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Streszczenie
Artyku przedstawia cele i efekty realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport 2004-2006. Analizie poddano zró nicowanie wykorzystania alokacji ogó em oraz
alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych dzia
Priorytetów I i II. Dokonano tak e przegl du i podsumowania tematyki i zakresu
zrealizowanych 150 projektów. W badaniach wykorzystano dane Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (stan na 30 czerwca 2009r.) oraz dane wtórne zawarte w krajowych i unijnych
raportach i dokumentach programowych.
***

1. Wprowadzenie
Dzia ania Sektorowego Programu Operacyjnego Transport1 realizowanego w Polsce w
latach 2004-2006 wynika y zarówno z przyj tych celów i kierunków rozwoju unijnej
wspólnej polityki transportowej, okre lonej w Bia ej Ksi dze z 2001r.2, zweryfikowanej i
uaktualnionej w 2006r.3, jak i polskiej polityki transportowej, zdefiniowanej w krajowych

1

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyj cia Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Dz. U. Nr 177, poz. 1828, z pó niejszymi zmianami.
2
Europejska polityka transportowa 2010: czas na podj cie decyzji, Bia a Ksi ga 2001, COM(2001) 370.
3
Utrzyma Europ w ruchu – zrównowa ona mobilno dla naszego kontynentu. Przegl d redniookresowy
Bia ej Ksi gi Komisji Europejskiej dotycz cej transportu z 2001 r.”, COM(2006) 314 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2006.

dokumentach strategicznych4,5,6,7. Ich rozszerzeniem i uzupe nieniem by y cele polityki
spójno ci UE.
Strategiczne cele wspólnej polityki transportowej UE s okre lane na dziesi
ko cz cym si

lat. W

ju , bie cym okresie programowania 2001-2010 wspólna polityka

transportowa UE k adzie szczególny nacisk na8:
- zrównowa enie ga ziowe rozwoju transportu i rozdzielenie wzrostu popytu
globalnego na transport od wzrostu makroekonomicznego (tzw. „decoupling”) poprzez
promowanie transportu kolejowego i wodnego;
- wyeliminowanie „w skich garde ” we wspólnotowej infrastrukturze transportowej i
wprowadzenie nowych
reasekuracj

róde finansowania inwestycji infrastrukturalnych (np. poprzez

i wzajemne finansowanie prywatnych inwestorów, doprecyzowanie zasad

partnerstwa publiczno-prawnego czy wi ksze zaanga owanie bud etu wspólnoty);
- skierowanie wi kszej uwagi na u ytkowników transportu, poprzez u wiadamianie o
kosztach zewn trznych, poprzez rozwój pasa erskich systemów intermodalnych, ustalenie
karty praw i obowi zków u ytkownika transportu, ofert atrakcyjniejszych form transportu
miejskiego, itd.;
- sprostanie wyzwaniom globalnym poprzez wypracowanie globalnych zasad dost pu
do rynków lotniczych, jednolitych zasad w pa stwach cz onkowskich dla eglugi morskiej
oraz rozwój inteligentnych sieci.
Zasada adhezyjno ci przyj ta w procesie integracji europejskiej okre la, i nowe
pa stwa cz onkowskie musz przyj

i realizowa cele polityk wspólnotowych we wszystkich

dziedzinach, w tym tak e w polityce transportowej. Mo e to by dla tych krajów szczególnie
trudne w przypadku, gdy cechuje je du o ni szy poziom rozwoju spo eczno-gospodarczego
lub niekorzystne uwarunkowania b

ce dziedzictwem poprzedniego systemu gospodarki

centralnie planowanej, jak jest to np. w przypadku Polski.

4

Polityka transportowa. Program dzia ania w kierunku przekszta cenia transportu w system dostosowany do
wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó pracy gospodarczej w Europie. Urz d Rady
Ministrów. Warszawa, czerwiec 1995 r.
5
Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006. MTiGM, Warszawa, stycze 2000 r.
6
Polityka transportowa pa stwa na lata 2001-2015 dla zrównowa onego kraju. MTiGM, Warszawa,
pa dziernik 2001 r.
7
Infrastruktura – klucz do rozwoju. Aneks nr 3 do Strategii Gospodarczej Rz du RP z dnia 29 stycznia 2002 r.
8
Sektorowy Program Operacyjny Transport, tekst ujednolicony.
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Analizuj c krajowe uwarunkowania rozwoju transportu, nale y podkre li fakt, i
zarówno w momencie przyst pienia Polski do UE, jak i obecnie, najwi kszym problemem s
ogromne zaleg

ci inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury transportu – w latach 1990-tych

wydatki na ten cel kszta towa y si na poziomie 0,5-0,7% PKB, podczas gdy w najwy ej
rozwini tych krajach OECD osi ga y poziom 1-2% PKB. Kolejnym problemem s
ugotrwa e efekty negatywnych zmian, które zasz y w strukturze ga ziowej transportu w
latach 1990-tych. Jest to m.in. wzrastaj cy udzia transportu samochodowego w strukturze
ga ziowej transportu, nadmierne wykorzystywanie transportu l dowego w handlu
mi dzynarodowym przy jednocze nie malej cym znaczeniu transportu morskiego oraz du e
zahamowanie wdra ania innowacyjnych technologii transportowych, co widoczne jest
szczególnie w dziedzinie transportu intermodalnego i technik sterowania ruchem. S

to

zmiany szczególnie niepo dane z punktu widzenia rozwoju wspólnej polityki transportowej.
ównym narz dziem poprawy tego stanu by w Polsce w latach 2004-2006
Sektorowy Program Operacyjny Transport. Jego cele, za
oparciu o strategiczne za

enia i dzia ania opracowano w

enia unijne i krajowe dotycz ce polityki transportowej, a tak e w

oparciu o wyniki analizy SWOT polskiego transportu i wyniki analizy jego spójno ci z
transportem w UE9. Jako cel ogólny SPOT wskazano „zwi kszenie spójno ci transportowej
kraju oraz polepszenie dost pno ci przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w
uk adzie Unii Europejskiej, co przyczyni si do osi gni cia celu strategicznego Podstaw
Wsparcia Wspólnoty”10. Dokumentem stanowi cym podstawy realizacji SPO Transport by a
Decyzja Komisji z dnia 29.06.2004r. zatwierdzaj ca program operacyjny „Transport”11. Po
wprowadzeniu zmian decyzj

Komisji z dnia 1 lutego 2007r.,

indykatywny plan

finansowania SPOT ustali ca kowity koszt realizacji priorytetów wybranych do wspólnej
realizacji przez Polsk

i Wspólnot

na kwot

1 620 910 tys. euro, przy czym wk ad

Wspólnoty okre lono na kwot 1 163 384 tys. euro, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR). Zgodnie z tym planem Polska mia a pokry koszty w wysoko ci

9

Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, tekst ujednolicony.
Sektorowy Program Operacyjny Transport, op. cit.
11
Decyzja Komisji z dnia 29.06.2004r. zatwierdzaj ca program operacyjny „Transport”, b cy cz ci
Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach celu I w Polsce,
CCI:2003/PL/16/1/PO/003, Bruksela
10
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457 526 tys. euro z publicznych
mo liwo

rodków krajowych, przy czym dopuszczono tak e

cz ciowego finansowania tej kwoty z po yczek wspólnotowych z Europejskiego

Banku Inwestycyjnego (do 200 mln euro) i innych instrumentów po yczkowych.
Zgodnie z zasad wspó finansowania, projekty realizowane w ramach SPOT 20042006 mog y uzyska

dofinansowanie z EFRR do 75% kosztów kwalifikowanych, a w

przynajmniej 25% musia y by finansowane ze rodków krajowych, w zale no ci od rodzaju
dzia ania mog y to by

rodki publiczne i/lub prywatne.

Zgodnie z przyj tymi ustaleniami, w trakcie realizacji SPOT 2004-2006 mo liwe by y
zmiany wysoko ci alokacji w poszczególnych priorytetach i dzia aniach. Komisja Europejska
mog a dokonywa

przesuni

alokacji pomi dzy poszczególnymi priorytetami SPOT,

natomiast o zmianie wysoko ci alokacji w poszczególnych dzia aniach w ramach jednego
priorytetu móg decydowa
Instytucj Zarz dzaj

Komitet Monitoruj cy SPO Transport w porozumieniu z

.

Zgodnie z obowi zuj

w UE zasad

kwalifikowalno ci czasowej, dotycz

wydatków z funduszy strukturalnych (tzw. zasada n+2), ostateczny termin zwrotu wydatków
kwalifikowanych poniesionych na realizacj projektów w ramach SPO Transport okre lono
na 31 grudnia 2008r., z mo liwo ci

przed

enia do 2009r. dla niektórych kategorii

beneficjentów.

2. Cele badania i ród a danych
Celem prezentowanego opracowania by a analiza wyników realizacji SPO Transport
2004-2006. Analizie poddano zró nicowanie udzia u funduszy unijnych w finansowaniu
projektów w ramach poszczególnych priorytetów i dzia

, zró nicowanie

projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych dzia
rodków (alokacji) dost pnych w ramach poszczególnych dzia

oraz stopie

cznej warto ci
wykorzystania

. Dokonano tak e przegl du

i podsumowania tematyki i zakresu zrealizowanych projektów.
Badania przeprowadzono na podstawie bazy danych statystycznych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (stan na 30 czerwca 2009r.), które by o Instytucj Zarz dzaj

SPO

Transport. Wykorzystano tak e wtórne dane, zawarte w krajowych i unijnych dokumentach
dotycz cych SPO Transport oraz Wspólnej Polityki Transportowej UE.
4

3. Wyniki bada
Wed ug danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30 czerwca 2009r.) w
ramach SPOT 2004-2006 zrealizowano 150 projektów. W dniu 30 czerwca 2009r. wszystkie
projekty by y uko czone rzeczowo, a 55 z nich by o uko czonych tak e finansowo.
Warto

podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów osi gn a

poziom 5 733,35 mln z . Gwarantowa o to kontraktacj

rodków na poziomie 131,26%

alokacji ogó em dost pnej w ramach SPO Transport, przy czym warto

alokacji wyliczana

12

by a zgodnie z arkuszem stosowanym przez Ministerstwo Finansów .
Warto

zrefundowanych wniosków przekazana beneficjentom z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynios a 3 984 mln z , co w zale no ci od stosowanej
metodologii stanowi o 91,2% alokacji (wed ug metodologii Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego) lub 93,1% (wed ug metodologii, w której porównuje si stosunek warto ci
wyp aconych rodków w euro wg kursów z dnia wyp at do warto ci alokacji w euro).
Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 podzielony by na trzy g ówne
priorytety. Priorytety podzielono na dzia ania, których celem by a realizacja szczegó owo
okre lonych kategorii projektów.
Priorytet I „Zrównowa ony ga ziowo rozwój transportu”, by ukierunkowany na
rozwój efektywnego transportu pasa erskiego i towarowego, alternatywnego w stosunku do
transportu drogowego. Szczególnie istotna by a realizacja projektów umo liwiaj cych rozwój
transportu kolejowego, morskiego i intermodalnego, zgodnie z aktualnymi za

eniami

wspólnej polityki transportowej UE. W ramach Priorytetu I wyodr bniono trzy dzia ania:
- Dzia anie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach mi dzy aglomeracjami
miejskimi i w aglomeracjach,
- Dzia anie 1.2 Poprawa infrastruktury dost pu do portów morskich,
- Dzia anie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych.
Dzia anie 1.1 jako jedyne w ca ym SPO Transport mia o z

on struktur , która

tworzy y poddzia ania: 1.1.1 przebudowa linii kolejowych, 1.1.2 zakup i modernizacja

12

Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dzie 30 czerwca 2009r.,
Instytucja Zarz dzaj ca SPO Transport, Departament przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, 2009r.
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pasa erskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych oraz poddzia anie 1.1.3
budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi.
Efekt realizacji Dzia ania 1.1 to cznie 19 projektów, w tym:
- cztery projekty realizuj ce zakup autobusów szynowych przeznaczonych do
wykonywania regionalnych przewozów pasa erskich,
- cztery projekty realizuj ce zakup i modernizacj kolejowego taboru pasa erskiego,
- pi

projektów dotycz cych modernizacji linii kolejowych (m.in. Warszawa Ok cie-

Radom-Kielce, Warszawa- ód , linii kolejowej nr 8. Etap I odcinek Warszawa
Zachodnia-Warszawa Ok cie, budowa

cznicy Warszawa S

ewiec - Lotnisko

Ok cie),
- dwa projekty dotycz ce metra: zakup 30 sztuk wagonów po rednich dla obs ugi I
linii metra w Warszawie oraz budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji
A23 "M ociny" wraz z torami odstawczymi i w

a komunikacyjnego "M ociny",

- trzy projekty dotycz ce zakupu i modernizacji elektrycznych zespo ów trakcyjnych,
- projekt "Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasa erskiego w
województwie podlaskim".
W za

eniach finansowych13 SPOT 2004-2006, na realizacj

Dzia ania 1.1.

przewidziano 535 mln euro (w cenach z 2004r.), w tym 353 mln euro z EFRR, 109 mln euro z
bud etu pa stwa i 72 mln euro z bud etów jednostek samorz du terytorialnego.
czna warto

zrealizowanych projektów wynios a 1 471 mln z , co stanowi o

113,5% alokacji ogó em na Dzia anie 1.1 (wed ug stanu na 30.06.2009r., warto
ogó em dla tego dzia ania wynios a 1 297 mln z =100%). Natomiast warto

alokacji

p atno ci z

EFRR na realizacj powy szych projektów wynios a 1 226 mln z , co stanowi o 94,53%
alokacji z tego ród a.
W ramach Dzia ania 1.2 zrealizowano 9 projektów. By y to:
- rozbudowa ulicy Janka Wi niewskiego w Gdyni - Etap II,
- budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III Etap,
- budowa Infrastruktury Portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w
Szczecinie,
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- przebudowa Falochronu G ównego w Gdyni wraz z modernizacj systemu nawigacyjnego
- modernizacja wej cia do portu wewn trznego,
- budowa Infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie w
Szczecinie,
- rozbudowa infrastruktury nabrze owej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte,
- infrastruktura dost pu do rejonu Nabrze a Przemys owego,
- poprawa dost pu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gda sk.
W za

eniach finansowych14 SPOT 2004-2006, na realizacj

Dzia ania 1.2

przewidziano 154 mln euro (w cenach z 2004r.), w tym 114 mln euro z EFRR, 24 mln euro z
bud etu pa stwa i 16 mln euro z bud etów jednostek samorz du terytorialnego.
czna warto

zrealizowanych projektów wynios a 514 mln z , co stanowi o 119,2%

alokacji ogó em (wed ug stanu na 30.06.2009r., warto
wynios a 431 mln z =100%). Natomiast warto

alokacji ogó em dla tego dzia ania

p atno ci z EFRR na realizacj powy szych

projektów wynios a 419 mln z , co stanowi o 97,1% alokacji z tego ród a na omawiane
dzia anie.
Efektem realizacji Dzia ania 1.3 s uko czone rzeczowo trzy projekty:
- budowa Mi dzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w S awkowie, zadanie 2,
- rozbudowa infrastruktury portowej na Pó wyspie Katowickim,
- modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala kontenerowego na stacji Ma aszewicze.
W za

eniach finansowych15 SPOT 2004-2006, na realizacj

Dzia ania 1.3

przewidziano 12,4 mln euro (w cenach z 2004r.), w tym 6,9 mln euro z EFRR, 5,5 mln euro z
bud etu pa stwa i 7,6 mln euro ze rodków prywatnych.
czna warto

zrealizowanych projektów wynios a 27 mln z , co stanowi o 94%

alokacji ogó em (wed ug stanu na 30.06.2009r., warto

alokacji ogó em dla tego dzia ania

wynios a 29 mln tys. z =100%). Natomiast warto

p atno ci z EFRR na realizacj

powy szych projektów wynios a 27 mln z , co stanowi o 93,2% alokacji z funduszu.

13

Uzupe nienie …, op. cit.
Uzupe nienie …, op. cit.
15
Uzupe nienie …, op. cit.
14
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Priorytet II „Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa” mia na celu zapewnienie
poprawy bezpiecze stwa oraz warunków funkcjonowania transportu drogowego, m.in.
poprzez popraw jako ci sieci drogowej, usuni cie tzw. „czarnych punktów” na drogach,
budow autostrad, przebudow dróg krajowych oraz usprawnienie ich przebiegu przez miasta,
a tak e poprzez dzia ania z zakresu organizacji ruchu drogowego. Priorytet II podzielony by
na trzy dzia ania:
- Dzia anie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych,
- Dzia anie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach
powiatu,
- Dzia anie 2.3. Wdra anie i monitoring rodków poprawy bezpiecze stwa ruchu
drogowego.
W za

eniach finansowych16 SPOT 2004-2006, na realizacj

Dzia ania 2.1

przewidziano 452,5 mln euro (w cenach z 2004r.), w tym 339,3 mln euro z EFRR oraz 113,2
mln euro z bud etu pa stwa.
W ramach Dzia ania 2.1 zrealizowano 16 projektów, które zgodnie z za
programowymi dotyczy y budowy i przebudowy dróg krajowych.

eniami

czna warto

zrealizowanych projektów wynios a 2 008 mln z , co stanowi o 156,4% alokacji ogó em
(wed ug stanu na 30.06.2009r., warto
mln z =100%). Natomiast warto

alokacji ogó em dla tego dzia ania wynios a 1 284

p atno ci z EFRR na realizacje powy szych projektów

wynios a 1 088 mln z , co stanowi o 84,8% alokacji z funduszu.
W za

eniach finansowych17 na realizacj Dzia ania 2.2 przewidziano 420,3 mln euro

(w cenach z 2004r.), w tym 315,1 mln euro z EFRR oraz 105,3 mln euro z bud etów
jednostek samorz du terytorialnego.
Efektem Dzia ania 2.2 by a realizacja a 57 projektów. Przewa aj ca liczba projektów
dotyczy a przebudowy, modernizacji lub wzmocnienia nawierzchni dróg, wiaduktów i
mostów. Pi

projektów mia o na celu usprawnienie ci gów komunikacyjnych, a dwa

projekty dotyczy y budowy ekranów akustycznych. Wszystkie projekty zosta y zrealizowane
przez gminne jednostki samorz du terytorialnego, na obszarach miejskich. W Dzia aniu 2.2

16
17

Uzupe nienie …, op. cit.
Uzupe nienie …, op. cit.
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warto

zrealizowanych projektów ogó em wynios a 1 575 mln z , co stanowi o 132,7%

alokacji ogó em (wed ug stanu na 30.06.2009r., warto

alokacji ogó em dla tego dzia ania

wynios a 1 187 mln z =100%). Natomiast warto

p atno ci z EFRR na realizacj

powy szych projektów wynios a 1 118 mln z , co stanowi o 94,2% alokacji z tego ród a.
W za

eniach finansowych18 na realizacj Dzia ania 2.3 przewidziano 34,6 mln euro

(w cenach z 2004r.), w tym 25,9 mln euro z EFRR oraz 8,6 mln euro z bud etu pa stwa.
W ramach Dzia ania 2.3 zrealizowano 13 projektów, których
98 mln z , czyli 96% alokacji (wed ug stanu na 30.06.2009r., warto
tego dzia ania wynios a 102 mln z =100%). Warto

czna warto

wynios a

alokacji ogó em dla

wspó finansowania powy szych

projektów z EFRR wynios a 83 mln z , co stanowi o 89% tej alokacji. Zrealizowano projekty
dotycz ce poprawy bezpiecze stwa na drodze krajowej nr 8 oraz na drogach krajowych nr 8
(kontynuacja), 19 i 65, zakupiono dla Policji oznakowane radiowozy, przebudowano
szczególnie niebezpieczne skrzy owania na sieci dróg krajowych, wyposa ono Policj w
urz dzenia do wykrywania u kierowców alkoholu oraz rodków dzia aj cych podobnie do
alkoholu, zamontowano na radiowozach urz dzenia rejestruj ce zachowania kierowców.
Zrealizowano tak e projekty usprawniaj ce i zwi kszaj ce efektywno

dzia alno ci

kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego, zakupiono wyposa enie jednostek ratowniczoga niczych w samochody ratownictwa chemicznego oraz w samochody ratownictwa
technicznego, zmodernizowano Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu
rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie, opracowano ogólnokrajowe studium
pomiaru pr dko ci pojazdów i wykorzystania pasów bezpiecze stwa oraz rozbudowano
System Realizuj cy Zadania SEWiK
Priorytet III „Pomoc techniczna dla SPOT” mia na celu wsparcie Instytucji
Zarz dzaj cej SPOT, czyli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obejmowa dwa dzia ania:
- Dzia anie 3.1. Wsparcie efektywnego zarz dzania SPOT,
- Dzia anie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT.
Projekty zrealizowane w ramach tego priorytetu nie wp yn y bezpo rednio na rozwój
infrastruktury, wzrost bezpiecze stwa czy spójno

transportu, dlatego zosta y wy czone z

dalszego opracowania.

9

Wyniki analizy stopnia wykorzystania alokacji ogó em (w z ) w ramach
poszczególnych dzia

Priorytetów I i II wskazuj , e najwy sz

czn warto

osi gn y

projekty w Dzia aniu 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych (156% alokacji), nast pnie
projekty w Dzia aniu 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na
prawach powiatu (133% alokacji) oraz na ni szym poziomie projekty w Dzia aniu 1.2
Poprawa infrastruktury dost pu do portów morskich (119% alokacji) i w Dzia aniu 1.1
Modernizacja linii kolejowych w relacjach miedzy aglomeracjami miejskimi i w
aglomeracjach (113% alokacji). Najni szy udzia w wykorzystaniu alokacji maj w badanych
priorytetach Dzia ania 2.3 Wdra anie i monitoring rodków poprawy bezpiecze stwa ruchu
drogowego (95% alokacji) oraz Dzia anie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych (94%
alokacji). Wyniki analizy prezentuje rysunek 1.
160%

% alokacji ogó em
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Rysunek 1. Wykorzystanie alokacji ogó em (w %) w dzia aniach Priorytetu I i II
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30.06.2009r.)

W przypadku programów wspó finansowanych z unijnych funduszy strukturalnych
bardzo wa ny jest stopie wykorzystania rodków dost pnych z tego ród a. W SPOT 20042006 by a to alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podzielona na
poszczególne priorytety i dzia ania.
Najlepiej wykorzystano alokacj

rodków z EFRR w Dzia aniu 1.2 Poprawa

infrastruktury dost pu do portów morskich (97,1%) oraz w Dzia aniach 1.1. Modernizacja
linii kolejowych w relacjach miedzy aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach (94,5%),
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Uzupe nienie …, op. cit.
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2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu (94,2%)
i 1.3 Rozwój systemów intermodalnych (93,9%). Znacznie mniej dost pnych rodków z
EFRR wykorzystano w przypadku Dzia ania 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych
((84,8%) oraz Dzia ania 2.3. Wdra anie i monitoring rodków poprawy bezpiecze stwa ruchu
drogowego (81,1%). Wyniki analizy przedstawia rysunek 2.
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% alokacji z EFRR
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70%
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Rysunek 2. Wykorzystanie alokacji z EFRR (w %) w dzia aniach Priorytetu I i II
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30.06.2009r.)

czna warto

umów na realizacj projektów w ramach Priorytetów I i II wynios a

5 733 mln z (100%). Udzia

cznej warto ci projektów zrealizowanych w poszczególnych

dzia aniach Priorytetów I i II, w kwocie ogó em, prezentuje rysunek 3. Omawiany udzia
zamyka si

w przedziale od zaledwie 0,47% w przypadku Dzia ania 1.3, do 35% w

przypadku Dzia ania 2.1.
2.2
28%

2.3
2%

1.1
26%

1.2
9%
2.1
35%

Rysunek 3. Udzia

1.3
0%

cznej warto ci umów w ramach poszczególnych dzia

w

cznej

warto ci projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I i II
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30.06.2009r.)
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czna warto

dofinansowania realizacji projektów w ramach Priorytetów I i II z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynios a 3 960 631 tys. z (100%). Udzia
cznego

dofinansowania projektów zrealizowanych w poszczególnych dzia aniach

Priorytetów I i II w dofinansowaniu ogó em prezentuje rysunek 4. Najwy szy 31% udzia w
ca kowitej kwocie dofinansowania mia o Dzia anie 1.1, a najni szy zaledwie 1% udzia mia o
Dzia anie 1.3.
2.3
2%

2.2
28%

2.1
27%

Rysunek 4. Udzia
dzia

1.1
31%

1.2
11%
1.3
1%

cznej warto ci dofinansowania projektów w ramach poszczególnych

w dofinansowaniu z EFRR ogó em, wykorzystanym w ramach Priorytetu I i II

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (stan na 30.06.2009r.)

5. Zako czenie
Analiza stanu rozwoju polskiego transportu w momencie przyst pienia Polski do UE
wskaza a na znaczne zaleg

ci inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury transportu oraz na

niekorzystn struktur ga ziow , z przewag transportu drogowego. SPO Transport 20042006 by odpowiedzi zarówno na problemy krajowe w tej dziedzinie, jak i na nowe kierunki
rozwoju wspólnej polityki transportowej w UE.
Realizacja I i II Priorytetu umo liwi a rozwój kolejowego i morskiego transportu
pasa erskiego i towarowego, alternatywnego w stosunku do transportu drogowego oraz
zwi kszenie bezpiecze stwa na drogach. Ogólne zasady SPOT oraz szczegó owe dzia ania i
projekty (np. budowa ekranów akustycznych) spe ni y za

enia zrównowa onego rozwoju

transportu maj ce na celu redukcj negatywnego wp ywu transportu na rodowisko naturalne
i zdrowie cz owieka.
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Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu analizowanych dzia
priorytetów nale y oceni

i

jako bardzo dobre w przypadku Dzia ania 1.2 Poprawa

infrastruktury dost pu do portów morskich (97,1%) oraz w Dzia aniach 1.1. Modernizacja
linii kolejowych w relacjach mi dzy aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach (94,5%),
2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu (94,2%)
i 1.3 Rozwój systemów intermodalnych (93,9%). Znacznie s absze by o wykorzystanie
dost pnych rodków z EFRR w przypadku Dzia ania 2.1. Budowa i przebudowa dróg
krajowych (84,8%) oraz Dzia ania 2.3. Wdra anie i monitoring

rodków poprawy

bezpiecze stwa ruchu drogowego (81,1%). Wskazuje to na potrzeb przeprowadzenia bada
ewaluacyjnych maj cych na celu okre lenie barier w absorpcji funduszy unijnych przy
realizacji tego typu projektów i uwzgl dnienie wyników-rekomendacji przy planowaniu i
realizacji kolejnych programów dotycz cych transportu.

Literatura
1. Decyzja Komisji z dnia 29.06.2004r. zatwierdzaj ca program operacyjny Transport”,
cy cz ci Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w
ramach celu I w Polsce, CCI:2003/PL/16/1/PO/003, Bruksela.
2. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podj cie decyzji, Bia a Ksi ga 2001,
COM(2001) 370.
3. Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dzie 30
czerwca 2009r., Instytucja Zarz dzaj ca SPO Transport, Departament przygotowania
Projektów Indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009r.
4. Infrastruktura – klucz do rozwoju. Aneks nr 3 do Strategii Gospodarczej Rz du RP z dnia
29 stycznia 2002 r.
5. Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006. MTiGM, Warszawa, stycze
2000 r.
6. Polityka transportowa pa stwa na lata 2001-2015 dla zrównowa onego kraju. MTiGM,
Warszawa, pa dziernik 2001 r.
7. Polityka transportowa. Program dzia ania w kierunku przekszta cenia transportu w
system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó pracy
gospodarczej w Europie. Urz d Rady Ministrów. Warszawa, czerwiec 1995 r.
13

8. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyj cia
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Dz. U. Nr 177, poz.
1828, z pó niejszymi zmianami.
9. Sektorowy Program Operacyjny Transport, tekst ujednolicony.
10. Utrzyma Europ w ruchu – zrównowa ona mobilno

dla naszego kontynentu. Przegl d

redniookresowy Bia ej Ksi gi Komisji Europejskiej dotycz cej transportu z 2001 r.”,
COM(2006) 314 wersja ostateczna, Komunikat

Komisji dla Rady i Parlamentu

Europejskiego, Bruksela 2006.
11. Uzupe nienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006, tekst
ujednolicony.
AIMS AND EFFECTS OF SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME TRANSPORT
2004-2006 IN THE LIGHT OF CURRENT OBJECTIVES OF EU COMMON TRANSPORT POLICY

Summary
The aim of the study was to analyse the objectives and effects of the Sectoral
Operational Program Transport 2004-2006, referring to the current objectives and principles
of Common Transport Policy in the European Union and transport policy in Poland. The
author analysed total allocation used for realization of projects within actions in Priorities I
and II, as well as the allocation from the European Fund for Regional Development.
Additionally, subjects and scope of the realised 150 projects were reviewed and summarised.
The analysis was based on the data from the Ministry of Regional Development (as of
June 30, 2009) and secondary data from domestic and EU reports and Common Transport
Policy documents.

14

