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Kluczowe liczby

11,5 mln
osób zatrudniała w 2016 r. branża 
transportowa i gospodarki 
magazynowej w UE-28

13 proc.
budżetu gospodarstw domowych 
UE-28 w 2016 r. przeznaczono na 
wydatki związane z transportem

113,6 mld PLN
wyniosło dofinansowanie UE 
do projektów transportowych 
realizowanych w perspektywie 
finansowej 2007-2013

2412,5 km
dróg szybkiego ruchu i autostrad 
przybyło w Polsce w latach  
2007-2017

ponad 8,8 mln
samochodów osobowych 
i ciężarowych przybyło w kraju 
w latach 2007-2017

588 km szlaków kolejowych zlikwidowano 
w latach 2007-2017

26 proc.
wszystkich sołectw nie ma żadnego 
połączenia z miejscowością gminną 
(z wyjątkiem autobusu szkolnego)

40 proc.
o tyle od 2004 r. zmniejszyła się  
liczba kursów komunikacji 
autobusowej poza miastami
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Kluczowe wnioski

 Zrównoważony rozwój kraju wymaga sprawnego i wydajnego transportu, który byłby 
niemożliwy bez dobrze rozwiniętej sieci transportowej.

 Istnieje silna korelacja między rozwojem gospodarczym a pracą przewozową wykonaną 
w danym kraju.

 Rozwój infrastruktury transportowej prowadzi do poprawy dostępności transportowej 
obszaru, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, poprawia wydajność pracy oraz 
pozytywnie działa na zatrudnienie na danym obszarze.

 Dostępność transportowa regionów Polski jest niższa niż większości regionów „starej UE”. 
Problem relatywnie niskiej dostępności transportowej dotyczy przede wszystkim regionów 
na wschodzie Polski oraz wschodu Węgier, Bułgarii, Rumunii i Grecji.

 Polska od czasu wstąpienia do UE podlega wielkim przemianom. Nastąpił intensywny rozwój 
infrastruktury drogowej, szczególnie tej wyższego rzędu. Statystycznie najwięcej dróg 
przybyło w województwach Polski Wschodniej, jednak gęstość sieci transportowej tych 
regionów jest ciągle niższa niż średnia dla wszystkich 16 województw kraju.

 Najważniejszą inwestycją infrastrukturalną w Polsce jest budowa transeuropejskiej sieci 
transportowej TEN-T, w skład której wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz 
rzeczne, stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej.

 W ostatnich kilkunastu latach inwestycje w obszarze transportu skupiały się w dużej mierze 
na infrastrukturze drogowej. Jednocześnie dynamiczny rozwój gospodarczy spowodował, 
że relatywne obciążenie sieci dróg wzrosło: liczba tonokilometrów zwiększyła się w okresie 
2007-2017 dwukrotnie.

 W przypadku infrastruktury kolejowej (szczególnie zaniedbanej) nastąpiła likwidacja części 
nierentownych linii. Mimo licznych inwestycji, polegających głównie na modernizacji 
istniejącej infrastruktury i dworców kolejowych, długość polskiej sieci kolejowej w ostatnich 
latach kurczyła się. Prowadzone inwestycje zmierzały przede wszystkim do usprawnienia 
transportu pasażerskiego.

 Dla mniejszych miejscowości, na terenach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, jedyną szansą 
na zwiększenie inkluzywności transportowej wydają się być połączenia autobusowe. Ze 
względu na ich potencjalnie niską rentowność, konieczne wydaje się zaangażowanie państwa 
w tym obszarze.
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1. Istota transportu i jego rola w rozwoju 
społeczno-gospodarczym

Zrównoważony rozwój jest racjonalnym 
i efektywnym korzystaniem z surowców i zaso-
bów na rzecz rozwoju gospodarczego, który nie 
narusza możliwości rozwojowych przyszłych 
pokoleń. Istotnym czynnikiem jest tu dobrze 
rozwinięta sieć transportowa kraju oraz zrów-
noważony rozwój transportu polegający na pro-
mowaniu rozwiązań, które łączą różne rodzaje 
transportu, minimalizują obciążenia dla środo-
wiska naturalnego i zdrowia mieszkańców. Pol-
ska stoi przed dużym wyzwaniem w dziedzinie 
transportu. Intensywne inwestycje publiczne 
w infrastrukturę pozwalają nadrabiać zaległo-
ści w rozwoju sieci transportowej. Zapewnienie 
oczekiwanego tempa rozwoju społeczno-go-
spodarczego w przyszłości wiąże się z integra-
cją poszczególnych rodzajów transportu oraz 
rozwojem i promocją wszystkich rodzajów 
transportu. Celem tego opracowania jest wska-
zanie zależności między transportem a zrów-
noważonym rozwojem kraju. Dokonano analizy 
przebiegu zmian polskiej sieci transportowej 
i jej wykorzystania oraz porównano z oczekiwa-
niami w zakresie jej rozwoju, zgodnie z krajową 
i unijną polityką transportową. 

Ekonomiczna i społeczna aktywność czło-
wieka nieodłącznie związana jest z transportem. 
Przemieszczanie osób i ładunków jest podsta-
wą funkcjonowania gospodarki i zaspokajania 
potrzeb życiowych człowieka. Zaspokojenie po-
trzeby transportowej odbywa się w określonym 
czasie i przestrzeni przy wykorzystaniu istnieją-
cej infrastruktury transportowej, zapewniającej 
więzi w przekroju terytorialnym.

W 2016 r. branża transportowa (transport 
i gospodarka magazynowa) zatrudniała w UE-28 
około 11,5 miliona osób (z czego ponad 750 tys. 
w Polsce), co stanowiło 5,2 proc. wszystkich 

zatrudnionych, odpowiadała za około 5 proc. 
wartości dodanej brutto (GVA). 13 proc. budżetu 
gospodarstw domowych przeznaczono na wy-
datki związane z transportem (Komisja Europej-
ska, 2018). 

W gospodarce narodowej transport może 
pełnić funkcję:

 → produkcyjną, polegającą na zaspokajaniu 
potrzeb produkcyjnych, 

 → konsumpcyjną, polegającą na zaspokajaniu 
potrzeb przewozowych przez świadczenie 
usług transportowych 

 → integracyjną, mającą scalać państwo 
i społeczeństwo za pośrednictwem usług 
transportowych.
Wymienione funkcje odnoszą się zarówno do 

transportu, jak i gospodarki, na którą oddziałuje.
Ścisłe powiązanie transportu i gospodarki 

widać przy zestawieniu danych statystycznych 
dotyczących transportu towarów, pasażerów 
oraz PKB. Na wykresie 1 przedstawiono rozwój 
przewozów towarowych (pracę przewozową) 
netto w tonokilometrach (tkm), pasażerów w pa-
sażerokilometrach (pkm) oraz rozwój gospo-
darczy mierzony w PKB w cenach dla wartości 
bazowej z 2005 r. Można zauważyć szczególnie 
silną zależność między rozwojem gospodarczym 
a pracą przewozową w transporcie towarów. 

Wzrost znaczenia transportu jest niemożliwy 
bez odpowiedniej infrastruktury transportowej, 
rozumianej jako wszystkie drogi i urządzenia stałe 
dla trzech rodzajów transportu (kolejowy, drogo-
wy, śródlądowy), które są konieczne do zapewnie-
nia przepływu i bezpieczeństwa ruchu (Rozporzą-
dzenie, 2006) oraz terminale portowe i lotniska.

Rolę infrastruktury transportowej w rozwo-
ju gospodarczym można rozpatrywać z punktu 
widzenia stanu i wyposażenia już istniejącej sieci 
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transportowej i w odniesieniu do strumienia in-
westycji. Istniejąca sieć spaja przestrzeń umoż-
liwiając kontakty na poziomie gospodarczym, 

społecznym, kulturowym i prywatnym. Bez tej 
infrastruktury społeczeństwo i gospodarka nie 
mogą funkcjonować. 

↘ Wykres 1. Rozwój transportu w UE-28 w odniesieniu do pasażerów i towarów oraz dynamika PKB 
w latach 1995-2016 (1995 = 100 proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Drugie podejście odnosi się do infrastruk-
tury transportowej rozumianej jako strumień 
inwestycji, które prowadzą do stworzenia no-
wych miejsc pracy, wykorzystania lokalnych 
surowców, aktywizowania działalności pod-
miotów gospodarczych zlokalizowanych na te-
renie inwestycji itp. Wyróżnia się bezpośrednie 
i pośrednie efekty oddziaływania inwestycji na 
dany obszar i jego rozwój gospodarczy. Do bez-
pośrednich, szczególnie w zakresie infrastruktu-
ry drogowej, zalicza się skrócenie czasu podró-
ży, ograniczenie kosztów transportu, poprawę 

bezpieczeństwa i warunków transportu. Popra-
wa warunków podróży może szerzej oddziały-
wać na sieć transportową przez wzmocnienie 
popytu i poprawę niezawodności oraz jakości 
usług transportowych. Efektami zewnętrznymi 
będą poprawa dostępności, zmiana poziomu 
i rozmieszczenie zatrudnienia, produktywność 
oraz zmiana wizerunku obszaru.

Dostępność
Głównym celem inwestycji w infrastruk-

turę transportową jest poprawa dostępności 
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danego obszaru, możliwa do osiągnięcia przez 
skrócenie czasu podróży i obniżenie jej kosztu. 
Podnosi się jednocześnie atrakcyjność danego 
obszaru w kontekście rynku pracy i przemysłu. 
Następujący wzrost produktywności w połą-
czeniu ze zwiększoną dostępnością mogą wpły-
nąć na wzrost aktywności ekonomicznej w re-
gionie. Poprawa dostępności transportowej ma 
także pozytywny wpływ na zdrowie publiczne 
i edukację. 

Zatrudnienie
Nowe inwestycje infrastrukturalne oddzia-

łują pozytywnie na zatrudnienie na danym ob-
szarze. W pierwszej kolejności z pozytywnych 
efektów (na etapie realizacji inwestycji) korzysta 
branża budowlana, w drugiej branża usługowa. 
Zauważalny wpływ inwestycji transportowych na 
poziom zatrudnienia ma charakter bezpośredni, 
pośredni lub indukowany.

Wydajność
Wraz z poprawą w zakresie infrastruktu-

ry transportu na danym regionie obserwuje się 
usprawnienia w produkcji i dystrybucji. Wynika to 
ze wzrostu wydajności w tych obszarach w wyni-
ku poprawy dostępności transportowej. Można 
uznać, że inwestycje w infrastrukturę transportu 
oddziałują na kapitał prywatny i wydajność pra-
cy, prowadzą tym samym do ogólnego wzrostu 
gospodarczego.

Wykluczenie społeczne
Inwestycje w infrastrukturę transportu 

przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu przez 
poprawę dostępności i mobilności. Odbywa się 
to w wyniku włączania obszarów peryferyjnych, 
bądź dotychczas izolowanych, za pośrednic-
twem nowej infrastruktury transportowej do 
istniejącej sieci, systemu komunikacji miejskiej 
czy do pobliskich ośrodków miejskich lub dzięki 
nowym miejscom pracy w okolicach zrealizowa-
nych projektów infrastruktury drogowej. 

Środowisko naturalne
Każda inwestycja infrastrukturalna od-

działuje na środowisko naturalne z powodu 
trwałej ingerencji w krajobraz oraz życie spo-
łeczności lokalnej. Istotne jest zatem ograni-
czanie negatywnych efektów zewnętrznych 
tych inwestycji. 

Badania korelacji między rozwojem infra-
struktury transportu a rozwojem gospodarczym 
bazują na różnych metodach, narzędziach, po-
ziomie agregacji, dotyczą różnych okresów 
i generują rozmaite założenia. Jednoznaczny, 
długoterminowy związek przyczynowy między 
wzrostem gospodarczym, infrastrukturą trans-
portową a wynikami sektora publicznego, po-
twierdza badanie przeprowadzone dla 28 kra-
jów Unii Europejskiej obejmujące lata 2000-2014 
(Cigu i in., 2019, s. 67). Inne badanie, uwzględnia-
jące 68 publikacji z lat 1983-2008, potwierdza 
pozytywne oddziaływanie wzrostu wydatków 
publicznych na funkcję produkcji. Kapitał pu-
bliczny wspiera potencjalny poziom produkcji, 
w szczególności przez inwestycje w infrastruk-
turę bazową, taką jak drogi, kolej i telekomuni-
kacja. Pozytywny wpływ kapitału publicznego 
na wzrost gospodarczy ma charakter słabnący 
w czasie. Wiąże się to z malejącą krańcową wy-
dajnością kapitału publicznego w większości 
krajów rozwiniętych. Ukończenie bazowych sieci 
infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych) po-
zwala uzyskać mniejsze korzyści z dodatkowych 
inwestycji niż osiągano w przeszłości (Bom,  
Ligthart, 2014, s. 889-916). Na budowie infra-
struktury transportowej zyskują najbardziej kra-
je, w których sieć transportowa była relatywnie 
słabo rozwinięta i wymagała najwięcej nakładów 
finansowych na modernizację. 

W krajach, które wstąpiły do Wspólnoty po 
2004 r. widoczne były spore zaniedbania i nie-
dorozwój sieci transportowej. Szczególnie w ich 
przypadku widać silny, pozytywny wpływ inwe-
stycji w rozwój infrastruktury transportowej na 
rozwój gospodarczy. 



91. Istota transportu i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym

↘ Wykres 2. Korelacja między PKB a funduszami UE z zatwierdzonym zwrotem płatności w 2011 r.

Źródło: Hapenciuc, Morosan, Arionesei (2013, s. 268).

Korelacja zaprezentowana na wykresie 2 do-
wodzi zależności między wykorzystaniem środków 
europejskich (przeznaczonych na infrastrukturę 
transportu) a rozwojem gospodarczym 10 krajów 
członkowskich w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Najmniej na inwestycjach infrastrukturalnych sko-
rzystała Rumunia, która miała problem z absorbcją 
przyznanych jej środków strukturalnych.

Polska jako największy beneficjent fun-
duszy strukturalnych potrafiła efektywnie wy-
korzystać pozyskane środki. Inwestycje infra-
strukturalne na dużą skalę były jedną z przyczyn 
dość łagodnego przejścia polskiej gospodarki 
przez światowy kryzys gospodarczy w latach 
2007-2009.
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2. Realizacja zadań z zakresu rozwoju 
transportu w Polsce

Strategie i programy krajowe dotyczące 
transportu muszą być zgodne z założeniami po-
lityki transportowej w UE. W omawianym tema-
cie inicjatywą przewodnią jest „Europa efektyw-
nie korzystająca z zasobów” zawartą w strategii 
„Europa 2020” (Komisja Europejska, 2010) oraz 
„Plan na Rzecz Efektywności Energetycznej” 
z 2011 roku (Komisja Europejska, 2011b). Głów-
nym celem jaki wyznaczono europejskiej poli-
tyce transportowej jest pomoc w ustanowieniu 
systemu stanowiącego podstawę postępu go-
spodarczego w Europie, wzmacniającego kon-
kurencyjność i oferującego usługi w zakresie 
mobilności o wysokiej jakości, jednocześnie 
przy zachowaniu oszczędnego gospodarowa-
nia zasobami (Komisja Europejska, 2011a, s. 8). 
W praktyce oznacza to ograniczenie zużycia 
energii w transporcie i uzyskiwanie jej w bar-
dziej ekologiczny sposób. Niezwykle istotne 
jest dążenie do budowania nowoczesnej infra-
struktury transportu i ograniczanie negatywnego 

wpływu na środowisko, w szczególności na naj-
ważniejsze zasoby naturalne, takie jak woda, 
gleba i ekosystemy. Pod pojęciem zrównowa-
żony rozwój transportu rozumie się także nowe 
wzorce transportu, pozwalające na przewożenie 
większej liczby towarów i pasażerów dzięki wy-
dajniejszym środkom transportu lub za pomocą 
kombinacji takich środków. 

W latach 2007-2013, w ramach perspek-
tywy finansowej UE, inwestycje w infrastrukturę 
transportową i szeroko rozumiany transport re-
alizowane były za pośrednictwem kilku progra-
mów operacyjnych, przy wykorzystaniu środków 
z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Alokacja w ten obszar 
wyniosła 113,6 mld PLN, co stanowiło 28 proc. 
całości dofinansowania ze środków unijnych 
w omawianej perspektywie. Najwięcej – ponad 
60 proc. tej kwoty – przeznaczono na inwestycje 
drogowe. Szczegółowy podział na różne rodzaje 
transportu przedstawiono w tabeli 1.

↘ Tabela 1. Poziom wsparcia z funduszy strukturalnych dla poszczególnych rodzajów transportu 
w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (w mld PLN)

Infrastruktura drogowa 71,2

Transport kolejowy 19,7

Transport miejski 16,5

Transport lotniczy 2,3

Transport wodny 3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raporty IMAPP (2007-2013).

Z  całości kwoty przeznaczonej na in-
frastrukturę drogową najwięcej środków 

wsparło inwestycje w drogi krajowe i sieć TEN-T 
(53,4 mld PLN), dzięki czemu udało się zbudować 
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455 km nowych odcinków autostrad i wybudo-
wać lub przebudować 680 km dróg szybkiego 
ruchu. Na drogi lokalne i regionalne przezna-
czono 17,8 mld PLN. Na infrastrukturę kolejową 
przeznaczono 15,9 mld PLN a na nowy tabor ko-
lejowy 3,8 mld PLN. Wśród efektów realizacji in-
westycji w perspektywie finansowej 2007-2013 
można wymienić znaczny rozwój sieci dróg wyż-
szego rzędu. Większość miast wojewódzkich zy-
skała połączenie z innymi stolicami województw 
drogami o standardzie co najmniej drogi ekspre-
sowej. Drogami szybkiego ruchu i autostradami 
udało się pokryć odcinki o największym popycie 
transportowym (przekraczającym 10 tys. pojaz-
dów na dobę). Jedynie największe miasta Polski 
Wschodniej (Białystok, Lublin, Kielce) nie zosta-
ły włączone do sieci infrastruktury drogowej 
wyższego rzędu. Udało się wyremontować ok. 
18 proc. wszystkich czynnych linii kolejowych 
(3636 km), co umożliwiło zwiększenie prędko-
ści przejazdowej na odnowionych odcinkach. 
Inwestycje w tabor kolejowy i infrastrukturę ko-
lejową wpłynęły na zwiększenie popularności 
kolejowych przewozów pasażerskich, co widać 
szczególnie wyraźnie w przypadku transportu 
aglomeracyjnego (Raporty IMAPP, 2007-2013).

W ramach perspektywy finansowej na 
lata 2014-2020 na unijne inwestycje transpor-
towe w ramach Funduszu Spójności (instrument 
„Łącząc Europę”) przeznaczono łącznie 10 mld 
EUR, z czego Polska otrzymała 4,1 mld EUR. Ze 
środków strukturalnych mają być realizowa-
ne tylko te cele, które są zgodne z założeniem 
pomagającym osiągnąć cele strategii „Europa 
2020”. Cele związane z transportem to: pro-
mowanie zrównoważonego transportu i usu-
wanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych oraz 
wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowni-
ków. Realizacja celów odbywa się na poziomie 
regionalnym, w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych oraz na poziomie krajowym 
w ramach 8 programów operacyjnych. Problemy 

transportu są poruszane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Por-
tal Funduszy Europejskich, 2019). 

Podstawowym dokumentem programo-
wym na lata 2014-2020 jest „Średniookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju 2020” przyjęta w 2012 r., 
w której inwestycje w transport mają oddziały-
wać na realizację celu poprawy spójności spo-
łecznej i gospodarczej. W kontekście rozwoju 
transportu obowiązującym średniookresowym 
dokumentem jest „Strategia Rozwoju Transpor-
tu do 2020 roku” (z perspektywą do 2030 roku). 
Jako główny cel krajowej polityki transportowej 
zapisano w Strategii zwiększenie dostępności 
terytorialnej, poprawę bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu i poprawę efektywności sektora 
transportowego przez utworzenie spójnego, 
zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi 
systemu transportowego w wymiarze krajowym, 
europejskim i globalnym. 

Strategie średniookresowe wpisują się 
w „Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 
Polska 2030” (SRK). Istotnym założeniem SRK 
dla inwestycji transportowych jest poprawa 
dostępności transportowej i mobilności: „Dzię-
ki rozwiniętej sieci połączeń komunikacyjnych 
(autostrad, dróg ekspresowych, dróg lokalnych, 
kolei i lotnisk) oraz dzięki poprawie jakości trans-
portu publicznego, znacznie skróci się czas do-
jazdu do ośrodków miejskich. Poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej będzie dotyczyć nie tylko 
dużych ośrodków miejskich, ale także ośrodków 
regionalnych/subregionalnych i obszarów wiej-
skich. Poprawa ładu przestrzennego terenów 
miejskich, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
transportu publicznego i mieszkalnictwa wpły-
nie na znaczny wzrost mobilności przestrzennej 
Polaków” (Ministerstwo Administracji i Cyfry-
zacji, 2013, s. 110). Jednym z zapisanych celów 
jest zwiększenie dostępności terytorialnej Pol-
ski przez utworzenie zrównoważonego, spójne-
go i przyjaznego użytkownikom systemu trans-
portowego. Ma się to odbywać przez realizację 
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zadań z 4 kierunków interwencji: sprawna mo-
dernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego 
systemu transportowego, zmiana sposobu orga-
nizacji i zarządzania systemem transportowym, 
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego oraz udrożnienie obszarów miejskich 
i metropolitalnych (Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji, 2013, s. 114-116).

Ministerstwo Infrastruktury realizuje wie-
le programów i projektów infrastrukturalnych. 
W zakresie transportu drogowego są to „Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-
2023” (z perspektywą do 2025 r.) oraz „Program 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, 
z którego nieprzerwanie realizowane są niektó-
re projekty polegające m.in. na budowie obwod-
nic na drogach krajowych realizowanych w no-
wej perspektywie UE 2014-2020. Finansowanie 
dróg samorządowych odbywa się ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych, rezerwy sub-
wencji ogólnej i w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Inwestycje na liniach kole-
jowych reguluje „Krajowy Program Kolejowy do 
2023 roku”, którego pierwszą wersję przyjęła 
Rada Ministrów w dniu 15.09.2015 r. Funkcjono-
wanie i rozwój kolei wspiera program „Pomoc 
w zakresie finansowania kosztów zarządzania 
infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania 
i remontów do 2023 roku”, którego najważniej-
szym celem jest wzmocnienie roli transportu 
kolejowego w zintegrowanym systemie trans-
portowym kraju przez odwrócenie tenden-
cji spadkowej udziału transportu kolejowego 
w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych 
środków na prace utrzymaniowo-remontowe na 
istniejącej sieci kolejowej. Obecnie realizowany 
jest również „Program Inwestycji Dworcowych 
na lata 2016-2023” oraz „Program Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejo-
wej”. Transport lotniczy regulowany jest przez 
„Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych 
Urządzeń Naziemnych” z 2007 r. Dodatkowym 

programem realizowanym przez Ministerstwo 
Infrastruktury jest budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego „Solidarność”, mającego być 
węzłem integrującym transport lotniczy, kolejo-
wy i drogowy. Realizacja podstawowego procesu 
inwestycyjnego dotyczącego Centralnego Portu 
Lotniczego planowana jest na 2027 r. Największe 
polskie lotnisko – które powstanie w wyniku tych 
działań – ma specjalizować się w obsłudze połą-
czeń międzykontynentalnych. 

Inwestycje w zakresie portów morskich 
i żeglugi śródlądowej leżą w gestii Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Głównym dokumentem wdrożeniowo-progra-
mowym jest „Program rozwoju polskich portów 
morskich do roku 2020” (z perspektywą do 2030 
roku) z 2018 r. Wśród priorytetów Programu za-
pisano m.in. rozwój infrastruktury portowej oraz 
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów 
od strony morza oraz jej dostosowanie do zmie-
niającej się struktury ładunkowej i rozwoju pozo-
stałych funkcji gospodarczych a także integrację 
portów z innymi uczestnikami łańcuchów trans-
portowych przez rozwój infrastruktury dostępu 
do portów morskich od strony lądu. Jednym 
z największych projektów zapisanych w Progra-
mie jest przekop Mierzei Wiślanej i budowa kana-
łu umożliwiającego dostęp do portu w Elblągu. 
Budowę kanału planuje się do 2022 r., jej koszt 
szacuje na ok. 880 mln PLN i ma on być w cało-
ści pokryty z budżetu państwa.

Najważniejszą inwestycją infrastruktural-
ną w Polsce jest budowa transeuropejskiej sie-
ci transportowej TEN-T, w skład której wchodzą 
szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz 
rzeczne, stanowiące najważniejsze połączenia 
z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej. Do 
sieci TEN-T zaliczane są również punktowe ele-
menty infrastruktury w postaci portów morskich, 
lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-
-kolejowych. Oprócz fizycznych elementów, inte-
gralnymi składnikami sieci transeuropejskiej są 
inteligentne systemy transportowe oddziałujące 
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na poprawę przepustowości, bezpieczeństwo 
ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowi-
ska przez transport.

Sieć transeuropejska ma dwupoziomo-
wą budowę i składa się z sieci kompleksowej 

i bazowej o znaczeniu przede wszystkim trans-
granicznym. Pośród 10 bazowych korytarzy tran-
seuropejskich przez terytorium Polski przebie-
gają dwa: Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne 
– Bałtyk (rysunek 1).

↘ Rysunek 1. Korytarze sieci bazowej TEN-T przebiegające przez Polskę

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en [dostęp: 23.03.2019].

Sieć kompleksowa ma stanowić rozsze-
rzenie sieci bazowej na poziomie regionalnym 
i krajowym. Jej rozbudowa jest integralną część 
polityki TEN-T. Zarządzanie i rozbudowa sie-
ci kompleksowej leży w głównej mierze w ge-
stii państw członkowskich, przy ograniczonym 

finansowaniu z udziałem instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz w ramach polityki regionalnej. 
Trwają zabiegi o włączenie do sieci bazowej 
TEN-T międzynarodowej trasy Via Carpatia, łą-
czącej Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, 
Bułgarię i Grecję.
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3. Dostępność transportowa w wybranych 
regionach Europy i Polski

Potocznie „dostępność” rozumiana jest 
jako stopień łatwości, z jaką mieszkańcy dane-
go terenu uzyskują dostęp do zatrudnienia, edu-
kacji, sklepów, służby zdrowia, rozrywki itd. Tym 
samym dostępność jest jedną z fundamental-
nych składowych warunkujących atrakcyjność 
inwestycyjną danego obszaru. 

Realizacja projektu budowy transeuro-
pejskiej sieci TEN-T ma scalić pod względem 
transportowym i tym samym podnieść konku-
rencyjność gospodarki europejskiej. Zmianę do-
stępności dróg europejskich regionów w wyniku 
ukończenia projektu zaprezentowano w siód-
mym raporcie kohezyjnym (rysunek 2).

Największymi beneficjentami ukończenia 
sieci TEN-T będą państwa członkowskie, które 
wstąpiły do Unii Europejskiej po 2004 r. W przy-
padku Polski najwięcej zyskają regiony położone 
na północy i wschodzie kraju.

Kolejową dostępność transportową 
w siódmym raporcie kohezyjnym przedstawiono 
na grafice obrazującej ludność (poza miastem), 
do której można dotrzeć w ciągu 1,5h podróży 
ze stacji w mieście, włączając początkowy czas 
oczekiwania (rysunek 3). Najlepszą kolejową do-
stępność transportową podczas porannych go-
dzin szczytu można zaobserwować w okolicach 

Londynu i w obrębie dużych ośrodków miej-
skich w Wielkiej Brytanii, w Paryżu i okolicach 
oraz w pasie od krajów Beneluksu w stronę 
Monachium.

Relatywnie najmniejsze skupiska ludno-
ści osiągalne są w pasie od południowej Polski, 
przez Słowację, wschodnie Węgry, aż do Grecji. 
W Polsce największa dostępność transportowa 
koleją występuje w aglomeracji warszawskiej, 
w Łodzi oraz w Trójmieście. 

Na rysunku 4 przedstawiono lotniczą do-
stępność transportową mierzoną jako śred-
nia liczba lotów dziennie w odległości 90 mi-
nut podróży transportem drogowym (ważona 
względem liczby mieszkańców). Dostęp do 
lotów pasażerskich rozkłada się w UE bardzo 
nierównomiernie. Najbardziej komfortową sy-
tuację mają mieszkańcy Londynu i okolic, gdzie 
istnieje dostęp do ponad 3000 lotów dziennie. 
Korzystnie wypadają regiony w krajach Bene-
luksu, regiony w okolicach Paryża oraz pas od 
Nadrenii-Westfalii, przez Nadrenię Palatynat po 
Bayern, w których istnieje dostęp do 1000 lotów 
dziennie. Na drugim biegunie znajdują się regio-
ny we wschodniej Polsce i Rumunii, gdzie nie ma 
dostępu do lotów z maksymalnie 90-minutowym 
dojazdem do lotniska.
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↘ Rysunek 2. Przewidywana zmiana dostępności dróg spowodowana ukończeniem budowy  
sieci TEN-T w regionach NUTS 3

Źródło: Komisja Europejska (2017, s. 41).
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↘ Rysunek 3. Dostępność połączeń kolejowych podczas porannych godzin szczytu  
według miast w 2014 r.

Źródło: Komisja Europejska (2017, s. 42).
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↘ Rysunek 4. Dostęp do lotów pasażerskich w regionie NUTS 3 w 2015 r.

Źródło: Komisja Europejska (2017, s. 42).
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4. Systemy transportowe na poziomie 
regionalnym w Polsce

1  Do przewozu na terenie województwa, do innych województw i w eksporcie.

Polska jest zróżnicowana regionalnie pod 
względem podaży infrastruktury transportowej 
oraz popytu na transport pasażerski i towarowy. 
Omawiając sytuacje transportową województw 
najlepiej ująć to systemowo, czyli oprócz samej 
infrastruktury transportowej (drogowej, kolejo-
wej, miejskiej, portowej, lotniczej) uwzględnić jej 
wykorzystanie oraz towarzyszący jej potencjał. 

Pod względem sieci infrastrukturalnej 
relatywnie najsłabiej rozwinięte są wojewódz-
twa Polski Wschodniej. Zarówno w 2007 r., jak 
i w 2017, województwa podlaskie, podkarpackie, 
lubelskie i warmińsko-mazurskie miały mniej-
szą gęstość dróg niższego i wyższego rzędu niż 
wynosiła średnia dla wszystkich regionów kra-
ju. Podobnie było z gęstością sieci kolejowej, 
co wynika poniekąd z mniejszego uprzemysło-
wienia tych obszarów oraz niekompatybilności 
z siecią torową wschodnich sąsiadów. W 2007 r. 
w 4 wschodnich regionach odprawiono nieca-
łe 1,5 proc. ogółu pasażerów. Do 2017 r. liczba 
odprawionych pasażerów wzrosła dwukrot-
nie (do 3 proc.), co w skali kraju nadal stanowi 
niewielki odsetek. W ostatnim dziesięcioleciu 
widać duże zaangażowanie w rozwój infrastruk-
tury (szczególnie drogowej) na wschodzie kraju. 
W latach 2007-2017 przybyło w Polsce łącznie 
ponad 39 tys. kilometrów dróg, najwięcej w wo-
jewództwach podlaskim i lubelskim (po ponad 
7 tys. km), najmniej w śląskim (10 km), natomiast 
w opolskim ubyło 430 km dróg. Jeszcze w 2007 r. 
aż przez 9 województw nie przebiegał ani jeden 
kilometr autostrady. W 2017 r. bez bezpośrednie-
go dostępu do autostrady były już tylko cztery 
województwa ze wschodu kraju (lubelskie, pod-
laskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). 

W ciągu 10 lat przybyło ponad 974 km autostrad 
i 1438 km dróg szybkiego ruchu. Jedynie przez 
teren województwa opolskiego nie przebiegała 
żadna droga ekspresowa. Z dróg ekspresowych 
najwięcej skorzystały regiony leżące na trasie 
dróg S3, S5 i S8. Modernizacja i rozbudowa in-
frastruktury drogowej pozytywnie wpływają na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu. W omawia-
nych 10 latach liczba ofiar śmiertelnych spadła 
o ok. 51 proc., z ponad 5,5 tys. w 2007 r. do ok. 
2,8 tys. w 2017 r. 

Przy dynamicznym rozwoju gospodar-
czym obciążenie dróg następowało znacznie 
bardziej dynamicznie niż przyrost infrastruk-
tury. W 2007 r. w skali wojewódzkiej wykonano 
łącznie pracę przewozową rzędu 96 771 mln to-
nokilometrów (tkm) nadanych z województw1 
transportem drogowym oraz odpowiednio 
97 189 mln tkm przyjętych do województw. 
W 2017 r. wykonana praca przewozowa wzro-
sła ponad 2-krotnie, do 191 003 mln tkm nada-
nych i 184 633 mln tkm przyjętych. O ile jeszcze 
w 2007 r. województwa wykonywały w trans-
porcie drogowym większą pracę przewozową 
w imporcie (418 mln tkm), o tyle w 2017 r. pro-
porcje się odwróciły i nastąpiła nadwyżka w wy-
wozie za granicę (o 6376 mln tkm) (GUS, 2007; 
2017). W ciągu omawianych 10 lat liczba zare-
jestrowanych samochodów osobowych wzro-
sła o ponad 35 proc., z ok. 14,5 mln w 2007 r. 
do ponad 22,5 mln w 2017 r. O niemal 30 proc. 
wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów 
ciężarowych, z 2,34 mln w 2007 r. do niemal 
3,25 mln w 2017 r. W konsekwencji zwiększe-
nia liczby pojazdów, rośnie również natęże-
nie ruchu drogowego. Problem widoczny jest 
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szczególnie w stolicach regionów oraz w więk-
szych miastach bez obwodnic. Innym słabym 
punktem są bramki na autostradach, co uwi-
dacznia się sezonowo (np. w porze wakacji) 
i w godzinach szczytu. Problem wynika z tego, 
że poszczególne autostrady mogą mieć róż-
nych właścicieli. Ujednolicenie opłat i likwida-
cja bramek mogą być jednym z wyzwań na rzecz 
poprawy płynności ruchu. Zwiększone natęże-
nie ruchu i kongestia wiążą się również z ilością 
emitowanych zanieczyszczeń. W 2017 r. ponad 
80 proc. samochodów osobowych miało 10 lub 
więcej lat, w przypadku samochodów ciężaro-
wych było to ponad 76 proc. Wiek aut ma wpływ 
na ich sprawność, bezpieczeństwo podróżują-
cych oraz ilość emitowanych zanieczyszczeń. 
Wskazana jest promocja elektromobilności 
połączona z budową odpowiedniego zaplecza 
do poprawy jej funkcjonalności, np. stacje do 
ładowania baterii. Rozwiązaniem w zakresie 
ustawodawstwa może być stopniowe elimino-
wanie pojazdów o dużej emisji zanieczyszczeń 
(szczególnie z miast) lub zachęty do kupowania 
nowych, mniej emisyjnych pojazdów, np. przez 
obliczanie wartości leasingowanych aut (nieza-
leżnie od ich wieku) zgodnie z ceną katalogową 
jak dla nowych pojazdów. 

Wiele czynników, w tym m.in. brak połącze-
nia kolejowego lub jego niska jakość, długi czas 
oczekiwania na przesiadkę, brak alternatywy 
w postaci transportu publicznego, wpływają na 
to, że mieszkańcy decydują się na indywidualny 
transport drogowy. W wielu krajach zachodniej 
Europy, szczególnie w dużych aglomeracjach, 
popularne są parkingi przy wjazdach na obwod-
nice/drogi wyższej kategorii. Z takich punktów 
mieszkańcy decydują się na dalszą podróż jed-
nym autem. Innym rozwiązaniem są rozwijane 
w Polsce parkingi park&ride, gdzie z auta moż-
na przesiąść się do pociągu lub innego środka 
transportu miejskiego. 

Zdecydowanie mniej korzystny jest bi-
lans wyposażenia w infrastrukturę kolejową. 

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej inwesty-
cje w infrastrukturę kolejową polegają przede 
wszystkim na modernizacji istniejącej sieci 
kolejowej, przy jednoczesnym likwidowaniu 
nierentownych połączeń. W latach 2007-2017 
zlikwidowano 588 km szlaków kolejowych, 
najwięcej na Śląsku (208 km) oraz na Warmii 
i Mazurach (125 km). W 6 regionach przybyło 
torów – najwięcej w województwie pomorskim 
(34 km) i wiązało się to z integrowaniem kolei 
z transportem morskim i lotniczym. Problem 
likwidacji szlaków kolejowych został zauważo-
ny i w związku z tym Ministerstwie Infrastruk-
tury powstał Program Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, mający 
na celu m.in. zapobieganie likwidacji sieci ko-
lejowej oraz jej przywracanie, modernizacja 
i uzupełnianie w miejscowościach o populacji 
powyżej 10 tys. osób bez dostępu do kolei pa-
sażerskiej i towarowej. W warunkach stale ro-
snącego ruchu drogowego niezwykle atrakcyj-
na jest alternatywa w postaci ekologicznego, 
niezawodnego i szybkiego środka transportu, 
jakim jest kolej łącząca mniejsze ośrodki miej-
skie z największymi ośrodkami regionów. Duże 
natężeniu ruchu drogowego oraz poprawiająca 
się oferta przewoźników kolejowych spowodo-
wała wzrost liczby pasażerów. W 2007 r. prze-
wieziono ogółem ponad 279 mln pasażerów, 
a w 2018 r. 310 mln pasażerów. Dobrze ziden-
tyfikowaną przez rząd barierą rozwoju rynku 
transportu pasażerskiego jest brak wspólnego 
sytemu taryfowego, który umożliwiałby podróż 
na podstawie jednego biletu z wykorzystaniem 
różnych przewoźników.

Najgorzej przedstawia się sytuacja w przy-
padku towarowych przewozów kolejowych. 
Ograniczona przepustowość infrastruktury, 
zamknięcia torów, przedłużające się i często 
nieefektywne prace modernizacyjne (np. li-
kwidacja bocznych torów, tzw. mijanek) oraz 
niski priorytet w stosunku do transportu pasa-
żerskiego przy wysokich kosztach, sprawiają 
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że przewozy towarowe rozwijają się zdecydo-
wanie wolniej niż transport drogowy. Średnia 
prędkość handlowa w towarowym transpo-
rcie kolejowym w 2017 r. wynosiła 25,1 km/h, 
a w przypadku transportu intermodalnego – 
29,9 km/h. Dla porównania, w Europie Zachod-
niej średnia prędkość handlowa dla transportu 
towarowego przekracza 50 km/h2. Nie są to 
niestety prędkości, które można porównywać 
z transportem drogowym. Na kosztową nie-
atrakcyjność transportu kolejowego wpływają 
przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, 
koszt dostępu do infrastruktury jest jednym 
z najwyższych w Europie. Po drugie, w 2018 r. 
(w stosunku do 2017 r.) przewoźnicy byli zmu-
szeni podnieść ceny transportów od kilku do 
kilkunastu procent ze względu na wzrost cen 
energii kupowanej od PKP Energetyka. Wzrost 
kosztów energii elektrycznej związany jest m.in. 
ze wzrostem kosztów praw do emisji CO2 dla 
producentów energii. Podwyżki cen energii do-
tyczyły nie tylko Polski. Rząd federalny Niemiec 
zdecydował się na dopłaty (około 46,3 proc.) 
do kosztów infrastruktury dla przewoźników 
w celu poprawy konkurencyjności tego środka 
transportu (realizującego cele polityki klima-
tycznej). Pomoc publiczna została zaakcepto-
wana przez Komisję Europejską. W konsekwen-
cji stawki większości przewoźników prywatnych 
pozostały na poziomie z 2018 r. Wysokie koszty 
transportu kolejowego w Polsce sprawiają, że 
potencjalni klienci decydują się na transport 
drogowy, mimo istniejącego połączenia kole-
jowego. Warto zauważyć, że jeszcze w 2007 r. 

2  Dane Urzędu Transportu Kolejowego i IRG-Rail: https://irg-rail.eu [dostęp: 21.03.2019].

w Polsce przetransportowano koleją ponad 
245 mln ton, w 2017 r. 239,5 mln ton, a w 2018 r. 
250 mln ton. 

Niedoinwestowany jest także transport 
śródlądowy. Przez 10 lat, tj. w okresie 2007-
2017, długość śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce pozostała na podobnym poziomie 
i wynosiła ok. 3650 km, z czego 214 km stanowi-
ły drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym. 
We wspomnianym okresie zmalała natomiast 
wielkość pracy przewozowej z 1,338 mln tkm 
do 0,88 mln tkm. 

Warto zauważyć, że bardzo intensywnie 
rozwija się transport lotniczy. W ciągu 10 lat 
liczba odprawionych pasażerów zwiększyła się 
ponad dwukrotnie, z ponad 19 mln w 2007 r. do 
ponad 40 mln w 2017 r. Niemal co drugi pasażer 
odprawiony był w porcie lotniczym położonym 
w województwie mazowieckim. W ujęciu regio-
nalnym jedynie w województwie łódzkim nastą-
pił spadek liczby obsłużonych pasażerów (po-
nad 30 proc. w omawianych 10 latach). Można 
przypuszczać, że mieszkańcy metropolii łódz-
kiej chętniej decydują się na podróż z lotniska 
im. Chopina lub z Modlina (dzięki bogatej ofer-
cie lotniczej i dogodnemu połączeniu z metro-
polią warszawską). Z mazowieckich lotnisk ko-
rzystają również mieszkańcy innych ościennych 
regionów. W kontekście dynamicznego rozwoju 
transportu lotniczego i rosnącej przystępności 
oferty lotów pasażerskich, budowa Centralne-
go Portu Komunikacyjnego może być szansą na 
dostosowanie podaży do rosnącego popytu na 
tego typu transport.



21
5. Rozwój sieci połączeń autobusowych 
jako uzupełnienie dotychczasowej polityki 
transportowej

W poprzednim rozdziale napisano, że in-
westycje drogowe w ostatnich latach koncen-
trowały się na obszarach wschodnich, gdzie 
rzeczywiście występuje największe zapóźnienie 
infrastrukturalne w obszarze transportu. Jedno-
cześnie inwestycje drogowe, czy kolejowe, nie 
są w stanie zwiększyć inkluzywności transporto-
wej w najsłabiej rozwiniętych regionach, szcze-
gólnie na poziomie lokalnym, gdyż osób mniej 
zamożnych często nie stać na zakup samocho-
du, a zagęszczenie sieci kolejowej nie posiada 
uzasadnienia ekonomicznego. Jedyną szansą 
dla mieszkańców mniejszych miejscowości, na 
obszarach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, 
są lokalne połączenia autobusowe. Dostępność 
połączeń autobusowych w regionach najsłabiej 
rozwiniętych ekonomicznie (poza obszarem 
Podkarpacia) często znacząco obiega od śred-
niej krajowej.

Dostępność połączeń autobusowych 
systematycznie maleje: od 2004 r. liczba kur-
sów komunikacji autobusowej poza miastami 
zmniejszyła się o 40 proc. Badanie Instytutu 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z 2018 r. wykazało, 
że 26 proc. wszystkich sołectw nie ma żadnego 
połączenia z miejscowością gminną (z wyjątkiem 
autobusu szkolnego) (FEFRWP, IRWiR PAN, 2018).

Taka sytuacja daje wrażenie błędnego koła. 
Wraz z malejącą ofertą transportu publicznego 
ludzie przesiadają się do samochodów osobo-
wych lub przeprowadzają się do większych miej-
scowości. Wyludniająca się prowincja prowadzi 
do zmniejszenia się popytu na transport i brak 
jego ekonomicznego uzasadnienia. Ze wzglę-
du na potencjalnie niską rentowność lokalnych 
połączeń autobusowych, konieczne wydaje się 
zaangażowanie państwa w poprawne funkcjono-
wanie tego obszaru.
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Podsumowanie

W ostatnich latach polska sieć transpor-
towa ulegała ogromnym przemianom. Stabilny 
wzrost gospodarczy i dynamiczny rozwój sie-
ci drogowej, zarówno niższego, jak i wyższego 
rzędu, szły w parze ze zwiększaniem popytu 
na transport. W latach 2007-2017 na polskich 
drogach przybyło ponad 8,8 mln samochodów 
osobowych i ciężarowych, co w konsekwencji 
spowodowało wzrost natężenia ruchu, zatory 
transportowe oraz kongestię. Rozwiązaniem 
problemu wydaje się istnienie dobrze zorgani-
zowanego transportu miejskiego, przywracanie 
transportu publicznego, integrowanie transpor-
tu drogowego i kolejowego. Konieczna staje się 
również budowa trzeciego pasa ruchu na niektó-
rych odcinkach autostrad oraz zmiana bramko-
wego systemu opłat za przejazd autostradą na 
inny sposób poboru. 

Drugim problemem, który wiąże się z ro-
snącą liczbą pojazdów drogowych, jest poziom 
zanieczyszczenia. Warto zauważyć, że w 2017 r. 
ponad 75 proc. zarejestrowanych samochodów 
osobowych i ciężarowych miało więcej niż 10 
lat. Rosnące koszty leczenia chorób układu krą-
żenia i układu oddechowego są ponoszone za-
równo przez samych mieszkańców, jak i budżet 
państwa. Jednym z rozwiązań, oprócz promocji 
transportu innego niż drogowy, jest wspieranie 
i promocja elektromobilności. 

Słusznym kierunkiem działania jest przy-
wracanie połączeń kolejowych między mniej-
szymi skupiskami ludności a centrami regional-
nymi. Dla mniejszych miejscowości, na terenach 
słabiej rozwiniętych ekonomicznie, gdzie nie ist-
nieje rozwinięta sieć kolejowa, jedyną szansą na 

zwiększenie inkluzywności transportowej wyda-
ją się być połączenia autobusowe. Ze względu 
na ich potencjalnie niską rentowność koniecz-
ne wydaje się zaangażowanie państwa w tym 
zakresie.

Zgodnie z założeniami Białej Księgi z 2011 r. 
do 2030 r. samochody ciężarowe mają być wy-
korzystywane do transportu towarów na bliskie 
i średnie odległości (do ok. 300 km). Wdrożenie 
tego scenariusza nie jest możliwe bez wsparcia 
towarowego transportu kolejowego, który wy-
maga w Polsce największej uwagi. Rokrocznie 
w wyniku przeprowadzanych inwestycji zwięk-
sza się długość torów w dobrym stanie tech-
nicznym, jednak na koniec 2017 r. stanowiły one 
zaledwie 58,9 proc. całości sieci kolejowej. Do 
jazdy z prędkością ponad 120 km/h dostosowa-
nych było 36,8 proc. torów. W porównaniu z kra-
jami zachodnimi dozwolony był mniejszy nacisk 
na oś i mniejsza maksymalna długość pociągów. 

W najbliższych latach krokiem milowym 
w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce 
będzie ukończenie sieci bazowej TEN-T oraz 
rozbudowa i przyłączanie do niej sieci komplek-
sowej. Ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym 
będzie budowa Centralnego Portu Komunikacyj-
nego integrującego transport lotniczy, kolejowy 
i drogowy oraz poprawa atrakcyjności kolejowe-
go transportu towarowego, np. przez budowę 
linii kolejowych. Innymi ważnymi wyzwaniami 
w celu rozwoju społeczno-gospodarczego są: 
kolejowe połączenie mniejszych miejscowości 
z dużymi ośrodkami regionalnymi oraz rozbudo-
wa połączeń drogowej komunikacji publicznej na 
poziomie gminnym.
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