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trzech głównych aspektów: organizacyjnego, technicznego oraz 
ekonomicznego. Ponadto posiada ona kilka typowych cech, które 
bardzo często wpływają na rozwój transportu. Do tych właściwości 
obiektów infrastrukturalnych należą między innymi: długi okres ich 
powstawania oraz żywotności, niepodzielność techniczna, a także 
niemożność importu (Wojewódzka-Król 2011).

Pierwszą cechą charakteryzującą infrastrukturę transportu 
jest niepodzielność techniczna. Oznacza ona konieczność wybu-
dowania dodatkowych urządzeń infrastrukturalnych przy ciągach 
komunikacyjnych każdej gałęzi transportu. Wszystkie te elementy 
stanowią podstawową inwestycję infrastrukturalną. Dopiero po-
wstanie takiego zespołu budynków i urządzeń umożliwia właściwe 
wykorzystanie wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Ta cecha 
infrastruktury powoduje również skutki ekonomiczne, ściśle związa-
ne z  niepodzielnością ekonomiczną. Wybudowanie nowego odcinka 
infrastruktury transportu generuje duże koszty, natomiast realizacja 
jedynie części inwestycji znacząco zmniejsza jej użyteczność. Niepo-
dzielność techniczna ma istotne znaczenie głównie w krajach słabiej 
rozwiniętych. Tam, przy budowie nowej infrastruktury, ze względów 
finansowych, rozważa się przeważnie wielkości minimalne inwestycji 
(Wojewódzka-Król 2011).

Kolejną cechą specyficzną infrastruktury transportu jest długi 
okres żywotności (Tabela 1). Najmniejszą żywotnością cechują się 
drogi kołowe (15-30 lat) oraz drogi kolejowe (20-40 lat). Najdłuższy 
czas użytkowania posiadają natomiast jazy betonowe, zapory, ob-
wałowania oraz przepusty betonowe (około 80-100 lat). Ze względu 
na długi okres żywotności wielu obiektów infrastrukturalnych należy 
projektować je uwzględniając wiele czynników, takich jak: później-
sze zagospodarowanie terenu w pobliżu budowanej infrastruktury, 
możliwości jej rozwoju oraz dostępne finanse (Karbowiak 2009). In-
westycje infrastrukturalne cechuje również długi okres ich powsta-
wania. Pomimo stosowania zaawansowanych technologii oraz dużej 
wydajności pracy, wybudowanie nowego ciągu komunikacyjnego 
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Transport odgrywa istotną rolę w procesie logistycznym. To 
właśnie systemy transportowe wpływają bezpośrednio na spraw-
ność i niezawodność każdego procesu. Głównym elementem umoż-
liwiającym obrót towarowy jest infrastruktura transportowa. Łączy 
ona punkty produkcji z kooperantami. Dzięki temu pozwala na prze-
mieszczanie materiałów i towarów pomiędzy poszczególnymi ogni-
wami łańcucha dostaw. Dobrze rozwinięta infrastruktura wpływa nie 
tylko na sprawne i terminowe dostawy produktów, ale również na 
obniżenie kosztów usług transportowych (Ficoń 2009).

Pojęcie oraz specyfika infrastruktury transportowej

Pojęcie infrastruktury pochodzi z języka angielskiego. Mianem 
tym określa się podbudowę bazy, czyli konieczną podstawę gospo-
darki. Natomiast z języka francuskiego określenie to odnosi się do 
obiektów użyteczności publicznej. Według Zvi Yehuda Hershlaga wy-
różnia się infrastrukturę: gospodarczą, na którą składają się urządze-
nia transportowe i wielocelowe oraz porty; społeczną, obejmującą 
swoim zakresem szkolnictwo i oświatę; organizacyjną zawierającą 
wszystkie organizacje gospodarcze (Wojewódzka-Król 2011). 

Jednakże infrastruktura w ogólnym znaczeniu obejmuje swo-
im zakresem ogół podstawowych urządzeń i instytucji koniecznych 
do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa oraz gospodarki. 
W literaturze wyróżnia się podział na infrastrukturę społeczną oraz 
ekonomiczną. W skład infrastruktury ekonomicznej wchodzi infra-
struktura transportu. Pojęciem tym określa się kompleks budowli 
inżynierskich, głównie dróg wraz z towarzyszącymi im urządzenia-
mi technicznymi umożliwiającymi przewóz osób lub ładunków. Na 
pojęcie transportu składają się trzy podstawowe elementy: droga, 
pojazd służący do przewozu oraz proces transportowy (Karbowiak 
2009). Infrastrukturę transportową można analizować pod kątem 
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zalicza się  transport drogowy, kolejowy, a także rurociągowy. Trans-
port drogowy, inaczej samochodowy, obejmuje swoim zakresem 
przewozy pasażerów na różne odległości oraz towarów, głównie 
na krótsze dystanse. Transport kolejowy służy natomiast do prze-
mieszczania się osób zarówno w zakresie transportu miejskiego, 
jak i na średnie oraz długie dystanse. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, opłacalne jest także przewożenie tym rodzajem transportu 
ładunków na większe odległości. Ostatnim rodzajem transportu lą-
dowego są rurociągi, których zadaniem jest przesył różnego rodza-
ju cieczy, głównie ropy naftowej i gazu (Karbowiak 2009). Jedną ze 
specyficznych cech transportu samochodowego jest dobry dostęp 
do infrastruktury. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci drogowej możliwe 
jest swobodne dotarcie w dowolne miejsce. Ten rodzaj transportu 
cechuje się również stosunkowo krótkim czasem przewozu osób 
i ładunków, szczególnie biorąc pod uwagę przemieszczanie na małe 
i średnie odległości. Obecnie, dzięki dużej liczbie środków transpor-
towych, do cech transportu zalicza się również wysoką operatyw-
ność usługową. Ponadto dzięki wprowadzeniu informatyzacji wielu 
procesów możliwe jest wykonywania przewozu według wcześniej 
ułożonego harmonogramu. Takie rozwiązanie pozwala na zwięk-
szenie terminowości dostaw, a tym samym na podniesienie jakości 
wielu usług (Szałucki 2009). Według Ustawy z dnia 6 września 2001 
roku o transporcie drogowym na terenie Polski realizowane są na-
stępujące rodzaje transportu (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku  
o transporcie drogowym, Dz.U. z 2001 r. nr 125, poz. 1371): 

• krajowy transport drogowy – obejmujący przewóz osób lub 
rzeczy będący przedmiotem zarejestrowanej działalności 
gospodarczej. Transport ten odbywa się w całości na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, jedynie przy pomocy pojazdów za-
rejestrowanych na terenie kraju;

• międzynarodowy transport drogowy – definiowany w usta-
wie również jako przewóz osób i rzeczy w ramach działalności 
gospodarczej. Jednak w odróżnieniu od wcześniej wymienio-
nego rodzaju transportu, trasa przewozu międzynarodowego 
wykracza poza granice Rzeczpospolitej Polskiej;

• niezarobkowy przewóz drogowy – w ramach tej kategorii wy-
mienia się niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy 
oraz niezarobkowy krajowy przewóz drogowy. Obie te kate-
gorie przewozu są świadczone na potrzeby własne i nie mają 
charakteru dochodowego.

• przewóz regularny – zorganizowany rodzaj transportu publicz-
nego odbywający się według określonego rozkładu i po stałej, 
wyznaczonej trasie.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 
transportu samochodowego jest odpowiednia infrastruktura. Skła-
dają się na nią dwie podstawowe grupy (Szałucki 2016): 

• infrastruktura liniowa – należy do niej wyznaczona sieć dróg 
wraz z towarzyszącymi jej elementami inżynierskimi, takimi 
jak place czy zatoki pojazdowe oraz urządzeniami technicz-
nymi. Głównym zadaniem tych wszystkich elementów jest 
umożliwienie przemieszczania się pojazdów samochodo-
wych;

• infrastruktura punktowa – zalicza się do niej pojedyncze 
obiekty budowlane, umożliwiające sprawne obsługiwanie 
przepływu ładunków i pasażerów. Do obsługi przemieszcza-
jących się osób wykorzystuje się specjalnie przystosowane 

bądź innego elementu infrastruktury wymaga czasu. Związane jest 
to bardzo często z koniecznością dostosowania nowopowstającego 
elementu do istniejącej już sieci transportowej pozostałych gałęzi 
transportu. Długi okres powstawania wiąże się również z zamroże-
niem środków finansowych inwestorów. Razem z niepodzielnością 
techniczną i ekonomiczną jest przyczyną dużej majątkochłonności in-
frastruktury. Dodatkowo, opóźnione w czasie efekty inwestycji często 
stanowią przeszkodę w pozyskiwaniu środków z kapitału prywatnego 
(Wojewódzka-Król 2011).

Tabela 1. Okres żywotności poszczególnych elementów infrastruktury 
transportu

Typ urządzenia Żywotność (w latach)

Mosty betonowe 90-110

Mosty stalowe 50-70

Nasypy kolejowe i drogowe 60-80

Drogi kołowe 15-30

Drogi kolejowe 20-40
Skrzyżowania 70-100
Jazy betonowe 80-100
Zapory 80-100
Zapory stalowe 50-80
Podnośnie statków 60-80
Obwałowania 80-110
Przepusty betonowe 80-100
Przepusty stalowe 70-90

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzka-Król 2011.

Każdy element infrastruktury transportowej jest ściśle powiąza-
ny z terenem, na którym się znajduje. Powoduje to znaczne ogra-
niczenia w zakresie importu. Urządzenie infrastrukturalne stanowią 
nieodłączną część dziedzictwa przeszłości danego miejsca. Zazwyczaj 
są jedynie rozbudowywane lub modernizowane, a ich wieloletnie 
zaniedbanie może prowadzić do osłabienia rozwoju gospodarczego 
regionu (Karbowiak 2009). Nowopowstająca infrastruktura jest więc 
nieodzownym elementem planowania rozwoju każdego regionu. Po-
trzebne do jej powstania nakłady finansowe zależą w dużej mierze 
od stopnia rozwoju gospodarczego danego obszaru. Pomimo dużej 
kapitałochłonności takich inwestycji istnieje jednakże możliwość zróż-
nicowania nakładów finansowych na różnych etapach powstawania 
infrastruktury (Wojewódzka-Król 2011). Wszystkie wymienione po-
wyżej cechy infrastruktury transportowej powodują konieczność jej 
racjonalnego i perspektywicznego planowania. Niezbędna jest rów-
nież koordynacja tych działań pomiędzy krajami. Ustalenie wspólnych 
zadań i kierunków rozwoju infrastruktury pozwala przede wszystkim 
ujednolicić sieć transportową w Europie. Uzyskanie możliwie zbliżo-
nych parametrów dróg w przyszłości pozwoli na zwiększenie bezpie-
czeństwa oraz szybkości przewozów międzynarodowych (Wojewódz-
ka-Król 2010).

Charakterystyka infrastruktury transportowej  
w poszczególnych gałęziach transportu 

Transport można podzielić według różnych kryteriów. Jednym 
z nich jest rodzaj drogi wykorzystywanej do przewozu. Wyróżnia się 
transport lądowy, wodny oraz powietrzny. Do transportu lądowego 
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kowe. Mają znaczenie międzyregionalne;
• klasa IV – drogi o niższych parametrach technicznych przezna-

czone głównie do ruchu regionalnego;
• klasa V – najniższa klasa ciągów komunikacyjnych w kraju. 

Ze względu na małą szerokość pasów są to drogi do użytku 
lokalnego.

Aktualny stan infrastruktury transportowej w Polsce

W transporcie samochodowym ogólna długość dróg publicznych 
w Polsce na koniec roku 2015 wyniosła 419 600 km (rysunek 1). We-
dług przyjętego podziału dróg ze względu na pełnione przez nie funk-
cje największy udział stanowiły drogi o nawierzchni twardej posiada-
ły długość – 69,3 %. Z tego aż 92,2% tych dróg miało nawierzchnię 
ulepszoną (Transport drogowy w Polsce w latach 2014-2015 2017).  

Wykres 1. Struktura dróg publicznych w Polsce według stanu na dzień 
31 XII 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce 
w latach 2014-2015, Główny Urząd Statyczny 2017. 

Z roku na rok zwiększała się długość autostrad (rysunek 2) i dróg 
ekspresowych w Polsce. Na przestrzeni lat 2003-2016 ich długość wzro-
sła ponad czterokrotnie. Obecnie w Polsce długość wybudowanych 
w kraju autostrad osiągnęła 1 627,3 km. Natomiast całkowita długość 
dróg ekspresowych wyniosła 1 556,7 km, a całkowita długość dróg 
szybkiego ruchu wynosi obecnie 3 184 km (www.gddkia.gov.pl 2018).

Wykres 2. Długość autostrad w Polsce w latach 2003-2013 w km

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.euro-dane.com.pl 
[12.01.2018].

W ciągu lat 2004-2013 poprawił się również stan dróg w Pol-
sce (tabela 2). Zwiększył się udział dróg o stanie dobrym – o 20,6%. 
Zmniejszyła się natomiast długość ciągów komunikacyjnych o stanie 
złym i niezadowalającym. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu 
budowa nowych elementów infrastruktury, w tym także rozbudowa 
dróg krajowych (Program budowy dróg... 2015). 

do tego celu dworce oraz przystanki. Natomiast do obsługi 
ładunków służą różnego rodzaju stacje, punkty i place przeła-
dunkowe oraz ogólnodostępne wyładownie. Odrębną grupę 
obiektów przestrzennych tworzą te, przeznaczone do obsługi 
środków przewozowych. Należą do nich stacje zaopatrzenia 
oraz stacje techniczne.

Infrastruktura liniowa została przepisowo podzielona według 
określonych kryteriów. Pierwszym z nich jest funkcja ciągu komunika-
cyjnego w sieci drogowej. W ramach tego podziału można wymienić 
(Szałucki 2016): 

• trasy europejskie – dzięki temu rodzajowi linii komunikacyj-
nych odbywa się transport samochodowy na terenie całej 
Europy. Ponadto jako drogi o największym znaczeniu są one 
zazwyczaj wyznacznikiem układu komunikacyjnego w każdym 
kraju europejskim;

• drogi krajowe – trasy mające szczególne znaczenie dla całego 
kraju. Stanowią one główne połączenia pomiędzy miastami 
wojewódzkimi. O zaliczeniu drogi do tej kategorii decyduje 
centrum administracji państwowej;

• drogi wojewódzkie – trasy, do których należą pasy drogowe 
umożlwiające łączność między ośrodkami mającymi duże 
znaczenie gospodarcze i społeczne na terenie danego woje-
wództwa. O klasyfikacji takich dróg decyduje samorząd wo-
jewódzki;

• drogi powiatowe – elementarne drogi na terenie powiatów. 
Stanowią lokalne dopełnienie istniejącej sieci dróg wojewódz-
kich. O przynależności do tej kategorii rozstrzyga samorząd 
powiatowy;

• drogi lokalne miejskie – wraz z wcześniej wymienionymi ro-
dzajami dróg stanowią one sieć komunikacyjną umożliwiającą 
zaspokojenie potrzeb transportowych lokalnej społeczności 
w danym mieście. O przynależności decyduje samorząd po-
wiatowy lub gminny; 

• drogi gminne – mianem tym określa się drogi stanowiące 
uzupełnienie sieci dróg krajowych, wojewódzkich oraz powia-
towych położonych na terenie gmin, jednakże znajdujących 
się poza granicami miast. O zaliczeniu do tej kategorii stanowi 
samorząd gminny;

• drogi zakładowe – są to drogi umożliwiające połączenie sieci 
drogowej z elementami punktowymi infrastruktury transpor-
tu, takimi jak lotniska, dworce kolejowe oraz autobusowe, 
a także porty morskie czy stacje ładunkowe.

Drugim czynnikiem będącym wyznacznikiem podziału dróg jest 
stopień dostępności oraz obsługi przyległego terenu. Na podstawie 
tej klasyfikacji wymienia się: drogi ogólnodostępne, ekspresowe oraz 
autostrady. Ponadto w Polsce stosuje się również systematykę dróg 
według ich parametrów technicznych. Wyróżnia się 5 klas (Szałucki 
2009): 

• klasa I – klasa dróg o najlepszych parametrach technicznych, 
mających znaczenie zarówno w transporcie krajowym, jak 
i międzynarodowym. Zalicza się do niej autostrady oraz drogi 
o podobnej jakości;

• klasa II – należą do niej ciągi o komunikacyjne o dobrych para-
metrach przestrzennych. Zazwyczaj są to drogi dwupasmowe 
przeznaczone najczęściej do szybkiego ruchu;

• klasa III – zalicza się do niej drogi jednojezdniowe dwukierun-
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nie możliwości portów morskich. Z tego powodu przyjęto do realizacji 
kilka podstawowych zadań, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego. W podejmowanych działaniach należy dążyć przede 
wszystkim do rozwoju morskiej infrastruktury transportowej. Do in-
nych, równie ważnych, zadań należy dalszy rozwój portów morskich 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi morskiej. 
Natomiast do głównych kierunków rozwoju portów lotniczych w Pol-
sce należy przede wszystkim poprawa ich dostępności. Planowanie 
inwestycji wymaga przyszłościowego planowania z uwzględnieniem 
pobliskich aglomeracji miejskich, przyszłego zagospodarowania terenu 
oraz możliwości ewentualnej rozbudowy. Rozbudowa infrastruktury 
drogowej ograniczy izolację niektórych terenów oraz zmniejszy czas 
dotarcia na lotnisko. Do planowanych działań należy również włą-
czenie lotnisk w europejską sieć transportu intermodalnego. Dzięki 
położeniu naszego kraju  w centrum Europy, zmodernizowane por-
ty lotnicze staną się głównymi korytarzami transportowymi (Polityka 
Transportowa Państwa na lata 2006-2025 2005) 

Podsumowanie

Obecnie w Polsce podejmowane są wielorakie przedsięwzięcia 
na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej i poprawy jej stanu 
technicznego oraz bezpieczeństwa. Wysoko rozwinięta infrastruktu-
ra transportowa wpływa na efektywne funkcjonowanie oraz rozwój 
całej gospodarki państwa. Dlatego też współcześnie czyni się wielkie 
nakłady finansowe na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej, 
ponieważ przewiduje się dalszy wzrost przewozu osób, jak również 
towarów. Zauważalny jest wzrost w ostatnich latach długości auto-
strad i dróg ekspresowych, które znacznie poprawiły komfort podróży 
i przybliżyły stan polskich dróg do standardów panujących w Europie 
Zachodniej. W tej chwili bardzo istotna jest budowa obwodnic miast. 
Wzrost ilości pojazdów na drogach spowodował coraz większe korko-
wanie się centrów miast oraz zbędne wjeżdżanie autobusów i cięża-
rówek na ich ulice, co w konsekwencji powoduje zbędne zagrożenie 
i wydłuża czas przejazdów.
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Tabela 2. Stan dróg krajowych w latach 2004-2013 w km

Lata Stan dobry Stan 
niezadowalający Stan zły Ogółem

2004 8 333 5 256 4 725 18 314
2005 8 926 4 783 4 545 18 254

2006 9 796 4 309 4 309 18 414

2007 10 168 4 186 4 167 18 521

2008 9 926 4 648 3 945 18 519

2009 11 072 3 994 3 511 18 577

2010 10 773 4 017 3 442 18 232

2011 11 054 4 437 3 309 18 800

2012 12 378 4 698 2 664 19 740

2013 13 375 4 327 2 531 20 233

 Źródło: opracowanie własne na podstawie programu budowy dróg 
krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Ze względu na duże koszty transportu samochodowego na większych 
dystansach oraz jego negatywny wpływ na środowisko naturalne pla-
nuje się w Polsce rozbudowę sieci TEN-T. Jej głównym zadaniem bę-
dzie integracja różnych gałęzi transportu. Do uzyskania efektywności 
tej sieci wymagane jest właściwe rozplanowanie układu dróg w kraju. 
Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązały się do wybudowania sieci 
bazowej do 2030 roku, natomiast sieci kompleksowej do 2050 roku. 
Obecna długość sieci drogowej TEN-T w Polsce wynosi około 7 400 
km i obejmuje drogi wyższych kategorii. Na terenie kraju usytuowane 
są dwa korytarze stanowiące część europejskiej sieci bazowej TEN-T: 
Morze Bałtyckie – Adriatyk i Morze Północne – Morze Bałtyckie. Ich 
główną funkcją jest uzyskanie jak najlepszej sprawności dalekobież-
nych przewozów pasażerskich i towarowych (Program budowy dróg... 
2015).

Znaczenie infrastruktury transportowej w rozwoju 
gospodarczym

Głównym celem inwestycyjnym w Polsce w zakresie infrastruk-
tury transportowej jest stworzenie spójnej sieci dróg szybkiego ruchu. 
Zmodernizowanie tych ciągów pozwoli m.in. na zaspokojenie rosnące-
go zapotrzebowania na przewozy towarowe i pasażerskie. Przyczyni się 
to także do wielu innych usprawnień w transporcie. Nowa infrastruk-
tura pozwoli na skrócenie przewozów, a to z kolei wpłynie na obniże-
nie kosztów usług transportowych. Zagęszczenie sieci transportowej 
oraz poprawa stanu technicznego dróg krajowych, łączących ważne 
ośrodki gospodarcze, poprawi dostępność wielu miast. Innym, równie 
ważnym, priorytetem inwestycyjnym jest budowa obwodnic dookoła 
aglomeracji miejskich. Rozwiązanie to będzie miało na celu usprawnie-
nie komunikacji, a także pozwoli na zminimalizowanie ilości pojazdów 
ciężarowych przez centrum miasta. Poprawa stanu sieci transportowej 
i jej rozbudowanie wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy wielu 
regionów kraju. Realizacja wszystkich zamierzonych działań w zakresie 
infrastruktury transportu pozwoli na stworzenie szybkiego i bezpiecz-
nego systemu komunikacyjnego w Polsce (Program budowy dróg... 
2015). Dużą rolę w gospodarce krajowej odgrywa również transport 
morski. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój portów morskich 
oraz przemysłu stoczniowego. Z wykorzystaniem tej gałęzi transportu 
przewożona jest do Polski duża ilość towarów. Obecnie głównym ce-
lem polityki morskiej w kraju jest jeszcze efektywniejsze wykorzysta-
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