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Ewaluacja zmian w systemie transportu miejskiego Białegostoku 
jako efekt realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Miasto Białystok w dobie intensywnego rozwoju w latach 2007–2013 
osiągnęło zamierzony cel. Za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej, a konkretnie Programu „Poprawa jakości funkcjono-
wania sytemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, udało się 
w znacznym stopniu podnieść rangę białostockiego miejskiego trans-
portu zbiorowego. Wzrost atrakcyjności tejże komunikacji spowodował 
dużą zmianę zarówno w jakości korzystania, jak i w sposobie postrze-
gania przez potencjalnych pasażerów. Dowodem jest istotny wzrost ich 
liczebności w wyniku poczynionych inwestycji. Niniejszy artykuł przed-
stawia kluczowe osiągnięcia poszczególnych etapów programu. 

Wstęp 
Obecność Polski w Unii Europejskiej wymusiła konieczność stop-
niowego wyrównywania wyraźnie widocznych dysproporcji wystę-
pujących pomiędzy poszczególnymi regionami kraju [14]. Należy 
nadmienić, iż pozytywnie interpretowana intensyfikacja procesów 
gospodarczych, mająca nieoceniony wpływ na regiony lepiej roz-
winięte, negatywnie wpływała na słabiej rozwinięte obszary, pogłę-
biając tym samym już istniejące różnice. Taki stan rzeczy powodo-
wał narastanie problemów regionów słabo rozwiniętych, a co za 
tym idzie – wpędzał je coraz głębiej w stan stagnacji gospodarczej. 

Wyżej wymienione negatywne skutki integracji europejskiej po-
stanowiono sukcesywnie ograniczać za pomocą Programu Ope-

racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 [15]. Rezulta-
tem tej decyzji stało się utworzenie funduszu na rozwój regionów 
Polski, charakteryzujących się najniższym PKB w przeliczeniu na 
mieszkańca. Do grupy objętej programem należą województwa: 
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-
-mazurskie [3]. Pierwszy i najważniejszy cel niniejszego programu 
stanowi ożywienie tempa rozwoju społecznego, a także gospo-
darczego. Cel ten osiągnięto za pomocą realizacji 6 osi priory-
tetowych, opracowanych w ramach wspomnianego projektu. 
Bezsprzecznie najważniejsze w pobudzaniu rozwoju regionów 
jest umożliwienie przyspieszenie tempa rozwoju obszarów metro-
politarnych województw objętych programem. To właśnie dosko-
nalenie funkcji metropolitarnych, skupiających ośrodki dynamiki 
gospodarczej, wpływa na rozwój miast i gmin w promieniu do 
100 km. Dlatego tak ważny aspekt w całym tym procesie stanowi 
wzmocnienie infrastruktury miast wojewódzkich. To z kolei warun-
kuje wzrost gospodarczy i pożądaną pełną integrację regionów 
Polski Wschodniej, a co za tym idzie – również całej Polski. 

W związku z faktem, iż jakość życia mieszkańców obszarów me-
tropolitarnych, w pewnym stopniu, zależy od swobody poruszania 
się, niezbędne jest poczynienie działań zmierzających do mak-
symalnego zwiększenia mobilności ludności. Mając powyższe na 
uwadze, w niniejszym artykule poddano analizie bazowy aspekt 
wspomnianego problemu na obszarze miasta Białystok. W ramach 
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III osi priorytetowej „Wojewódzkie ośrodki wzrostu” utworzono 
program „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu 
publicznego miasta Białegostoku”. W aspekcie tym preferowane 
są działania integrujące ze sobą wszelkie formy transportu, takie 
jak autobusowy, tramwajowy czy trolejbusowy, które są w stanie 
usprawnić, jak i uatrakcyjnić, transport komunikacji publicznej 
na obszarze miasta, a także ułatwienie dojazdu do podmiejskich 
gmin [7].

Początki „Poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu 
publicznego miasta Białegostoku”
Kluczowe, przed rozpoczęciem analizy PORPW 2007–2013, jest 
poruszenie kwestii wcześniej realizowanych projektów w badanym 
obszarze. Otóż miasto Białystok w ramach programu „Poprawa 
jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta 
Białegostoku – Etap I” zostało objęte „Zintegrowanym Programem 
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006” [3]. Urze-
czywistniono wówczas założenia Działania 1.1. „Modernizacja i roz-
budowa regionalnego układu transportowego”. 

Po zakwalifikowaniu się do projektu 16 września 2005 r. miasto 
Białystok podpisało umowę z wojewodą, traktującą o przyznaniu 
dofinansowania na wykonanie tegoż projektu. Szacowana wartość 
finansowania wyniosła 66 mln, z czego środki unijne stanowiły 64% 
kosztów inwestycji, a więc 36 mln.

Cel I etapu programu ujęto w „Zintegrowanym planie rozwoju 
transportu publicznego”; stanowił on odpowiedź na uciążliwość 
transportu, niski poziom bezpieczeństwa, negatywny wpływ na śro-
dowisko, spadek zapotrzebowania na korzystanie z tego typu trans-
portu, jak i na zły stan infrastruktury. Wdrożenie inwestycji miało 
maksymalnie zniwelować powyższe problemy. 

W celu podniesienia atrakcyjności, jak i stopnia wykorzystania, 
autobusowej komunikacji zbiorowej w Białymstoku przeprowadzo-
no w ówczesnym projekcie działania, które miały zachęcić miesz-
kańców do korzystania z miejskiego transportu. Temu właśnie 
miały służyć zaplanowane inwestycje rzeczowe, a więc:

 � modernizacja ulic: Kopernika, Zwierzynieckiej, 11 listopada, 
Skłodowskiej, Liniarskiego, Kalinowskiego;

 � zakup 43 nowoczesnych autobusów ekologicznych.
Modernizacja wymienionych ulic miała usprawnić przemiesz-

czanie się przez najbardziej uczęszczane – kluczowe – dzielnice 
miasta, co bezsprzecznie powiodło się i przyczyniło do realizacji 
założonego początkowo celu, a więc uatrakcyjnienia przejazdów 
miejskim transportem zbiorowym. Przebudowa łącznie 5,1 km, 
zmodernizowanie sygnalizacji świetlnych, 17 przystanków i 13 za-

tok autobusowych oraz wzmocnienie nawierzchni na tym odcinku 
z pewnością nie mogło przynieść odwrotnego efektu.

I etap „Poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu 
publicznego miasta Białegostoku” sfinalizowano w 2007 r. Roboty 
budowlano-montażowe dobiegły końca w październiku, natomiast 
nowy tabor 43 autobusów dostarczono w marcu. Były to autobusy 
marki Man, (32 x Man A21 i 11 x Man A23). W celu dostosowania 
transportu zbiorowego do wymogów niepełnosprawnych użytkow-
ników niskopodłogowe autobusy zostały wyposażone w system 
umożliwiający zapowiedzi głosowe. W okresie od 28 stycznia do 
28 kwietnia 2007 r. Podlaski Urząd Wojewódzki dokonał kontroli 
zakończenia realizacji projektu, przy czym nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości.

Po zakończeniu niniejszej inwestycji miasto Białystok zaplanowa-
ło kolejne działania z udziałem funduszy unijnych, co – jak pokazują 
kolejne lata – również się powiodło. 

Postęp realizacji programu „Poprawa jakości funkcjonowania 
systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II”
Zrealizowanie I etapu programu, który z pewnością przyczynił się 
do polepszenia jakości, efektywności, jak i atrakcyjności miejskiego 
transportu w Białymstoku, stanowi podwaliny II etapu prac, które 
przeprowadzano już w ramach III osi priorytetowej „Wojewódzkie 
ośrodki wzrostu”, a dokładniej obszaru działań III.1 „Systemy miej-
skiego transportu zbiorowego” Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej 2007–2013. 

Jak wiadomo, nadrzędnym celem projektu „Poprawa jakości 
funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białego-
stoku – Etap II” jest „zwiększenie mobilności mieszkańców biało-
stockiego obszaru metropolitarnego oraz poprawa funkcjonalności 
i efektywności ekonomicznej transportu zbiorowego” [4]. Natomiast 
wykonanie powyższego celu przyczyni się do urzeczywistnienia głów-
nego celu III osi priorytetowej „Rozwój wybranych funkcji metropoli-
tarnych miast wojewódzkich”. 

W roku 2009 w obszarze działania III.1 podpisane zostały 
2 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 113,3 mln zł; jedną 
z nich stanowi umowa z miastem Białystok na kwotę 39,8 mln zł 
(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go pokryło całość kosztów) [9]. Także w roku 2009, a dokładnie 
26 marca, miasto podpisało ponadto umowę z Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości, przyznającą dofinansowanie w wysokości 
117,1 mln zł na realizację projektu [4]. 

Rys. 1. Przebudowany odcinek ulic w ramach I etapu programu „Poprawa 
jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białe-
gostoku” [3]

Punkt Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej [5]
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W roku 2011 sukcesem zakończył się projekt „Poprawa jakości 
funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku 
– Etap II”, gdyż 31 października wpłynął wniosek o końcową płatność.

W ramach planowanych prac wykonano:
 � modernizację ul. Produkcyjnej na odcinku od ul. Swobodnej do 

ul. Gen. St. Maczka;
 � przebudowę ulic Antoniuk Fabryczny (na odcinku od ul. Swobodnej 

do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej i ul. Knyszyńskiej;
 � zakup 48 sztuk taboru autobusowego;
 � budowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z infra-

strukturą do wprowadzania Karty Miejskiej.
W ramach przebudowy dokonano modernizacji ponad 5 km linii 

komunikacji miejskiej, a także wybudowano 21 zatok autobusowych  
[11]. Projekt ponadto zagwarantował miastu zakup taboru miejskie-
go – 48 sztuk ekologicznych autobusów marki Solaris (w tym 24 
jednoczołowe Urbino 12 i 24 dwuczołowe Urbino 18) [12].

Funkcjonowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
zapewniło pasażerom informację w formie wizualnej na przeznaczo-
nych do tego celu 10 tablicach elektronicznych. Wyświetlane są na 

nich dane dotyczące linii, kierunku, czasu oczekiwania 
na przejazd, a także dodatkowy komentarz generowa-
ny przez dystrybutora [4]. 

Wprowadzony system Białostockiej Karty Miejskiej 
z kolei składa się z systemu Centrum Zarządzania 
Danymi, a także z następujących podsystemów: syste-
mów pokładowych umieszczonych w autobusach oraz 
punktów sprzedaży i personalizacji kart. Dzięki temu 
systemowi możliwa stała się zamiana papierowych 
biletów na nowy elektroniczny nośnik, który pozwala 
na generowanie danych o rzeczywistym popycie na 
usługę. Pozyskana w ten sposób baza danych może 
być podstawą do ciągłego modyfikowania taryf prze-
wozowych w taki sposób, aby stale uatrakcyjniać ofertę 
przewozów transportem publicznym.

Projekt „Poprawa jakości funkcjonowania syste-
mu transportu publicznego miasta Białegostoku – 
Etap  II” zakończył się dużym sukcesem. Moderniza-
cja infrastruktury, jak i poprawa efektywności systemu 
transportu miejskiego w Białymstoku, spowodowały, 
że z końcem 2013 r. odnotowano wzrost liczby pa-
sażerów korzystających z transportu zbiorowego aż 

                     o 2,6 mln [13].

Ciąg dalszy projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu 
transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III”
W oparciu o Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
2007–2013 dnia 19.12.2011 r. podpisana została umowa o do-
finansowanie projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu 
transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” pomiędzy 
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a miastem Białystok. 
Szacunkowa wartość projektu wyniosła 195,7 mln zł, natomiast 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zaplanowano na 141,0 mln zł. 

Realizacja III etapu projektu obejmuje [2]:
 � przebudowę i rozbudowę ulic: J. H. Dąbrowskiego, al. J. Piłsudskie-

go, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny;
 � budowę centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza;
 � zakup 70 niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej;
 � budowę Centrum Sterowania Ruchem z podsystemem zarządza-

nia komunikacją zbiorową. 

Podsumowanie 
Działaniom podejmowanym w oparciu o oś priorytetową III.1, zawar-
tą w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 
w Białymstoku, przyświecał zasadniczy cel. Tym celem było maksy-
malne usprawnienie miejskiej komunikacji publicznej w taki spo-
sób, aby właśnie ten rodzaj transportu stał się najatrakcyjniejszym 
spośród wszystkich dostępnych środków transportu łączących mia-
sto, stanowiące ośrodek metropolitarny, i pobliskie gminy. Ten cel 
tworzył podstawę ku temu, by Białystok mógł w pełni funkcjonować 
na zasadach nieodbiegających od innych miast wojewódzkich, da-
jących swoim mieszkańcom możliwość bycia mobilnymi zawodowo. 
Właśnie efektywna organizacja transportu zbiorowego sprawia, że 
miasto może rozwijać się również pod względem gospodarczym, jak 
i społecznym, gdyż to właśnie mieszkańcy są tego motorem.

Zrealizowanie zaplanowanych w projekcie kroków bez wątpienia 
w dużym stopniu usprawniło działania miejskiego transportu au-
tobusowego w Białymstoku. Można również zauważyć, że fakt ten 
przyczynił się do podniesienia rangi miasta jako ośrodka metropo-
litarnego a także poprawił jego konkurencyjność na arenie kraju. 

Rys. 2. Przebudowane odcinki ulic w ramach II etapu programu „Poprawa jakości funk-
cjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” [4]

Budowa systemu zarządzania ruchem [5
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Evaluation of Białystok City System of Public Transport  
as a result of the PO RPW 2007–2013

The city of Bialystok in the era of intensive development in the years 
2007–2013 has reached the intended target. Through the Opera-
tional Programme Development of Eastern Poland, and concretely 
Programme „Improving the quality of functioning the system of public 
transport Bialystok City” managed to significantly raise the profile of 
the Bialystok urban public transport. 
Increase the attractiveness of that communication resulted in a large 
change in the quality of both the use and the perception by potential 
passengers. It evidenced by a significant increase in their numbers as 
a result of the investments made. This article presents the key achieve-
ment of the various stages of the program.

Przebudowa ulic wraz z budową centrum przesiadkowego w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 
miasta Białegostoku” [5]


