przystosowanych do pręd-
kości powyżej 160 km/h (tab. 5).

W kreowaniu zintegrowanego systemu
transportowego istotne znaczenie ma po-
prawa jakości komunikacji miejskiej. W tym
zakresie planowane działania obejmują:
Z promowanie rozwiązań z zakresu inte-

gracji przestrzennej i funkcjonalnej pod-
systemów transportowych,

Z tworzenie warunków do integracji różnych
gałęzi transportu, poprzez wdrażanie sys-
temów intermodalnych (węzły przesiad-
kowe, systemy „parkuj i jedź” itp.), wspól-
nych rozkładów jazdy, jednolitych syste-
mów taryfowych, wprowadzenia biletu
ważnego na wszystkie środki transportu
u wszystkich przewoźników w skali regio-
nów i kraju (biletu elektronicznego),

Z zwiększenie możliwości przewozów
środkami transportu szynowego na ob-
szarach aglomeracji,

Z modernizacja układu drogowego w celu
wyeliminowania ciężkiego ruchu towa-
rowego oraz przewozów masowych
ładunków niebezpiecznych przez tere-
ny zabudowane,

Z wprowadzenie rozwiązań dla logistyki
transportu towaru w miastach, które przy-
czynią się do zmniejszenia zatłoczenia
i innych uciążliwości dla mieszkańców po-
przez ograniczenie i lepsze skoordyno-
wanie ruchu pojazdów ciężarowych,

Z promowanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych, np. poprzez zachęcanie
do rozwijania systemów zarządzania ru-
chem, zapewniających priorytet w ruchu
środkom transportu publicznego,

Z tworzenie wymogów i zachęt dla dosto-
sowywania systemów transportowych
miast do potrzeb osób z ograniczoną
możliwością poruszania się przez odpo-
wiednie przepisy oraz współfinansowa-
nie projektów,

Z promowanie komunikacji pieszej i ro-
werowej.
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2. Organizacja i zarządzanie
systemem transportowym

Model organizacji i zarządzania syste-
mem transportowym w Polsce, mający za-
gwarantować optymalne wykorzystanie in-
frastruktury ma być oparty o:
o ścisłą współpracę organów administra-

cji rządowej i samorządowej, zarządców
infrastruktury oraz przewoźników w za-
pewnieniu efektywnych i bezpiecznych
przewozów,

o oddziaływanie na popyt na usługi trans-
portowe,

o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.
Koncepcja organizacji i zarządzania

systemem transportowym Polski obejmuje
wszystkie gałęzie transportu. Różnią się one
między sobą wykorzystywaną technologią,
możliwymi do osiągnięcia korzyściami skali,
zaawansowaniem procesów modernizacyj-
nych i zakresem regulacji rynkowej. Wybór
optymalnego modelu zarządzania powinien
uwzględniać z jednej strony zasady zrów-
noważonego rozwoju, z drugiej zaś, możli-
wości budżetowe i organizacyjne.

Jednym z głównych celów polityki trans-
portowej Polski jest zrównoważony rozwój
transportu, realizowany przez zwiększanie
znaczenia proekologicznych gałęzi trans-
portu, odciążając szlaki drogowe na rzecz
kolejowych, względnie wodnych śródlądo-
wych oraz na rzecz transportu morskiego
w sytuacjach, w których szlak morski sta-
nowi alternatywę dla przewozów lądowych.
Stopniowa optymalizacja procesów trans-
portowych będzie odbywała się przede
wszystkim poprzez integrację wysokiej ela-
styczności transportu drogowego z wysoką
wydajnością kolei wspomaganych efektyw-
nie przez pozostałe gałęzie, tj.: transport
lotniczy, morski wodny śródlądowy oraz
transport miejski. Ta deklaracja nie znajdu-
je niestety odzwierciedlenia w prognozach
przewozowych. Dominującym środkiem
transportu będą nadal, jak wynika ze szcze-
gółowej analizy prognoz przedstawionej
w drugiej części artykułu, samochody oso-
bowe. Ich udział w zaspokajaniu potrzeb
przewozowych, mierzonych liczbą prze-
mieszczeń zwiększy się z 44,8% w 2010 r.
do 52,4% w 2030 r. w wariancie minimal-
nym, a w wariancie maksymalnym do
53,2%. Zmniejszy się nieco udział samocho-
dów osobowych w pracy przewozowej,
choć znacząco wzrośnie jej wielkość –
o 50% w wariancie maksymalnym i 32%
w wariancie minimalnym (przyrost pracy
przewozowej o 139 mld paskm w warian-
cie maksymalnym i o 90 mld paskm
w wariancie minimalnym). Spadek udziału

Rys. 8. Planowana sieć dróg i linii kolejowych w 2020 r.
Źródło: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. …, op.cit., s. 51, 54.

w pracy przewozowej będzie głównie wy-
nikał ze znacznie wyższego wzrostu śred-
niej odległości przewozu w innych gałę-
ziach transportu – kolej +13 km, autobusy
pozamiejskiej +10,4 km, transport lotni-
czy +140,6 km, motocykle i skutery
+2,8, a transport samochodowy zaledwie
+0,9 km. Tak niewielki wzrost średniej

odległości przewozu motoryzacją indywidu-
alną będzie występował mimo planowane-
go oddawania do eksploatacji kolejnych od-
cinków autostrad i dróg ekspresowych
sprzyjających wzrostowi stopnia wykorzy-
stania samochodów osobowych. Opraco-
wane prognozy przewozów pasażerskich
i towarowych wskazują, że SRT do 2030 r.
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nie zapewni możliwości urzeczywistnienia
idei zrównoważonego rozwoju. Nie będzie
ona także sprzyjała osiągnięciu celów eu-
ropejskiej polityki transportowej.

Zarządzanie w ramach transportu dro-
gowego będzie obejmowało następujące
kierunki interwencji:
o wdrażanie procesów ściślejszej integra-

cji transportu drogowego z innymi ga-
łęziami w ramach transportu intermo-
dalnego, w szczególności poprzez za-
pewnienie odpowiednich połączeń
z portami lotniczymi i morskimi, a także
dworcami kolejowymi i centrami logi-
stycznymi,

o usprawnienie koordynacji działań orga-
nów zarządzających infrastrukturą dro-
gową na wszystkich szczeblach zarząd-
czych (zarządy dróg gminnych, powia-
towych, wojewódzkich i krajowych, pry-
watni koncesjonariusze odcinków auto-
strad) w celu zapewnienia właściwego
poziomu utrzymania infrastruktury dro-
gowej oraz synchronizacji planów inwe-
stycyjnych,

o pogłębienie współpracy zarządców in-
frastruktury drogowej oraz przewoźni-
ków w celu podniesienia jakości usług
transportowych, zarówno dla przewo-
zów towarowych jak i pasażerskich,

o sukcesywne wdrażanie systemu opłat za
dostęp do dróg ekspresowych i auto-
strad (viaTOLL),

o skuteczne zapobieganie zjawisku korzy-
stania z dróg alternatywnych przez prze-
woźników drogowych w celu uchylenia
się od obowiązku opłat,

o efektywne zarządzanie środkami finan-
sowymi uzyskanymi z tytułu opłat
viaTOLL na utrzymanie i rozwój infra-
struktury drogowej;

o wspieranie rozwoju inteligentnych sys-
temów transportowych, przyczyniają-
cych się do zwiększenia efektywności
wykorzystania istniejącej infrastruktury
drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego;

o ustanowienie i wdrożenie zaostrzonych
norm technicznych dla pojazdów do-
puszczonych do ruchu w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa transportu drogowe-
go oraz ograniczenia poziomów emisji
zanieczyszczeń do środowiska.
Przedstawione kierunki interwencji

wskazują, że zarządzanie transportem dro-
gowym skoncentrowane zostanie na zarzą-
dzaniu infrastrukturą, w tym jej utrzymaniu
oraz poprawie skuteczności pobierania
opłat za dostęp do infrastruktury. Brak jest
jakichkolwiek instrumentów, które oddzia-
ływałyby na popyt w pozamiejskich prze-
wozach pasażerskich, w tym mających cha-
rakter usług użyteczności publicznej. Nale-
ży podkreślić, że usługi takie są jednym
z filarów europejskiego modelu społeczeń-
stwa. Na obszarze UE pozostają one pod-
stawowym czynnikiem zapewniającym spo-
łeczną i terytorialną spójność oraz konku-
rencyjność unijnej gospodarki. Obywatele
oraz przedsiębiorstwa oczekują dostępu do
wysokiej jakości usług użyteczności pu-
blicznej świadczonych po przystępnych
cenach na terytorium całej UE. Dla obywa-
teli Unii dostęp do usług stanowi zasadniczy

element obywatelstwa europejskiego i jest
niezbędny do tego, aby im umożliwić pełne
korzystanie z ich fundamentalnych praw4.

W obecnym systemie prawnym odpo-
wiedzialność za świadczenie usług użytecz-
ności publicznej w zakresie transportu pa-
sażerskiego spoczywa przede wszystkim
na samorządach lokalnych i regionalnych.
Może to stanowić pewne usprawiedliwienie
braku odniesienia do instrumentów od-
działywania na popyt w przewozach pa-
sażerskich. W SRT zawarto jednak zapisy
odnoszące się do komunikacji miejskiej.
Obejmują one:
v integrację systemów transportu po-

szczególnych gałęzi w aspekcie siecio-
wym, taryfowym i informacyjnym,

v zwiększenie dostępności do transportu
publicznego, w tym również dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się,

v wprowadzenie rozwiązań dla logistyki
transportu towarów w miastach,

v zwiększenie roli kolei w obsłudze trans-
portowej regionalnej i w obrębie obsza-
rów aglomeracyjnych,

v upowszechnianie nowych form mobilno-
ści społeczeństwa poprzez:
– wydzielanie obszarów zamieszkania

bez dostępu dla samochodów,
– rozwiązania wspólnego podróżowa-

nia i wspólnego korzystania z pojazdu,
– promowanie ruchu rowerowego i pie-

szego,
– promowanie rozwiązań ograniczają-

cych popyt na transport, np. poprzez
rozwój systemu telepracy, szersze
korzystanie z video-konferencji.
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Zróżnicowanie podejścia do zarządza-
nia transportem miejskim i pozamiejskim
potwierdza brak zainteresowania admini-
stracji rządowej oddziaływaniem na popyt
w pasażerskich przewozach lokalnych i re-
gionalnych. Proponowane instrumenty SRT
zarządzania komunikacją miejską pozwa-
lają przypuszczać, że w kolejnej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej (2014-
2020) finansowane będą inwestycje sprzy-
jające poprawie jej atrakcyjności. Przewidy-
wać jednocześnie można, że niestety po raz
kolejny wsparcia takiego nie uzyskają pod-
mioty świadczące usługi publicznego prze-
wozu osób w komunikacji pozamiejskiej.

Wdrażanie nowoczesnych technologii
transportowych, stanowiące trzeci obszar or-
ganizacji i zarządzania systemem transpor-
towym, obejmuje rozwiązania innowacyjne
koncentrujące się w szczególności wokół:
zarządzania i monitorowania infrastruktury
transportowej, zarządzania ruchem, wyko-
rzystania nowoczesnych technologii mate-
riałowych i systemów pozwalających na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń sektora
TSL. Zgodnie z przyjętymi założeniami SRT,
nowe rozwiązania, które znajdą zastosowa-
nie w transporcie będą jednocześnie:
Z pozwalać na zintegrowanie poszczegól-

nych gałęzi transportu,
Z wpływać na optymalizację ruchu i zarzą-

dzania infrastrukturą,
Z skutkować lepszą obsługą informacyjną

użytkowników usług transportowych,
Z przekładać się na poprawę bezpieczeń-

stwa uczestników ruchu,
Z ograniczać negatywny wpływ transpor-

tu na środowisko i klimat oraz poprawiać
jego efektywność energetyczną,

Z łagodzić negatywne skutki zmian klima-
tu oddziałujące na infrastrukturę i dzia-
łalność transportową,

Z przyczyniać się do poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu.
W zakresie transportu drogowego prze-

widuje się następujące kierunki interwencji
dotyczących wdrażania nowoczesnych
technologii transportowych:
o wdrożenie dyrektywy Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2010/40/WE z dnia
7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania
inteligentnych systemów transportowych
w obszarze transportu drogowego oraz
interfejsów z innymi rodzajami transpor-
tu5  do polskiego porządku prawnego,

o zapewnienie usług informacyjnych
o bezpiecznych i chronionych miejscach
parkingowych dla samochodów cięża-
rowych i pojazdów użytkowych oraz
usług ich rezerwacji – na wybranych od-
cinkach dróg krajowych,

o zapewnienie informacji o podróżach
z wykorzystaniem różnych rodzajów
transportu,

o zapewnienie informacji w czasie rzeczy-
wistym dotyczących warunków ruchu
drogowego,

o ustalenie zakresu danych oraz opraco-
wanie procedur dotyczących dostarcza-
nia użytkownikom bezpłatnie informa-
cji o ruchu związanych z bezpieczeń-
stwem drogowym,

o realizacja działania Rozwój Inteligent-
nych Systemów Transportowych w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko,

o sukcesywne wprowadzanie elektronicz-
nego systemu poboru opłat za korzysta-
nie z infrastruktury drogowej na wybra-
nej sieci dróg publicznych dla samocho-
dów o masie powyżej 3,5 t,

o budowa Krajowego Systemu Zarzą-
dzania Ruchem.

3. Bezpieczeństwo
w transporcie

Poprawa bezpieczeństwa transportu
drogowego stanowi istotny obszar euro-
pejskiej polityki transportowej. W tym za-
kresie sformułowany został niezwykle
ambitny cel – osiągnięcie do 2050 r. pra-
wie zerowej liczby ofiar śmiertelnych
w transporcie drogowym. Konieczność
znacznego ograniczenia liczby ofiar wy-
padków drogowych zasygnalizowana
została także w SRT. Podkreślono w niej,
że na liczbę i skutki wypadków drogo-
wych mają wpływ trzy czynniki: człowiek,
pojazd i droga, spośród których to wła-
śnie człowiek pozostaje głównym ich
sprawcą. Statystyka wskazuje, że zły
stan techniczny pojazdu (podobnie jak
drogi) jest przyczyną bardzo niewielkiej
liczby wypadków (poniżej 1% ogółu wy-
padków). Poza czynnikami obiektywny-
mi, wynikającymi ze stanu infrastruktu-
ry, szereg przyczyn nadmiernej wypad-
kowości leży zatem w organizacji ruchu
i postawach uczestników transportu dro-
gowego. Taka ocena wydaje się zbyt
uproszczona i nieodzwierciedlająca
w pełni przyczyn wypadków drogowych.
Z danych KG Policj i6  wynika, że aż
82,3% wypadków zdarzyło się na dro-
gach dwukierunkowych jednojezdnio-
wych. Zginęło w nich 87,8% ogółu ofiar
wypadków drogowych. Niewłaściwa
struktura dróg jest więc pośrednią, choć
nieodzwierciedlaną w statystykach, przy-
czyną wypadków. Potwierdzają to dane
statystyczne o bezpieczeństwie w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej.

Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy po-
ziomem bezpieczeństwa a gęstością
autostrad – im większa gęstość auto-
strad tym mniej jest wypadków i ofiar
śmiertelnych.

Koncepcja poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym ma zostać zawarta
w Narodowym Programie Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Do-
kument ten będzie koncertował się na na-
stępujących obszarach:
v bezpieczne zachowania uczestników

ruchu,
v bezpieczna infrastruktura drogowa,
v bezpieczne pojazdy,
v efektywny system ratownictwa i pomo-

cy medycznej.

4.     Ograniczenie negatywnego
wpływu transportu na
środowisko naturalne

Istotnym obszarem interwencji w SRT
są działania zmierzające do ogranicze-
nia negatywnego wpływu transportu na
środowisko naturalne. Podejmowane
działania obejmują trzy kierunki inter-
wencji o charakterze organizacyjno-sys-
temowym, kierunki interwencji o charak-
terze inwestycyjnym i innowacyjno-tech-
nicznym.

Kierunki interwencji o charakterze orga-
nizacyjno-systemowym obejmować będą:
Z wspieranie rozwiązań powodujących

zmniejszenie transportochłonności go-
spodarki,

Z promowanie efektywności energetycz-
nej, w tym:
– rozwój transportu intermodalnego

w przewozie ładunków,
– promowanie energooszczędnych

środków transportu skutkujące m.in.
zmniejszeniem zależności sektora
transportu od paliw bazujących na
nieodnawialnych źródłach energii,

Z inwestowanie w gospodarkę niskoemi-
syjną, poprzez m.in.:
– wspieranie projektów z zakresu

transportu przyjaznego środowisku
(transport kolejowy, transport morski
oraz żegluga śródlądowa),

– dążenie do stworzenia warunków
sprzyjających przenoszeniu przewo-
zów z dróg na kolej, w szczególno-
ści na odległości powyżej 300 km,

– promowanie ekologicznie czystych
środków transportu, zasilanych alter-
natywnymi źródłami energii, skutkujące
m.in. redukcją emisji zanieczyszczeń,

Z zmniejszanie kongestii transportu,
w szczególności w obszarach miejskich
poprzez:
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– zwiększanie udziału transportu zbio-
rowego w przewozie osób,

– zintegrowanie transportu w miastach
(łącznie z dojazdami podmiejskimi),

– optymalizację i integrację przewozów
miejskich oraz regionalnych syste-
mów transportu osób,

– promocję ruchu pieszego, rowero-
wego,

– organizację i rozwój systemów do-
staw w miastach oraz eliminację cięż-
kiego ruchu towarowego oraz prze-
wozów masowych ładunków niebez-
piecznych przez tereny intensywne-
go zainwestowania miejskiego,

– oddziaływanie na równomierny
rozkład przewozów miejskich re-
dukujący zjawisko szczytu trans-
portowego,

Z upowszechnianie nowych form mobilno-
ści społeczeństwa poprzez:
– dostępność informacji o podróży,
– zintegrowane taryfy,
– wydzielanie obszarów zamieszkania

bez dostępu dla samochodów,
– działania edukacyjno-informacyjne

w zakresie promocji zrównoważone-
go transportu,

– zarządzanie popytem na transport,
np. poprzez planowanie i zagospo-
darowanie przestrzenne,

– rozwój systemu telepracy, szersze
korzystanie z video-konferencji, roz-
wiązania wspólnego podróżowania
i wspólnego korzystania z pojazdu,

Z wydzielanie stref o niskiej emisji spalin
(ang. The Low Emission Zone), o za-
ostrzonym reżimie wjazdu i parkowania
pojazdów spalinowych,

Z rozwijanie systemu opłat i taryf stymulu-
jących pożądane trendy w transporcie,
m.in. w zakresie ograniczania presji na
środowisko,

Z stały monitoring realizacji SRT m.in.
w zakresie zmian emisji generowanych
przez transport oraz dynamiki spadku
liczby ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych.
Kluczowe działania o charakterze inwe-

stycyjnym będą dotyczyły:
v modernizacji i rozbudowy infrastruktury

transportowej (liniowej i punktowej),
v unowocześniania taboru wszystkich ga-

łęzi transportu,
v wdrażania innowacyjnych systemów

zarządzania ruchem transportowym
w poszczególnych gałęziach.
Rozwiązania wdrażane w ramach SRT

powinny jednocześnie ograniczać negatyw-
ny wpływ transportu na środowisko i klimat,
poprawić jego efektywność energetyczną

oraz łagodzić negatywne skutki zmian
klimatu oddziałujące na infrastrukturę
i działalność transportową. Działania
o charakterze innowacyjno-technicznym
spójne z proekologicznym celem SRT
będą obejmowały:
o zastosowanie nowych technologii, pro-

cedur oraz systemów zwiększających
efektywność energetyczną transportu
i wpływających na zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska,

o coraz szersze zastosowanie przyjaznych
środowisku środków transportu, w tym
„czystych” i efektywnych energetycznie
samochodów oraz pojazdów miejskich
(np. wykorzystujących ogniwa paliwowe
i wodór, napędy: elektryczny, gazowy,
hybrydowy, sprężonym powietrzem) –
wraz ze stworzeniem na terenie całego
kraju sieci stacji ładowania lub wymiany
baterii elektrycznych oraz sieci tankowa-
nia wodoru,

o wdrożenie technicznych środków
ograniczania wibracji i hałasu, wywo-
ływanych w trakcie budowy lub mo-
dernizacji połączeń transportowych
oraz w czasie eksploatacji infrastruk-
tury przez pojazdy,

o wdrażanie innowacyjnych technologii
budownictwa infrastrukturalnego mi-
nimalizujących presje środowiskowe,
w tym:
– wykorzystanie odpadów, np. zasto-

sowanie popiołów i żużli będących
ubocznymi produktami spalania, do
produkcji cementu, betonu oraz kru-
szyw, zastępujących materiały natu-
ralne, w projektach budowlanych,
drogowych,

– stosowanie innowacyjnych nawie-
rzchni drogowych pochłaniających
hałas, o wzmocnionej wytrzymałości,
mniej podatnych na ścieranie,

o poprawa odporności infrastruktury trans-
portowej i przewozów na ekstremalne
zjawiska klimatyczne poprzez:
– opracowanie i stosowanie metodo-

logii przygotowywania dużych pro-
jektów infrastrukturalnych uwzględ-
niającej uwarunkowania klimatyczne,

– wypracowywanie nowych standar-
dów konstrukcyjnych,

– promowanie najlepszych praktyk,
o rozwój i powszechne stosowanie nowa-

torskich rozwiązań służących ochronie
zwierząt przed kolizjami ze środkami
transportu,

o konserwacja istniejących oraz stosowa-
nie najlepszych dostępnych rozwiązań
podczas projektowania nowych przejść
dla zwierząt.

Zakończenie
Strategia rozwoju transportu do 2020 r.

jest ważnym dokumentem, który w bieżą-
cej dekadzie, a szczególnie w nadchodzą-
cej perspektywie finansowej Unii Europej-
skiej, determinował będzie kierunki inwesty-
cji infrastrukturalnych. Rozwiązania zawar-
te w tym dokumencie, jak wynika z analizy
przeprowadzonej w niniejszym artykule,
zmierzają w kierunku wzmacniania trans-
portu drogowego. Zaplanowano bowiem
znaczącą asymetrię inwestycji w tej gałęzi
transportu wobec pozostałych gałęzi.

Wiele zapisów SRT nawiązuje bezpo-
średnio do dokumentów strategicznych Unii
Europejskiej. Zrównoważony rozwój, popra-
wa efektywności systemu transportowego,
niskoemisyjna mobilność, konkurencyjność
transportu publicznego są hasłami, które
nie mają odzwierciedlenia w planowanych
instrumentach. System transportowy
w Polsce będzie nadal niezrównoważony.

SRT jest kolejnym dokumentem polity-
ki transportowej, w którym praktycznie po-
minięto pozamiejski transport pasażerski.
W konsekwencji może to prowadzić do mar-
ginalizacji wielu obszarów oraz wzrostu wy-
kluczenia społecznego ich mieszkańców.
Nie będzie to również sprzyjało kreowaniu
wysokiej konkurencyjności polskich regio-
nów, będącej istotnym czynnikiem wzrostu
zamożności i poprawy jakości życia.

Autor:
prof. nadzw., dr hab. Tadeusz Dyr – Uni-
wersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
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