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Dostępność transportowa Polski Zachodniej 
Analiza uwzględniająca europejską politykę TEN oraz korytarze o charakterze 

ponadregionalnym wiążące makroregion z terytorium europejskim i poprawiające 

dostępność transportową wszystkich ośrodków powiatowych. 

 

1.Wstęp 

Różne cele poszczególnych polityk o charakterze terytorialnym wymagają oceny na 

innych poziomach agregacji przestrzennej. Specyfika infrastruktury transportowej wymaga, 

obok ujęcia krajowego, także spojrzenia makroregionalnego. Pozwala ono uniknąć błędów 

spowodowanych ewentualnym skoncentrowaniem się na optyce europejskiej (przecenianie 

roli dużych korytarzy kontynentalnych) lub regionalnej (nadmierny partykularyzm ze strony 

lokalnych potrzeb inwestycyjnych). Niniejsze opracowanie dotyczy makroregionu Polski 

Zachodniej rozumianej jako województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i 

zachodniopomorskie. Duża część wykorzystywanych materiałów źródłowych odnosiła się do 

całej Polski. Dlatego też ilustracja tabelaryczna i kartograficzna przedstawia na ogół całe 

terytorium kraju. Pozwala to jednak na dokonanie pełnej analizy porównawczej. 

W tradycyjnym ujęciu dobór celów w polityce transportowej opierał się na 

zaspokojeniu popytu ze strony już istniejącego ruchu, a miarą uzyskanych efektów była 

długość zbudowanych lub zmodernizowanych szlaków (ewentualnie ich gęstość w 

jednostkach przestrzennych). Nowocześnie rozumiana polityka spójności wymaga ewaluacji 

oraz monitorowania za pomocą zaawansowanych narzędzi pozwalających ocenić, nie tylko 

skalę, ale przede wszystkim efektywność prowadzonych działań. Ocena taka powinna być 

podejmowana ex ante aby umożliwić prawidłową koncentrację środków (zgodność z 

postulatem zawartym w V raporcie Kohezyjnym Komisji Europejskiej) oraz priorytetyzację 

inwestycji. W zakresie infrastruktury transportowej wskaźnikiem pozwalającym na tego typu 

ewaluację jest szeroko rozumiana dostępność przestrzenna.  

 Celem niniejszego opracowania jest:  

 Ocena uwarunkowań popytowych i instytucjonalnych (koncepcje rozwoju) dla 

rozbudowy sieci infrastruktury transportowej w Polsce zachodniej; 

 Ocena aktualnego stanu dostępności transportowej makroregionu Polski Zachodniej; 

 Ocena wpływu wybranych inwestycji transportowych na poziom dostępności na 

poziomie regionalnym i lokalnym; 

 Sporządzenie rekomendacji do wykorzystania w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. 

 Dostępność transportowa może być analizowana na różnych poziomach geograficznych. 

Wyniki otrzymane dla tych poziomów (przy zachowaniu tej samej metodologii) są często 

sprzeczne (zwłaszcza w przypadku dostępności potencjałowej). Dlatego też badając 

dostępność transportową Polski Zachodniej konieczne jest oddzielne uwzględnienie 

dostępności tego obszaru w skali europejskiej, krajowej (w relacji do pozostałych regionów 

Polski) oraz wewnętrznej. Struktura niniejszego opracowania nawiązuje do wymienionych 

poziomów analizy przestrzennej. Rozważanie dotyczące dostępności poprzedzono jednak 

charakterystyką szeroko rozumianego zewnętrznego (ze szczególnym uwzględnieniem 

państw sąsiednich) i wewnętrznego popytu na przewozy i infrastrukturę transportowa 

(rozdział 2). W rozdziale 3 omówiono dostępność Polski Zachodniej w skali  europejskiej. 

Rozdział 4 poświęcono relacji do pozostałych regionów kraju oraz spójności wewnętrznej 

makroregionu (w obu przypadkach korzystano z podobnych wskaźników). Następnie 
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nakreślono perspektywy rozwoju sieci transportowych (w kontekście europejskich i 

krajowych, obowiązujących oraz przygotowywanych dokumentów strategicznych; rozdział 

5), a na tym tle dokonano oceny efektywności niektórych inwestycji za pomocą wskaźników 

dostępnościowych (rozdział 6). W rozdziale 7 przedstawiono rekomendacje do ewentualnego 

uwzględnienia w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.  

 

1.1. Źródła danych i metody badań 

Ekspertyza opiera się na wynikach szczegółowych badań powiązań społeczno-

ekonomicznych oraz analiz dostępności wykonywanych w ramach kilku projektów 

badawczych w ciągu ostatnich lat (głównie w Instytucie Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania). Były to w pierwszej kolejności opracowania (szczegółowe odniesienia 

zamieszczono w spisie literatury): 

 Badania dostępności potencjałowej na poziomie europejskim w ramach programów 

ESPON (projekt ESPON 1.2.1 oraz realizowany aktualnie projekt ESPON TRACC; 

ESPON 1.2.1 Final Report 2006); 

 Badania dostępności czasowej obszaru Polski wykonywane na potrzeby nowej 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (zleceniodawca Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego; Komornicki i in. 2008, Korcelli i in. 2010); 

 Prace nad opracowaniem i zastosowanie Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności 

Transportowej (WMDT) wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego (Komornicki i in. 2010); 

 Badanie ewaluacyjne inwestycji transportowych zrealizowanych z pomocą środków 

Unii Europejskiej w latach 2004-2006 (Ocena wpływu… 2011) 

 Prace wykonywane na potrzeby Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 

(zleceniodawca Ministerstwo Infrastruktury); 

 Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Powiązania funkcjonalne 

pomiędzy polskimi metropoliami”. 

Materiały zbierane w ramach wymienionych projektów zostały częściowo ponownie 

opracowane pod kątem celów niniejszego opracowania. Ponadto w opracowaniu 

wykorzystano informacje z generalnych Pomiarów Ruchu w roku 2005 i 2010 (w drugim 

przypadku  w ograniczonym zakresie z uwagi na wstępny charakter udostępnionych dotąd 

materiałów). Przy opisie interakcji społeczno-ekonomicznych wykorzystano m.in. 

publikowane i niepublikowane dane GUS oraz materiały Departamentu Celnego Ministerstwa 

Finansów. 

 W literaturze przedmiotu dostępność przestrzenna definiowana jest i badana w różny 

sposób. W tym kontekście wyróżnić można cztery podstawowe podejścia metodyczne 

(szczegółowe opisy można znaleźć w pozycji Komornicki i in. 2010): 

 Dostępność rozumiana jako gęstość sieci infrastruktury i/lub sieci transportu 

publicznego, w odniesieniu do jednostek powierzchni lub zaludnienia (podejście 

tradycyjne). 

 Dostępność czasowa (kosztowa) wyrażona odległością czasową (minuty) lub 

ekonomiczną do określonych ośrodków (węzłów sieci); prezentowana najczęściej za 

pomocą map izochronowych, względnie zestawień ukazujących kumulacje potencjału 

(demograficznego lub ekonomicznego) w obrębie określonej izochrony. 

 Dostępność dzienna, obrazująca możliwość podróży powrotnej  do określonego celu 

(celów) w przeciągu jednego dnia; uwzględniająca jednocześnie możliwości 

infrastruktury oraz organizację przewozów w transporcie publicznym. 

 Dostępność potencjałowa obrazująca za pomocą syntetycznego wskaźnika sumę 

relacji między wszystkimi elementami (ośrodkami, regionami) badanego zbioru, z 



uwzględnieniem czasu przejazdu oraz znaczenia (atrakcyjności) danej jednostki w 

systemie (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub inny). 

W opracowaniu wykorzystano analizy dostępności czasowej, dziennej i potencjałowej. W 

ostatnim przypadku oparto się na Wskaźniku Międzygałęziowej Dostępności Transportowej 

(WMDT). 

  

2. Popytowe uwarunkowania rozwoju sieci transportowych Polski Zachodniej 

Podstawowym uwarunkowaniem dla rozwoju sieci transportowych jest już istniejący 

popyt na przewozy osób i towarów. Popyt ten powinien być jednak analizowany w ujęciu 

szerszym aniżeli tylko prognozy trendu wzrostowego w ruchu pojazdów. Jego miernikiem 

muszą być szeroko rozumiane społeczno-ekonomiczne interakcje przestrzenne zachodzące 

pomiędzy miastami i regionami. Statystyka, tak polska jak i europejska, charakteryzuje się 

brakami w zakresie danych i wskaźników obrazujących interakcje i przepływy. Dlatego w 

wielu opracowaniach popyt wyznaczany jest wyłącznie na podstawie potencjału 

demograficznego i ekonomicznego ośrodków bez uwzględnienia realnych powiązań między 

nimi. Wykorzystywane są przy tym modele (najczęściej pochodne modelu grawitacyjnego), a 

uzyskany wynik bywa błędny. 

Realnymi miarami powiązań determinujących popyt na transport pasażerski mogą być 

migracje, ruchy wahadłowe (zwłaszcza dojazdy do pracy), turystyka przyjazdowa, a także 

relacje gospodarcze, którym towarzyszą podróże służbowe. W przypadku transportu towarów 

miarami takimi mogą być handel zagraniczny oraz relacje kapitałowe i organizacyjne 

przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na infrastrukturę transportową w Polsce zachodniej 

uwarunkowane jest zarówno poprzez popyt międzynarodowy (w tym tranzytowy) jak i 

wewnętrzny. Zadaniem polityki transportowej jest określenie roli każdego z tych popytów 

jako przesłanki kształtującej hierarchie priorytetów inwestycyjnych. W ramach przygotowań 

do opracowania nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) 

eksperci w dziedzinie transportu (patrz Burnewicz 2008, Taylor 2008, Suchorzewski 2008, 

Kuryłowicz 2008, Friedberg 2008) wypowiadali się na ten temat. W ich opinii jako 

najważniejsze uznawać należy obecnie relacje wewnętrzne oraz międzynarodowe wiążące 

polskie regiony z obszarem rdzeniowym Unii Europejskiej. Eksperci zgodnie uznali, że 

relatywnie najmniej istotny jest w tym kontekście popyt generowany przez tranzyt, zwłaszcza 

drogowy.  

 

2.1. Popyt międzynarodowy 

 Do prezentacji popytu międzynarodowego wykorzystano trzy wskaźniki: handel 

zagraniczny (eksport), turystykę przyjazdową oraz ruch graniczny. Handel jest istotnym 

uwarunkowaniem dla rozwoju infrastruktury transportu towarowego, a po części także 

pasażerskiego (podróże służbowe związane z relacjami gospodarczymi). Turystyka 

przyjazdowa stanowi jeden z nielicznych wskaźników pozwalających na określenie 

zróżnicowania regionalnego międzynarodowych powiązań społecznych, kreujących popyt dla 

przewozów pasażerskich. Analiza ruchu granicznego jest istotna głównie w kontekście 

wskazania najważniejszych kierunków tranzytu przez Polskę.  

Polska odznacza się nierównomiernym rozkładem przestrzennym eksportu (patrz 

rycina 1). Wywóz skoncentrowany jest w części największych ośrodków aglomeracyjnych, a 

także w miejscach znaczących inwestycji zagranicznych. Różna jest także rola jaką eksport 

odgrywa w lokalnej gospodarce (np. jego wartość w relacji do produkcji sprzedanej 

przemysłu). Oba wskaźniki przyjmują stosunkowo wysokie wartości w szeroko rozumianej 

Polsce Zachodniej. Także w obrębie tego makroregionu istnieją jednak istotne różnice 

wewnętrzne. Obejmują one także strukturę, tak geograficzną, jak i gałęziową. W kontekście 

wzrastającego popytu na międzynarodowe przewozy towarowe znaczenie mają również 



zmiany strukturalne jakie w handlu zagranicznym dokonały się po akcesji Polski do Unii 

Europejskiej.  

 W analizowanym obszarze pięciu województw czterema największymi okręgami 

(dużymi klastrami) eksportowymi są: 

 Poznański Obszar Metropolitalny, 

 Wrocławski Obszar Metropolitalny, 

 Okręg polkowicki (głównie KGHM i zakłady Volkswagena), 

 Okręg wałbrzyski (Specjalna Strefa Ekonomiczna). 

Ponadto istotną role w wywozie pełnią takie ośrodki (czasem wraz otaczającymi je powiatami 

ziemskimi) jak: Szczecin, Piła, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra oraz Żary-Żagań i Opole. 

Województwa wielkopolskie i dolnośląskie charakteryzują się rozproszeniem działalności 

eksportowej na większość powiatów, a akcesja spowodowała na ich terenie dalszą 

deglomerację w tym zakresie. Deglomeracja eksportu w opolskim, zachodniopomorskim i 

lubuskim była wyraźnie mniejsza. 

 

Rycina 1 

Eksport ogółem w mln USD (2000,2005 i 2007) 

 
Źródło: Komornicki 2009 

 



Cechą charakterystyczna eksportu w badanych województwach jest jego relatywnie 

duża rola w lokalnych gospodarkach (rycina 2). Stanowi to mocną przesłankę za 

uwzględnieniem rozkładu eksportu jako czynnika przy formułowaniu priorytetów 

inwestycyjnych w transporcie (możliwości sprawnego wywozu są determinantą rozwoju 

jednostek). Rola eksportu jest bardzo wysoka w gospodarce powiatów zachodniopomorskich, 

dolnośląskich i lubuskich, zauważalnie mniejsza w wielkopolskim i opolskim.  Eksport ma 

kluczowe znaczenie w rozwoju takich dużych miast jak Poznań, Wrocław i Szczecin. 

Odróżnia je to aglomeracji Polski Centralnej (w tym od Warszawy).  

 

Rycina 2 

Eksport jako % wartości produkcji sprzedanej przemysłu 2005 i 2007 

 
 

Źródło: Komornicki 2009 

 

 Rozmieszczenie i znaczenie eksportu na badanym obszarze wskazuje na potrzebę 

dobrego dowiązania ośrodków mniejszych w województwie wielkopolskim i dolnośląskim do 

układu międzynarodowych korytarzy transportowych (autostrady A2, A4 i A18). Rozkład 

przestrzenny eksportu w skali kraju dowodzi istotnej roli układów skośnych, zwłaszcza z 

północnego-wschodu na południowy-zachód. Potwierdza to znaczenie obecnie uznawanego 

priorytetu dla powiązań Warszawa-Wrocław, ale także wzmacnia znaczenie kierunków 

Gdańsk-Poznań i Gdańsk-Szczecin, a ewentualnie także Poznań-Zielona Góra - Drezno 

 Tezy te potwierdza również rozkład handlu z krajami sąsiednimi, w tym szczególnie z 

Niemcami (rycina 3). Dane z lat 2005 i 2007 ukazują, że na rynek niemiecki udało się wejść 

również niektórym eksporterom z Polski wschodniej (m.in. z podlaskiego i lubelskiego) 

Udział Niemiec w wywozie maleje, tak jak poprzednio, z zachodu na wschód, ale różnice te 

zmniejszają się. Jednocześnie w niektórych powiatach Polski Zachodniej silna dominacja 

partnera z za Odry uległa ograniczeniu. Przystąpienie do Unii Europejskiej zmniejszyło 

najprawdopodobniej znaczenie czynnika odległości geograficznej i skutkowało 

poszukiwaniem odbiorców także w dalej położonych państwach organizacji. Powiaty o 



największej dominacji zachodniego sąsiada w eksporcie (ponad 70%) skupiają się w 

województwach dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim (Komornicki 

2009). Spośród dużych ośrodków, na badanym obszarze najbardziej ukierunkowany na 

odbiorcę niemieckiego jest Szczecin (45% udziału w eksporcie). W Poznaniu i Wrocławiu 

udział ten także przekracza 30%.  

 

Rycina 3 

Udział Niemiec w eksporcie (2000,2005, 2007) 

 
 

 

 

Źródło: Komornicki 2009 

 

Udział Czech w wywozie z Polskim wzrastał systematycznie w badanym okresie (do 

poziomu 5,3% w roku 2007). Eksport za południowa granicę bardzo wyraźnie zwiększał też 

swój zasięg przestrzenny na terenie Polski (rycina 4), obejmując cała południową i centralną 

część kraju (Komornicki 2009). Na badanym obszarze słabo powiązana ekonomicznie z 

Czechami pozostała szeroko rozumiana północno-zachodnia część kraju. Powiaty o ponad 

20% odsetku eksportu kierowanego do Republiki Czeskiej zlokalizowane są przede 



wszystkim w województwach bliskich granicy z krajem odbiorcy (w tym w opolskim). 

Dużym ośrodkiem najsilniej powiązanymi eksportowo z Czechami jest na badanym obszarze 

Wrocław. Województwo dolnośląskie charakteryzuje się także największą dynamiką rozwoju 

eksportu na kierunku czeskim. Wzrost znaczenia eksportu do Czech zaznaczył się także w 

Poznaniu oraz licznych lokalnych ośrodkach Wielkopolski. Brak takich tendencji 

obserwujemy natomiast w Szczecinie (pomimo licznych porozumień politycznych 

nawiązujących do tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego).  

 

Rycina 4 

Eksport do Czech w latach 2000, 2005 i 2007 

 
 

Źródło: Komornicki 2009 

  

Rozkład przestrzenny oraz dynamika wymiany towarowej z Czechami stanowi silną 

przesłankę dla wzmocnienia polsko-czeskich powiązań transportrowych na zachodnim 

odcinku granicy. Obecnie większość dwustronnego ruchu towarowego odbywa się trasami 

wiodącymi przez Bramę Morawską (przejścia drogowe w Cieszynie, kolejowe w 

Zebrzydowicach). Trasy drogowe i kolejowe przecinające opolski i dolnośląski odcinek 



granicy charakteryzują się niskimi parametrami technicznymi. Kluczowe w tym kontekście 

wydają się inwestycje łączące Wrocław z Pragą i Brnem.  

Na badanym terenie można też zidentyfikować obszary o silnych bilateralnych 

relacjach handlowych z innymi partnerami zagranicznymi. Dotyczy to powiązań 

Wielkopolski z Holandią oraz Pomorza Zachodniego z Szwecją i Danią (Komornicki 2009). 

W drugim przypadku w powiązaniach eksportowych można upatrywać argumentów za 

podniesieniem dostępności do terminalu promowego w Świnoujściu nie tylko od strony 

Szczecina, ale również ze wschodniej części regionu. W perspektywie długookresowej można 

to interpretować także jako przesłankę do powstania terminalu promowego na Pomorzu 

Środkowym.  

 Rozkład turystyki przyjazdowej na obszarze Polski (rycina 5) jest jeszcze bardziej 

nierównomierny niż to miało miejsce w przypadku relacji handlowych. W skali kraju 

największa koncentracja ruchu występuje w dwóch ośrodkach metropolitalnych Warszawie i 

Krakowie (Komornicki 2010). Na badanym obszarze turyści zagraniczni licznie odwiedzają 

Wrocław i Poznań oraz regiony turystyczne Pomorza Zachodniego i Sudetów. Spośród 

pozostałych powiatów pewna koncentracja ruchu zagranicznego daje się zauważyć: 

 Wzdłuż drogowych szlaków tranzytowych, w tym zwłaszcza w ich zachodniej 

części (w sąsiedztwie granicy niemieckiej – Słubice lub czeskiej), 

 W ośrodkach, w których miały miejsce duże inwestycje zagraniczne (np. 

Gorzów Wielkopolski, Piła, Polkowice). 

Porównanie trzech badanych przekrojów czasowych (2000, 2005 i 2007) pokazuje 

dużą stabilność rozkładu przestrzennego zjawiska. Oznacza to, że znaczący wzrost liczby 

przyjazdów do Polski związany pośrednio z akcesją do Unii Europejskiej dokonał się 

generalnie w miejscach już wcześniej skupiających gości zagranicznych. Do nielicznych 

zmian w rozkładzie zaliczyć można spektakularny wzrost liczby turystów niemieckich 

odwiedzających ośrodki wypoczynkowe na zachodnim wybrzeżu Bałtyku (powiat 

kołobrzeski jest trzecim po Krakowie i Warszawie miejscem największej koncentracji 

zagranicznego ruchu turystycznego). Analogiczny wzrost ruchu nie wystąpił natomiast w 

Sudetach. W układzie metropolitalnym charakterystyczna jest rosnąca liczba cudzoziemców 

odwiedzających Wrocław i Szczecin, przy stagnacji obserwowanej w Poznaniu.  

Turyści z krajów sąsiednich dominują w większości spośród jednostek powiatowych. 

W skali kraju wyjątkami o wyraźnie większym udziale przyjezdnych z innych krajów są 

niektóre metropolie (na badanym obszarze Poznań i Wrocław, choć także w nich dominują 

przyjezdni z Niemiec, czego nie obserwujemy już w Warszawie i Krakowie). Spośród 

wszystkich krajów sąsiednich zdecydowanie największą rolę odgrywają turyści niemieccy. 

Kierują się oni przede wszystkim do ośrodków wypoczynkowych Pomorza Zachodniego, 

Sudetów. Pewne cechy koncentracji przygranicznej wykazuje też ruch przyjazdowy z Czech. 

Obywatele czescy, odmiennie niż przedstawiciele innych państw, licznie odwiedzają ośrodki 

Górnego Śląska. Spośród metropolii badanego obszaru skupiają się oni we Wrocławiu i 

Poznaniu. Zauważalny jest także ruch czysto turystyczny na Pomorzu (w tym Zachodnim).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rycina 5 

Turystyka przyjazdowa 2000, 2005 i 2007 

 
Źródło: Komornicki 2010 

 

 Rozkład przestrzenny turystyki przyjazdowej można interpretować jako istotne 

uwarunkowanie dla decyzji inwestycyjnych dotyczących: 

 Lepszego skomunikowania Pomorza z Niemcami (droga ekspresowa S6 wzdłuż 

wybrzeża oraz północna obwodnica Szczecina); 

 Potrzeby uruchomienia portu lotniczego na Pomorzu Środkowym; 

 Poprawy powiązań regionu sudeckiego z korytarzem transportowym Wrocław-

Drezno; 

 Poprawy powiązań z Czech do Wrocławia.  

 

 

 

 

 

 



Rycina 6 

Udział obywateli Litwy w ogólnej liczbie nocujących cudzoziemców 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS 

 

Rozmieszczenie noclegów obywateli Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Ukraina) 

oraz krajów bałtyckich (przypadek Litwy – patrz rycina 6) dostarcza nam pośrednich 

informacji o przestrzennej lokalizacji potencjalnych korzyści z ruchu tranzytowego w relacji 

wschód – zachód. Beneficjentami takiego ruchu są głównie powiaty położone wzdłuż 

Korytarza transportowego Warszawa-Berlin i w mniejszym stopniu Warszawa-Wrocław-

Drezno. Na ruchu tranzytowym nie korzysta województwo zachodniopomorskie. 

Ruch graniczny z Niemcami i Czechami ostatni raz mierzony był w roku 2007 

(bezpośrednio przed akcesja Polski do strefy Schengen). Późniejsze dane dotyczą już tylko 

polskiej granicy wschodniej. Maja one znaczenie w kontekście szacowania wielkości ruchu 

tranzytowego. Ruch ten zmienił swoje kierunki w latach 90-tych ubiegłego wieku w 

następstwie procesów transformacyjnych. Załamały się wówczas przewozy na kierunku 

północ-południe (tranzyt, czeski, słowacki, węgierski), co było konsekwencja konkurencji ze 

strony zachodnioeuropejskich portów morski oraz lotniczych cargo. Rolę najważniejszego 

kierunku tranzytowego w transporcie samochodowym utracił szlak Moskwa-Warszawa-



Berlin. Większe przewozy tranzytowe przez Polskę odnotowywane są obecnie pomiędzy 

krajami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia, a także Finlandia) a Europą Zachodnią (szlak Via 

Baltica i potem szlakiem Warszawa-Ponań-Berlin). W sposób systematyczny wzrastała także 

rola tranzytu z Ukrainy (Komornicki, Śleszyński, Węcławowicz 2006), ukierunkowanego 

początkowo także głównie na Warszawę i Berlin. W ostatniej dekadzie na rozkład tranzytu po 

raz pierwszy oddziaływać zaczęły prowadzone prace inwestycyjne. Dotyczyło to głównie  

postępu w budowie autostrady A4, która wyraźnie zaczęła przejmować tranzyt ukraiński. 

Jednocześnie zwiększała się rola powiązań na kierunku skośnym z krajów bałtyckich i 

Europy Wschodniej w stronę granicy czeskiej oraz południowych Niemiec. Przyrost ruchu 

pojazdów ciężarowych jaki nastąpił po akcesji do Unii Europejskiej był w ogromnej mierze 

skoncentrowany w trzech punktach obrazujących główne kierunki tranzytowe (rycina 7) – 

Budzisko na granicy litewskiej, Cieszyn na czeskiej oraz Świecko na Niemieckiej. Układ ten 

potwierdzają przestrzenne rozkłady ruchu drogowego pojazdów ciężkich (zarówno z roku 

2005 jak i 2010). Jest charakterystyczne, że czwartym z kolei punktem, w którym w latach 

2004-2006 odnotowano znaczący przyrost ruchu jest Kudowa na szlaku Wrocław-Praga. 

Zgodnie z bogatą, literaturą przedmiotu (Banister i in. 2000), korzyści gospodarcze z 

generowania potoków tranzytowych budzą wątpliwości i były przez cały okres transformacji 

zdecydowanie przeceniane. W planowaniu pokutowało także przeświadczenie o ich stałym 

układzie kierunkowym. Tymczasem zmiany geopolityczne oraz członkostwo Polski i krajów 

sąsiednich w Unii Europejskiej zmieniło ten układ w sposób trwały. Należy oczekiwać, że 

nadal głównym drogowym kierunkiem tranzytowym pozostanie kierunek granica litewska – 

granica niemiecka/czeska. Przekłada się to na konieczność zmiany priorytetów w realizacji 

inwestycji wskazując m.in. na bardzo wysoką rangę szlaków Warszawa-Wrocław-granica 

czeska. Szlaki południkowe, postrzegane słusznie m.in. jako obsługa zaplecza portów 

morskich, powinny być realizowane z uwzględnieniem opisanych faktów. W tym kontekście 

zapleczem dla portów w Szczecinie i Świnoujściu jest dziś przede wszystkim terytorium 

Polski oraz Niemiec, a nie Europa Południowa. Prowadzi to do wniosku, że budowana 

obecnie trasa drogowa S3 ma ogromne znaczenie dla obsługi powiązań na kierunku Szczecin-

Poznań, a ponadto służy powiązaniu stolic województwa lubuskiego z resztą kraju. Jej dalszy 

rozwój nie powinien jednak być podporządkowany „paradygmatowi tranzytowemu”. 

 

Rycina 7 

Bezwzględny przyrost ruchu granicznego pojazdów ciężarowych w okresie 2004-2006 

tys. pojazdów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Granicznej 



1.2. Popyt krajowy 

Relacjami przestrzennymi, które w największym stopniu kształtują wewnętrzne 

powiązania społeczne (a tym samym znaczą część popytu na transport pasażerski) są 

migracje. W przypadku powiązań ekonomicznych możemy posłużyć się wskaźnikami 

opartymi na strukturze organizacyjnej i zależnościach kapitałowych przedsiębiorstw. O 

relacjach w sferze badawczo-rozwojowej świadczą powiązania związane z realizacja rozpraw 

doktorskich. 

Transformacja systemowa doprowadziła do zwiększenia roli Warszawy jako 

głównego węzła migracyjnego kraju (rycina 8). Wiele ośrodków (także niższego szczebla) w 

Polsce Zachodniej posiada obecnie silne bezpośrednie relacje społeczne ze stolica kraju. W 

samej Polsce Zachodniej głównymi węzłami migracyjnymi (o znaczeniu recepcyjnym) są 

Wrocław, Poznań i Szczecin. Znaczenie Opola, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i 

Koszalina jest minimalne. Pozostałe ośrodki odznaczają się wyraźnie ujemnym bilansem 

migracyjnym. Jednocześnie trzy wymienione największe ośrodki mają bardzo silne 

odpływowe więzi migracyjne z Warszawą, a Wrocław napływowe z Konurbacja Górnośląską. 

Międzywojewódzkie powiązania migracyjne wewnątrz regionu są bardzo słabe. Praktycznie 

brak jest migracji między Wrocławiem a Poznaniem, Poznaniem a Szczecinem oraz 

Szczecinem i Wrocławiem. Charakterystyczna sytuacja w tym zakresie występuje w 

województwie lubuskim. Gorzów Wielkopolski pozostaje powiązany migracyjnie z 

Szczecinem i Poznaniem a Zielona Góra z Wrocławiem i Poznaniem. Powiązania Zielonej 

Góry ze Szczecinem, a nawet z Gorzowem de facto nie istnieją. Obie stolice województwa 

lubuskiego wykazują przy tym, wspomniane wyżej bezpośrednie powiązania z Warszawą. Z 

wielokierunkowym odpływem migracyjnym mamy też do czynienia na Pomorzu Środkowym 

(region koszaliński), skąd migracje w podobnym stopniu nakierowane są na Szczecin, 

Gdańsk, Poznań i Warszawę. W przypadku Opola kierunkami migracyjnymi są Wrocław oraz 

Konurbacja Górnośląska.  

 

Rycina 8 

Powiązania migracyjne między ośrodkami powiatowymi (2005-2006) 

 

 
 
Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P.Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powiązania 

funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami 



Także w przypadku powiązań organizacyjnych (rycina 9) i kapitałowych (rycina 10) 

poziom koncentracji relacji wewnętrznych na tych skierowanych do stolicy jest bardzo 

znaczny. Dotyczy to praktycznie wszystkich badanych ośrodków wojewódzkich, dla których 

najważniejszym ośrodkiem decyzyjnym w sferze przedsiębiorstw jest Warszawa (wyjątek 

stanowi Opole, równie silnie związane z Wrocławiem). Relacje wzajemne między ośrodkami 

regionalnymi badanego obszaru są słabsze i mają miejsce głównie w trójkącie Wrocław-

Poznań-Szczecin. Charakterystyczne jest ukierunkowanie powiązań Gorzowa 

Wielkopolskiego przede wszystkim na Warszawę, a Zielonej Góry na Warszawę i Wrocław. 

Słabe są także relacje badanych miast z innymi dużymi ośrodkami krajowymi, jak Kraków, 

Łódź i Gdańsk. Spośród pozostałych miast silniejsze relacje organizacyjne ujawniają się w 

przypadku Koszalina (ukierunkowane bardziej na Warszawą i Gdańsk niż na Szczecin), 

Leszna (ponownie w stronę stolicy) oraz dawne ośrodki wojewódzkie obecnego regionu 

dolnośląskiego (Legnice, Jelenia Górę i Wałbrzych), posiadających powiązania z 

Wrocławiem oraz z Warszawą. Zlewnia migracyjna Poznania obejmuje, poza wielkopolskim, 

większość obszaru województwa lubuskiego oraz całą wschodnia część 

zachodniopomorskiego. Zlewnia Wrocławia obok dolnośląskiego ma swoim zasięgu prawie 

całe opolskie oraz południowe lubuskie, zaś zlewnia Szczecina praktycznie nie wykracza 

poza granice własnego regionu (Powiązania funkcjonalne… 2011). 

 

Rycina 9 

Kierunki powiązań organizacyjnych central i oddziałów I rzędu 2 tys. największych 

przedsiębiorstw w Polsce (2006 r.)
1
. 

 
Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P.Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powioązania 

funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami 

                                                           

1
  Opracowano na podstawie: a)  Lista 2000 dziennika Rzeczpospolita za 2006 oraz bazy Hoppenstedt Bonnier; 

P. Śleszyoski przeanalizował 11,7 tys. podporządkowanych jednostek I rzędu. Obejmują one oddziały, filie, 
punkty handlowe, ekspozytury, delegatury, biura handlowe, ośrodki, zakłady, okręgi, przedstawicielstwa. Na 
mapie pokazano kierunki zidentyfikowanych w ten sposób zależności.  



Jeszcze większe ukierunkowanie relacji na Warszawę występuje w przypadku 

powiązań właścicielskich (kapitałowych; rycina 10; więcej w publikacji (Powiązania 

funkcjonalne… 2011). Powiązania tego typu pomiędzy miastami regionu Polski Zachodniej 

praktycznie nie istnieją. Na kierunku pozastołecznym ujawnia się jedynie silne powiązanie 

Poznania z Konurbacją Górnośląską oraz Wrocławia z Lublinem. Co ważne, nie istnieją 

również relacje między ośrodkami niższego szczebla a stolicami regionów. Jeśli miasta takie 

pozostają w ogóle w mocniejszych związkach właścicielskich to są one z reguły 

podporządkowane Warszawie.  

 

Rycina 10 

Kierunki powiązań właścicielskich (kapitałowych) 

 
Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P.Śleszyński w ramach projektu MNiSW Powiązania 

funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami 

 

O potencjalnych możliwościach intensyfikacji powiązań międzymetropolitalnych 

świadczy bardziej zdecentralizowany układ relacji w sferze badawczo rozwojowej. Ich 

miernikiem może być współpraca między ośrodkami akademickimi i naukowymi w zakresie 

recenzowania prac doktorskich (rycina 11; więcej w publikacji (Powiązania funkcjonalne… 

2011). Główne ośrodki krajowe tworzą w tym wypadku układ sieciowy (choć i tym razem 

centralna pozycja stolicy pozostaje widoczna). Na badanym obszarze na uwagę zasługują 

bardzo silne związki między Poznaniem i Wrocławiem, a w relacjach zewnętrznych (poza 

skierowanymi na Warszawę) między Wrocławiem a Krakowem i Konurbacją Górnośląską. 

Relacje mniejszych ośrodków akademickich (w tym Szczecina) są rozproszone. Placówki 

szczecińskie współpracują z Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą, zielonogórskie głownie z 

Poznaniem i Wrocławiem, a koszalińskie z wieloma ośrodkami w całym kraju. Na uwagę 

zasługuje brak silniejszych powiązań pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem (pomimo 

podobnego profilu niektórych jednostek akademickich).  



Rycina 11 

Współpraca przy recenzowaniu rozpraw doktorskich 
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Źródło: IGiPZ PAN, opracowanie P.Siłka w ramach projektu MNiSW Powiązania 

funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami 

 

2.Dostępność Polski Zachodniej na poziomie europejskim  

Badania dostępności na poziomie europejskim wykonano na początku ubiegłej dekady 

w ramach projektów IASON, a później ESPON 1.2.1 oraz ESPON 1.1.3. W projekcie ESPON 

1.2.1. obejmowały one analizy dostępności czasowej, potencjałowej oraz dziennej, w dwóch 

pozostałych tylko potencjałowej. Uzyskane wówczas wyniki przedstawiały Polskę jako kraj 

peryferyjny w ramach rozszerzającej się Unii Europejskiej. Ponad połowa terytorium kraju 

znajdowała się poza izochroną 3 godzin dostępu do najbliższej autostrady. Nieco lepsza 

sytuacja w Polsce Zachodniej wynikała wyłącznie z sąsiedztwa systemu autostrad 

niemieckich. Korzystniejszy obraz uzyskano analizując dostęp do sieci kolejowej. Badania 

nie uwzględniały jednak elementów jakości sieci. Zdiagnozowane wówczas pogarszanie się 

poziomu dostępności potencjałowej ku wschodowi  jest poniekąd zjawiskiem naturalnym 

(efekt oddalania się od jadra gospodarczego Unii Europejskiej, w którego obrębie znajdują się 

największe „masy” – najatrakcyjniejsze węzły systemu). Ważne jest, że spadek dostępności 

odbywa się stopniowo (jest funkcja odległości), czy też skokowo na linii określonych barier. 

Skokowe zmiany dowodzą istnienia istotnych braków w infrastrukturze drogowej i kolejowej 

przy jednoczesnej ograniczonej gęstości międzynarodowych portów lotniczych. W roku 2001 

istnienie takich granic było bardzo widoczne na polskiej granicy zachodniej. 

Aktualizacja opisanych badań dostępności potencjałowej miała miejsce w roku 2006, 

co teoretycznie dawało szanse na ocenę efektywności pierwszych lat członkostwa nowych 

krajów w Unii Europejskiej. Zdiagnozowano bardzo pozytywne przemiany na terenie Europy 

Środkowej, w tym Polski Zachodniej (rycina 12). Dotyczyły one głównie dostępności w 



transporcie drogowym. Był to w dużej mierze efekt inwestycji w Niemczech wschodnich oraz 

w Czechach. Znaczenie miały także postępy w budowie autostrad A2 i A4. 

 

Rycina 12 

Zmiany dostępności potencjałowej drogowej (lewa mapa) i kolejowej (prawa mapa) w 

latach 2001-2006 

 
Źródło: ESPON, Update of Selected Potential Accessibility Maps (2006-2007), 2007, 

Spiekermann&Wegener Urban and Regional Research (S&W), RRG Spatial Planning and 

Geoinformation. 

 

Ponowna analiza poziomu dostępności potencjałowej dla roku 2006 nie wykazała 

jednak znaczącego osłabienia efektu skokowej zmiany na polskiej granicy zachodniej. 

Regiony położone w podobnym (lub nawet większym) dystansie przestrzennym od jądra 

gospodarczego Unii Europejskiej (tzw. Pentagonu) charakteryzowały się wyższymi 

wskaźnikami międzygałęziowej dostępności potencjałowej. Zarówno w  przypadku transportu 

drogowego, jak i kolejowego ukształtował się natomiast pas przejściowy złożony z polskich 

jednostek NTS3 o wyższych niż reszta kraju wskaźnikach dostępności (rycina 13). Przebiega 

on wzdłuż granicy zachodniej (głównie efekt inwestycji w kraju sąsiada) oraz południowej 

(efekt budowy autostrady A4, rozwoju lotnisk w Pyrzowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz 

inwestycji czeskich). W transporcie drogowym w tej samej wyższej kategorii jednostek 

znalazł się także Poznański Obszar Metropolitalny. Jest też charakterystyczne, że region 

Pomorza Środkowego pozostał w grupie jednostek o bardzo słabej dostępności (zwłaszcza 

drogowej), upodobniając się tym samym do regionu Polski Wschodniej.  

Wyniki opisanych badań potwierdzono w badaniach prowadzonych specjalnie na 

potrzeby V Raportu Kohezyjnego Unii Europejskiej. Przedstawiono tam potencjalne 

możliwości poprawy dostępności w przypadku podniesienia parametrów wszystkich dróg 

głównych (łączących ośrodki NUTS3) do poziomu dróg szybkiego ruchu, oraz wszystkich 

kolei do poziomu kolei wielkich prędkości (rycina 14). Są to oczywiście rozważania 

teoretyczne. Ukazują one jednak potencjał jaki znajduje się w działalności inwestycyjnej. 

Dowodzą, że priorytety w zakresie planowania infrastruktury muszą nadal pozostawać 

odmienne w krajach Europy Zachodniej oraz w nowych państwach członkowskich. W 



pierwszym wypadku, gdzie już obecnie występuje wysokie nasycenie infrastrukturą, efekty 

masowych inwestycji są stosunkowo małe (dla większości obszaru Niemiec – poniżej 15% 

poprawy dostępności). Sytuacja Europy Środkowej jest zasadniczo odmienna. Efektywność 

ewentualnych inwestycji jest tam ogromna (najczęściej przekracza ona 60% poprawy 

poziomu dostępności w wielu regionach nawet 100%). Wyniki te stanowią mocny argument 

na rzecz kontynuowania procesu inwestycyjnego, rozumianego jako tradycyjne narzędzie 

polityki regionalnej. Nie oznacza to negowania wyników niektórych badań prowadzonych w 

Europie Zachodniej dowodzących, że dalszy rozwój sieci, zwłaszcza drogowej, jest 

niekorzystny dla środowiska i nieefektywny ekonomicznie. Jest to jednak argument za 

wspomnianą koniecznością utrzymania innego paradygmatu inwestycyjnego w Europie 

Środkowej. 

 

Rycina 13 

Dostępność potencjałowa drogowa (z lewej) oraz kolejowa (z prawej) w krajach UE27 w 

2006 roku. 

 

 
 

Źródło: ESPON, Update of Selected Potential Accessibility Maps (2006-2007), 2007, 

Spiekermann&Wegener Urban and Regional Research (S&W), RRG Spatial Planning and 

Geoinformation. 

 

 

W Polsce Zachodniej masowe inwestycje drogowe najbardziej efektywne byłyby dla 

podregionów wielkopolskich (bez regionu poznańskiego), okolic Wrocławia i Pomorza 

Środkowego (ponad 100%), a w drugiej kolejności także regiony: lubuski i wschodnia 

Opolszczyzna (ponad 75%). Na takich działaniach relatywnie mniej zyskać mogą obszary 

podsudeckie, a najmniej region Szczecina (tylko ok. 30%). W transporcie kolejowym 

potencjalnymi beneficjentami szerokiego procesu inwestycyjnego jest przede wszystkim 



województwo dolnośląskie i lubuskie (ponad dwukrotna poprawa poziomu europejskiej 

dostępności potencjałowej). 

 

Rycina 14 

Potencjalny wzrost poziomu dostępności w Europie w transporcie drogowym (mapa 

lewa) i kolejowym (mapa prawa) 

  
Źródło: V Raport Kohezyjny Komisji Europejskiej, 2010 

 

Analiza dostępności wyników kolejnych badań dostępności potencjałowej na poziomie 

europejskim potwierdza  duża część rekomendacji inwestycyjnych formułowanych dla Polski 

Zachodniej w oparciu o badania powiązań międzynarodowych. Dotyczy to m.in.: 

 Konieczności poprawy dostępności drogowej obszaru Pomorza Środkowego; 

 Wysokiego priorytetu dla inwestycji poprawiających dostępność drogowa i kolejową 

Wrocławia; 

 Potrzebę lepszego powiązania sieci drogowych i kolejowych z systemami czeskimi, co 

spowoduje jeszcze większe wykorzystanie czeskich inwestycji dla poprawy 

dostępności polskich regionów w skali europejskiej. 

 

 

3. Dostępność Polski Zachodniej w relacji do pozostałych regionów kraju oraz spójność 

wewnętrzna regionu 

 Wskaźniki dostępności tak potencjałowej, jak i czasowej oraz regionalnej, 

analizowane na poziomie krajowym pozwalają na określenie potrzeb inwestycyjnych w 

relacji do pozostałych polskich regionów i ośrodków. Jednocześnie dają one możliwość  

oceny spójności wewnętrznej badanego makroregionu Polski Zachodniej. Identyfikacja 

obszarów o niskiej dostępności pozwala na ustalanie tych priorytetów transportowych, dla 

których podstawą nie jest już istniejący popyt tylko raczej cele polityki regionalnej (w tym 

pobudzanie popytu).  

Ogólna dostępność na poziomie regionów oraz powiatów może być oceniana przy 

użyciu Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT). Jego konstrukcję 



(Komornicki i in., 2010) oparto na relacjach pomiędzy zbiorem 286 powiatów (lub grup 

powiatów – obszary metropolitalne, powiaty grodzkie scalone z ziemskimi). W konstrukcji 

wskaźnika poszczególnym gałęziom transportu nadano wagi proporcjonalne do ich udziału w 

pracy przewozowej (po rozszacowaniu do poziomu regionalnego). Atrakcyjność celów 

(powiatów lub grup powiatów) określono na podstawie zbioru cech oddzielnie dla transportu 

pasażerskiego i towarowego. Przyjęto, że znaczenie obu tych podstawowych rodzajów 

transportu jest jednakowe (waga 50%). Przy określaniu czasów przejazdu w transporcie 

drogowym wykorzystano model ruchu opracowany w IGiPZ PAN uwzględniający prędkość 

bazową kodeksową redukowaną w oparciu o: a) gęstość zaludnienia, b) ukształtowanie 

terenu, c) zabudowę. 

 Rozkład wartości wskaźnika MDT na poziomie powiatowym, w skali kraju 

przedstawiono na rycinie 15. Jest on po części zdeterminowany rozmieszczeniem potencjału 

demograficznego i ekonomicznego, który skoncentrowany jest w Polsce Centralnej i 

Południowej. Zmiany poziomu dostępności w miarę oddalania się od biegunów społeczno-

gospodarczych  nie jest jednak równomierny. Podobnie jak w przypadku Europy ujawniają się 

linie nieciągłości, które można interpretować jako braki w infrastrukturze transportowej. 

Jedna z takich linii ujawnia się wzdłuż granicy województw wielkopolskiego i 

dolnośląskiego. Słabsza dostępność (niższy poziom WMDT) w strefie aglomeracji (w tym 

poznańskiej oraz wrocławskiej) jest po części efektem czynników technicznych (w modelu 

celowo nie uwzględniano potencjału własnego jednostek). Jednocześnie stanowi ona jednak 

także odzwierciedlenie rzeczywistości, gdyż z uwagi na wysoką gęstość zaludnienia oraz 

zabudowy, przy braku dróg bezkolizyjnych, w transporcie samochodowym największe 

spowolnienia ruchu występują w aglomeracjach i na trasach wlotowych.  

W układzie powiatowym do najlepiej dostępnych w skali kraju powiatów badanego 

regionu należą jednostki znajdujące się w województwach wielkopolskim i opolskim. W 

pierwszym przypadku dotyczy to w pierwszej kolejności zachodniej części regionu oraz 

zewnętrznego otoczenia aglomeracji poznańskiej, w drugim obejmuje prawie całe 

województwo za wyjątkiem powiatów pogranicza czeskiego. Powiaty regionów 

dolnośląskiego i lubuskiego są ogólnie słabiej dostępne, przy czym w obu obserwujemy 

zmniejszanie się wartości wskaźnika WMDT ku zachodowi (w dolnośląskim także ku 

południowi – słabo dostępne powiaty sudeckie). Podobnie niższe wielkości WMDT notowane 

są również w północnej Wielkopolsce. Relatywnie najgorsza sytuacja odnotowywana jest w 

powiatach zachodniopomorskich, w tym zwłaszcza w pasie nadmorskim oraz w rejonie 

Szczecina. Sytuacja ta uległa z pewnością pewnej poprawie po oddaniu fragmentów trasy S3 

między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem (nie uwzględniona jeszcze w cytowanej 

analizie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rycina 15 

Zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźnika MDT w roku 2010 

 

 
Źródło: Komornicki i in. 2010 

 

Wskaźnik WMDT obliczony dla województw zdecydowanie najwyższe wartości 

przyjmował (tabela 1) w województwie opolskim (obok łódzkiego najlepiej dostępnym w 

skali kraju) oraz w wielkopolskim. Wielkości notowane w dolnośląskim były nieznacznie 

niższe od średnich krajowych. Wyraźnie gorszą dostępność potencjałową odnotowano w 

lubuskim, a najgorszą (obok podlaskiego najniższa wartość wskaźnika w skali kraju) w 

zachodniopomorskim. W dolnośląskim, lubuskim i opolskim różnice w dostępności w 

transporcie towarowym i pasażerskim były bardzo niewielkie. W Wielkopolskim zauważalnie 

lepszą sytuację odnotowano w transporcie towarowym, a w zachodniopomorskim przeciwnie 

w pasażerskim.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 

Średnia dostępność powiatowego węzła transportowego w województwie
2
 

Województwo 
ruch 

pasażerski 

ruch 

towarowy 
średnio 

Dolnośląskie 0,3287 0,3283 0,3285 

Kujawsko-Pomorskie 0,3362 0,3465 0,3413 

Lubelskie 0,2759 0,2704 0,2732 

Lubuskie 0,3017 0,3078 0,3047 

Łódzkie 0,4023 0,4259 0,4141 

Małopolskie 0,3809 0,3911 0,3860 

Mazowieckie 0,3430 0,3656 0,3543 

Opolskie 0,3903 0,4015 0,3959 

Podkarpackie 0,2738 0,2709 0,2724 

Podlaskie 0,2484 0,2412 0,2448 

Pomorskie 0,2842 0,2833 0,2837 

Śląskie 0,4070 0,4618 0,4344 

Świętokrzyskie 0,3543 0,3689 0,3616 

Warmińsko-

Mazurskie 
0,2605 0,2549 0,2577 

Wielkopolskie 0,3558 0,3755 0,3656 

Zachodniopomorskie 0,2423 0,2251 0,2337 

Źródło: Ocena wpływu inwestycji…., 2010 

 

Cenne wydaje się również zidentyfikowanie tych regionów, dla których dostępność w 

skali europejskiej okazała się relatywnie wysoka, zaś dostępność krajowa przeciwnie – 

wyraźnie słaba. Dotyczy to w pierwszej kolejności województwa dolnośląskiego oraz 

zachodniej części zachodniopomorskiego (ze Szczecinem). Są to obszary dla których istnieje 

zagrożenie formułowaniem mylnych rekomendacji na poziomie europejskim (mogą zostać 

uznane, za wystarczająco dostępne). 

Inną miarą dostępności badanego obszaru w relacjach do reszty kraju może być 

dostępność czasowa do stolicy (odpowiedź na opisane wcześniej uwarunkowania popytowe 

ze strony relacji wewnętrznych, a także wyznacznik spójności funkcjonalnej kraju). 

Odchylenia od układu koncentrycznego izochron otaczających Warszawę obrazują 

zróżnicowania w wyposażeniu infrastrukturalnym. W transporcie drogowym (rycina 16) na 

kierunku zachodnim, głównym odchyleniem od układu koncentrycznego  jest relatywnie 

dobra dostępność czasowa z Poznania spowodowana zaawansowaniem budowy autostrady 

A2. Mniejsze pozytywne odchylenia występują na kierunku Torunia/Bydgoszczy oraz 

Częstochowy (fragmenty tras ruch przyśpieszonego na drogach S7 i S8). Jednocześnie 

                                                           

2
 Względem wszystkich badanych węzłów powiatowych w Polsce 



spektakularne odchylenie negatywne występuje na kierunku Wrocławia oraz w północnej 

Wielkopolsce.  

  

 

Rycina 16 

Dostępność drogowa do Warszawy (2010) 

 

 
Źródło: Komornicki i in. 2008 

 

O wiele większe deformacje układu koncentrycznego występują w transporcie kolejowym 

(rycina 17). Strefy lepszej dostępności do stolicy z obszaru Polski zachodniej są tam 

wyznaczane układem dwóch nowocześniejszych  linii kolejowych (częściowo położonych 

poza interesującym nas obszarem): Centralnej magistrali Kolejowej oraz szlaku Warszawa-

Poznań-Berlin.  W pierwszym przypadku zakres pozytywnego oddziaływania na terenie 

analizowanych województw ogranicza się praktycznie wyłącznie do wschodniej części 



regionu opolskiego. Większą role odgrywa linia berlińska, której oddziaływanie obejmuje 

całe województwo wielkopolskie oraz centralną część lubuskiego. Dwie duże strefy słabej 

dostępności do Warszawy mają w sensie przestrzennym układ podobny jak w transporcie 

drogowym. Zakres różnic w czasach przejazdu jest jednak w przypadku kolei większy, co 

sprawia, że obszary Dolnego Śląska oraz Zachodniego Pomorza stają się praktycznie 

niedostępne ze stolicy w transporcie kolejowym (za wyjątkiem samej relacji Warszawa-

Szczecin). 

 

Rycina 17 

Dostępność kolejowa (stan infrastruktury) do Warszawy (2010) 

 

 
Źródło: Komornicki i in. 2008 

 

Dostępność do sieci ośrodków wojewódzkich pozwala na identyfikację tzw. peryferii 

wewnętrznych – obszarów najbardziej oddalonych transportowo od centrów regionalnych, a 

tym samym nie tylko o instytucji administracyjnych, ale również od wielu usług pożytku 

publicznego (wyższego szczebla, jak np. specjalistyczna pomoc medyczna, szkolnictwo 

wyższe, placówki kultury). Dostępność drogową do sieci 18 polskich miast wojewódzkich 



pokazano na rycinie 18 (dostępność drogowa) i 19 (dostępność kolejowa). Na badanym 

obszarze Polski Zachodniej pozwala ona na identyfikację następujących wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych, których dostępność przestrzenna powinna zostać poprawiona na 

drodze rozwoju infrastruktury (w tym miejscu warto nadmienić, że z reguły jest to 

rozwiązanie tańsze od ewentualnego powoływania nowych jednostek administracyjnych): a) 

Sudety z Kotlina Kłodzką; b) środkowe pogranicze niemieckie, c) Pomorze Środkowe, d) styk 

województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, e) rejon Kalisza. 

 

Rycina 18. 

Dostępność drogowa do ośrodków wojewódzkich (2010) 

 

 
 

 

Źródło: Komornicki i in. 2008 



Rycina 19 

Dostępność kolejowa (stan infrastruktury) do ośrodków wojewódzkich (2010) 

 

 
Źródło: Komornicki i in. 2008 

 

Istotnych informacji dotyczących tworzenia się układów sieciowych pomiędzy 

największymi ośrodkami krajowymi dostarcza badanie czasów przejazdu między nimi, a na 

tej podstawie analiza tzw. dostępności dziennej. W tabeli 2 przedstawiono czasy przejazdu 

pomiędzy wszystkimi ośrodkami wojewódzkimi w kraju. Uznano, że czas przejazdu 

pozwalający na integrację rynków pracy wynosi 60 minut. Przyjęto także, że wielkością 

brzegową dla przejazdu samochodem osobowym, pozwalającą na wygodną podróż 

jednodniową, jest czas równy 3 godziny (180 minut) w jednym kierunku. Jednocześnie jako 

całkowicie wykluczający istnienie mobilności w trybie dziennym uznano czas przekraczający 

6 godzin w jednym kierunku. Rozkład czasów przejazdu pozostaje w Polsce zdeterminowany 

odległością geograficzną. Sytuacja taka jest charakterystyczna dla jednorodnego jakościowo 

stanu, w miarę równomiernie rozłożonej infrastruktury liniowej. Niestety w warunkach Polski 

jest to jednorodność jakościowego niedorozwoju. Jedynym wyjątkiem (w skali kraju), gdzie 



mimo większego dystansu czas przejazdu był zadowalający okazała się relacja Kraków-

Wrocław. Spośród interesujących nas dużych miast Polski Zachodniej szanse na ewentualną 

integrację rynków pracy odnotowano w relacjach Opola z Wrocławiem oraz Opola z 

Katowicami. Relacje pozwalające na swobodną mobilność dzienną wewnątrz Polski 

zachodniej występują pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, Zieloną Góra i Opolem, a 

ponadto między Poznaniem a Zieloną Górą oraz Zieloną Góra a Opolem, a także Szczecinem 

a Zieloną Górą. Po uruchomieniu odcinka trasy S3 (Szczecin-Gorzów Wielkopolski) w 

limicie 180 minut znalazła się także z pewnością relacja Poznań-Szczecin.  

 

Tabela 2 

Czas przejazdu samochodem osobowym pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi w min. 
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Opole 0 211 326 69 167 389 284 389 68 196 111 342 171 379 247 250 

Poznań 211 0 184 142 93 337 125 231 246 248 289 308 119 280 382 202 

Szczecin 326 184 0 285 174 511 212 272 361 422 404 482 293 372 540 376 

Wrocław 69 142 285 0 125 412 237 343 103 231 147 374 190 373 282 273 

Zielona Góra 167 93 174 125 0 420 207 313 201 329 245 391 201 362 380 284 

Źródło: opracowanie w oparciu o model prędkości ruchu IGiPZ PAN  

 

O ile w transporcie samochodowym indywidualnym możliwości infrastruktury można 

utożsamiać z możliwościami pokonywania przestrzeni, o tyle w przypadku kolei oprócz stanu 

sieci konieczna jest analiza rozkładów jazdy. W tabeli 3 zestawiono czasy przejazdów 

zgodnie z rozkładem jazdy PKP z października 2010 r. (w województwie lubuskim w badaniu 

analizowano podróże do i z Gorzowa Wielkopolskiego, a nie Zielonej Góry). Na badanym 

obszarze limit 3 godzin osiągany jest tylko w większości relacji za wyjątkiem połączeń 

Szczecina oraz Gorzowa Wielkopolskiego z Wrocławiem i Opolem oraz Poznania z Opolem. 

W relacjach zewnętrznych względnie niskie czasy przejazdu występują między Poznaniem a 

Łodzią, Bydgoszczą i Warszawą. Tym samym najlepiej skomunikowanym węzłem 

kolejowym makroregionu jest bez wątpienia Poznań. W oparciu o sieć kolejową potencjalnie 

możliwa jest integracja rynku pracy Opola z Wrocławiem, ale tym razem już nie z 

Katowicami. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że sieć kolejowa pomimo swego 

rozbudowanego układu przestrzennego oraz nie najgorszych parametrów oficjalnych nie jest 

w stanie efektywnie połączyć ośrodków wojewódzkich Polski Zachodniej, ani między sobą, 

ani z resztą kraju. Składają się na to ograniczenia infrastrukturalne (np. przebieg przez tereny 

zabudowane, niestrzeżone przejazdy, promienie skrętu) oraz niewydolność organizacyjna 

spółek kolejowych.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3 

Czas przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi (wg rozkładu jazdy) 
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Opole 0 209 360 52 325 442 345 553 96 271 201 412 232 479 343 249 

Poznań 218 0 133 136 113 331 121 317 315 397 317 320 178 259 598 156 

Szczecin 510 131 0 308 197 482 251 289 535 510 530 467 338 428 636 302 

Wrocław 48 138 301 0 290 496 288 487 146 285 254 475 244 418 432 299 

Gorzów 

Wlkp. 336 122 157 275 0 504 208 415 440 589 497 489 357 435 667 311 

Źródło: www.pkp.pl 

Miernikiem pozwalającym na ocenę infrastruktury transportowej jednocześnie pod 

względem układu, jak i jakości sieci jest średnia prędkość przejazdu między ośrodkami 

odnoszona do odległości geograficznej (w linii prostej). Na interesującym nas obszarze 

przeważają relacje o faktycznej prędkości pokonywania przestrzeni poniżej 60 km/h. W 

skrajnych przypadkach prędkość ta spada do poziomu około 45km/h, a nawet do około 30 

km/h (Szczecin-Gorzów Wielkopolski). Z drugiej strony w skali całego kraju zaledwie w 

sześciu relacjach prędkość efektywna liczona na podstawie rozkładów jazdy przekraczała 

wartość brzegową 80 km/h. Były to m.in. interesujące nas relacje Warszawy ze Poznaniem i 

Szczecinem, a ponadto relacja Poznań-Szczecin oraz Wrocław-Opole (105 km/h). W skali 

kraju średnia prędkość w relacji do wszystkich ośrodków wojewódzkich była jesienią 2010 r. 

najniższa w Gdańsku (52 km/h) i Wrocławiu (53 km/h). 

 

Tabela 4 

 Średnia szybkość przejazdu koleją między ośrodkami wojewódzkimi  (wg rozkładu 

jazdy) 
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Opole   59 64 97 55 61 48 45 57 42 48 48 43 49 52 67 

Poznań 57   86 63 64 78 55 47 54 47 64 77 64 65 44 108 

Szczecin 45 87   59 27 71 55 59 52 59 60 76 67 54 60 89 

Wrocław 105 62 60   45 58 49 46 72 54 58 49 46 54 52 61 

Gorzów Wlkp. 53 59 33 47   64 56 42 52 43 54 65 52 51 50 77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkp.pl  

W układzie metropolitalnym międzynarodowym, czasy niższe lub zbliżone do 

założonej wartości brzegowej 180 minut zanotowano w relacjach Szczecina z Berlinem (102 



minuty), Poznania z Berlinem oraz Wrocławia z Dreznem. Czasy nie przekraczające 6 godzin 

występują ponadto w podróżach kolejowych do Berlina z Wrocławia, do Drezna z Poznania i 

Szczecina, oraz do Pragi z Wrocławia. 

Czas przejazdu zgodny z obowiązującym rozkładem nie jest wystarczającą miarą dla 

określenia dostępności dziennej (jednodniowej powrotnej) w transporcie kolejowym. W tym 

wypadku obok samego czasu istotne są także godziny odjazdów pociągów. Problem ten 

analizowano w ramach projektu Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami 

(Powiązania funkcjonalne… 2011). Na badanym obszarze analizowano połączenia z 

Wrocławia, Poznania i Szczecina. W badaniach tych uznano, że dwie metropolie są dostępne 

w systemie dziennym, jeżeli można pomiędzy nimi podróżować bez noclegu i spędzić w 

miejscu przeznaczenia minimum pełne 8 godzin. Jednocześnie założono, że pociąg poranny 

nie może odjeżdżać wcześniej niż o 5.00, a wieczorny wracać do stacji początkowej nie 

później niż o północy. Liczba relacji zapewniających dwukierunkową dostępność dzienną 

okazała się niewielka. Łącznie w skali kraju zanotowano ich 10 (w tym jedna 

międzynarodowa). Dla badanego obszaru były to relacje Poznań-Warszawa, Poznań-

Wrocław, Wrocław-Katowice, Poznań-Łódź i Szczecin-Berlin. Dostępność jednostronna 

charakteryzowała dodatkowo relacje Wrocławia z Warszawą (możliwość powrotu tylko dla 

osób zaczynających podróż we Wrocławiu) i Wrocławia z Łodzią (j.w.; Powiązania 

funkcjonalne…2011).  

 

5.Aktualne tendencje i kierunki rozwoju sieci transportowej 

W wymiarze kontynentalnym formalnie o kierunkach rozwoju świadczy lista 

priorytetów transportowych UE. W rzeczywistości duże inwestycje realizowane są w ramach 

środków pochodzących z Funduszu Spójności i częściowo Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W Polsce dystrybuowane były one kolejno poprzez program ISPA (przed 

akcesją), Fundusz Spójności i Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT; okres 

programowania 2004-2006) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (okres 

2007-2013). Tym samym ostateczne decyzje odnośnie priorytetyzacji i etapowania inwestycji 

podejmowane są na szczeblu krajowym (np. poprzez zmiany w rankingu projektów 

kluczowych PO IiŚ). 

Polska Zachodnia przecięta jest dwoma równoleżnikowymi korytarzami 

transportowymi (II i III). Ponadto na jej terenie znajduje się odgałęzienie korytarza VI 

(łącznik z Bydgoszczy do Poznania). Polska zabiegała o włączenie do wykazu podstawowych  

korytarzy paneuropejskich szlaków południkowych od Szczecina do granicy z Czechami, ale 

starania te nigdy nie zakończyły się sukcesem. Poza trasami drogowymi i kolejowymi w 

obrębie korytarzy do sieci TEN-T (sieć uzupełniająca)  na badanym terenie należą trasy 

drogowe: a) Świnoujście - Szczecin – Zielona Góra – Granica czeska (Lubawka), b) 

Warszawa-Wrocław-Jakuszyce, oraz kolejowe: c) Świnoujście – Szczecin – Zielona Góra-

Wrocław i d) Szczecin-Poznań-Wrocław-Międzylesie. Ponadto w sieci znajdują się 

Odrzańska Droga Wodna (od ujścia Nysy Łużyckiej), porty morskie w Szczecinie i 

Świnoujściu oraz porty Lotnicze w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Żadne szlaki lądowe 

Polski Zachodniej nie znalazły się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Jednym z 

priorytetów, mogących mieć znaczenie dla makroregionu, są jedynie „bałtyckie autostrady 

morskie”. Brak transportowych priorytetów europejskich jest jednym z powodów 

intensyfikacji prac nad rozwojem tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego 

(CETC), łączącego (w pierwotnym zamyśle) zespół, portowy Szczecin-Świnoujście przez 

Zieloną Górę i Legnicę z Czechami, Słowacja oraz wybrzeżem Adriatyku. Jest on wspierany 



przez władze samorządowe Polski, Czech, Słowacji oraz szwedzkiej Skanii
3
. Korytarz jest 

postrzegany jako alternatywa dla, bardzo obciążonego, szlaku południkowego przez mosty 

duńskie, Niemcy i przełęcz Brenner. Z czasem inicjatywa Korytarza została rozszerzona i 

obecnie jest on rozumiany jako wiązka drogowych i kolejowych tras południkowych 

obejmująca także połączenia przez Poznań i Wrocław. Jest to zmiana bardzo korzystna z 

punktu widzenia celów rozwojowych Polski Zachodniej, gdyż włącza do inicjatywy 

największe metropolie regionu. Tym samym zaczyna spełniać funkcje integracyjne dla 

badanego obszaru oraz w jego relacjach zewnętrznych. Wcześniejsze zawężanie idei 

Korytarza do obecnie budowanej drogi S3 służyło głównie celom tranzytowym i jako takie 

mogło budzić zasadnicze wątpliwości. 

Ponadto, w obecnej chwili Polska zabiega w Komisji Europejskiej o poszerzenie sieci 

TEN-T na obszarze kraju. Wśród propozycji zmian dotyczących Polski zachodniej wymienić 

należy: drogę S5 (odcinek Poznań-Wrocław, dotychczas poza TEN-T). drogę S6 (Gdańsk-

Szczecin), drogę S10 (Bydgoszcz-Szczecin), drogę S11 (Kołobrzeg-Koszalin-Poznań-

Pyrzowice, linię kolejowa dużych prędkości „Y” (Warszawa-Wrocław/Poznań) oraz linię 

kolejową Poznań-Toruń. Postulowane jest także przedłużenie szlaku wodnego Odry do 

Brzegu Dolnego, wpisanie do sieci portu morskiego Police oraz dodanie autostrady morskiej 

Świnoujście-Ystad. Jako zdecydowanie błędne uznać należy w tym miejscu proponowanie 

przez Polskę wykreślenia z sieci TEN-T odcinka drogowego Wrocław-Lubawka 

(przedłużenie autostrady A8). 

Po roku 2004 nastąpiło przyśpieszenie rozwoju sieci transportowych w Polsce. 

Nastąpiło ono po ponad 20-letnium okresie zastoju inwestycyjnego związanego najpierw z 

kryzysem ekonomicznym lat 80-tych, a potem z transformacją społeczno-ustrojową. 

Czynnikiem decydującym o przyśpieszeniu było członkostwo w Unii Europejskiej, które 

pozwoliło na dostęp do funduszy strukturalnych oraz wymusiło prowadzenie bardziej spójnej 

i zintegrowanej polityki rozwojowej (w tym planowanie wieloletnie). Minimalna skala 

nowych inwestycji w latach transformacji przedakcesyjnej, a także znaczna dekapitalizacja 

sieci spowodowały, że w pierwszych latach członkostwa wybór inwestycji do realizacji 

zawsze wydawał się słuszny, a efekty pozostawały ograniczone. Potwierdziły to m.in. wyniki 

ewaluacji inwestycji transportowych współfinansowanych przez Unię Europejska w okresie 

programowania 2004-2006 (Ocena wpływu.., 2010) 

Aktualny rozwój sieci transportowych o znaczeniu ponadregionalnym odbywa się w 

Polsce w oparciu o następujące dokumenty podstawowe: 

 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z roku 2001. Koncepcja 

nie formułuje priorytetów inwestycyjnych. Określa jedynie role poszczególnych 

powiązań, zachowując tranzytowo-zwornikowy paradygmat postrzegania polskiej 

przestrzeni w Europie. Oznacza to nadanie najwyższej rangi rozłożonym 

szachownicowo szlakom tranzytowym, przy jednoczesnym abstrahowaniu od 

aktualnych i przewidywalnych uwarunkowań geopolitycznych. 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 

15 maja 2004. Zgodnie z jego treścią na terenie Polski zachodniej oprócz autostrad 

A2, A4 oraz A18 i A8 (obwodnica Wrocławia) zrealizowane zostaną drogi 

ekspresowe S3, S5, S6, S8, S10 i S11. Rozporządzenie nie wprowadza etapowania i 

nie określa hierarchii celów inwestycyjnych.   

 Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030, opracowany w roku 

2008. Dokument zakłada, że na interesującym nas obszarze, do roku 2030 powstanie 

                                                           

3
 Ranga współpracy w ramach CETC została podniesiona na szczebel rządowy w związku z podpisaną w dniu 28 

czerwca 2010 r.  przez Ministrów Transportu 6 krajów tworzących CETC (Polska, Czechy, Słowacja, Szwecja, 
Chorwacja, Węgry) Deklaracją Szczecioską. 



nowa linia dużych prędkości ”Y”, łącząca Warszawę i Łódź przez Kalisz z Poznaniem 

i Wrocławiem. Brak jest jednoznacznych zapisów odnośnie kontynuowania tej 

inwestycji w kierunku granic niemieckiej i czeskiej. Ponadto Master Plan przewiduje, 

że do prędkości technicznej 160-200 km/h zmodernizowane zostaną linie: Poznań-

Szczecin, Poznań-Wrocław, Poznań-Bydgoszcz (przez Inowrocław) oraz Wrocław-

Opole-Katowice. Prędkość 140-160 ma być osiągnięta na trasach Poznań-Kutno, 

Wrocław-Zgorzelec i Szczecin-Gdańsk (w tym dobudowanie nowego toru na 

większości trasy).  

W opracowaniu znajduje się nowa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która 

(w wersji eksperckiej z roku 2008, a także w projekcie dokumentu rządowego z wiosny 2011) 

rozszerza docelowa listę inwestycji w transporcie drogowym i kolejowym, a ponadto 

wprowadza zasadę etapowania i ustala hierarchię priorytetów inwestycyjnych. Jednym z 

podstawowych problemów przestrzennych jaki zdefiniowano w wersji eksperckiej dokumentu 

(Korcelli i in. 2010) jest niewystarczająca dostępność miast i regionów na poziomie 

europejskim, krajowym i lokalnym. Towarzyszy mu cel strategiczny przyszłej polityki 

przestrzennej jakim jest poprawa dostępności w różnych skalach przestrzennych przy 

jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. 

Podporządkowano mu m.in. następujące cele operacyjne: a) zmniejszenie zewnętrznych 

kosztów transportu w tym kosztów środowiskowych, b) poprawa dostępności wewnątrz 

obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu publicznego, c) stworzenie 

zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego. Na badanym obszarze ekspercki 

projekt KPZK zakłada rozpoczęcie budowy kolei dużych prędkości, których system docelowo 

byłby rozleglejszy niż linia „Y”. Zakłada się tam m.in. przedłużenie linii wielkich prędkości z 

Poznania do Berlina (przez Zieloną Górę) i z Wrocławia do Pragi (przez Wałbrzych). W 

odniesieniu do modernizacji szlaków istniejących dokument, w ogólnym zarysie, nawiązuje 

do Master Planu. Proponowana jest jednak dodatkowo modernizacja tras Bydgoszcz-Gdańsk 

oraz Wrocław-Międzylesie-Brno. W sferze inwestycji drogowych Koncepcja najwyższa rangę 

nadaje szlakom łączącym główne aglomeracje. Proponuje aby docelowy status autostrady 

posiadały dodatkowo (poza obecnie istniejącymi lub budowanymi) następujące szlaki 

drogowe (numeracja zgodna z Rozporządzeniem z 2004 r. oraz z numeracja dróg krajowych): 

Poznań-Gorzów Wielkopolski (nowy łącznik) – Szczecin (północna część S3), Bydgoszcz-

Poznań-Wrocław-Lubawka (nowym szlakiem przez Wałbrzych; S5), Wrocław-Piotrków 

Trybunalski (S8), wschodnia obwodnica Wrocławia. W dokumencie przewidziano także 

budowę nie wymienianych wcześniej dróg ekspresowych: Wrocław-Międzylesie-Brno, 

Bolków-Jelenia Góra, Opole-Częstochowa. Koncepcja dopuszcza uruchomienie portów 

lotniczych na Pomorzu środkowym oraz ewentualnie w Jeleniej Górze, a także potencjalnie 

terminalu promowego w Kołobrzegu (szczegóły patrz Korcelli i in. 2010). 

W podobnym, do zapisów nowej KPZK, kierunku zmierza stanowisko Polsko-

Niemieckiego Komitetu do Spraw Gospodarki Przestrzennej. Określające rozwój 

ponadregionalnej infrastruktury transportowej w obszarze partnerstwa Odry. Zakłada ono 

m.in. budowę odcinka autostrady A8 Wrocław-Lubawka oraz drogi ekspresowej S5 

Wrocław-Międzylesie.  

W rzeczywistości o konkretnych inwestycjach decydują jednak obecnie możliwości 

finansowe oraz instytucjonalne. Najważniejsze zadania priorytetowe znalazły się na, 

sukcesywnie modyfikowanej, liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (finansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju 

Regionalnego oraz z Funduszu Spójności w perspektywie programowania 2007-2013/15). 

Znalazły się tam autostrady A4 i A18, Autostradowa Obwodnica Wrocławia (budowę 

autostrady A2 przewidziano w systemie koncesyjnym) oraz drogi ekspresowe S3 (południowa 

część na liście rezerwowej), S5 i S8. Pomimo umieszczenia na listach część inwestycji nie 



była podejmowana (m.in. na skutek nie wystarczającego ich przygotowania w latach 

poprzednich – przykład problemy z uzyskanie decyzji środowiskowych na szlaku Poznań -

Bydgoszcz). Skala inwestycji drogowych została dodatkowo ograniczona na mocy nowego 

Programu budowy dróg krajowych do roku 2015 (Program budowy…, 2011), przyjętego 

przez Rząd na przełomie lat 2010/2011. Oznaczało to nawet wycofanie się z niektórych 

przygotowanych już przetargów. W efekcie jako realne w perspektywie roku 2015 uznać 

należy: a) dokończenie budowy autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka (system 

koncesyjny), b) dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin-Zielona 

Góra (fragmenty nadal w standardzie jednojezdniowym), c) dokończenie budowy drogi 

ekspresowej S8 na odcinku Wrocław granica województwa łódzkiego (niektóre odcinki 

znajdują się jednak nadal na etapie przetargu), d) powstanie kilku krótkich fragmentów drogi 

ekspresowej S5 (Poznań-Gniezno, Leszno-Rawicz) oraz e) realizację pojedynczych obwodnic 

w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S11. Tym samym spośród inwestycji pierwotnie 

planowanych do roku 2015 najprawdopodobniej nie zostanie ukończony południowy odcinek 

drogi S3. Nie powstanie też trasa S5 oraz druga nitka autostrady A18.  

 Realne możliwości rozwoju sieci kolejowej w najbliższych latach określa Wieloletni 

Program Inwestycji Kolejowych 2010-2013 (2011). Zakłada on prace modernizacyjne na 

trasie Katowice-Opole-Wrocław-Zgorzelec, a ponadto na niektórych odcinkach linii 

Wrocław-Poznań, Wrocław-Świnoujście (trasa dla ruchu towarowego) oraz na szlakach 

Wrocław-Jelenia Góra, Poznań-Jarocin i Nysa-Kędzierzyn-Koźle. Przy wsparciu 

Regionalnych Programów Operacyjnych nastąpi też modernizacja kilku linii regionalnych w 

województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. 

 W porozumieniu w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem 

operacyjnym Polski Zachodniej (zawartym w dniu 26 sierpnia 2010 przez władze 

samorządowe 5 analizowanych w niniejszym opracowaniu województw), problem 

dostępności przestrzennej i powiązań transportowych został potraktowany jako bezwzględnie 

priorytetowy. W preambule do dokumentu zaznaczono, że jego celem  jest zwiększenie 

dostępności makroregionu w celu powstrzymania peryferyzacji. Wskazano także na 

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) oraz na rolę Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

podkreślając jednocześnie znaczenie wewnętrznej integracji transportowej Polski Zachodniej. 

Zapis odnośnie żeglugi śródlądowej nie został sformułowany jednoznacznie. Nie jest jasne co 

należy rozumieć przez postulowane jej pełne włączenie w europejski  system żeglugowy 

Europy. Jako pierwszy z ośmiu priorytetów wymagających wsparcia ze strony Strategii i 

potencjalnego Programu Operacyjnego wymieniono szeroko rozumianą komunikację.  

 

6. Ocena roli poszczególnych inwestycji transportowych dla poprawy dostępności 

Oceny roli planowanych działań inwestycyjnych dokonano w oparciu analizę zmian 

omówionego wyżej wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT; 

dostępność potencjałowa). Za punkt wyjścia każdorazowo przyjęto stan rozbudowy 

infrastruktury z połowy roku 2010. Wykorzystano symulacje opracowane wcześniej na 

potrzeby Strategii Rozwoju Transportu (na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury). Symulacje 

zostały ponownie zinterpretowane, biorąc pod uwagę cele niniejszego opracowania. 

Skoncentrowano się na symulacjach dla dużych inwestycji drogowych, każdorazowo 

zakładając, że zostaną one ukończone na całej długości. Analiza nie uwzględniała dokonanej 

z dniem 1 stycznia 2011 zmiany w Kodeksie Drogowym, która podnosi dopuszczalne 

prędkości na autostradach (do 140 km/h) i drogach ekspresowych (do 120 km/h). Oznacza to, 

że rzeczywisty efekt wybranych inwestycji drogowych będzie o około 7% wyższy. Nie ma to 

jednak wpływu na ocenę, szczególnie nas interesującego, rozkładu regionalnego efektów. 

Symulacje dla transportu kolejowego ograniczono do oszacowania efektów budowy kolei 

wielkich prędkości (tzw. „Y”). szacowanie efektów inwestycji modernizacyjnych na liniach 



istniejących nie daje wiążących wyników gdyż (w przeciwieństwie do inwestycji drogowych) 

samo podniesienie parametrów infrastruktury nie gwarantuje faktycznego poruszania się po 

niej pociągów z maksymalna prędkością. Decydujący jest element organizacyjny (konstrukcja 

rozkładów jazdy). Wszystkie symulacje wykonano w sposób autonomiczny, to znaczy 

przyjęto, że powstaje tylko jeden aktualnie badany odcinek infrastruktury. W rzeczywistości 

efekt budowy zależy także od powstania (lub nie) innych tras tworzących system 

(wcześniejsza realizacja innej drogi może osłabić późniejszy efekt wykonania badanego 

odcinka). 

 W pierwszej kolejności oceniono efekty ukończenia inwestycji aktualnie 

realizowanych. Jako takie uznano trasy dla których do dnia 15 października 2010 r. 

rozstrzygnięty został przetarg realizacyjny w systemie tradycyjnym oraz autostrady budowane 

w systemie koncesyjnym. Można umownie przyjąć, że zakończenie tych budów nastąpi w 

roku 2012, a tym samym uzyskane wyniki będzie można interpretować jako rzeczywisty efekt 

realizacji programu „Drogi na Euro 2012”. 

Pozytywny wpływ obecnie realizowanych inwestycji drogowych (rycina 20) obejmie 

dużą część powierzchni badanego obszaru. Pewne obawy budzić może jednak niski poziom 

przewidywanej poprawy dostępności w niektórych regionach o jej obecnie niskim poziomie. 

Największymi beneficjentami aktualnie prowadzonych inwestycji są centralne regiony kraju, 

położone poza badanym obszarem (szczególnie region łódzki), ale także pomorski. W Polsce 

zachodniej zauważalna poprawa dostępności wystąpi przede wszystkim w rejonie Szczecina 

(północne odcinki S3). Wśród obszarów, które nie korzystają na prowadzonych aktualnie 

przedsięwzięciach drogowych wymienić trzeba województwo dolnośląskie z Wrocławiem. 

Efektów inwestycji nie odczują także mieszkańcy wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego (z Koszalinem). 

  

Rycina 20 

Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie inwestycji drogowych obecnie 

realizowanych (rozstrzygnięte przetargi na 15.X.2010) 



 

 
Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010 

Oddzielnie oceniono także efekty (w zakresie poprawy dostępności przestrzennej) 

zrealizowania budowy wszystkich dróg ekspresowych i autostrad zapisanych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 

maja 2004. Interpretacja uzyskanego obrazu (rycina 21) jest niejednoznaczna w interpretacji. 

Największymi beneficjentami ukończenia budowy sieci stają się Polska Wschodnia. Na 

opisywanym obecnie obszarze najmniejsze efekty notowane są nadal w jej części 

południowo-zachodniej, co jednak jest po trosze uwarunkowane obecnym (wyjściowym) 

zaawansowaniem budowy autostrady A4. Wyraźnymi beneficjentami inwestycji zapisanych 

w Rozporządzeniu są obszary położone wzdłuż dróg ekspresowych S6 (Pomorze środkowe) i 

S11 (północna i południowa Wielkopolska oraz północna Opolszczyzna). Realna poprawa 

dostępności regionu szczecińskiego to skumulowany efekt ewentualnego powstania dróg S6 i 

S10. 

 

Rycina 21 

Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie inwestycji drogowych planowanych 

przez GDDKiA  (wariant docelowy wg Rozporządzenia z roku 2005 z późniejszymi 

modyfikacjami) 



 

 
Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010 

 

Na rycinie 22 przedstawiono wyniki symulacji dla 8 tras drogowych przecinających 

badany obszar (autostrady A2, A4, drogi ekspresowe S3, S5, S6, S8 i S11). Jako najbardziej 

rozległe przestrzennie uznać należy efekty dostępnościowe ukończenia realizacji autostrady 

A2 oraz dróg ekspresowych S5, i S8. Doprowadzenie do końca budowy wschodniego odcinka 

A4 w niewielki sposób wpływa na poprawę dostępności Polski Zachodniej. Warta 

podkreślenia jest duża rola dla Pomorza Środkowego ewentualnej realizacji drogi 

ekspresowej S11. Jej efekty okazują się przy tym większe aniżeli efekty ewentualnej budowy 

drogi S6 (Trójmiasto-Szczecin). Potwierdza to tezę, że dla obszarów peryferyjnych 

najważniejsze jest możliwie proste skomunikowanie z centrum gospodarczym kraju, a nie 

powiązania rokadowe.  

 Na ukończeniu realizacji autostrady A2 obok powiatów wielkopolskich i lubuskich, 

wyraźnie korzystają także: region Szczecina oraz wschodnia część województwa 

dolnośląskiego. W drugim przypadku jest to konsekwencja słabego połączenia drogowego 

Wrocławia z Warszawą, co powoduje, że najkrótsze trasy przejazdu do stolicy przesuną się 

(po ukończeniu A2)  w stronę korytarza centralnego. Jak już wspomniano korzyści z budowy 

wschodniej części A4 będą na badanym obszarze ograniczone. Relatywnie najbardziej 

skorzystają na nich powiaty województwa opolskiego. Charakterystyczny jest rozkład 

korzyści w zakresie poprawy dostępności po ukończeniu drogi ekspresowej S3. 



Zdecydowanie bardziej rozległe przestrzennie są one w północnym sąsiedztwie trasy 

(zwłaszcza zachodniopomorskie). Ku południowi beneficjentami pozostają powiaty 

bezpośrednio położone przy szlaku. Podobna sytuacja występuje w przypadku srogi S6, na 

której skorzystają przede wszystkim powiaty pasa nadmorskiego (w tym zwłaszcza Pomorza 

Środkowego). W przeciwieństwie do dróg S3 i S6 bardzo rozległy terytorialnie pozostaje 

obszar poprawy dostępności związane z realizacja drogi S5. Obejmuje on znaczą część 

województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i co interesujące, także lubuskiego. Można 

przyjąć, że S5 pozostaje bardziej skomunikowana z systemami drogowymi innych 

województw i dlatego, przy jednoczesnym łączeniu głównych metropolii badanego regionu 

jej oddziaływanie jest bardziej rozległe geograficznie. Równie rozległy jest także obszar 

będący beneficjentem budowy drogi S8. Praktycznie wszystkie powiaty województwa 

dolnośląskiego odnotowują w tym wypadku około 5% poprawę dostępności. Korzysta także 

wschodnia Opolszczyzna i południowa Wielkopolska, a nawet obszary na północ od Poznania 

i Pomorze Środkowe. Zaawansowanie budowy autostrady A2 powoduje, że korzyści z 

ewentualnego powstania drogi S10 koncentrują się tylko na północy Wielkopolski oraz w 

całym województwie zachodniopomorskim. Odmienna sytuacja występuje w przypadku trasy 

S11, która z uwagi na swój południkowy przebieg poprawia dostępność Pomorza 

środkowego, całej Wielkopolski. W południowej części przebiegu (Opolszczyzna) zakres jej 

oddziaływania maleje ograniczając się do pasy powiatów przyległych, co jest wynikiem 

sąsiedztwa już istniejącej autostrady A4. 

W tabeli 5 zestawiono efekty poszczególnych inwestycji drogowych (w skali kraju 

oraz województw) wyrażone w procentowej zmianie wskaźnika MDT. Spośród tras 

przecinających Polskę Zachodnią, dla całego kraju największa poprawę dostępności jest w 

stanie wygenerować droga ekspresowa S5, a w drugiej kolejności dokończenie autostrady A2. 

Zaskakująco wysoka jest również pozycja drogi ekspresowej S11 (porównywalna z efektem 

dokończenia autostrady A4). Wyraźnie mniejsze są oczekiwane efekty budowy tras 

rokadowych (w tym S3 i S6), a także drogi S10. Relatywnie niższe efekty w skali kraju, nie 

oznaczają jednak, że niektóre drogi są kluczowe dla poprawy wskaźników dostępności 

poziomu regionalnego. Wzrost wskaźnika przekraczający 3-4% wystąpi np. w województwie 

wielkopolskim, w przypadku realizacji S11 i S5 oraz w zachodniopomorskim i lubuskim po 

ukończeniu S3, a także w dolnośląskim po ukończeniu S8. 



Rycina 22 

Symulacje poprawy dostępności (WMDT) w efekcie pełnej realizacji wybranych 

odcinków drogowych 

 



 

 



 

 
Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010 



Tabela 5 

Zmiany dostępności potencjałowej w Polsce i poszczególnych województwach w 

rezultacie budowy nieistniejących odcinków autostrad i dróg ekspresowych 
 

  

 

Obszar zmian 

Skrót nazwy autostrady lub drogi ekspresowej 

A1 A2  A4 S3 S5 S6 S7 S8 S10 S11 Y 

 

zmiana 

wskaźnika 

krajowego 

Polska 3,21 1,50 1,20 0,57 1,20 0,15 1,62 1,53 0,42 1,17 2,49 

Dolnośląskie 0,79 0,94 0,61 2,37 1,92 0,03 0,21 3,17 0,00 0,40 3,93 

Lubuskie 0,33 3,41 0,36 3,12 1,71 0,10 0,07 0,46 0,16 0,62 4,27 

Opolskie 2,65 0,20 0,86 0,51 1,01 0,00 0,28 1,64 0,00 2,37 1,92 

Wielkopolskie 1,42 2,11 0,19 0,49 3,34 0,03 0,05 1,53 0,46 4,54 3,56 

Zachodniopomorskie 1,24 0,68 0,13 3,64 0,94 2,14 0,17 0,21 2,44 3,72 2,10 

szacunek brakującej długości 

trasy (w km) 
448 408 240 395 324 255 580 505 420 593 630 

 

zmiana 

wskaźnika 

krajowego w 

przeliczeniu 

na 100 km 

trasy 

Polska 0,72 0,37 0,50 0,14 0,37 0,06 0,28 0,30 0,10 0,20 0,40 

Dolnośląskie 0,18 0,23 0,25 0,60 0,59 0,01 0,04 0,63 0,00 0,07 0,62 

Lubuskie 0,07 0,84 0,15 0,79 0,53 0,04 0,01 0,09 0,04 0,10 0,68 

Opolskie 0,59 0,05 0,36 0,13 0,31 0,00 0,05 0,32 0,00 0,40 0,30 

Wielkopolskie 0,32 0,52 0,08 0,12 1,03 0,01 0,01 0,30 0,11 0,77 0,56 

Zachodniopomorskie 0,28 0,17 0,05 0,92 0,29 0,84 0,03 0,04 0,58 0,63 0,33 

Źródło: opracowanie M.Stępniak w ramach prac dla Strategii Rozwoju Transportu do roku 

2020 (po modyfikacji) 
 

 Aby w sposób w pełni prawidłowy porównać potencjalny ogólny efekt badanych 

inwestycji, należy wartość wskaźnika odnieść do długości trasy. Na jego podstawie możliwe 

jest hierarchiczne uporządkowanie efektywności poszczególnych inwestycji. Spośród tras 

przecinających województwa Polski Zachodniej w odniesieniu do całego kraju najbardziej 

efektywne są inwestycje związane z dokończeniem autostrad A2 i A4 oraz budowa dróg 

ekspresowych S5 i S8 i, co charakterystyczne także S11. Wśród uzyskanych wyników, warto 

zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje położone w Polsce Centralnej (lub w sąsiedztwie 

największych ośrodków metropolitalnych Polski Zachodniej – Poznania i Wrocławia) okazują 

się efektywne także dla położonych dalej obszarów peryferyjnych. Przykładem może być 

rozległy wpływ budowy drogi S5 (aż po granicę niemiecką). Przeczy to populistycznej tezie, 

że koncentracja inwestycji infrastrukturalnych na szlakach pomiędzy największymi 

metropoliami jest działaniem wbrew interesom innych regionów (zwłaszcza uboższych). 

Dlatego tez ostateczna ocena roli drogi rokadowej S3 powinna być dokonywana na zasadzie 

porównania jej potencjalnego wpływu na dostępność województwo lubuskiego względem 

efektów wywołanych przez inwestycje alternatywne. Efekt wzrostu wskaźnika MDT dla 

lubuskiego wynosi wprawdzie 3,12% w przypadku realizacji S3, ale także aż 1,71% w 

przypadku budowy, przebiegającej całkiem poza regionem S5. Tym samym gdyby obie 

inwestycje uznać za alternatywne efekt netto drogi rokadowej byłby znacząco mniejszy.  

 



Rycina 23 

Symulacja poprawy dostępności (WMDT) w efekcie budowy linii kolejowej wielkich 

prędkości „Y” 

 

 
Źródło: Komornicki, Rosik, Stępniak 2010 

 

Oddzielną symulację przeprowadzono dla budowy kolei wielkich prędkości „Y” 

(rycina 23). Z uwagi na ograniczona liczbę przewidywanych stacji obsługiwanych przez te 

linię, rozkład korzyści w zakresie poprawy dostępności ma charakter wyspowy. Głównymi 

beneficjentami są Kalisz, Wrocław i Poznań. Generalnie na inwestycji w sposób bardzo 

realny korzysta jednak cała Polska Zachodnia (wszystkie badane województwa za wyjątkiem 

wschodniej części opolskiego). Skala korzyści (w sensie przestrzennym) jest zauważalnie 

większa w dolnośląskim niż w wielkopolskim. Wynika ze sprawności aktualnie 

funkcjonujących linii tradycyjnych (wyższej zwłaszcza na kierunku Poznań-Warszawa). Przy 

ocenie efektów budowy linii „Y” trzeba też pamiętać, że jest ona mierzona zmiana wskaźnika 

międzygałęziowego (WMDT), co oznacza iż rola komponentu kolejowego jest w nim 

stosunkowo niewielka (z uwagi na obecny rozkład pracy przewozowej, dominuje komponent 

drogowy). Uruchomienie kolie wielkich prędkości najprawdopodobniej spowodowałoby 

przesunięcia modalne, tym samym wzmacniając finalny efekt poprawy dostępności 

przestrzennej.  

 

 



7. Zmiany w natężeniu ruchu drogowego 

Dla oceny czysto popytowych uwarunkowań rozwoju infrastruktury najczęściej używa 

się wyników badania ruchu drogowego. Są one realizowane raz na 5 lat wg przyjętej w całej 

Europie jednolitej metodologii. W chwili przygotowywania niniejszego opracowania 

rozpoczęto udostępnianie wyników badań z roku 2010. Z tego powodu wyniki te 

uwzględniono w tylko częściowo. Na rycinie 24 przedstawiono pełny rozkład przestrzenny 

ruchu drogowego w roku 2005. 

 

Rycina 24 

Ruch drogowy w roku 2005 

 
Źródło: Opracowano w IGiPZ PAN, na podstawie danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2005, 

Transprojekt Warszawa 

 

 W roku 2005 najbardziej obciążonymi ruchem samochodowym trasami Polski 

Zachodniej były trasy wylotowe z Wrocławia i Poznania. Wysokie wartości (przekraczające 



lub bliskie ruchowi, który uważa się za wystarczający dla budowy autostrady) notowano 

ponadto na całej długości korytarzy transportowych A2 i A4, na odcinkach między 

Wrocławiem a Łodzią i Piotrkowem, między Gorzowem Wielkopolskim i Szczecinem, 

między Szczecinem a Koszalinem. Bardzo obciążone były także krótkie odcinki lokalne jak 

np. Kalisz-Ostrów Wielkopolski, Legnica-Polkowice, Świdnica-Wałbrzych, Kłodzko-

Kudowa Zdrój, Opole-Nysa oraz Żary-Żagań. Są to elementy sieci, gdzie celowe jest 

znaczące podniesienie standardu fragmentów niektórych dróg krajowych, a nawet 

wojewódzkich (do poziomu tras ekspresowych).  

Inaczej przedstawiał się rozkład ruchu pojazdów ciężarowych. Był on w dużej mierze 

zdeterminowany opisanymi wcześniej przewozami tranzytowymi. Ruch przekraczający 5 tys. 

ciężkich pojazdów na dobę występował na całej długości autostrady A2 (drogi krajowej nr 2) 

oraz na fragmentach autostrady A4. Wielkości powyżej 2 tys. pojazdów notowano na całej 

długości drogi nr 8 oraz na większości odcinków północnego fragmentu drogi nr 3, a także 

dróg nr 5 i 11. W obu wypadkach występowały jednak przerwy z mniejszym natężeniem 

ruchu, co dowodzi, że szlaki południkowe nie obsługiwały (w przeciwieństwie do 

równoleżnikowych i skośnych) dużego ruchu tranzytowego. Wolne od silnego ruchu 

towarowego pozostawały, planowane docelowo jako ekspresowe, drogi nr 6, 10 oraz 

północny odcinek drogi nr 11. 

 Wstępne dane z generalnego pomiaru ruchu w roku 2010 pozwalają na ocenę skali 

jego wzrostu w poszczególnych województwach (tabela 6). Wzrosty przekraczające 

zauważalnie średnia krajową zanotowano na drogach krajowych dolnośląskiego i opolskiego. 

Jest to prawdopodobnie efekt przejmowania ruchu przez ukończoną autostradę A4 (w tym 

przejmowanie ruchu tranzytowego z Ukrainy), a po części także relatywnie szybszego 

rozwoju gospodarczego aglomeracji wrocławskiej oraz dolnośląskich Specjalnych Stref 

Ekonomicznych. Wzrosty bliskie średniej krajowej zanotowano w wielkopolskim, wyraźnie 

słabsza był natomiast dynamika w przypadku lubuskiego i zachodniopomorskiego. 

 

Tabela 6 

Ruch na drogach krajowych w roku 2010 

Województwo Ruch drogowy 2010 

(pojazdy na dobę) 

Wzrost ruchu 2005-2010 

Dolnośląskie 10913 1,29 

Lubuskie 8283 1,15 

Opolskie 8684 1,30 

Wielkopolskie 10918 1,18 

Zachodniopomorskie 6892 1,15 

POLSKA RAZEM 9888 1,22 

Źródło: Synteza Wyników GPR 2010 

 

Wstępne wyniki prezentują także wzrosty notowane na wybranych drogach krajowych 

(tych posiadających status międzynarodowy; tabela 7). W skali kraju wzrost ruchu na takich 

trasach był w okresie 2005-2010 analogiczny do wzrostu na całej sieci. Różnice między 

szlakami były jednak znaczące. Zdecydowanie najbardziej obciążoną pozostała trasa E-40 

(autostrada A4). Na niej także (oraz na łączniku berlińskim – przyszłej A18 / E36) notowano 

największe przyrosty ruchu, co potwierdza wcześniejszą tezę przechwytywaniu oraz 

generowaniu ruchu przez nowopowstałe inwestycje (pod warunkiem ich pełnej, a nie 

fragmentarycznej, realizacji). Wzrosty na kierunku A2 (E30) były tylko nieznacznie wyższe 

od średniej. Zaskakujący przyrost miał miejsce na drodze nr 6 (E28) ze Szczecina do 

Gdańska. Dynamiką poniżej średniej charakteryzowały się trasy południkowe (nr 3 / E65 i nr 

5 / E261), a także skośna droga nr 8 (E67). W ostatnim przypadku może być to po części 



spowodowane przejęciem części ruchu skośnego przez autostradę A4 (w połączeniu z droga 

Warszawa-Katowice).  

 Reasumując należy uznać, że zmiany w natężeniu ruchu drogowego potwierdzają tezę, 

iż ruch ten będzie się przenosił pomiędzy poszczególnymi trasami w miarę postępu w 

procesie inwestycyjnym. Ponieważ powstanie docelowego układu sieci autostrad i dróg 

ekspresowych rozłożone będzie na co najmniej najbliższych 20 lat, konieczne jest 

uwzględnianie takich przesunięć jako istotnej przesłanki przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych. Przesunięcia maja także bardzo silny wpływ na obciążenie sieci drogowej II 

rzędu (drogi wojewódzkie), które okazują się często nieprzygotowane do roli tras 

dojazdowych dla ruchu ciężkiego.  

 Wstępne wyniki pomiaru ruchu potwierdziły też obawy, że rozwój przewozów 

towarowych (w tym tranzytowych) na kierunkach południkowych nie charakteryzuje się 

zakładaną niekiedy dynamiką. Wzrost ruchu na szlaku nadmorskim można uznać, za silną 

przesłankę dla podniesienia priorytetu dla budowy drogi ekspresowej S6. Spektakularne 

wzrosty natężenia na drodze nr 18 stawiają pod dużym znakiem zapytania słuszność decyzji o 

wstrzymaniu realizacji drugiej jezdni na przyszłej autostradzie A18.  

 

Tabela 7 

Ruch na wybranych drogach międzynarodowych 

Droga Ruch drogowy 2010 

(pojazdy na dobę) 

Wzrost ruchu 2005-2010 

E-28 15298 1,45 

E-30 16301 1,26 

E-36 12597 2,44 

E-40 25158 1,35 

E-65 12078 1,19 

E-67 16164 1,16 

E-261 12525 1,10 

Drogi międzynarodowe 

ogółem 

16667 1,21 

Źródło: Synteza Wyników GPR 2010 

 

 Pełna ocena zmian w natężeniu ruchu będzie możliwa po opublikowaniu całości 

wyników Generalnego Pomiaru.  

 

8. Wnioski i Rekomendacje 

 Rozwój sieci transportowych Polski, w tym Polski Zachodniej, zdeterminowany jest 

ogólnymi założeniami (modelami) rozwoju kraju oraz ich uwarunkowaniami geopolitycznymi 

i ekonomicznymi. Układ tych modeli (Komornicki 2010) przedstawiono w tabeli 8. Modeli 

nie powinno się oczywiście traktować jako alternatywnych. Mają one jedynie role 

porządkująca.  

 Model tranzytowy nawiązuje do długo obowiązującego w Polsce (zwłaszcza w okresie 

gospodarki centralnie planowanej) paradygmatu kluczowej roli tranzytu oraz przewozów 

masowych. Korzyści z tranzytu były zdecydowanie przeceniane przez cały okres 

transformacji. Dostosowywanie planowanej nowoczesnej sieci drogowej do potrzeb tranzytu 

stało się jedną z przyczyn opóźnień w realizacji inwestycji. Sprzyjało także nasilaniu 

konfliktów związanych z przebiegiem nowych tras (Komornicki 2007). Brak korekt w 

planach inwestycyjnych był często tłumaczony celami integracji ze strukturami europejskimi, 

co nie było w pełni uzasadnione, gdyż (jak wykazano w rozdziale 2 niniejszego opracowania) 

tylko niektóre szlaki międzynarodowe służą relacjom polskich obywateli i polskich 



podmiotów gospodarczych ze światem zewnętrznym. Nowa Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju odwołuje się do koncepcji metropolii sieciowej i priorytetu dla 

powiązań wewnętrznych (model policentryczny). Model dyfuzyjny jest komplementarny 

względem policentrycznego, na pierwszy plan wysuwając potrzebę dyfuzji procesów 

rozwojowych na tereny peryferyjne. Model ekologiczny oznacza częściową zmianę 

paradygmatu rozwoju sieci transportowych. Celem przestaje być wówczas rozwój 

gospodarczy (kraju i/lub regionów). Staje się nim ograniczenie kosztów zewnętrznych (w tym 

emisji CO2). 

 

Tabela 8 

Modele rozwoju infrastruktury transportowej 

Model  Gospodarka Model rozwoju 

infrastruktury 

Priorytety 

inwestycyjne 

Priorytety inwestycyjne 

Polski Zachodniej 
Podporządko-

wany  

centralnie 

planowana, 

kolonialna 

Tranzytowy oraz 

służący produkcji 

masowej i celom 

militarnym 

Szlaki 

tranzytowe, 

powiązania 

okręgów 

przemysłowych i 

portów morskich 

Szlaki tranzytowe w układzie 

równoleżnikowym i 

południkowym (A2, A4, S3, 

nawiązujące do nich linie 

kolejowe); Odrzańska Droga 

Wodna 

Integracyjny Wolnorynkowa 

silnie 

umiędzynarodow

iona 

Ukierunkowany na 

dowiązanie do sieci 

zachodnio-

europejskich 

Powiązania 

drogowe i 

kolejowe z 

Niemcami i 

Czechami, 

żegluga bałtycka 

Powiązania drogowe i 

kolejowe z Niemcami i 

Czechami, żegluga bałtycka; 

budowa linii kolei wielkich 

prędkości „Y” i jej 

przedłużenie do Niemiec i 

Czech. 

Policentryczny Wolnorynkowa, 

zrównoważona 

przestrzennie 

Nastawiony na 

powiązanie 

najważniejszych 

ośrodków 

wewnętrznych  (ze 

sobą oraz z 

zapleczem) 

Powiązania 

drogowe i 

kolejowe między 

najważniejszymi 

ośrodkami 

krajowymi, 

regionalne porty 

Lotnicze 

Powiązania drogowe i 

kolejowe pomiędzy 

największymi miastami 

regionu (Wrocławiem a 

Poznaniem oraz Poznaniem a 

Szczecinem) i w relacji do 

innych metropolii krajowych 

(Wrocław-Łódź-Warszawa, 

Poznań-Bydgoszcz/Gdańsk, 

Szczecin-Gdańsk); budowa 

kolei wielkich prędkości „Y” 

Dyfuzyjny Wolnorynkowa z 

wsparciem dla 

regionów 

zapóźnionych 

Nastawiony na cele 

polityki 

regionalnej, w tym 

zwłaszcza wsparcie 

Polski Wschodniej 

Powiązania 

drogowe i 

kolejowe z 

ośrodkami 

peryferyjnymi, 

nowe porty 

lotnicze w Polsce 

Wschodniej 

Powiązania drogowe i 

kolejowe na kierunkach 

Zielona Góra-Poznań, Zielona 

Góra – Wrocław, Koszalin-

Szczecin, Koszalin-Poznań; 

poprawa dostępności peryferii 

wewnętrznych (Sudety z 

Kotliną Kłodzką), Pomorze 

Środkowe, pas pogranicza 

niemieckiego; Uznam) 

Ekologiczny Wolnorynkowa z 

silnym 

interwencjonizm

em w zakresie 

ochrony 

środowiska 

Dążący do zmian w 

strukturze 

modalnej 

transportu 

Powiązania 

kolejowe, 

transport 

publiczny w 

aglomeracjach 

Modernizacja głównych i 

regionalnych linii kolejowych; 

rozwój Odrzańskiej Drogi 

Wodnej 

Źródło: Komornicki 2010 (z modyfikacjami) 

 

 Skalę korzyści w zakresie poprawy dostępności oraz efektywność (w odniesieniu do 

długości trasy) wybranych inwestycji oceniono w rozdziale 6. Płynące z tej analizy wnioski 



pozwalają na wskazanie inwestycji najważniejszych i najbardziej efektywnych z punktu 

widzenia poszczególnych województw. Przedstawiono je w tabeli 9. 

 

Tabela 9 

Efektywność inwestycji z punktu widzenia regionów i Polski 

Województwo Najważniejsza inwestycja Najbardziej efektywna 

inwestycja 

Dolnośląskie Kolej „Y”, S8, S3, S5 Kolej „Y”, S8, S3, S5 

Lubuskie Kolej „Y”, A2, S3, S5 A2, S3, kolej „Y”, S5 

Opolskie S11, kolej „Y”, S8 S11, A4 

Wielkopolskie S11, kolej ”Y”, S5, A2 S5, S11, kolej „Y”, A2 

Zachodniopomorskie S11, S3, S10, S6, kolej „Y” S3, S6, S11, S10 

POLSKA Kolej „Y”, S8, A2 A4, kolej „Y”, A2, S5 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Analizy dostępności pozwoliły też na ocenę wybranych inwestycji z punktu widzenia 

najważniejszych beneficjentów. W tym układzie sformułowane zostały konkretne 

rekomendacje do wykorzystania w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zostały one 

zestawione w tabeli 10 

 

Tabela 10 

Ocena wybranych inwestycji z punktu widzenia rezultatów analiz dostępności 

przestrzennej 

Inwestycja Najważniejsi beneficjenci 

inwestycji na terenie Polski 

zachodniej 

Ocena  i rekomendacje 

Autostrada A2 

(dokończenie) 

pogranicze niemieckie Inwestycja priorytetowa (zachodni 

odcinek na ukończeniu).  

Autostrada A4 

(dokończenie) 

i A18 

Wschodnia Opolszczyzna A4 - inwestycja priorytetowa w skali 

kraju; odcinek zachodni istnieje;  A18 

niesłusznie wstrzymana modernizacja 

do standardu autostrady. Priorytet dla 

województw dolnośląskiego i 

lubuskiego 

Droga 

ekspresowa S3 

Szczecin i prawie całe 

województwo 

zachodniopomorskie, a w 

drugiej kolejności lubuskie, 

wzdłuż południowego odcinka 

pojedyncze powiaty 

Najbardziej widoczny efekt 

przestrzenny na północnym odcinku 

trasy. Potwierdzenie priorytetu dla 

odcinka Szczecin-Gorzów-A2; 

wątpliwy priorytet odcinka 

południowego (zwłaszcza poniżej 

Legnicy) 

Droga 

ekspresowa S5 

Wielkopolska z Poznaniem, w 

drugiej kolejności 

województwo dolnośląskie; w 

przypadku pełnej realizacji 

bardzo rozległa przestrzennie 

strefa znacznego wpływu na 

poziom dostępności (w tym 

Priorytet realizacyjny wyższy od 

obecnie zakładanego, pod warunkiem 

budowy całej trasy od Grudziądza po 

Wrocław 



województwo lubuskie i 

Sudety) 

Droga 

ekspresowa S6 

Środkowe Pomorze, Koszalin, 

efekt ograniczony 

przestrzennie 

Priorytet inwestycyjny drugiego rzędu 

o szybko rosnącym znaczeniu 

(wzrosty ruchu) 

Droga 

ekspresowa S8 

Województwo dolnośląskie z 

Wrocławiem  

Priorytet dla inwestycji w pełni 

uzasadniony. Ważne przedłużenie w 

kierunku czeskim do Pragi (przez 

Lubawkę) i Brna (przez Kłodzko) 

Droga 

ekspresowa 

S10 

Województwo 

zachodniopomorskie, północna 

Wielkopolska 

Priorytet inwestycyjny drugiego rzędu 

Droga 

ekspresowa 

S11 

Pomorze środkowe, Poznań Priorytet wyższy od obecnie 

zakładanego,  zwłaszcza na odcinku 

północnym 

Kolej wielkich 

prędkości „Y” 

Cała Polska zachodnia, w 

szczególności woje. 

Dolnośląskie, ośrodki: Kalisz, 

Wrocław, Poznań. 

Bardzo wysoki priorytet inwestycyjny. 

Bardzo duża efektywność inwestycji 

w zakresie poprawy wskaźników 

dostępności we wszystkich badanych 

województwach. W wypadku 

etapowania priorytet dla trasy do 

Wrocławia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komornicki, Rosik, Stępniak 2010 

 

Niezależnie od wymienionych rekomendacji dla poszczególnych szlaków celowe wydaje się 

sformułowanie kilku wniosków natury ogólniejszej. Są one następujące: 

 Układ infrastruktury w Polsce Zachodniej powinien służyć kilku podstawowym 

celom: a) obsłudze powiązań pomiędzy polskimi metropoliami; b) wspieraniu 

procesów dyfuzyjnych z tych metropolii, w tym zwłaszcza na obszar peryferii 

wewnętrznych; c) obsłudze powiązań z Unia Europejską (Niemcy, Czechy, 

Skandynawia). Mniejsze znaczenie powinny mieć istniejące, a tym bardziej tylko 

planowane relacje tranzytowe. Co więcej ich ewentualna intensyfikacja powinna 

odbywać się w oparciu o transport kolejowy oraz z wykorzystaniem Odrzańskiej 

Drogi Wodnej. 

 Planowanie rozwoju infrastruktury musi zawierać element etapowania. Musi także 

uwzględniać przejściowe rozkłady ruchu, jakie uformują się na przejściowych etapach 

rozwoju sieci. Etapy powinny być zapisane w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, 

tak aby ewentualne przyspieszenia lub spowolnienia harmonogramów inwestycyjnych 

były maksymalnie niezależne od decyzji uznaniowych i politycznych. 

 Środki Unii Europejskiej stanowią unikalną (w sensie historycznym) szansę 

przyspieszenia rozwoju sieci transportowych w Polsce. Skala dofinansowania będzie 

się jednak najprawdopodobniej zmniejszać (być może już po roku 2014, a z cała 

pewnością po roku 2020), także z uwagi na niwelowanie różnic w rozwoju 

gospodarczym. Powinno to bezwzględnie skutkować polityką zwiększania 

koncentracji środków unijnych na inwestycjach największych i najważniejszych 

(kosztem rozwiązań lokalnych i regionalnych, które powinny być finansowane na 

poziomie krajowym lub samorządowym). Przykładem mogą być koleje wielkich 

prędkości lub brakujące odcinki autostrad (Komornicki, Rosik 2010). 

 W warunkach polskich nie jest celowe nadawanie jednoznacznego priorytetu 

konkretnej gałęzi lub gałęziom transportu. Gałęzie te muszą być względem siebie 



komplementarne. W Polsce Zachodniej transport kolejowy powinien być nastawiony 

na obsługę ruchu towarowego (w tym tranzytu) oraz pasażerskiego 

międzyaglomeracyjnego (koleje szybkie oraz tradycyjne zmodernizowane) i 

wewnątrzaglomeracyjnego (w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie). Polska powinna 

zachować ostrożność w popieraniu unijnego postulatu silnego wsparcia dla żeglugi 

śródlądowej, poza pełną modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej (E30) oraz jej 

integracją z systemem niemieckich dróg wodnych. Ewentualne inwestycje w zakresie 

rozwoju połączeń śródlądowych w kierunku dorzecza Wisły (szlak E-70 przez Wartę i 

Noteć do Bydgoszczy) i/lub Dunaju (projekt kanału przez Bramę Orawską) wydają się 

na obecnym etapie nierealistyczne zarówno z punktu widzenia konfliktów ze ochroną 

środowiska naturalnego jak i uwagi na koszty. Skala tego typu inwestycji powoduje, 

że musiałyby one stać się alternatywą dla wielu przedsięwzięć rozwojowych w 

infrastrukturze drogowej i kolejowej.  

 Rozkłady ruchu drogowego wskazują na potrzebę budowy regionalnych systemów 

dróg ruchu bezkolizyjnego (w tym ekspresowych), np. w rejonach Żar-Żagań, Kalisz-

Ostrów Wielkopolski, Wałbrzych-Świdnica. Istnieje pełne uzasadnienie dla budowy 

pełnych autostradowych obwodnic Poznania i Wrocławia oraz dla północnej 

obwodnicy Szczecina.  

 Bardzo istotnym celem polityki transportowej na obszarze Polski Zachodniej powinno 

być dowiązanie do sieci autostrad i dróg ekspresowych niektórych ośrodków drugiego 

rzędu, które obecnie znajdują się poza trasami istniejącymi i przewidywanymi do 

realizacji przed rokiem 2015. Są to m.in. takie ośrodki jak Koszalin, Kalisz, 

Wałbrzych, Jelenia Góra, Nysa, Kłodzko, Piła. 

 Analizy powiązań międzynarodowych jednoznacznie wskazują, że po okresie 

usprawniania relacji transportowych z Niemcami, priorytetem stają się relacje z 

Czechami. Oznacza to konieczność przyśpieszenia takich inwestycji jak autostrada 

Wrocław-Praga, droga ekspresowa Wrocław-Brno oraz kolej dużych prędkości 

Wrocław-Praga (przedłużenie linii „Y”).  

 Jako godne rozważenia uznać należy powstanie skośnego powiązania drogowego 

Poznań-Nowa Sól-Bolesławiec kierującego ruch z Wielkopolski na południowe 

Niemcy.  
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