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Opracowanie: GRANTBOOK Sp. z o.o. na zlecenie Powiatu Białostockiego w 

ramach Projektu PBU1/0722/16 „Cross-border Network for Sustainable 

Transport Governance”, wdrażanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Unii Europejskiej.  

 

Niniejszy dokument oraz wszelkie zamieszczone w nim informacje pozostają bez 

uszczerbku dla statusu i suwerenności każdego terytorium, przebiegu granic 

międzynarodowych i podziałów oraz nazw wszelkich terytoriów, miast lub 

obszarów. 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego 

wykonawca, czyli GRANTBOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  i w 

żadnym wypadku nie może być on uważany za odzwierciedlający  oficjalne 

stanowisko Unii Europejskiej. 
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Wstęp 

 

Niniejsza Strategia została wykonana w ramach Projektu PBU1/0722/16 „Cross-

border Network for Sustainable Transport Governance”, wdrażanego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020. 

Beneficjantami projektu są 2 podmioty z Polski: Powiat Białostocki (Beneficjent 

Wiodący) i Gmina Gródek oraz 2 partnerzy z Białorusi: Rejonowy Komitet 

Wykonawczy w Godnie i Zjednoczone Komunalne Przedsiębiorstwo Projektowo 

– Remontowo – Konstrukcyjne „Grodnoobldorstroj” w Grodnie. 

 

Genezą projektu było poszukiwanie nowego podejścia do polityki spójności 

i dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - białoruskiego. Dlatego 

odwołano się do koncepcji transportu zrównoważonego, a następnie oparto się 

na zintegrowanym i międzygałęziowym podejściu do planowania infrastruktury 

transportowej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych 

i społecznych. Tym samym w projekcie połączono inwestycje infrastrukturalne z 

harmonizacją polityki inwestycyjnej przygranicznego sektora transportowego w 

celu stworzenia instrumentów transgranicznego przepływu informacji i idei oraz 

wypracowywania wspólnych rozwiązań dla zagadnień transportowych. 

 

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie dobrobytu i rozwoju polsko-

białoruskich regionów przygranicznych poprzez poprawę dostępności, 

atrakcyjności turystycznej, powiązań kooperacyjnych i wspólnego 

zrównoważonego zarządzania transportem. 

 

Szczegółowymi celami Projektu są: 

- Rozwój transgranicznej infrastruktury transportowej poprawiającej dostęp 

do regionów przygranicznych i atrakcyjnych miejsc turystycznych. 
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- Wzmocnienie transgranicznej współpracy sieciowej w zakresie wspólnego 

zarządzania transportem 

- Promocja idei zrównoważonego transportu przez granicę polską i białoruską. 

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w ramach Działania 2. Transgraniczna 

zrównoważona polityka transportowa i planowanie działań. Celem działania 

było umożliwienie partnerom projektu zbudowania solidnych podstaw dla 

przyszłej współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju transportu, który nie 

koliduje ze środowiskiem, nie zagraża zdrowiu ludzkiemu i ekosystemowi 

pogranicza, a jednocześnie zaspokaja potrzeby transgranicznego przepływu 

osób i towarów.  

 

Strategia jest wyrazem i efektem zintegrowanego podejścia do planowania w 

sektorze transportowym, które uwzględnia kwestie dostępności, równości, 

odpowiedzialności, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, udziału społeczeństwa, 

racjonalności wykorzystania zasobów i wzrostu gospodarczego. 

 

Poprzez zarządzanie strategiczne transportem zrównoważonym zapewniona 

zostanie niezbędna koordynacja polityk inwestycyjnych poszczególnych 

jednostek terytorialnych pogranicza, zapewniająca również sposoby 

oddziaływania na podmioty lokalne w kierunku koordynowania ich zachowań 

zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju. Poprawi się również komunikacja 

z partnerami społeczno – gospodarczymi, ponieważ Strategia będzie stanowiła 

ważne źródło informacji o spodziewanych kierunkach rozwoju sytuacji i 

zamierzonych decyzjach władz lokalnych pogranicza. 

 

Opracowana Strategia dotyczy obszaru funkcjonalnie powiązanego z 

pograniczem Województwa Podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego. Osiągnięcie 
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bardziej zintegrowanego podejścia do planowania wymagało włączenia 

partnerów krajowych i zagranicznych z różnych sektorów. Założenia do Strategii 

opracowane zostały w trakcie 4 dwudniowych sesji warsztatów strategicznych, 

które odbyły się w na przełomie 2019 i 2020 roku w Polsce i w Białorusi. Podczas 

prac nad identyfikacją kierunków rozwoju priorytet nadano tym 

przedsięwzięciom, które będą mogłyby być realizowane wspólnie lub co 

najmniej równolegle/równocześnie po obu stronach granicy 

 

Projekt jest bezpośrednio ukierunkowany na dalszy rozwój współpracy 

transgranicznej. Opracowana Strategia będzie miała wpływ na kolejne spotkania 

i współpracę pomiędzy partnerami, ze względu na potrzebę monitoringu i  

okresowej oceny. Podobnie konieczność aktualizacji zapisów i ewentualnych 

korekt Strategii będzie wymagała współpracy wszystkich stron. Ustanowiona w 

ramach Projektu  partnerska sieć współpracy transgranicznej będzie stałym 

forum wymiany informacji, kontaktów i współpracy, wykorzystującym 

innowacyjne narzędzie komunikacji – dedykowaną platformę internetową. 

 

Opracowanie niniejszej Strategii w sposób znaczący obniża ryzyko decyzyjne 

i redukuje deficyt informacji związanych z polityką inwestycyjną w obszarze 

transportu na terenach pogranicza polsko – białoruskiego. Będzie ona pełniła 

również ważną funkcję promocyjną, eksponującą cele rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej pogranicza dla poprawy jego atrakcyjności jako całości oraz 

miejsca odpoczynku i lokowania kapitału zewnętrznego w szczególności. 
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Definicja transgranicznego systemu transportowego i 

polityki zrównoważonego rozwoju 
 

POJĘCIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 
 

Rozwój społeczno-gospodarczy jest zróżnicowanym terytorialnie procesem, 

który warunkowany jest wieloma czynnikami o bardzo złożonej naturze i na 

który trudno jest bezpośrednio i jednoznacznie oddziaływać. Jednym z 

najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy krajów i 

regionów jest transport. To właśnie dzięki przemieszczaniu ładunków i 

pasażerów większość potrzeb ludzkich zostaje zaspokojonych. Rozwój 

transportu zbliża do siebie rynki i umożliwia zwiększenie produkcji poprzedzając 

wzrost gospodarczy. Nie sposób wyobrazić sobie gospodarki światowej, 

zwłaszcza w okresie jej globalizacji, bez gęstej sieci szlaków i połączeń  

transportowych umożliwiających oferentom i klientom swobodne zawieranie 

kontraktów bez względu na to, gdzie znajduje się oferowany towar lub usługa, a 

gdzie jego odbiorca. Brak więzi komunikacyjnych jest istotną barierą dla 

powstawania związków o charakterze społecznym, szczególnie zaś 

gospodarczym. Te regiony świata, które są pozbawione dróg i punktów 

transportowych nie mogą brać udziału w wymianie międzynarodowej, a przez to 

korzystać z owoców rozwoju gospodarczego. 

 

Rozwijająca się gospodarki i społeczeństwa stawiają przed transportem coraz 

większe zadania, wynikające z rosnącego wolumenu produkcji i obrotów oraz z 

rosnącego poziomu specjalizacji i kooperacji. Brak rozwiązań transportowych 

nadążających za rozwijającym się światem może się więc stać barierą 

ograniczającą wzrost gospodarczy. Konieczne jest zatem, aby transport nie tylko 

przestał być barierą hamującą rozwój społeczno - gospodarczy, ale aby stanowił 

istotny element przyczyniający się do jego wszechstronnego rozwoju przez 
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stworzenie funkcjonalnie zintegrowanej infrastruktury, wdrażanie nowych 

technologii transportowych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług na 

konkurencyjnym rynku transportowym. 

 

Systemy transportowe istniejące w celu zaspokajania potrzeb transportowych 

są definiowane w różnorodny sposób. System transportowy można określić jako 

całokształt zagadnień technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i 

prawnych, które występują w procesie współdziałania poszczególnych gałęzi 

transportu i określają charakter głównych zależności oraz związków pomiędzy 

transportem a innymi dziedzinami gospodarki narodowej. 

 

W powyższym modelowym uproszczeniu system transportowy tworzy układ 

trzech podsystemów: technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-prawnego. 

Podsystem techniczny transportu tworzą infrastruktura transportu, środki 

transportu, urządzenia transportowe i przeładunkowe, techniczne środki 

zaplecza transportowego, wyposażenie punktów transportowych, porty, 

terminale transportu kombinowanego, dworce, lotniska, centra logistyczne. 

Podsystem organizacyjny transportu kreowany jest przez powiązania i zasady 

współpracy wewnątrz sektora transportu, a także pomiędzy sektorem 

transportu, a otoczeniem. Podsystem ekonomiczno-prawny reguluje taryfy, 

system finansowy, fiskalny, prawny podmiotów sfery realnej transportu. 

 

Jak każdy dobrze zorganizowany system powinien on być uporządkowanym 

układem elementów, ze względu na realizowany cel, dobrze zrównoważonym 

wewnętrznie i właściwie wkomponowanym w otoczenie, czyli tworzyć logiczną 

całość. Tym samym można go określić jako zbiór elementów, relacji i procesów, 

które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów określany popytem na usługi 

transportowe w strumień wyjścia z tego systemu. 
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W każdym systemie transportowym wydzielić można typowe dla niego sfery czy 

też obszary (wymiary) działalności, określające jego charakter i istotę jako 

sformułowanego na bazie teorii systemów modelu funkcjonującego w danym 

kraju (regionie) sektora transportu. Stanowią one jego integralne elementy 

składowe, a więc podsystemy powiązane zarówno układem wzajemnych relacji, 

jak też licznymi związkami z otoczeniem. Są to następujące podsystemy: 

• materialno-techniczny, na który składają się nie tylko wszystkie elementy 

infrastruktury liniowej i punktowej, powiązane z innymi obiektami 

infrastruktury, ale również pozostałe rzeczowe składniki transportu, 

takie jak: podstawowe i pomocnicze środki transportu, urządzenia 

przeładunkowe i składowe, magazyny, place, budynki i budowle oraz 

urządzenia służące do sygnalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

itp., 

• ekonomiczno-organizacyjny, który tworzą relacje produkcyjno-

wymienne między przewoźnikami - producentami usług oraz między nimi 

a konsumentami usług transportowych (stroną popytową), jak też 

spedytorami i operatorami logistycznymi działającymi w systemie, 

• instytucjonalno-prawny i administracyjny, zawierający nie tylko zbiór 

instytucji i organizacji działających w sektorze transportu, ale także 

obowiązujący układ regulacyjno-porządkowy, który określa zasady 

dostępu do rynku transportowego, standardy bezpieczeństwa 

wykonywania przewozów, szeroko rozumiane normy odpowiedzialności 

przewoźników itp., 

• informacyjno-kontrolny i monitorujący, na który składają się inteligentne 

systemy monitorowania i kontroli strumieni ruchu, sterowania i 

zarządzania ruchem, systemy komunikacji i łączności oraz zintegrowane 

systemy informatyczne przesyłu informacji w układzie logistycznych 

łańcuchów dostaw, 

• stymulacyjno-rozwojowy, obejmujący mechanizm kreowania i realizacji 

jego potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych wraz z ustalonym zestawem 

metod, źródeł i form ich finansowania, 
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• przestrzenno-funkcjonalny, który charakteryzuje się z jednej strony 

wielkością terytorium, jakie obejmuje (jego zasięg przestrzenny) wraz z 

typowym dla niego układem rozmieszczenia (lokalizacji) składników 

infrastruktury liniowej i punktowej, wyrażającej się poziomem jej 

koncentracji i/lub rozproszenia itp., a z drugiej strony - rodzajem i 

formami jego funkcjonalnych powiązań z otoczeniem, tak 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

 

Każdy z tych podsystemów składających się na system transportowy warunkuje 

w określonym stopniu sprawność i efektywność jego funkcjonowania, i to 

zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym - tak krajowym, a więc 

w relacji do innych systemów gospodarczych (handlu, przemysłu, itp.), jak i 

międzynarodowym. 

 

System transportu w dużej mierze działa w warunkach kształtowanych przez 

otoczenie. A jego zgodność z otoczeniem i wewnętrzny stopień zintegrowania 

zależy od specyficznych cech danego systemu.  Jedną z nich jest złożoność, co 

wynika z dużej liczby elementów i ich wzajemnych połączeń, a także globalnych 

rozmiarów współczesnych systemów transportowych. Drugą jest probabilizm 

wyrażający się trudnościami przewidzenia okoliczności realizacji danego procesu 

transportowego i wpływu poszczególnych czynników na jego efekt. System 

transportowy posiada ograniczoną zdolność do samoregulacji, co oznacza, że 

często działa zawodnie i nie zawsze jest zdolny do korekty ewentualnych 

odchyleń. Dynamiczność, która jest cechą wszystkich znanych systemów, wynika 

z samej natury transportu zawierającej się w pokonywaniu przestrzeni w 

określonym czasie oraz możliwości adaptowania się do zmieniających 

uwarunkowań.  
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Transport w gospodarce spełnia trzy podstawowe funkcje: konsumpcyjną, 

produkcyjną i integracyjną, będąc nieodzownym czynnikiem warunkującym 

realizowanie celów w zakresie rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów. 

Jako działalność prowadzona na rzecz społeczeństwa i umożliwiająca 

realizowanie właściwie wszelkich rodzajów aktywności, transport 

charakteryzuje się wtórnym popytem w stosunku do popytu w zakresie 

przemieszczania dóbr lub osób. Pełni on ważną rolę usługową, ponieważ od 

sprawności układu komunikacyjnego zależy w podstawowym zakresie realizacja 

celów publicznych. Poprzez udostępnianie komunikacyjne terenu oraz na 

rozwijanie podaży usług transportowych odpowiadających rosnącemu popytowi 

pełni rolę stymulującą rozwój terytorialny. Może również go hamować poprzez 

tworzenie - tam gdzie jest to wymagane - bariery transportowej. Natomiast z 

uwagi na rozległy zasięg wpływu elementów systemu transportowego na 

zagospodarowanie terenu, stawia się go na równi z przestrzennymi 

rozwiązaniami architektoniczno-urbanistycznymi.  

 

System transportowy powinien tworzyć impulsy rozwojowe w gospodarce. 

Eliminacja słabych stron sektora transportu, możliwa dzięki realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zmian systemowych w transporcie, pozwoli 

na wykorzystanie jego mocnych stron obszaru oraz na przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego oraz rozwój wymiany z zagranicą. 

 

Właściwe wyznaczenie kierunków działań i ich koordynacja w zakresie tworzenia 

nowoczesnego, efektywnego systemu transportowego dają szanse na 

osiągnięcie założonych celów rozwojowych. 
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TRANSGRANICZNY SYSTEM TRANSPORTOWY 
 

Objęty niniejszą Strategią transgraniczny system transportowy w sensie 

przestrzennym jest elementem krajowych (białoruskiego i polskiego), systemów 

transportowych powiązanych funkcjonalnie z obszarem projektu PBU1/0722/16 

„Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” z 

uwzględnieniem infrastruktury przejść granicznych i transgranicznych potoków 

przewozów pasażerskich i towarowych.  

 

Lokalny wymiar polityki transportowej należy umieścić w kontekście podmiotów 

funkcjonujących na wyższym poziomie tej hierarchii. Kontekst regionalny 

polityki transportowej tworzy najczęściej polityka transportowa władz 

województwa (Polska) i obwodu (Białoruś). Lokalna polityka transportowa musi 

być zgodna z zasadami rozwoju regionu, w szczególności z ustaleniami 

strategicznymi podstawowych dokumentów planistycznych. Istotnym 

dokumentem określającym ramy rozwoju systemu transportowego jednostek 

terytorialnych znajdujących się w regionie jest zazwyczaj plan 

zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza określone w tym dokumencie 

rezultaty polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury transportowej. 

 

System transportowy ma znaczący wpływ na jakość życia na danym obszarze i 

stanowi integralną część jego układu przestrzennego. Do systemu 

transportowego zalicza się:  

• podsystem komunikacja indywidualna - w nim elementy liniowe (sieć 

drogowo-uliczna) i elementy punktowo-sieciowe (parkingi, zaplecze 

techniczne, punkty przeładunkowe), potoki ruchu,  

• podsystem komunikacja zbiorowa - w nim elementy liniowe (układ linii) 

i punktowo-sieciowe (dworce, przystanki, zaplecza, warsztaty 

naprawcze), tabor, potoki pasażerskie), 
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• podsystem pieszy i rowerowy - w nim elementy liniowe (sieć ciągów 

pieszych i rowerowych) i punktowe (punkty widokowe, urządzenia 

postojowe dla rowerów), 

• podsystem kolejowy, wodny, powietrzny - w nim elementy liniowe (sieci, 

linie) i punktowe (dworce, przystanki, porty, zaplecze, warsztaty itp.). 

 

Jego rolą jest tworzenie spójności społecznej i gospodarczej regionu dzięki 

zapewnieniu satysfakcjonującej dostępności komunikacyjnej przez wszystkich 

interesariuszy transportu. Powszechnie uważa się, że poprawa dostępności i 

spójności obszaru w układzie drogowym dotyczy szerokiego pakietu działań 

mających na celu skrócenie czasu dojazdu do najważniejszych ośrodków w 

układzie krajowym i regionalnym. Wiąże się to z realizacją działań 

usprawniających ważne dla obszaru połączenia drogowe, wiążące regionalny 

system transportowy z siecią dróg krajowych przebiegającą przez obszar 

regionu. 

 

We wniosku o dofinansowanie tego Projektu obszar jego realizacji wyznaczają 

dwie jednostki terytorialne: Powiat Białostocki w Polsce i Rejon Grodzieński na 

Białorusi. W związku z tym, że kwestie rozwoju transportu transgranicznego 

wykraczają poza wymiar lokalny, za obszar planowania strategicznego przyjęto 

obszary przygraniczne Województwa Podlaskiego w Polsce i Obwodu 

Grodzieńskiego na Białorusi. W tym kontekście charakterystykę 

transgranicznego systemu transportowego przedstawiono w szerszym – 

regionalnym wymiarze, to jest na poziomie wyżej wymienionych większych 

jednostek terytorialnych.  

 

Transport drogowy 

Sieć drogową Województwa Podlaskiego o łącznej długości 26 524,1 km tworzą 

drogi krajowe o długości 993,1 km, wojewódzkie – 1 242,9 km, powiatowe – 7 



      
 

13 
 

805,5 km i gminne – 16 482,6 km, z czego 13 145,3 km (49,56%) posiada 

nawierzchnię twardą, w tym 12 019,6 km (45,32%) twardą ulepszoną tj. 

nawierzchnię bitumiczną, betonową, z kostki granitowej lub z elementów 

prefabrykowanych. Na terenie Województwa Podlaskiego zarejestrowanych jest 

łącznie około 897,9 tysięcy pojazdów samochodowych i ciągników. W tym 620,4 

tysięcy samochodów osobowych i 87,9 tys. samochodów ciężarowych. 

 

Przez Województwo Podlaskie przebiega Wersja B I korytarza transportowego 

Helsinki – Warszawa (spośród 10), a dwa wymagane ciągi transportowe mają 

tworzyć połączenie drogowe Via Baltica/E67 i linia kolejowa Rail Baltica/E75. 

 

Najważniejszą rolę funkcjonalną i użytkową sieci transportowej pełnią droga 

ekspresowa S8 i drogi krajowe nr: 8, 16 i 19. Są to ciągi najistotniejsze z punktu 

widzenia powiązań komunikacyjnych z resztą kraju. Inne ważne w tym aspekcie 

trasy to drogi krajowe nr 58, 63 i 65 stanowiące, oprócz wspomnianej drogi 

krajowej nr 16, podstawę powiązań komunikacyjnych z województwem 

warmińsko-mazurskim oraz drogi krajowe nr 61, 62 i 63 znaczące dla relacji 

transportowych z województwem mazowieckim. Dostępność wewnętrzna, 

opiera się generalnie na drogach wojewódzkich. Tworzą one powiązania 

komunikacyjne z siecią dróg krajowych, łączą miasta będące siedzibami 

powiatów i zbierają ruch z dróg niższych kategorii (powiatowych i gminnych).  

 

Podmiotami, do których właściwości należą sprawy z zakresu planowania, 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg są zarządcy dróg. W 

realiach Województwa Podlaskiego, poza miastami na prawach powiatu, 

zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

wojewódzkich - Zarząd Województwa Podlaskiego, powiatowych - zarządy 

powiatów, a gminnych wójtowie (burmistrzowie). W granicach miast na 
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prawach powiatu (Białystok, Łomża i Suwałki), zarządcami wszystkich dróg 

publicznych są prezydenci miast. 

 

Komunikację transportu zbiorowego pomiędzy jednostkami osadniczymi 

zapewnia Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna. W 

większych miastach funkcjonuje również publiczna lokalna komunikacja 

zbiorowa 

 

Województwo Podlaskie jest, ze względu na swoje peryferyjne położenie oraz 

nie wystarczającą długość dróg wyższych klas, jednym z najsłabiej dostępnych 

województw w Polsce. Ze względu na przygraniczne położenie regionu można 

mówić o jego dostępności w odniesieniu do Litwy i Białorusi. Drogowe 

powiązanie komunikacyjne z Litwą, zasadniczo ograniczone jest do dróg 

krajowych nr 8 (Białystok – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa) i nr 16 

(Augustów – Sejny – Ogrodniki – granica państwa ). Do drogowych przejść 

granicznych z Białorusią wiodą droga krajowa nr 19 (przejście graniczne 

Kuźnica/Bruzgi – Białystok – Zabłudów – Bielsk Podlaski -Siemiatycze) i droga 

wojewódzka nr 65: Grajewo – Knyszyn – Białystok - przejście graniczne 

Bobrowniki/Berestowica). Do planowanego przejścia granicznego z Białorusią 

Lipszczany – Sofijewo dostęp jest zapewniony w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 

Augustów-Lipsk/Lipsk-Granica Państwa. 

 

Długość dróg publicznych w Obwodzie Grodzieńskim wynosi 14,8 tys. km, w tym 

8,2 tys. km dróg o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej). Na terenie Obwodu 

Grodzieńskiego zarejestrowanych jest łącznie około 897,9 tysięcy pojazdów 

samochodowych i ciągników. W tym 376,8 tysięcy samochodów osobowych, 

58,1 tys. samochodów ciężarowych oraz 1,2 tysiąca autobusów. 
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Przez Obwód Grodzieński przebiega paneuropejski korytarz transportowy 2 

Berlin - Warszawa - Moskwa - Niżny Nowogród przebiega przez Niemcy, Polskę, 

Białoruś i Rosję. 

 

Najważniejszą rolę funkcjonalną i użytkową sieci transportowej Obwodu 

Grodzieńskiego tworzą przebiegające przez jego terytorium drogi republikańskie 

(tzw. trasy magistralne): M6 (E 28) Mińsk – Grodno; M7 (E 28) Mińsk – Oszmiany; 

M12 (E 85) Granica Republiki Litewskiej (Beniakoni)-Lida -Slonim-Byten; M1 (E 

30) Brześć (Kozłowicze) - granica Federacji Rosyjskiej (Redki). 

 

Zgodnie z ustawą Republiki Białoruś "O drogach i działalności drogowej" 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji jest odpowiedzialne za zarządzanie 

drogami krajowymi. W skład Ministerstwa wchodzi Główny Zarząd Dróg (GZD). 

GZD organizuje i kontroluje działalność krajowych organizacji zarządzających 

drogami podległymi Ministerstwu Transportu. 

 

Drogi republikańskie są administrowane przez 6 Republikańskich Unitarnych 

Przedsiębiorstw (RUP), spośród których na obszarze Strategii działa RUP 

"Grodnoavtodor". Natomiast RUP BeldorCenter zapewnia niezależny nadzór 

techniczny nad siecią dróg republikańskich.  Ponadto system obiektów 

drogowych obejmuje przedsiębiorstwa nauki (SE "BeldorNII"), projektowania 

(SE "Belhyprodor"), komunikacji (RUE "Beldorsviaz"), szkoleń (SE "Beldorstroy") 

oraz dróg płatnych (SE "Belavtostrada"). 

 

Lokalne drogi na terenie Obwodu Grodzieńskiego obsługiwane są przez 

Komunalne Unitarne Przedsiębiorstwo KUP Grodnoobldorstroj, które wraz ze 

swoimi 17 oddziałami zarządza siecią 10839,317 km dróg na terenie Obwodu. 
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Podmiotem odpowiedzialnym za system międzymiastowego transportu 

drogowego osób w regularnym ruchu na terenie Obwodu Grodzieńskiego jest 

Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy, natomiast organizatorami 

miejskiego i podmiejskiego transportu drogowego osób w regularnym ruchu na 

terenie obwodu grodzieńskiego są miejskie i rejonowe komitety wykonawcze. 

Organizacja drogowego transportu pasażerskiego w ruchu regularnym, a także 

taksówkami osobowymi w Obwodzie Grodzieńskim prowadzona jest przez 

Grodzieńskie Regionalne Przedsiębiorstwo Jednostkowe Transportu 

Publicznego "Operator transportu pasażerskiego". 

 

Samochodowy transport pasażerski w regularnej komunikacji na terenie 

Obwodu Grodzieńskiego realizowany jest przez otwartą spółkę akcyjną 

"Grodnooblavtotrans" z 13 oddziałami terenowymi(międzynarodowy, 

międzymiastowy, miejski transport pasażerski i podmiejski na terenie obwodu), 

otwartą spółkę akcyjną "Bus Park of Grodno" (międzynarodowy, 

międzymiastowy, miejski transport pasażerski w Grodnie i podmiejski transport 

pasażerski na terenie obwodu grodzieńskiego), jednoosobowe przedsiębiorstwo 

miejskie "Grodzieński oddział trolejbusowy". Połączenie autobusowe 

obsługiwane są również przez 74 prywatne przedsiębiorstwa transportowe. 

 

Transport kolejowy 

Sieć kolejową na terenie województwa tworzą linie kolejowe o łącznej długości 

ok. 825 km. Większością z nich zarządza państwowa spółka PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. (ok. 760 km w granicach regionu). Najważniejszymi liniami 

kolejowymi, zapewniającymi dostępność zewnętrzną Województwa 

Podlaskiego są linie kolejowe nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka, nr 38 Białystok 

- Głomno i nr 31 Siedlce - Siemianówka. 
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Głównym zarządcą sieci linii kolejowych, odpowiedzialnym za jej rozwój, 

zarówno w Polsce, jak i regionie, jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Obsługę 

połączeń kolejowych wewnątrz regionu zapewnia POLREGIO sp. z o.o. – 

największy pasażerski przewoźnik w Polsce. 

 

Obwód Grodzieński zapewnia dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych. 

Funkcjonują tu duże węzły kolejowe – Mosty, Lida, Wołkowysk, Grodno. Długość 

operacyjna linii kolejowych wynosi 677 km. Przez terytorium Obwodu  

przebiegają linie kolejowe Mińsk - Mołodeczno - Smorgon-Wilno, Wilno - Lida – 

Baranowicze - Luniniec, Mołodeczno -Lida – Mosty - Grodno, Wilno – Grodno   -

Białystok, Grodno – Wołkowysk - Baranowicze oraz mińskie filie Kolei 

Białoruskiej, łączące region grodzieński z Polską, Litwą, Ukrainą i Rosją. 

 

Zarządzanie infrastrukturą kolejową należy do Przedsiębiorstwa „Koleje 

Białoruskie”, które jest państwowym zrzeszeniem podlegającym Ministerstwu 

Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś. W jego skład wchodzi 29 

państwowych przedsiębiorstw posiadających status osoby prawnej, z czego 7 

jest spółkami zależnymi; 7 oddzielnych podpodziałów strukturalnych 

(oddziałów); oraz przedstawicielstwa Kolei Białoruskich za granicą. 

 

Na terenie Obwodu Grodzieńskiego instytucjonalnie sektor kolejowy tworzą: 

odcinki Wołkowyjski i Lidzki  Baranowickiego oddziału Kolei Białoruskiej, 

Mołodeczny odcinek Mińskiego oddziału Kolei Białoruskiej i Dworzec kolejowy 

w Grodnie 

 

Na terenie opracowania funkcjonują 2 kolejowe przejścia graniczne z Białorusią 

– Kuźnica – Grodno (linie kolejowe nr 6 i 57), Siemianówka – Swisłocz (nr 31 i 

59). 
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W układzie relacji transportowych z Białorusią i dalej Rosją, szczególną rolę 

odgrywają szerokotorowe linie kolejowe nr 57 Kuźnica Białostocka - Gieniusze 

(równoległa do normalnotorowej linii kolejowej nr 6) i nr 59 Granica Państwa - 

Chryzanów (w sąsiedztwie normalnotorowej linii kolejowej nr 31).  

 

Transport lotniczy  

Na terytorium Obwodu Grodzieńskiego prowadzą działalność 2 

przedsiębiorstwa sektora lotniczego: Grodzieński Oddział Republikańskiego 

Przedsiębiorstwa Jednolitego Służby Żeglugi Powietrznej "Belaeronavigatcia" i 

otwarta spółka akcyjna "Aviakompanija Grodno".  

 

Lotnisko regionalne znajduje się 18 km na południowy wschód od Grodna, ma 

status lotniska międzynarodowego i jest w stanie zapewnić całodobowy odbiór 

i obsługę samolotów typu IL-76, TU-154, TU-204, Boeing 737-800, Boeing 737-

500, Boeing 757-200 oraz samolotów niższej klasy. Na jego terytorium znajduje 

się kompleks terminali lotniczych o przepustowości 300 osób na godzinę, usługi 

graniczne, celne i inne, które zapewniają rejestrację statku powietrznego 

podczas lotów na liniach międzynarodowych i krajowych. 

 

W okresie letnim odbywają się regularne loty na trasie Kaliningrad – Grodno -

Kaliningrad. Loty czarterowe są wykonywane zarówno na terytorium Białorusi, 

jak i za granicą. 

 

Flotę lotniczą "Aviakompanija Grodno" stanowią statki powietrzne AN-30, AN-

24 i AN-2 przeznaczone do wykonywania prac lotniczych w interesie gospodarki 

narodowej. Głównymi rodzajami wykonywanych prac są: prace lotnicze i 

chemiczne na rzecz przedsiębiorstw rolniczych; fotografia lotnicza i badania 
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elektromagnetyczne; loty lądowania na spadochronach i loty widokowe. 

 

Województwo Podlaskie nie dysponuje portem lotniczym. Na jego terenie 

znajdują się dwa zarejestrowane lotniska cywilne, będące w zarządzaniu 

Aeroklubu Polskiego. Znajdują się one w Białymstoku - Krywlanach i Suwałkach. 

Ich infrastruktura w postaci trawiastych dróg startowych (betonowa droga 

startowa w Białymstoku została wyłączona z użytku z powodu złego stanu 

technicznego) pozwalają zaspokajać potrzeby własne aeroklubów, a także 

zespołów lotnictwa sanitarnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z lotniska 

w Białymstoku korzysta też Podlaski Oddział Straży Granicznej. 

 

Śródlądowy transport wodny 

Wszystkie potencjalne wodne szlaki komunikacyjne w Województwie 

Podlaskiem (rzeki Biebrza, Narew, Pisa i Bug  oraz Kanał Augustowski) posiadają 

najniższe parametry eksploatacyjne, co dyskredytuje je jako niezależny 

intermodalny system transportowy. Wyjątkiem i to tylko w odniesieniu do 

przewozów pasażerskich jest zabytkowy Kanał Augustowski, eksploatowany 

wyłącznie jako wodny szlak turystyczny na długości 83 km, od połączenia z 

Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami. Ruch na Kanale Augustowskim 

obsługiwany jest przez przedsiębiorstwo Żegluga Augustowska Sp. z o.o. , które 

przewozi ponad 100 tys. pasażerów rocznie. 

 

W Obwodzie Grodzieńskim, w sezonie żeglugowym zwiedzanie i przewozy 

pasażerów śródlądowym transportem wodnym na rzece Niemen realizowane są 

przez oddział "Odcinek Grodzieński" republikańskiego jednolitego Dniepro - 

Dwinskiego Przedsiębiorstwa Dróg Wodnych "Belwodput”. Długość 

obsługiwanych dróg wodnych na rzece Niemen wynosi 110 km. Natomiast 

przewozy pasażerskie na Kanale Augustowskim realizowane są przez regionalne 

jednolite przedsiębiorstwo "Grodnomeliwodkhoz". 
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Transport transgraniczny 

Transgraniczną infrastrukturę graniczną współtworzą następujące  przejścia 

graniczne powiązane z obszarem analizy: 

• Kuźnica/Bruzgi – kolejowe, 

• Kuźnica/Bruzgi – drogowe, 

• Bobrowniki/Brzostowica – drogowe, 

• Siemianówka/Swisłocz – kolejowe, 

• Rudawka/Lesnaja – rzeczne (Kanał Augustowski), piesze, rowerowe.   

 

W ostatnich latach transgraniczny ruch osobowy utrzymuje się na stabilnym 

poziomie. W 2019 roku osobowy ruch graniczny z Polski do Białorusi (za 

pośrednictwem przejeść granicznych do- i z Obwodu Grodzieńskiego) wyniósł 4 

171 771 osób (w 2012 odpowiednio 4 203 267 osób, w 2016 – 4 202 461 osób, 

w 2018 – 4 237 184 osób). Większość, bo ponad 91% (ponad 94% w 2016r.) 

przekraczających granicę stanowią osoby innej narodowości niż polska i są to 

głownie obywatele Białorusi.  

 

Największy ruch osobowy odnotowywany jest na przejściu drogowym 

Kuźnica/Bruzgi (2 613 895 odpraw w 2019 roku), drugie co to ilości odpraw jest 

przejecie drogowe w Bobrownikach (1 486 506 odpraw w 2019 roku), a 

najmniejszy oczywiście na przejściu drogowo – rzecznym Rudawka/Lesnaja 

(3013 odpraw w 2019 r.). 

 

Zjawisko to znajduje również swoje odzwierciedlenie w strukturze środków 

transportu przekraczających granicę.  
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W 2019 roku granicę na przejściu Kuźnica/Bruzgi przekroczyło 35797 

autobusów, w tym 10687 polskich. Natomiast w tym samym czasie w 

Bobrownikach odprawiono 4368 autobusów, w tym zaledwie 8% stanowiły 

autobusy polskie. W stosunku do 2016 roku liczba przejazdów autobusowych w 

ostatnich latach na obydwu przejściach drogowych wzrosła o 13%. 

 

Samochody ciężarowe stanowią niewiele ponad 30% ogólnego ruchu na 

drogowych przejściach granicznych. W 2019 roku przez przejście graniczne 

Kuźnica/Bruzgi przejechało 388 230 pojazdów (37% to samochody 

zarejestrowane w Polsce), a przez przejście graniczne Bobrowniki/Berestowica 

242 849 pojazdów (19% samochodów to zarejestrowane w Polsce). Liczba 

odprawianych samochodów ciężarowych znacząco wzrosła w ostatnich latach, 

bo o 69% w stosunku do 2016 roku na przejściu granicznym w Kuźnicy i o 

odpowiednio 28% na przejściu granicznym w Bobrownikach. 

 

Zgodnie z powszechnymi trendami motoryzacyjnymi największy udział w ruchu 

transgranicznym mają samochody osobowe. W 2019 roku na przejściu 

Kuźnica/Bruzgi odprawiono 877960 samochodów (21% stanowiły polskie 

samochody), a w Bobrownikach 479805 pojazdów, w tym 9% zarejestrowanych 

w Polsce. Pomimo wahań w ilości odprawianych samochodów osobowych 

pozostają one głównym środkiem transportu drogowego (66% w 2019r.  i 71% 

w 2018r.) przekraczającym granicę polsko – białoruską. 

 

Transgraniczne połączenia kolejowe odbywają się przez przejścia kolejowe w 

Kuźnicy i Siemianówce. Dominują przewozy towarowe, które odbywają się przez 

przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce. Większy ruch towarowy 

odnotowywany jest na przejściu w Kuźnicy Białostockiej, gdzie w 2019 roku 

odprawiono 4295 składów towarowych (4593 w 2018 roku, 3682 w 2017 roku). 

Natomiast w tym samych latach na przejściu w Siemianówce odnotowano 
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odpowiednio 2168, 2523, 2447 pociągów towarowych. W przypadkach obydwu 

przejść granicznych mniejszą część , bo około 35% stanowią pociągi polskich 

operatorów. 

 

Codzienne pasażerskie połączenia kolejowe z Polski (Kraków, Warszawa, 

Białystok) do Grodna realizowane są przez „PKP Intercity” S.A.  W 2019 roku 

granicę kolejową w Kuźnicy przekroczyło  68357 osób (73644 w 2018r., 61661  

W 2017r.), w tym niespełna 20% stanowili pasażerowie narodowości polskiej. 

 

Od dłuższego czasu planowane jest otwarcie nowego drogowego przejścia 

granicznego Lipszczany – Sofijewo, które jest już dostępne komunikacyjnie od 

strony białoruskiej (droga H-6054 od miejscowości Sopockin), a od strony 

polskiej trwa budowa drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie Lipsk – granica 

państwa. Decyzja o otwarciu przejścia należy jednak do władz centralnych 

obydwu krajów i tu panuje obopólna zgoda co do zasadności jego otwarcia. 

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
 

Ideę zrównoważonego rozwoju raz pierwszy zdefiniowano w 1987 w Raporcie  

Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju  „Nasza wspólna przyszłość”. 

Zgodnie z tą definicją  „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby 

obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 

pokoleń na ich zaspokojenie”. Zrównoważony rozwój oznacza 

międzypokoleniową solidarność polegającą na podejmowaniu takich rozwiązań 

rozwojowych, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe 

wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania 

korzyści ze wzrostu gospodarczego. Realizacja jego idei znajduje swój 

bezpośredni wyraz w procesach podejmowania decyzji politycznych, 
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ekonomicznych, czy społecznych, gdzie należy równoważyć racje społeczne, 

gospodarcze i ekologiczne. Głownie poprzez włączenie w proces analizy 

aspektów i skutków środowiskowych podejmowanych decyzji.  

 

Z biegiem lat koncepcja nabrała pełniejszego zrozumienia, wyrównując istotę 

trzech czynników rozwoju: poszanowania środowiska, postępu społecznego i 

wzrostu gospodarczego. Obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju jest 

elementem głównego nurtu dyskusji nad rozwojem społeczno-gospodarczym, 

stając się zasadą horyzontalną, odzwierciedlaną we wszystkich krajowych i 

międzynarodowych politykach rozwojowych.  

 

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 roku 

dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego 

rozwoju” to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, 

definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Agenda 

2030 ma charakter uniwersalny, horyzontalny i jest bardzo ambitna. Obejmuje 

17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które 

oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i 

środowiskowy oraz mają stymulować działania w obszarach o kluczowym 

znaczeniu dla ludzkości i naszej planety. Sygnatariusze rezolucji pragną chronić 

planetę przed degradacją, między innymi poprzez zrównoważoną konsumpcję i 

produkcję, zrównoważone gospodarowanie jej zasobami naturalnymi oraz 

podejmowanie pilnych działań w zakresie zmian klimatu, tak aby mogła ona 

służyć potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń. 

 

Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej, takie jak 

m.in. globalizacja, integracja gospodarcza, deregulacja, rosnąca konkurencja czy 

rozwój nowych technologii spowodowały rekonfigurację łańcuchów dostaw, jak 

również istotne przeobrażenia w sektorze przewozów osobowych. Rozwój 
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transportu znacząco przyczynił się do zwiększonego stosowania 

nieodnawialnych zasobów naturalnych, degradacji środowiska, a tym samym do 

zmniejszenia dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń.  

 

Według strategii Unii Europejskiej Europa 2020: Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu działania całego ugrupowania i poszczególnych państw do niego 

należących powinny polegać w przypadku rozwoju zrównoważonego na 

wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 

środowisku i bardziej konkurencyjnej. W ten sposób możliwość szybkiego, 

sprawnego i taniego przemieszczania (mobilności) osób i towarów stała się 

najważniejszym elementem wyznaczonego przez UE celu. 

 

Rozwój zrównoważony zakłada wprowadzenie i rozpowszechnienie takiego 

sposobu gospodarowania (obejmuje to także transport osób i ładunków), w 

którym wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych nie prowadzi 

do degradacji eksploatowanych systemów i ich otoczenia, a jednocześnie 

pozwala na zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb i aspiracji 

społeczeństwa. Dynamicznie rozwijające się zapotrzebowanie na usługi 

transportowe stanowi obecnie na świecie jedno z najpoważniejszych zagrożeń 

dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Obejmuje ono wszystkie poziomy 

ludzkiej aktywności - od lokalnego po globalny.  

 

Transport jest jednym z najtrudniejszych sektorów w zakresie kontroli emisji 

CO2. Pomimo postępów technologicznych w dziedzinie motoryzacji wzrost 

natężenia ruchu i występujące trendy w motoryzacji indywidualnej oraz styl 

jazdy stanowią coraz większe źródło emisji CO2, które powodują zmiany klimatu. 
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Struktura gałęziowa transportu w krajach europejskich (charakteryzująca się 

dominacją transportu samochodowego, zarówno w przewozach ładunków, jak i 

pasażerów) generuje między innymi takie problemy polityki transportowej, jak: 

• silny degradacyjny wpływ tej gałęzi na środowisko, 

• kongestię, która przyczynia się do utraty takich walorów tej gałęzi jak 

krótki czas i niewielki koszt transportu oraz wzrostu kosztów 

zewnętrznych transportu, 

• ograniczone możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb na poziomie 

odpowiadającym współczesnym wymaganiom jakościowym, 

• niewykorzystanie potencjału innych gałęzi, w tym zwłaszcza transportu 

kolejowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz transportu wodnego 

śródlądowego, 

• niedostateczny dostęp do obszarów bardziej oddalonych, peryferyjnych. 

 

Udział transportu w zużyciu energii nadal przekracza 30% oraz stanowi jedną 

czwartą łącznej emisji zanieczyszczeń. Strategiczne znaczenie usług 

transportowych dla sprawności i ciągłości funkcjonowania łańcuchów 

logistycznych oraz jakości życia mieszkańców determinuje wielobiegunową 

współpracę ze względu na przedmiot, podmiot i czas wdrożenia 

proekologicznych rozwiązań. 

 

Wyraźny w ostatnich latach wzrost rangi czynnika ekologicznego w 

kształtowaniu systemów transportowych jest efektem m.in. wzrastającej 

dbałości społeczeństw o ochronę środowiska oraz rozwoju metod pomiarów i 

oceny ekonomicznej wzajemnych relacji tych dziedzin, jak również poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Elementy te pozwalają na bardziej 

precyzyjne określanie negatywnych skutków działalności transportowej i skali 

jego presji środowiskowej. Negatywny wpływ transportu na środowisko 

naturalne to przede wszystkim: 
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• oddziaływanie drgań podłoża gruntowego na ludzi i obiekty 

infrastrukturalne, 

• emisja gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian 

klimatycznych, 

• emisja zanieczyszczeń powietrza, wody i gruntów wpływających 

negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze, 

• zajmowanie cennych przyrodniczo terenów i rozcinanie ich ciągłości 

(fragmentacja) nowobudowanymi ciągami infrastruktury technicznej, 

przyczyniające się do utraty różnorodności biologicznej, 

• emitowanie hałasu zagrażającego ludzkiemu zdrowiu. 

 

Straty, jakie dotychczasowe kierunki rozwoju transportu wywołują w różnych 

dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w wyniku silnego degradacyjnego 

oddziaływania na środowisko, skłoniły do podjęcia bardziej energicznych 

działań, które pozwoliłyby na skuteczne zmiany dotychczasowych tendencji. 

Działania te zmierzać powinny w kierunku: 

• zwiększenia wydajności w transporcie, 

• szerszego wykorzystania przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu 

oraz technologii międzygałęziowych, 

• integrację sieci transportowej, jej optymalizację jako całości, a nie zbioru 

elementów infrastruktury poszczególnych gałęzi i krajów, w tym 

zwłaszcza integrację portów lotniczych z koleją dużych prędkości, 

tworzenie intermodalnych terminali, 

• likwidacji kongestii, 

• zmniejszenia degradacyjnego wpływu na środowisko wszystkich gałęzi 

transportu, 

• zwiększenia dostępności, zwłaszcza regionów peryferyjnych, 

• poprawy bezpieczeństwa, 

• poprawy standardów obsługi klienta. 
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Do szeroko pojmowanej koncepcji rozwoju zrównoważonego bezpośrednio 

odnosi się pojęcie zrównoważonego transportu. Podstawy doktryny transportu 

zrównoważonego powstały wraz z przeniesieniem zasad ekorozwoju, 

wypracowanych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na 

obszar transportu. Według nich rozwój transportu powinien być oparty o: 

• zasadę dostępu - zgodnie z którą wszyscy mają prawo do dostępu do 

innych ludzi, miejsc, dóbr i usług; 

• zasadę równości - według której kraje, organizatorzy i przedsiębiorstwa 

powinni zapewnić równość zaspokajania podstawowych potrzeb 

transportowych wszystkich ludzi i grup społecznych; 

• gwarancję, że system transportowy jest tworzony i zarządzany zgodnie z 

zasadami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi; 

• odpowiedzialność za oddziaływanie na środowisko naturalne przy 

realizacji osobistych potrzeb mobilności oraz konsumpcji; 

• zintegrowane planowanie, czyli odpowiedzialność decydentów za 

integrację transportu; 

• kwestię pełnego zarządzania kosztami transportu, czyli uwzględnienia 

ich w aspektach społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, oraz 

sprawiedliwego ich podziału na wszystkich użytkowników. 

 

Europejska Konferencja Ministrów Transportu OECD w 2004 roku przyjęła 

definicję, zgodnie z którą system zrównoważonego transportu jest to system, 

który umożliwia spełnienie podstawowej potrzeby dostępu do systemu 

transportowego przez jednostki i społeczeństwa w sposób bezpieczny i spójny z 

potrzebami zdrowia ludzkiego i ekosystemów oraz odpowiada wymogom 

wartości kapitałowych w obrębie danego pokolenia i w skali międzypokole-

niowej. System ten jest też przystępny cenowo, skutecznie funkcjonuje, oferuje 

wybór środków transportu oraz wspiera prężnie rozwijającą się gospodarkę. W 

swoim funkcjonowaniu ogranicza emisje i odpady z uwzględnieniem możliwości 
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planety do ich absorpcji, minimalizuje zużycie zasobów nieodnawialnych, 

ogranicza konsumpcję zasobów odnawialnych do poziomu zrównoważenia, 

przetwarza i wtórnie wykorzystuje ich komponenty oraz minimalizuje 

wykorzystanie gruntów, a także ogranicza natężenie hałasu. 

 

Zrównoważony transport potocznie odnosi się do takich środków 

komunikacyjnych, które minimalizują emisję dwutlenku węgla i innych 

substancji zanieczyszczających środowisko. Natomiast zrównoważony rozwój 

transportu to koncepcja, która integruje cele ekologiczne, społeczne i 

gospodarcze rozpatrywane z perspektywy zarówno polityki transportowej 

rządów poszczególnych państw, jak też całej Unii Europejskiej.  

 

Wprawdzie zrównoważony rozwój jest oparty na idei harmonijnego rozwoju w 

sferze środowiskowej, społecznej oraz gospodarczej, jednak można wyróżnić 

sześć istotnych elementów przydatnych podczas analizy oddziaływania 

transportu na zrównoważony rozwój. Należą do nich sfera gospodarcza 

(wydajność, wzrost, stabilność), sfera społeczna (ubóstwo, dziedzictwo 

kulturowe), sfera ochrony środowiska (bioróżnorodność, zasoby naturalne, 

zanieczyszczenie), związek między sferą gospodarczą a społeczną (równość 

wewnątrzpokoleniowa, bezrobocie), związek między sferą gospodarczą a 

ochroną środowiska (internalizacja) oraz związek między sferą społeczną a 

ochroną środowiska (równość międzypokoleniowa, partycypacja społeczna). 

 

Kluczową rolę odgrywa to, że transport powinien przyczyniać się do wysokiej 

jakości życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Zrównoważony transport musi 

się charakteryzować następującymi cechami: 

• jego funkcjonowanie musi się przyczyniać do poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa i podnoszenia poziomu życia, 

• musi być preferowana komunikacja zbiorowa, 
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• muszą być uwzględniane potrzeby pieszych uczestników ruchu, a także 

rowerzystów, 

• na etapie tworzenia strategii, planów, polityki transportowej ważną rolę 

powinny odgrywać lokalne społeczności, 

• ceny energii w transporcie muszą uwzględniać wszystkie koszty (w tym 

koszty zewnętrzne), co będzie powodować racjonalne decyzje 

inwestycyjne, 

• planując przebieg sieci transportowych należy uwzględniać 

występowanie obszarów przyrodniczo cennych. 

 

Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że zrównoważony system transportowy 

nie może tworzyć barier dla mobilności. Powinien więc godzić różne role, 

zapewniając: 

• efektywną obsługę społeczeństwa i gospodarki, 

• dostęp do różnych celów aktywności społecznej, 

• możliwość wyboru środka transportowego (w tym dla transportu 

towarowego), 

• bezpieczeństwo, 

• ochronę środowiska. 

 

System zrównoważonego transportu uwzględnia kryterium dostępności do 

usług transportowych zgodny z wymogiem bezpieczeństwa zdrowotnego i 

ekologicznego (oddziaływania na ekosystemy), z uwzględnieniem zasady 

sprawiedliwości międzypokoleniowej, a następnie kryterium efektywności 

ekonomicznej oraz kryterium ograniczania wpływu na środowisko (negatywnych 

efektów zewnętrznych) i wykorzystanie przestrzeni (gruntów). Definicja ta wska-

zuje, że zrównoważony transport musi odzwierciedlać w równomiernym stopniu 

zróżnicowane cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 
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Analiza SWOT 
 

Analiza  SWOT  to  kompleksowa  metoda  analizy  strategicznej organizacji,  w  

której  do  badania  brane  są  pod uwagę tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne 

uwarunkowania jej działalności. To znana i często stosowana metoda do 

identyfikacji mocnych i słabych stron przedsięwzięć oraz skonfrontowaniu ich z 

teraźniejszymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami. Sama nazwa analizy 

powstała o pierwszych liter angielskich nazw kategorii jakie się na nią składają, 

czyli: Strenghts: mocne strony; Weaknesses: słabe strony; Opportunities: 

szanse; Threats: zagrożenia. 

 

Po zidentyfikowaniu silnych  i  słabych  stron,  szans  i zagrożeń, a także 

przeanalizowaniu powiązań między tymi czynnikami, następuje określenie 

pozycji strategicznej  oraz wybór strategii badanej organizacji lub systemu.  

 

Główne pytania stawiane na tym etapie analizy to: 

• Czy i w jaki sposób dana  silna  strona  pozwoli  wykorzystać  nadarzającą  się 

szansę? 

• Czy i w jaki dana  silna  strona  umożliwi  przeciwdziałanie  danemu  

zagrożeniu? 

• Czy i w jaki dana  słaba  strona  ograniczy  możliwość  wykorzystania  danej 

szansy? 

• Czy i w jaki dana słaba strona wzmocni oddziaływanie danego zagrożenia? 

 

Poniższa analiza SWOT została przygotowana w ramach prac eksperckich na 

podstawie wyników 4 sesji warsztatów strategicznych przeprowadzonych na 

przełomie 2019 i 2020 roku przez partnerów Projektu PBU1/0722/16 „Cross-

border Network for Sustainable Transport Governance”. 
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Mocne strony 

• położenie geograficzne umożliwiające rozwój połączeń pasażerskich i 

towarowych w kierunkach wschód – zachód; 

• dobre skomunikowanie Białegostoku i Grodna z centralnymi krajowymi 

ośrodkami wzrostu gospodarczego – Warszawą i Mińskiem (droga 

ekspresowa S8 Białystok-Warszawa, autostrada M6 Mińsk – Grodno); 

• odpowiadający potrzebom przestrzenny układ drogowej sieci 

transportowej;  

• dobra dostępność transgraniczna obszaru za pośrednictwem przejść 

drogowych (Kuźnica/Bruzgi i Bobrowniki/Berstowica), kolejowych (Kuźnica i 

Siemianówka), turystycznych (Rudawka/Lesnaja i Białowieża/Pererow w 

Obwodzie Brzeskim) oraz planowanego do utworzenia przejścia 

Lipszczany/Sofijałowo; 

• przechodzące przez obszar Strategii linie kolejowe nr: 6 (Zielonka - Kuźnica 

Białostocka) i 38 (Białystok - Bartoszyce), wchodzące w skład sieci bazowej i 

kompleksowej TEN-T; 

• funkcjonujące ważne węzły kolejowe – Białystok, Lida, Wołkowysk, Grodno; 

• stosunkowo duża gęstość i coraz wyższa jakość sieci kolejowej w głównych 

korytarzach transportowych pogranicza oraz niektórych linii regionalnych; 

• dobre warunki topograficzne terenu sprzyjające budowie prostych szlaków 

komunikacyjnych; 

• relatywnie niewielka gęstość zaludnienia poza obszarami zurbanizowanymi; 

• wystarczający lokalny potencjał przemysłowy w zakresie wytwórczym i 

wykonawczym w obszarze infrastruktury transportowej; 

• odpowiedni zasięg i potencjał i potencjał istniejących sieci i węzłów 

komunikacyjnych; 

• niski poziom urbanizacji i industrializacji obszaru ułatwiający rozbudowę 

infrastruktury transportowej; 

• wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego i wysoki poziom 

bezpieczeństwa komunikacyjnego; 
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• rozwinięte system transportu zbiorowego w Białymstoku i Grodnie; 

• silna pozycja przewoźników publicznych; 

• rozwinięta sieć drogowa łącząca Białystok i Grodno  z ośrodkami 

regionalnymi i subregionalnymi oraz sąsiadującymi regionami; 

• dobrze rozwinięta sieć linii kolejowych; 

• brak potrzeb w zakresie budowy nowych linii kolejowych; 

• poprawiający się w ostatnich latach stan sieci dróg krajowych i regionalnych; 

• zwiększone środki finansowe na budowę i modernizację dróg; 

• dobre połączenia kolejowe z głównymi miastami w Polsce i Białorusi; 

• duża zdolność przewozowa transportu kolejowego; 

• większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego w stosunku do komunikacji 

indywidualnej; 

• niskie koszty zewnętrzne i mała szkodliwość dla środowiska naturalnego 

transportu kolejowego; 

• duża gęstość infrastruktury transportowej na obszarach zurbanizowanych, 

co pozwala na wdrożenie efektywnych rozwiązań transportowych; 

• poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez ograniczenie zatłoczenia, 

emisji hałasu i zanieczyszczeń dzięki wzrostowi udziału najmniej uciążliwych 

rodzajów transportu zbiorowego ; 

• stopniowe wdrażanie rozwiązań z zakresu transportu zrównoważonego w 

ośrodkach metropolitarnych; 

• rozbudowa infrastruktury transportu rowerowego; 

• dobre skomunikowanie ośrodków regionalnych ze stolicami regionów; 

• konkurencyjność kosztowa transportu publicznego w stosunku do 

transportu indywidualnego; 

• łatwość rozbudowania infrastruktury punktowej. 

 

Słabe strony 

• brak spójności organizacji systemu transportowego z obecnymi założeniami 

i potrzebami jego rozwoju społeczno-gospodarczego; 
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• duży stopień zużycia oraz niezadawalające parametry funkcjonalne i 

techniczne wielu elementów transportowej infrastruktury liniowej i 

punktowej; 

• nieprzystosowanie gęstości i jakości sieci drogowej do potrzeb wynikających 

z sezonowości ruchu; 

• brak ciągłości klasy technicznej połączeń między jednostkami terytorialnymi; 

• brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych i postojowych oraz miejsc 

obsługi podróżnych w obszarach recepcji turystycznej; 

• ograniczone nakłady na utrzymanie i modernizację infrastruktury 

transportowej; 

• zbyt mała ilość/długość bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych; 

• brak spójności przestrzennej tras rowerowych; 

• fragmentaryczność tras rowerowych o charakterze ponadlokalnym; 

• uwarunkowania przestrzenne i formalne ograniczające rozwój infrastruktury 

rowerowej; 

• nadmierne zatłoczenie komunikacyjne w centrach miast: Białegostoku i 

Grodna, powodujące wzrost emisji spalin do atmosfery oraz hałasu; 

• niedostateczna oferta przewozowa oraz zbyt mała częstotliwość kursowania 

środków komunikacji zbiorowej i kolei, zwłaszcza na terenach 

niezurbanizowanych i peryferyjnych; 

• brak wystarczającej koordynacji tras i rozkładów jazdy w komunikacji 

autobusowo – kolejowej; 

• rosnąca ilość towarów przewożona transportem drogowym w ruchu 

tranzytowym przyczynia się do zwiększenia zatłoczenia i pogorszenia 

bezpieczeństwa publicznego przewozu pasażerów i ruchu pojazdów 

prywatnych; 

• rosnące wskaźniki motoryzacji - nadmierny wzrost liczby samochodów 

osobowych i ciężarowych (rosnąca kongestia); 

• niedostatek integracji na poziomie polityk transportowych organów 

administracji publicznej wszystkich szczebli; 
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• brak efektywnej koordynacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową oraz 

zintegrowanego systemu zarządzania ruchem; 

• wywieranie silnej presji na środowisko (hałas, zanieczyszczenia powietrza, 

fragmentacja przestrzeni itp.); 

• rosnące koszty utrzymania infrastruktury transportowej i systemów 

transportu publicznego; 

• brak regionalnego portu lotniczego w Województwie Podlaskim i niewielkie 

sezonowe wykorzystanie lotniska pod Grodnem; 

• ograniczona dostępność kadry pracowniczej w sektorze transportu; 

• niska gęstość, a co za tym idzie nierównomierny dostęp do sieci kolejowej; 

• przeciążenie dróg ruchem samochodowym, zwłaszcza na najważniejszych 

drogach i w obszarach zurbanizowanych; 

• utrzymywanie się dużej liczby zdarzeń drogowych, w tym zwiększanie się 

liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych (zwłaszcza pieszych); 

• niski poziom innowacyjności sieci i zastosowania inteligentnych systemów 

transportowych; 

• niska skuteczność środków podejmowanych w celu zmniejszania 

środowiskowej uciążliwości transportu; 

• nieefektywne zarządzanie popytem, w tym słabe oddziaływanie na 

zachowania podróżnych, zmierzające do samoograniczenia użytkowania 

samochodu. 

 

Szanse 

• rosnąca świadomość i wrażliwość ekologiczna mieszkańców; 

• zmiany w strukturze popytu w kierunku przyjaznych środowisku rodzajów 

transportu; 

• promocja i rozwój kultury nowej mobilności wśród mieszkańców pogranicza; 

• możliwość stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez efektywne 

wykorzystanie przestrzeni w pasie drogowym (w tym szerokie chodniki, 

ścieżki rowerowe i zieleń); 
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• zwiększenie międzynarodowej dostępności transportowej i włączenie 

pogranicza w międzynarodowe sieci transportowe; 

• dostępność środków pomocowych na rozbudowę infrastruktury 

transportowej pogranicza; 

• rozwój nowoczesnych technologii usprawniających funkcjonowanie 

transportu, w tym usług cyfrowych; 

• poparcie społeczne dla działań związanych z budową nowoczesnej 

infrastruktury drogowej (drogi szybkiego ruchu) oraz kolejowej 

(modernizacja obecnej sieci, budowa linii wysokich standardów, 

standaryzacja usług świadczonych na stacjach pasażerskich); 

• polityka transportowa UE wspierająca rozwój przyjaznych środowisku 

rodzajów transportu; 

• wykorzystanie renty zapóźnienia poprzez rozwój i wdrażanie przełomowych 

technologii; 

• wzrost gospodarczy powodujący zwiększony popyt na transport; 

• wzrastająca mobilność społeczeństwa; 

• rosnąca skuteczność środków stosowanych w systemach poprawy 

bezpieczeństwa, w transporcie; 

• rozwój i dostępność technologii nisko- i zero- emisyjnych; 

• poprawa integracji międzygałęziowej i technologicznej systemu 

transportowego; 

• polityka integracji europejskiej i rozwój międzynarodowych korytarzy 

transportowych, w tym ustanowienie środkowoeuropejskiego korytarza 

transportowego; 

• koncentracja ludności w sub-regionalnych ośrodkach miejskich, 

umożliwiająca skupienie środków finansowych na stworzeniu rozwiązań 

transportowych najlepiej zaspokajających potrzeby społeczne; 

• kongestia drogowa i rosnące koszty samochodowego transportu 

indywidualnego, jako jedna z determinant nowej kultury mobilności 

mieszkańców.  
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ZAGROŻENIA 

• spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego; 

• pogarszanie stanu technicznego infrastruktury liniowej na skutek 

niewykonywania remontów lub zaniechania modernizacji; 

• przenoszenie się ruchu tranzytowego na drogi lokalne i regionalne; 

• ograniczanie i/lub likwidacja istniejących połączeń przez organizatorów 

przewozów; 

• rosnące wymagania o charakterze środowiskowo-klimatycznym wpływające 

na wzrost kosztów inwestycji; 

• trudne do przewidzenia, uwarunkowane geopolitycznie, w tym przesunięcia 

kierunków tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych z Litwy i Białorusi;  

• zmiany klimatu i nasilające się w ostatnim okresie zagrożenie występowania 

klęsk żywiołowych; 

• wzrost udziału w kosztach zewnętrznych kosztów oddziaływania transportu 

na środowisko; 

• ryzyko kolizji przyrodniczo-przestrzennych, protestów społecznych 

opóźniających i utrudniających realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych; 

• niepewność odnośnie przyszłości finansowania inwestycji transportowych ze 

środków UE po 2020 roku; 

• rosnące koszty utrzymania infrastruktury i prowadzenia działalności 

transportowej, jak również konkurencji w sektorze; 

• niewystarczające środki finansowe na modernizację systemów transportu i 

logistyki; 

• utrzymująca się silna dynamika rozwoju motoryzacji indywidualnej; 

• osłabienie roli tranzytowej systemu transportowego pogranicza polsko – 

białoruskiego; 

• braki kadrowe w sektorze transportu; 

• zmniejszenie konkurencyjności transportu kolejowego związane z 

odchodzeniem od technologii węglowych w energetyce; 
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• brak efektywnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie instrumentów 

wspierających rozwój transportu zrównoważonego; 

• rosnące wymagania i oczekiwania użytkowników dróg i transportu 

zbiorowego. 
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Identyfikacja kluczowych czynników decyzyjnych 
 

Na etapie programowania rozwoju należy uwzględniać różnorodne 

uwarunkowania określone przez ulegający ciągłym przemianom regionalny, 

krajowy i międzynarodowy układ transportowy. Najważniejsze z nich to: 

• uwarunkowania przyrodnicze, związane z oddziaływaniem transportu na 

środowisko; 

• uwarunkowania społeczne, wynikające z faktu, że region jest złożonym sys-

temem społecznym; 

• uwarunkowania gospodarcze, związane z sytuacją gospodarczą zarówno re-

gionu, jak i państwa; 

• uwarunkowania przestrzenne, związane z będącą do dyspozycji przestrzenią, 

która stanowi dobro publiczne; 

• uwarunkowania infrastrukturalne, związane z występującą na danym terenie 

infrastrukturą. 

 

Wyróżnione grupy uwarunkowań są niezależne, niekonkurencyjne i 

niewykluczalne. Są one z jednej strony następstwem istniejącego stanu systemu 

transportowego, a z drugiej wypadkową nadrzędnego celu, jakim jest jego 

rozwój.  

 

Odrębną grupą czynników są czynniki generujące popyt i podaż usług 

transportowych. Z jednej strony są to czynniki warunkujące wielkość popytu na 

usługi transportowe, takie jak: struktura i wielkość produkcji, rodzaj dostępnych 

technologii przewozowych, lokalizacja zakładów produkcyjnych, system 

zarządzania i organizacji przewozów. Natomiast do czynników warunkujących 

wielkość podaży usług transportowych należą: zasilanie transportu w środki 

techniczne, materiały, energię, części zamienne, stan infrastruktury transportu 

oraz możliwości jej modernizacji, wielkość i struktura potencjału produkcyjnego 
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transportu, w tym stopień jego wykorzystania, narzędzia wspomagające 

organizację procesów i systemów transportowych. Strona kosztowa realizacji 

usług transportowych determinowana jest między innymi przez strukturę i 

narzędzia racjonalizacji potrzeb przewozowych, poziom przygotowania punktów 

przeładunkowych do współpracy z transportem, mechanizmy gałęziowego 

podziału zadań przewozowych, efektywność potencjału produkcyjnego i 

możliwości jego wykorzystania, stosowane systemy zarządzania. Jakość 

dostępnych usług transportowych warunkowana jest przez przygotowanie 

techniczne i organizacyjne poszczególnych podmiotów do współpracy z 

otoczeniem, sposób zorganizowania i funkcjonowania systemów prze-

wozowych, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii przewozowych, 

w tym logistyczne obsługa klienta. 

 

W ramach podejmowania określonych działań w ramach niniejszej Strategii 

należy brać pod uwagę następujące czynniki kluczowe: 

 

Czynniki zewnętrzne:  

• rozbieżność interesów alokacyjnych oraz odmienne preferencje krajowe w 

zakresie struktury gałęziowej systemów transportowych krajów 

przygranicznych; 

• konieczność uwzględnienia odmienności norm technicznych jakim 

odpowiadać ma infrastruktura w każdym kraju, tak na etapie projektowania, 

jak i wykonawstwa, czy eksploatacji; 

• trudności w ocenie efektywności inwestycji, gdy zarówno koszty, jak i zyski 

są podzielone pomiędzy dwa różne kraje; 

• zasady odpłatności za użytkowanie infrastruktury; 

• uwarunkowania w skali międzynarodowej infrastruktury, zwłaszcza przejść 

granicznych; 

• sytuacja gospodarcza regionu, w tym dynamika PKB i handlu zagranicznego;  
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• proces integracji Polski z Unią Europejską oraz priorytety i zadania 

uwzględniające w zakresie współpracy międzynarodowej i transgranicznej;  

• zasady przyjęte w strategiach rozwoju gospodarczego Polski Białorusi; 

• zasady polityki Polski i Białorusi w zakresie przestrzennego 

zagospodarowania obszarów transgranicznych; 

• nierozwiązana kwestia małego ruchu przygranicznego.  

 

Czynniki wewnętrzne:  

• wzrost ruchliwości osób i stabilizacja wielkości przewozów towarowych przy 

równoczesnej zmianie ich struktury na rzecz znacznego wzrostu motoryzacji 

i udziału transportu drogowego w przewozach;  

• spadek udziału kolei w przewozach towarowych i pasażerskich – oddanie 

rynku transportowi drogowemu;  

• spadek udziału transportu publicznego w transporcie lokalnym, zwłaszcza w 

większych ośrodkach miejskich; 

• zasady polityki społeczno - gospodarczej obszaru określone w dokumentach 

strategicznych i programujących rozwój obszaru po obu stronach granicy;  

• zasady polityki władz samorządowych w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego; 

• profil gospodarki określony przede wszystkim przez rolniczy charakter 

obszaru; 

• unikalne walory przyrodniczo-krajoznawcze i wynikająca stąd potrzeba 

szczególnej ochrony środowiska;  

• zasady zrównoważonego rozwoju systemu transportu, przyjaznego dla 

środowiska naturalnego; 

• zły stan infrastruktury transportowej w obszarze przygranicznym;  

• rozwój turystyki krajowej i międzynarodowej w obszarze przygranicznym;  

• systematyczny rozwój motoryzacji indywidualnej;  
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• brak infrastruktury dla rozwoju lotniczej komunikacji pasażerskiej; 

• rosnące zapotrzebowanie użytkowników na rozwój transportu rowerowego 

i poprawę warunków ruchu pieszego, w tym przez tworzenie wydzielonych 

stref ruchu pieszego; 

• zmniejszanie się liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, przy 

niezmieniającej się liczbie wypadków i ofiar rannych; 

• rosnące obciążenie środowiska ujemnymi skutkami funkcjonowania systemu 

transportu. 
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Koszty i korzyści społeczne oraz efektywność 

transportu 
 

Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój 

gospodarczy kraju, ponieważ przemieszczanie się osób i towarów leży u podłoża 

wszelkich procesów rozwojowych. Jednocześnie transport jest szczególną 

gałęzią gospodarki charakteryzującą się generowaniem efektów zewnętrznych, 

czyli – najczęściej - niezamierzonych kosztów i korzyści będących pośrednimi 

wynikami funkcjonowania sektora transportowego jako takiego, które nie są 

jednak wliczone do rachunku działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na 

tym rynku. 

 

Efekty zewnętrzne kreowane przez transport obejmują zarówno te, które 

związane są z budową i utrzymaniem infrastruktury transportowej (liniowej i 

punktowej) oraz te związane z jej użytkowaniem na potrzeby przemieszczania 

osób i towarów. Tym samym efekty zewnętrzne transportu mogą się przejawiać 

w kilku wymiarach. Po pierwsze są nimi pozytywne i negatywne efekty 

zewnętrzne związane z budową i użytkowaniem infrastruktury. Po drugie 

istnieje ryzyko nieefektywności w formie niezamierzonych interakcji 

wynikających z oddziaływania na siebie uczestników sektora transportowego. 

Podobnie kwestie związane z finansowaniem infrastruktury transportowej będą 

rozbieżnie, czy wręcz przeciwstawnie postrzegane z punktu widzenia podmiotu, 

który finansuje rozwój transportu (podatnicy za pośrednictwem budżetu 

państwa) oraz z punktu widzenia użytkowników ponoszących koszty z tytułu 

użytkowania części infrastruktury. Istotnym jest również oddziaływanie na 

podmioty trzecie znajdujące się poza sektorem transportu.  

 

Koszty i korzyści związane z funkcjonowaniem zrównoważonego systemu 

transportowego dotyczą zarówno sektora transportowego, w tym jego 

użytkowników, jak też innych sektorów gospodarki (handel, usługi, przemysł) 

oraz innych dziedzin takich jak środowisko naturalne czy ochrona zdrowia. Z 
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punktu widzenia sektora transportu efektywność systemu transportowego 

zależy od tego, w jakim stopniu koszty ponoszone na jego eksploatację i rozwój 

są równoważone przez uzyskiwane korzyści.  

 

Do kosztów społecznych transportu należy zaliczyć przede wszystkim negatywne 

efekty środowiskowe (czasowe lub trwałe) takie jak: zmiany klimatyczne,  

zanieczyszczenie powietrza, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych, hałas i 

wibracje, zużycie zasobów naturalnych, zmniejszenie bioróżnorodności 

gatunkowej, czy negatywny wpływ na dziedzictwo narodowe. Również wysoka 

kosztochłonność budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej, jak 

również koszty ponoszone przez uczestników transportu są ważnym efektem 

społecznym. Do kosztów społecznych transportu należy również zaliczyć 

negatywne efekty społeczne związane z niedoskonałościami, bądź wadliwością 

systemu transportowego (np. kongestia, znaczna zajętość terenu, 

nieprzenośność infrastruktury tworząca ograniczenia w gospodarowaniu 

przestrzenią, konieczność wywłaszczeń lub przesiedleń związanych z rozbudową 

infrastruktury). Należy również zwrócić uwagę na obszar bezpieczeństwa, czyli 

ryzyko wypadków transportowych oraz inne zagrożenia związane z transportem, 

np. przewóz ładunków niebezpiecznych, terroryzm, czy epidemie. 

 

Korzyści są odnoszone bezpośrednio przez użytkowników systemu m.in. w 

formie: 

• zaspokojenia fundamentalnej potrzeby mobilności, czyli przemieszczania się 

osób i dóbr; 

• oszczędności czasu podroży; 

• oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów; 

• uzyskania dostępu do systemu (np. poprzez jego dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych); 

• zmniejszenia ryzyka powstania wypadku; 

• wyższego komfortu podróżowania; 

• możliwość wyboru sposobu podróżowania; 
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• uzyskania poczucia wyższego bezpieczeństwa osobistego; 

• możliwość rekreacyjnego wykorzystania systemu transportowego (np. 

ścieżki rowerowe); 

• uzyskania większych gwarancji dotarcia do celu podroży w zakładanym 

czasie i przy zakładanym koszcie (dotyczy to zarówno transportu osób jak i 

towarów). 

 

Korzyści w wymiarze ogólnospołecznym są generowane poprzez: 

• obniżanie kosztów społecznych ponoszonych z tytułu wypadków (poprzez 

rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa transportu); 

• uzyskiwanie dodatnich efektów środowiskowych (np. poprzez mniejsze 

emisje hałasu i zanieczyszczeń, redukowanie kolizji tras komunikacyjnych z 

obiektami przyrodniczo cennymi); 

• zwiększanie atrakcyjności i dostępności rynku pracy; 

• umożliwianie i ułatwianie kontaktów między ludźmi; 

• rozwój turystyki; 

• poprawa dostępu ludności do dóbr i usług; 

• zwiększanie atrakcyjności obszarów dla nowych inwestycji; 

• porządkowanie i rozwój zagospodarowania przestrzennego; 

• zapewnienie gospodarczej, społecznej, politycznej i administracyjnej 

spójności państwa, regionów i aglomeracji miejskich, w tym na utrzymanie 

ładu społecznego, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego; 

• postęp i  rozwój naukowo-techniczny i technologiczny w skali regionalnej, 

krajowej, międzynarodowej i globalnej; 

• wewnątrz- i międzyregionalne migracje czynników produkcji; 

• kreowanie nowych przewozów i międzygałęziowe przesunięcia popytu; 

• poprawa niezawodności i jakość usług transportowych; 

• wzrost wartości nieruchomości (w tym gruntów). 
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Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, 

ekonomiczną i przestrzenną państw oraz przyczynia się do wzmocnienia 

konkurencyjności gospodarek. 
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Cele polityki transportowej 
 

Sektor transportu pełni szczególną rolę w międzynarodowej integracji 

gospodarczej, która byłaby w sensie fizycznym iluzoryczna bez przekraczania 

barier przestrzennych. Zbliżenie do siebie państw i regionów nie jest możliwe 

poprzez zmiany ich położenia, a więc nie pozostaje nic innego niż zwiększanie 

mobilności w wymiarze technicznym, czasowym i kosztowym. Dobrze rozwinięta 

sieć transportowa ma za zadanie wspierać wzrost gospodarczy oraz handel, 

tworzyć nowe miejsca pracy i warunki sprzyjające koniunkturze. Sieci 

transportowe są ważnym elementem łańcucha dostaw i tworzą podstawy 

gospodarki we wszystkich krajach, umożliwiając efektywne przepływy 

pasażerów, jak i towarów. Dogodne połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze oraz 

wodne sprzyjają możliwościom przemieszczania się, a także - co bardzo istotne - 

poprawie jakości życia. 

 

Efektywne planowanie rozwoju, projektowanie, zarządzanie, eksploatacja oraz 

rozbudowa systemu transportowego wymaga prowadzenia obliczonej na 

długofalowe efekty polityki transportowej. Działania w tym zakresie znacząco 

wpływają na standard życia mieszkańców, gospodarczy, kulturowy i 

cywilizacyjny rozwój obszarów, umacniają jego funkcje oraz wpływają na 

zachowanie bądź poprawę środowiska naturalnego.  

 

Polityka transportowa jest działalnością państwa i organów działających w jego 

ramach, ma ona zagwarantować zarówno pod względem ilościowym, jak i 

przestrzennym oraz czasowym dostępność usług transportowych dla 

społeczeństwa oraz gospodarki. Kierunki prowadzenia polityki transportowej - 

jak i szerszej od niej polityki gospodarczej - są pochodną kierunków przyjętych w 

polityce generalnej. 
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W wymiarze terytorialnym polityka transportowa postrzegana jest przez 

pryzmat funkcjonowania dokumentów związanych ze strategicznym 

planowaniem rozwoju, które pośrednio opierają się również na funkcjonowaniu 

transportu. Są to strategie i programy rozwoju lokalnego, dokumenty związane 

z planowaniem przestrzennym, a także – w przypadku większych miast - miejskie 

plany zrównoważonego rozwoju transportu. Na poziomie regionalnym istotna 

jest integracja działań poszczególnych jednostek lokalnych w systemie 

transportu regionalnego (polskie województwa i białoruskie obwody). 

Natomiast już krajowe polityki rozwoju transportu krajowego powinny 

integrować wszystkie gałęzie oraz szlaki transportowe według kategoryzacji. W 

przypadku Unii Europejskiej wspólna polityka wspólnotowa powinna wpływać 

na równoważenie transportu pod względem: rozwojowym, inwestycyjnym, 

ekologicznym oraz niwelować dysproporcje w dostępie do transportu. 

 

Lokalna polityka transportowa powinna odpowiadać miejscu i roli obszaru w 

układach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym, opierać się na lokalnym 

potencjale społecznym i gospodarczym oraz realizować oczekiwania 

mieszkańców. Jej zadaniem jest stymulowanie działań umożliwiających 

stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych oraz zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego, który zaspokoi potrzeby transportowe gospodarki.  

 

Będąc szczególnym rodzajem polityki gospodarczej i społecznej, polityka 

transportowa jest formą oddziaływania uprawnionych podmiotów publicznych 

na przedmiot oddziaływania (np. na proces przewozowy, na sprawne 

funkcjonowanie i rozwój transportu), po to by osiągnąć założone cele (np. 

zachowanie jedności transportu, osiągnięcie określonych korzyści 

ekonomicznych lub pozaekonomicznych). Prowadzenie polityki transportowej 

polega więc na świadomym oddziaływaniu, tak by spowodować ukierunkowane 
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zachowania konkretnych instytucji, przedsiębiorstw czy użytkowników 

transportu na realizację celu.  

 

Celem racjonalnej polityki transportowej powinno być zatem sprzyjanie 

kreowaniu zrównoważonego systemu transportowego. Co oznacza, że 

przekształcenia, rozwój i funkcjonowanie systemu transportowego powinny 

zachodzić przy utrzymaniu w równowadze czynnika ekonomicznego, 

przestrzennego i ekologicznego z oczekiwaniami społecznymi, dotyczącymi 

dostępności komunikacyjnej i możliwości wyboru środka przewozowego oraz 

łagodzenia wewnętrznych konfliktów, a także ochrony interesów słabszego 

uczestnika ruchu. 

 

W aspekcie zewnętrznym chodzi o utrzymanie harmonii systemu transportu z 

jego otoczeniem naturalnym, kulturalnym (cywilizacyjnym) oraz społeczno-

gospodarczym. Wewnętrzna równowaga polega na zapewnieniu symbiozy 

pomiędzy ruchem pojazdów komunikacji publicznej, pieszych, rowerów, 

samochodów i przewozu towarów.  

 

Generalnym celem lokalnej polityki transportowej powinno być stworzenie 

warunków materialnych i organizacyjno-prawnych, umożliwiających bezpieczne 

i sprawne przemieszczanie osób i ładunków na obszarze i w powiązaniach 

zewnętrznych.  

 

Z celu generalnego wynikać powinny cele kierunkowe i zadania w następującym 

zakresie: 

• oddziaływanie na skalę i przestrzenny oraz czasowy układ potrzeb 

komunikacyjnych; 

• wyznaczanie kierunków rozwoju infrastruktury transportu; 
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• ustalanie zasad organizacji ruchu; 

• kształtowanie transportu publicznego; 

• gospodarka finansowa, szczególnie w zakresie ustalania opłat, taryf i dotacji. 

 

Zadania te powinny uwzględniać następujące przesłanki: 

• ruchliwość mieszkańców; 

• potencjał logistyczny danego terytorium; 

• lokalny układ drogowo-uliczny oraz ewentualnie infrastrukturę transportu 

szynowego; 

• stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• sposób funkcjonowania transportu publicznego; 

• dostępność ruchu lotniczego; 

• ruch rowerowy i pieszy; 

• sposoby finansowania rozwoju transportu. 

 

CELE O CHARAKTERZE TRANSPORTOWYM. 
 

• Zapewnienie możliwości dojazdu/dojścia, w tym - przy ewentualnych 

ograniczeniach - za pomocą samochodu osobowego; zapewnienie dotarcia 

pomocy. 

• Poprawa osiągalności transportowej obszaru w powiązaniach lokalnych, 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych. 

• Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnej dostępności do systemu 

transportowego. 
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• Poprawa standardów podróży (obniżenie czasu i poprawa warunków 

podróży, w tym płynności przepływu ruchu). 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym niezmotoryzowanego, zwłaszcza na 

odcinkach przebiegu dróg wysokich klas przez miejscowości. 

• Kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców w kierunku 

racjonalizacji ruchliwości, a zwłaszcza zmniejszania pracy przewozowej; 

oddziaływanie na wybór środka lokomocji, w tym zmniejszanie udziału 

samochodu osobowego w podróżach. 

• Zwiększenie napełnienia samochodu; promowanie komunikacji zbiorowej 

oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszego, rowerowego). 

• Łagodzenie nierównomierności obsługi transportowej peryferyjnych części 

obszarów przygranicznych. 

• Dostosowanie stanu infrastruktury transportowej - szczególnie dróg – do 

normatywnych wymagań (standardów) technicznych. 

• Dostosowywanie systemu transportowego do wymogów gospodarki 

rynkowej. 

• Racjonalność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

• Pobudzenie aktywności podmiotów gospodarczych działających w sferze 

transportu (głównie przewoźników). 

 

CELE O CHARAKTERZE POZA-TRANSPORTOWYM. 
 

• Umożliwienie mieszkańcom obszarów przygranicznych partycypacji w 

różnych formach aktywności, poprzez zapewnienie dostępności celów 

podróży. 

• Wzmacnianie więzi funkcjonalnych obszaru przygranicznego. 

• Stymulowanie rozwoju i konkurencyjności gospodarki lokalnej. 
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• Przyciąganie inwestorów poprzez oferowanie terenów z dobrą dostępnością 

komunikacyjną. 

• Integrowanie społeczności mieszkańców,  

• Stymulowanie rozwoju funkcji rekreacji i turystyki na całym obszarze. 

• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój działalności 

agroturystycznej. 

• Zwiększanie dochodów z przestrzeni transportowej i z jej bezpośredniego 

otoczenia. 

• Dostosowanie systemu transportowego do warunków współpracy 

gospodarczej w Europie. 

• Stymulowanie rozwoju przestrzennego i współtworzenie ładu 

przestrzennego oraz racjonalność zajmowania terenów na cele 

transportowe. 

• Ochrona interesów narodowych, w tym w sferze obronności. 

• Oszczędność energii; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. 

• Poprawa stanu środowiska: ochrona wartości naturalnych i kulturowych. 

• Redukcja oddziaływań hałasu, emisji spalin, niedogodności funkcjonalnych z 

tytułu zatłoczenia, efektu bariery oraz rozcięcia więzi sąsiedzkich. 

• Ochrona zdrowia i życia mieszkańców. 

• Stworzenie warunków dla partycypacji społecznej w kształtowaniu polityki 

komunikacyjnej i rozwiązań systemu transportowego, 

• Podnoszenie jakości zarządzania zadaniami publicznymi. 

 

Pierwotnym i przez to najważniejszym celem jest zapewnienie dostępności 

komunikacyjnej (możliwości dojazdu w ogóle), bez stawiania jeszcze wymogów 

w zakresie poprawy standardów. Pomimo ograniczonych środków budżetowych 
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nie powinno się dopuścić do dekapitalizacji infrastruktury dróg i komunikacji 

zbiorowej oraz pogarszania się standardu obsługi pasażerów.  

 

Dla osiągnięcia celów strategicznych konieczne jest skoordynowanie polityki 

transportowej z polityką rozwoju przestrzennego, tak aby uzyskać: jak najlepszą 

przystawalność czynnika transportowego oraz programu urbanistycznego i 

ruralistycznego, poprawę funkcjonalności i zmniejszenie uciążliwości transportu 

dla środowiska, jak również obniżenie transportochłonności układu powiązań 

przestrzennych. Właściwe sterowanie rozwojem przestrzennym ma w 

szczególności na celu: 

• zapewnienie dostępności transportowej, szczególnie ważnej dla działalności 

gospodarczej, i to zarówno w skali lokalnej, jak regionalnej i szerszej; 

• oddziaływanie na obniżenie ruchliwość i długość podróży, a w konsekwencji 

na zmniejszenie pracy przewozowej struktur przestrzennych; 

• oddziaływanie na wybór środka lokomocji, z preferencją dla ruchu 

niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej; 

• łagodzenie konfliktu pomiędzy realizowaną funkcją transportu, a 

otoczeniem naturalnym i cywilizacyjnym (w tym kulturowym) oraz 

łagodzenie uciążliwości dla samego transportu (stany kongestii 

motoryzacyjnej); 

• efektywność pracy układu, w tym wpływ na kondycję finansową 

komunalnych przewoźników, kolei i ponadlokalnych przewoźników 

autobusowych, 

• tworzenie przestrzeni miejskiej oraz wiejskiej, przyjaznej mieszkańcom i 

przybyszom. 

 

CELE SFORMUŁOWANE DLA PODSYSTEMÓW GAŁĘZIOWYCH 
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Cele rozbudowy i modernizacji sieci dróg i ulic:  

• Poprawa funkcjonalności i niezawodności sieci, przeciwdziałanie zatłoczeniu 

motoryzacyjnemu.  

• Przeciwdziałanie dekapitalizacji infrastruktury drogowej; poprawa stanu 

dróg i obiektów inżynierskich.  

• Poprawa powiązania układu dróg lokalnych z układem dróg zewnętrznych.  

• Uwolnienie zwartych obszarów zabudowy od ruchu tranzytowego, w tym od 

ruchu pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.  

• Poprawa hierachiczności struktury sieci drogowej oraz kontrola dostępności 

do dróg i ulic wyższych klas.  

• Dostosowanie konstrukcji jezdni i drogowych obiektów inżynierskich do 

obowiązujących warunków technicznych; w tym właściwej nośności 

nawierzchni drogowych . 

• Zapewnienie dostępności terenów rozwojowych.  

• Zapewnienie warunków dla obsługi poszczególnych obszarów komunikacją 

zbiorową . 

• Poprawa integralności systemu transportowego - zapewnienie dostępności:  

o stacji i przystanków kolejowych,  

o dworców autobusowych,  

o terminali kontenerowych i centrów logistycznych,  

o parkingów strategicznych. 

• Poprawa czytelności układu drogowo-ulicznego.  

• Poprawa warunków dla ruchu niezmotoryzowanego.  

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.  

• Tworzenie tolerowanych warunków dla ruchu samochodów.  
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Najważniejsze, priorytetowe cele to poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz uwolnienie zwartych obszarów zabudowy od intensywnego 

ruchu tranzytowego.  

 

Cele rozwoju komunikacji zbiorowej:  

• Integrująca rola w funkcjonowaniu całego systemu transportu osób.  

• Jak najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury szynowej, w tym dla 

ruchu regionalnego pasażerskiego.  

• Utrzymanie lub poprawa standardu usług, aby były one na 

satysfakcjonującym poziomie dla stałych użytkowników, a także stały się one 

konkurencyjne w stosunku do samochodu (zachęcenie do korzystania przez 

osoby zmotoryzowane).  

• Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego podróżnych.  

• Pełnienie funkcji socjalnej dla niezmotoryzowanych i niepełnosprawnych 

mieszkańców (dostępność do różnych celów podróży po akceptowalnej 

cenie).  

• Oszczędność środków inwestycyjnych (ograniczenie skali nakładów na 

rozbudowę układu drogowo-parkingowego).  

• Oszczędność środowiska naturalnego i kulturowego.  

• Oszczędność  energii i surowców.  

 

Cele budowy sieci dróg rowerowych:  

• Oddziaływanie na proekologiczne zachowania mieszkańców i turystów.  

• Zapewnienie chętnym do korzystania z roweru, możliwości poruszania się 

bezpiecznie w dogodnych warunkach środowiskowych.  

• Ułatwienie dostępu do ośrodków gminnych, innych skupisk, miejsc pracy i 

usług oraz terenów rekreacyjnych. 
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• Poprawa warunków dla ruchu samochodowego (w wyniku wyprowadzenia z 

jezdni ruchu rowerowego).  

• Poprawa warunków środowiskowych.  

 

Cele rozwoju ciągów i stref ruchu pieszego:  

• Stworzenie dogodnych, krótkich powiązań dla pieszych, w tym poza ciągami 

drogowymi.  

• Zapewnienie dostępności przystanków i dworców komunikacji zbiorowej  

• Eliminacja (na ciągach o intensywnym ruchu pieszym) kolizji i uciążliwości 

funkcjonalnych pochodzących od samochodów.  

• Poprawa bezpieczeństwa pieszych.  

 

Znaczenie ruchu pieszego wynika z jego naturalności, przyjazności 

środowiskowej, efektywności wykorzystania przestrzeni oraz taniości.  

 

SYSTEM INSTYTUCJONALNY WDRAŻANIA STRATEGII 
 

Wdrożenie Strategii rozwoju transportu, zwłaszcza w ujęciu transgranicznym 

jest procesem złożonym i wieloetapowym, wymagającym zaangażowania 

szeregu różnych podmiotów: jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców, 

operatorów poszczególnych gałęzi transportu, organizacji pozarządowych itp. W 

procesie tym bardzo ważne jest odpowiednie powiązanie działań tych 

podmiotów, które pozwoli na jego skuteczne i efektywne wdrożenie planu 

rozwojowego. Rozwój transportu wymaga głównie zapewnienia odpowiednich 

warunków organizacyjnych oraz finansowania działań związanych z tym 

rozwojem. Chodzi też o zastosowanie narzędzi wsparcia organizacyjnego i 

finansowego oraz odpowiednich mechanizmów współpracy podmiotów polityki 
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transportowej, samego sektora transportowego i jego otoczenia. Podmioty 

polityki transportowej to organy i instytucje, których zadaniem jest praktyczne 

ustalanie celów polityki transportowej i ich realizacja. Zbiór podmiotów polityki 

transportowej i relacji między nimi tworzy funkcjonalną całość, czyli zespół 

środków ekonomicznych, ludzkich i organizacyjnych, wykorzystanych do 

realizacji celów polityki transportowej. Struktura oddziaływania podmiotów 

polityki transportowej na system transportowy ma charakter hierarchiczny, 

bowiem kreowana jest współcześnie na poziomach: międzynarodowym, 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Kluczowe znaczenie będą tutaj miały 

następujące grupy podmiotów: 

• podmioty odpowiedzialne za budowę, modernizację oraz eksploatację 

infrastruktury transportowej; 

• podmioty pełniące funkcje regulatorów rynku transportowego;  

• operatorzy i dostawcy usług transportowych; 

• wykonawcy robót i dostawcy usług związanych z rozwojem transportu 

pogranicza; 

• instytucje zapewniające wsparcie finansowe i merytoryczne procesu 

wdrażania i rozwoju Strategii, a więc administracja krajowa, regionalna i 

lokalna, instytucje finansowe, jednostki naukowe, firmy doradcze i 

szkoleniowe, organizacje i zrzeszenia sektorowe. 

 

Organizacja i koordynacja wdrażania Strategii wymagać będzie spełnienia 

następujących warunków:  

• stworzenia formalnych podstaw transgranicznego partnerstwa 

umożliwiającego kompleksowe zarządzanie transportem pogranicza; 

• aktualizacji zapisów Strategii; 

• równoległości realizacji przez wszystkie zainteresowane podmioty własnych 

zadań, których wyniki posłużą w różnych etapach wyżej wymienionego 

okresu do osiągnięcia celów Strategii; 
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• spójności realizowanych działań z oczekiwaniami uczestników potoków 

transportowych; 

• stworzenie funkcjonalnej płaszczyzny komunikacyjnej pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami sektora transportowego i jego otoczenia 

umożliwiającej synergiczne i/lub wspólne wdrażanie założeń przyjętej w 

Strategii transgranicznej polityki transportowej; 

• podjęcia przez instytucje związane z sektorem transportowym pogranicza 

wspólnych zadań ułatwiających efektywną realizację programów 

inwestycyjnych oraz funkcjonowanie sektora transportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

58 
 

Monitorowanie, ocena i promocja Strategii. 
 

MONITORING STRATEGII 
 

Planowanie strategiczne to ciągły proces uwzględniający potrzebę modyfikacji 

celów i działań, który potrzebuje mechanizmów monitoringu i przeglądu dla 

zapewnienia niezbędnych informacji dla procesu decyzyjnego.  

 

Monitoring jest ważnym elementem procesu bieżącego zarządzania 

programami publicznymi, mającym na celu zapewnienie prawidłowości i 

wydajności wdrażania programów finansowanych ze środków publicznych, 

poprzez zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie ich 

z zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale partnerów 

publicznych, gospodarczych i społecznych decyzji o zmianach w tych 

programach. 

 

Podstawową funkcją monitoringu i oceny Strategii Rozwoju Transportu 

Transgranicznego jest umożliwienie sprawnego zarządzania jej realizacją 

poprzez monitorowanie postępów realizacji i oceny skuteczności wdrażanych 

operacji. Zadanie to obejmuje zarówno monitoring rzeczowy, będący 

elementem zarządzania poprzez cele, jak i monitorowanie wskaźników 

finansowych będących funkcją zarządzania finansowego.  

 

Monitoring jest procesem zbierania, przetwarzania i analizy danych na temat 

zakresu realizacji celów Strategii. Dla monitoringu stopnia realizacji Strategii 

ważne jest stworzenie systemu wskaźników, dzięki któremu możliwe byłoby 

zmierzenie zakresu realizacji strategicznych priorytetów rozwoju obszaru. Ze 

względu na fakt, iż osiągnięcie celów strategicznych ma nastąpić w wyniku 
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wdrożenia poszczególnych zadań inwestycyjnych, każde z nich zawiera 

indywidualnie zidentyfikowane rezultaty i mierniki efektów realizacji. To właśnie 

te wskaźniki będą podstawą do ilościowego i jakościowego monitoringu 

realizacji Strategii. 

 

Podstawową funkcją monitoringu i oceny Strategii jest umożliwienie sprawnego 

zarządzania jej realizacją poprzez monitorowanie postępów realizacji i oceny 

skuteczności wdrażanych działań i przedsięwzięć.  

 

Konieczne jest rejestrowanie, analiza i aktualizacja kluczowych uwarunkowań 

rozwoju, które zapewniają możliwość elastycznego reagowania na zmieniające 

się uwarunkowania zewnętrzne. Mogą one bowiem spowodować konieczność 

modyfikacji celów przyjętych w dokumencie oraz wymusić zmianę sposobów ich 

realizacji. W związku z powyższym proces monitoringu powinien być oparty na 

weryfikacji realizacji Strategii według następujących wskaźników: 

 

Wskaźniki produktu (output indicators) – wskaźniki odnoszące się do wyników 

działalności. Mierzone są w jednostkach materialnych lub monetarnych, np.: 

• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg do przejść 

granicznych.  

• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg.  

• Całkowita długość nowych dróg.  

• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych. 

• Całkowita długość nowych linii kolejowych.  

• Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych. 

• Liczba zakupionych pojazdów kolejowych.    

• Liczba wybudowanych/rozbudowanych baz do obsługi taboru kolejowego. 

• Całkowita długość zmodernizowanych linii trolejbusowych. 

• Całkowita długość nowych linii trolejbusowych.  
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• Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym.  

• Liczba wspartych terminali przeładunkowych i połączeń intermodalnych. 

• Liczba wdrożonych inteligentnych systemów transportowych. 

• Długość wybudowanych lub przebudowanych tras rowerowych. 

• Liczba i pojemność nowych parkingów. 

• Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury punktowej. 

• Liczba zakupionych pojazdów niskoemisyjnych.   

• Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych.   

• Liczba programów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych. 

• Liczba podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa transportu. 

• Liczba przeprowadzonych kampanii proekologicznych. 

• Liczba wspólnie złożonych wniosków o dofinansowanie z UE. 

 

Wskaźniki rezultatu (result indicators) – wskaźniki odpowiadające bezpośrednim 

i natychmiastowym efektom wynikającym ze wdrożenia Strategii. Dostarczają 

one informacji o zmianach dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie 

wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych, 

np. 

• Wartość wolumenu inwestycji transportowych. 

• Wskaźnik dostępności transportowej obszaru. 

• Skrócenie czasu podróży. 

• Liczba wypadków, kolizji oraz ich uczestników i ofiar. 

• Jakość parametrów technicznych infrastruktury transportowej. 

• Poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

• Wzrost kompetencji zawodowych kadr na skutek szkoleń. 

• Liczba przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym. 

• Dodatkowa zdolność przerobowa terminali przeładunkowych. 

• Liczba nowych połączeń międzynarodowych, krajowych,  sezonowych. 
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• Przyrost zdolności przeładunkowych. 

 

Wskaźniki oddziaływania (impact indicators) – wskaźniki odnoszące się do 

konsekwencji Strategii wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 

bezpośrednich beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno - 

gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji): 

• Poprawa jakości powietrza. 

• Poprawa warunków życia mieszkańców. 

• Zmiana zachowań transportowych mieszkańców. 

• Wzrost bazy ekonomicznej jednostek terytorialnych na obszarze Strategii. 

• Zmniejszenie kongestii i zatłoczenia na drogach. 

• Efektywne wykorzystanie potencjału społeczno - ekonomicznego obszaru 

objętego Strategią. 

 

Przy ustalaniu oraz doborze wskaźników monitoringu należy postępować 

zgodnie z regułami ich prawidłowości merytorycznej, dostępności, możliwości 

technicznej pomiaru, precyzyjności i adekwatności do pomiaru celu, 

bezpośredniości w stosunku do mierzonej cechy oraz odpowiedniego stopnia 

wrażliwości na zmianę w wyniku realizacji interwencji. 

 

Oprócz wykorzystywania wskaźników ilościowych osiąganych efektów należy 

zwracać pilną uwagę na społeczny odbiór realizacji Strategii i prowadzić szerokie 

konsultacje społeczne, celem określenia stopnia zadowolenia mieszkańców oraz 

celowości podejmowanych działań, co wzbogaci system monitoringu Strategii o 

ocenę jakościową oraz zapewni szerszą partycypację społeczną w procesach 

podejmowania decyzji oraz ich oceny.  
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Jednym z podstawowych elementów systemu monitorowania i ewaluacji 

Strategii jest system instytucjonalny, w jakim będzie on funkcjonował. W tym 

celu przed planowaniem procedur i mechanizmów dotyczących monitorowania 

i oceny Strategii należy nazwać i określić rolę w systemie monitoringu i oceny 

następujących instytucji uczestniczących w zarządzaniu jej realizacją:  

− władze lokalne i instytucje właściwe terytorialnie oraz kompetencyjnie dla 

realizacji Strategii po stronie polskiej i białoruskiej, zapewniające informacje 

do procesu monitoringu; 

− Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem - trwała instytucja koordynacji 

i współpracy w obszarze transportu pogranicza – adresat raportów z 

realizacji Strategii, pełniąca nadzór nad realizacją Strategii; 

− Ewaluator zewnętrzny – firma doradcza prowadząca stały monitoring i 

ewaluację Strategii, opracowuje raporty ewaluacyjne. 

 

Raporty monitoringowe Strategii powinny każdorazowo uwzględniać: 

• Analizę czynników kształtujących potrzeby transportowe oraz system 

transportowy pogranicza w badanym okresie. 

• Pomiar przyjętych wskaźników stopnia realizacji Strategii. 

• Wnioski wynikające z istotnych problemów zidentyfikowanych na etapie 

realizacji Strategii. 

• Postulaty w zakresie planowanych działań oraz koniecznych zmian w treści 

Strategii. 

 

EWALUACJA STRATEGII 
 

Nieodłącznym, elementem monitorowania postępów realizacji Strategii, jest 

ewaluacja skuteczności podejmowanych działań, zarówno na podstawie 

określonych wskaźników rzeczowych, efektywności wykorzystania środków 
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finansowych oraz skuteczności pozyskiwania środków do montażu finansowego, 

jak również oceny sprawności systemu realizacji Strategii.  

 

Przez ocenę (ewaluację) polityki, programu lub projektu należy rozumieć 

określenie jego wartości w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i 

w oparciu o odpowiednie informacje. Jest to ocena realizacji programów pod 

względem porównania faktycznych rezultatów z planowanymi, szerszego 

wpływu społeczno-ekonomicznego (impact assessment) oraz porównania 

poniesionych nakładów z rezultatami (analiza efektywności). 

Główne kryteria ewaluacyjne, które będą stosowane podczas ewaluacji Strategii 

to:  

• skuteczność (effectiveness) - pozwalająca określić, czy osiągnięto zakładane 

cele; 

• efektywność (efficiency) - polegająca na porównaniu zaangażowanych 

zasobów z osiągnięciami na poziomie produktów, rezultatów lub 

oddziaływania interwencji; 

• trafność (relevance) - pozwalająca ocenić zgodność celów Strategii z 

potrzebami gospodarki lokalnej/regionalnej;  

• użyteczność (utility) - polegająca na porównaniu potrzeb 

lokalnych/sektorowych z osiągnięciami Strategii; 

• trwałość (sustainability) - polegająca na określeniu trwałości efektów 

Strategii po zakończeniu jego finansowania. 

 

Ocenie należy poddać tak warunki funkcjonowania sektora transportowego oraz 

partnerstwa transgranicznego, jak i pozycję jego oraz jego uczestników. 

 

Obecne warunki działania sektora – obszary pomiaru: 

• Zasoby 
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o Zasoby ludzkie 

▪ Dostęp do wykwalifikowanych pracowników. 

▪ Dostęp do wolontariuszy. 

o Transport 

▪ Jakość infrastruktury liniowej i punktowej. 

▪ Jakość infrastruktury i więzi międzyregionalnych. 

o Klimat biznesu 

▪ Jakość lokalnego standardu życia. 

▪ Relatywne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

▪ Uwarunkowania prawne i bariery. 

• Podmioty wspierające 

o Wsparcie dla przedsiębiorczości i rozwoju innowacji. 

▪ Wsparcie przez instytucje sektora badań i rozwoju. 

▪ Wsparcie przez instytucje otoczenia biznesu. 

o Wsparcie publiczne. 

▪ Publiczne programy wsparcia.  

▪ Publiczne instytucje wsparcia. 

o Dostawcy 

▪ Dostęp do materiałów i urządzeń na poziomie lokalnym. 

▪ Dostęp do usług biznesowych na poziomie lokalnym. 

▪ Dostęp do kapitału na poziomie lokalnym. 

• Otoczenie 

o Działania lokalne 

▪ Odległość od konkurentów. 
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▪ Odległość od klientów. 

o Kompetencje / potencjały podmiotów gospodarczych i społecznych 

▪ Potencjał rozwoju przedsiębiorczości. 

▪ Potencjał rozwoju produktów i usług. 

 

Obecna pozycja partnerstwa transgranicznego – obszary pomiaru: 

• Znaczenie 

o Masa krytyczna 

▪ Liczba uczestników. 

▪ Proporcje reprezentacji sektorów. 

▪ Liczba wspólnych projektów. 

o Odpowiedzialność 

▪ Struktura decyzyjna.  

▪ Odpowiedzialność w partnerstwie. 

o Zasięg 

▪ Liczba współpracowników/kontrahentów. 

• Interakcje 

o Tożsamość 

▪ Wewnętrzna świadomość. 

▪ Zewnętrzne uznanie. 

o Powiązania 

▪ Powiązania lokalne. 

▪ Powiązania zewnętrzne. 

• Dynamika 
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o Innowacja 

▪ Nakłady na B+R. 

▪ Innowacyjność. 

▪ Przychody z nowych produktów i usług. 

o Rozwój 

▪ Ilość nowych podmiotów. 

▪ Poziom rozwoju w firmach. 

 

PROMOCJA STRATEGII 
 

Działania promocyjne i informacyjne  dotyczące Strategii będą miały na celu 

przede wszystkim: 

• zwiększenie wiedzy mieszkańców pogranicza na temat Strategii oraz 

zapewnienie opinii publicznej dostępu do wiarygodnych informacji na temat 

jej założeń Strategii, a następnie na temat jej realizacji; 

• uzyskanie wsparcia społecznego dla działań, przewidzianych w ramach 

Strategii; 

• zwiększenie wiedzy na temat Strategii oraz powstałej Transgranicznej Sieci 

Zarządzania Transportem i pozyskanie wsparcia dla ich celów wśród 

wybranych grup docelowych; 

• stworzenie mechanizmów, pozwalających na uzyskiwanie informacji 

zwrotnych na temat realizacji Strategii i na temat istotnych zmian w 

otoczeniu, które mogłyby mieć wpływ na jej realizację; 

• wypracowanie skutecznego modelu przepływu informacji pomiędzy 

instytucjami i organizacjami; 

• biorącymi udział w realizacji Strategii, tak wewnątrz Sieci, jak i poza nią. 
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Grupy docelowe 

• podmioty odpowiedzialne za budowę, modernizację oraz eksploatację 

infrastruktury transportowej; 

• podmioty pełniące funkcje regulatorów rynku transportowego; 

• operatorzy i dostawcy usług transportowych; 

• wykonawcy robót i dostawcy usług związanych z rozwojem transportu 

pogranicza; 

• instytucje zapewniające wsparcie finansowe i merytoryczne procesu 

wdrażania i rozwoju Strategii, a więc administracja krajowa, regionalna i 

lokalna, instytucje finansowe, jednostki naukowe, firmy doradcze i 

szkoleniowe, organizacje i zrzeszenia sektorowe; 

• regionalne środowiska polityczne; 

• organizacje publiczne i pozarządowe związane z ochroną środowiska; 

• międzynarodowe, krajowe i lokalne media tradycyjne; 

• media elektroniczne. 

 

Odpowiedzialność za rozpowszechnianie informacji o realizowanych projektach 

oraz rezultatach spoczywa na właściwym krajowym członku Transgranicznej 

Sieci Zarządzania Transportem, któremu powierzona zostanie rola promotora 

Strategii na obszarze kraju. Głównym jego zadaniem jest rozpowszechnienie 

informacji o Strategii na całym obszarze pogranicza polskiego lub białoruskiego. 

Osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów w 

ramach Strategii będą również odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji 

i promocję. Jednostki te będą wykonywały następujące zadania: 

• dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funduszy 

wspierających projekty realizowane w gminie w ramach Strategii; 

• dostarczanie i rozpowszechnianie informacji o projektach realizowanych 

własnym na terenie w ramach Strategii; 
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• inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych (akcje 

informacyjne, itp.). 

 

Głównymi kanałami informacyjnymi są: 

• billboardy i tablice informacyjne umieszczane w miejscu realizacji projektów  

współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych; 

• strona internetowa Transgranicznej Sieci Zarządzania Transportem; 

• strony internetowe podmiotów zaangażowanych w realizację zadań 

objętych Strategią oraz wykorzystywane przez nich media społecznościowe; 

• ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w instytucjach administracji publicznej; 

• informacje prasowe (press release); 

• informacje przekazywane na sesjach plenarnych organów kolegialnych 

władz publicznych; 

• konsultacje w postaci zebrań i spotkań z mieszkańcami obszaru 

przygranicznego. 

 

Działania informacyjne i promocyjne podlegają regularnej ocenie w ramach 

ogólnych działań ewaluacyjnych Strategii. 


