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REALIZACJA PLANÓW BUDOWY POLSKIEJ 
SIECI DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD 

W ŚWIETLE EURO 2012

Zarys treści. Polska, będąc jednym z gospodarzy, została zobligowana do zmoderni
zowania i wybudowania odpowiednich dróg umożliwiających sprawny przebieg organi
zowanej imprezy. Aby móc porównać stan obecny z tym sprzed wyłonienia naszego 
kraju na gospodarza, zbadano stan infrastruktury transportowej na rok 2007. Pod uwagę 
wzięto jedynie drogi, których budowa ma charakter priorytetowy dla sprawnej realizacji 
imprezy. Następnie omówiono plany inwestycyjne na lata 2007-2012 wraz z charakte
rem i terminami ich realizacji oraz dynamikę zmian w infrastrukturze. Przeprowadzona 
analiza zmian długości dróg w Polsce pozwala na zweryfikowanie trafności i zasadności 
inwestycji oraz ocenę przygotowań do mistrzostw.

Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, EURO 2012.

W prowadzenie

Na gospodarza turnieju finałowego M istrzostw Europy 2012 wybrane zostały 
Polska i Ukraina. Kraje te zostały wyłonione 18 kwietnia 2007 r. przez obradu
jący w C ardiff Komitet Wykonawczy Unii Europejskich Związków Piłkarskich 
(UEFA). Jednak organizacja imprezy sportowej o tak wielkim znaczeniu oraz 
zasięgu terytorialnym wymaga całego ciągu powiązanych ze sobą działań 
logistycznych, których realizacja wiąże się z efektyw ną siecią transportową. 
Organizacja finałów EURO 2012 jest wielkim wyzwaniem komunikacyjnym dla 
państw-gospodarzy. Polska i Ukraina stanęły przed trudnym zadaniem zapew
nienia kibicom oraz drużynom możliwości swobodnego przem ieszczania się 
pomiędzy poszczególnymi miastami, w których organizowane m ają być rozgry
wki piłkarskie.

Za rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce odpowiedzialna jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej zadaniem jest nadzór nad
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działaniami związanymi z przebudową oraz budową nowych dróg krajowych, 
dróg ekspresowych i autostrad poprzez podpisywanie umów na budowę po 
pozwolenia na użytkowanie infrastruktury transportowej włącznie.

Finały EURO 2012, zgodnie z założeniami, odbędą się na ośmiu stadionach. 
W Polsce m ają to być obiekty sportowe w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz 
Wrocławiu. M iastami-gospodarzami na Ukrainie zostały: Lwów, Kijów, Char
ków i Donieck. Dodatkowo, jako obiekty rezerwowe, modernizacji m ają ulec 
stadiony w Krakowie i Chorzowie.

Plan zapewnienia wysokiego stopnia dostępności komunikacyjnej do polskich 
miast-organizatorów finałów mistrzostw zakłada budowę sieci dróg ekspreso
wych i autostrad. W ich skład miałyby wejść takie drogi ekspresowe, jak  S5 
łącząca W rocław z Poznaniem i autostradą A2, dalej do Grudziądza, gdzie 
połączyłaby się z autostradą A l; droga ekspresowa S7 łącząca Gdańsk, jego 
obwodnicę w postaci drogi S6 i autostradę A l z W arszawą; droga ekspresowa 
S8 łącząca W arszawę z Piotrkowem Trybunalskim, gdzie przebiegać ma auto
strada A l i Łódź z W rocławiem oraz droga ekspresowa S I 8 łącząca W arszawę 
z przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem. Dodatkowo, w celu rozwią
zania problemów transportowych m ają zostać zrealizowane bądź są już  wybudo
wane autostrada A l łącząca Gdańsk, poprzez Piotrków Trybunalski z granicą 
z Republiką Czeską w Gorzyczkach; autostrada A2 ze Świecka (granica 
z Republiką Federalną Niemiec), przez Poznań i W arszawę do Terespola przy 
granicy z Białorusią; autostrada A4 z Jędrzychowic przy granicy z Republiką 
Federalną Niemiec, przez Wrocław, Katowice, Kraków do Korczowej -  przej
ścia granicznego z Ukrainą; autostrada A8 mająca odgrywać rolę obwodnicy 
W rocławia oraz łącznika pomiędzy autostradą A4 a drogą ekspresow ą S8 oraz 
autostrada A l 8 łącząca przejście graniczne w Olszynie z Republiką Federalną 
Niemiec z autostradą A4 w Krzyżowej.

Stan na dzień przyznania

W dniu przyznania Polsce prawa do współorganizowania finałów EURO 
2012 prace budowlane w zakresie infrastruktury drogowej znajdowały się na 
stosunkowo niskim poziomie zaawansowania (ryc. 1).

Z planowanej długości 400 km drogi ekspresowej S5 do użytku oddane było 
jedynie 11,2 km obwodnic w okolicy miejscowości Śmigieł i Szubin oraz 
budowana była obwodnica Świecia o długości ok. 15 km. W  ciągu drogi 
ekspresowej S7 na odcinku od Straszyna do Warszawy o długości 323,6 km 
w eksploatacji była jedynie obwodnica M iłomłyna o długości 5 km, która 
wybudowana została pod koniec lat 90. wraz z zachodnią obw odnicą Nowego 
Dworu M azowieckiego o długości 14,6 km. Na wykończeniu była również 
obwodnica Elbląga na długości 3,8 km od węzła Elbląg-W schód do węzła
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Elbląg-Raczki. Podstaw ą jej budowy była przedwojenna niemiecka autostrada 
Reichsautobahn z 1937 r., potocznie nazywana berlinką. W zdłuż drogi ekspre
sowej S8 łączącej W rocław z W arszawą o długości 338,4 km mającej przerwę 
na odcinku od Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, zastąpioną przez odcinek 
autostrady A l, do użytku publicznego oddany był jedynie odcinek obwodnicy 
Oleśnicy, którego 7,5 km miało status drogi ekspresowej. Z zaplanowanej na
285,7 km drogi ekspresowej S I7 w użyciu była jedynie obwodnica Piask 
o długości 4,2 km, będąca jednocześnie fragmentem drogi ekspresowej S I2.

Z całej długości autostrady A l łączącej Pruszcz Gdański z miejscowością 
Gorzyczki z zaplanowaną długością 568 km w eksploatacji był jedynie odcinek 
z 2007 r. o długości 24,3 km od Pruszcza Gdańskiego do Swarożyna koło 
Tczewa oraz z miejscowości Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego o długości 
17,5 km z 1989 r. W tym czasie, już od czerwca 2005 r. w budowie był odcinek 
autostrady A l ze Swarożyna do miejscowości Nowe Marzy koło Grudziądza.

Ryc. 1. Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce w 2007 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl

W ciągu autostrady A2, pomiędzy przejściem granicznym w Świecku z Re
publiką Federalną Niemiec a Warszawą, w eksploatacji był odcinek o długości
252,7 km łączący N ow ą Tomyśl ze Strykowem na północ od Łodzi. Autostrada

http://www.gddkia.gov.pl
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A4, będąca najdłuższą polską autostradą o planowanej długości 665,9 km 
łącząca przejście graniczne w Jędrzychowicach z Republiką Federalną Niemiec 
z przejściem granicznym w Korczowej z Ukrainą, była eksploatowana na 
odcinku o długości 370,7 km od Jędrzychowic do obwodnicy Krakowa kończą
cej się w Wieliczce. Autostrada A8, której długość zaplanowano na 27,4 km, 
mająca pełnić funkcję obwodnicy W rocławia, pozostawała jedynie w planach.

Dynamika rozwoju sieci do 2010 r.

W rozpatrywanym okresie (lata 2006-2010) łączna długość polskiej sieci 
dróg ekspresowych zwiększyła się (tab. 1). Największy przyrost długości zauwa
żyć można w przypadku drogi ekspresowej S8 łączącej W arszawę z W rocła
wiem, gdzie długość szlaku zwiększyła się o 22,9 km. Może być to skutkiem 
zaplanowania drogi ekspresowej S8 jako najdłuższej z wymienionych. Naj
mniejszym przyrostem długości charakteryzuje się droga SI. W badanym okre
sie przyrost jej długości wyniósł 8,4 km.

Tabela 1. Długość polskiej sieci dróg ekspresowych (km) 
i jej dynamika w latach 2006-2010

Lata
S5 S7

Długość Przyrost (km) Długość Przyrost (km)
2006 11,1 X 21 X
2007 11,1 0 24,7 3,7
2008 11,1 0 24,7 0
2009 27,0 15,9 29,4 4,7
2010 27,0 0 29,4 0

Docelowo 400,0 373,0 323,6 294,2

Lata
S8 S 17

Długość Przyrost (km) Długość Przyrost (km)
2006 39,2 X 4,2 X
2007 39,2 0 15,0 10,8
2008 52,0 12,8 15,0 0
2009 52,0 0 15,0 0
2010 62,1 10,1 15,0 0

Docelowo 557,0 494,9 300,0 285,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl

http://www.gddkia.gov.pl
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Zauważyć należy, iż największy przyrost długości sieci miat miejsce po 
przyznaniu Polsce prawa do organizowania finałów mistrzostw Europy w piłce 
nożnej EURO 2012. Po 2007 r. długość sieci dróg ekspresowych zwiększyła się 
o 33,4 km (ryc. 2).

Ryc. 2. Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl

W przypadku sieci autostrad (tab. 2) w badanym okresie (lata 2006-2010) 
zauważyć można, iż największym przyrostem długości sieci charakteryzuje się 
autostrada A l, której długość zwiększyła się o 138,9 km. Zerowym przyrostem 
charakteryzuje się autostrada A8. Spowodowane jest to wczesnym etapem prac 
wdrażających w budowę tego szlaku komunikacyjnego.

Największym procentowym przyrostem długości charakteryzuje się autostra
da A l 8, której budowa znajduje się już  na ukończeniu. Pozostał tylko remont 
pasa południowego jako ostatniego warunku do spełnienia, by zmienić charakter 
trasy z drogi krajowej na autostradę. Należy również zauważyć, iż autostrada 
A l8 jako pierwsza w Polsce zostanie w całości oddana do użytku.

http://www.gddkia.gov.pl
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Tabela 2. Długość polskiej sieci autostrad (km) i jej dynamika 
w latach 2006-2010

Al A2 A4
Lata

Długość Przyrost
(km) Długość Przyrost

(km) Długość Przyrost
(km)

2006 17,5 X 252,5 X 424,6 X

2007 39,5 22 252,5 0 424,6 0
2008 39,5 0 252,5 0 424,6 0
2009 124,0 84,5 252,5 0 424,6 0
2010 156,4 32,4 254,2 1,7 444,4 19,8

Docelowo 568,0 411,6 610,0 355,8 665,9 221,5

A8 A18
Lata

Długość Przyrost
(km) Długość Przyrost

(km)

2006 0 X 7 X

2007 0 0 7 0

2008 0 0 7 0

2009 0 0 7 0

2010 0 0 78 71

Docelowo 35,5 35,5 78 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl.

Podobnie jak  w przypadku dróg ekspresowych, w przypadku autostrad zau
ważyć możemy znaczną różnicę pomiędzy dynam iką budowy dróg przez i-po 
przyznaniu Polsce prawa do organizowania mistrzostw. Po 2007 r. w Polsce 
powstało 209 km autostrad, gdzie przed rokiem 2007 było ich 723,6 km. Należy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w badaniu uczestniczy jedynie pewna grupa 
dróg ekspresowych i autostrad, których budowa ma największe znaczenie dla 
poprawy dostępności komunikacyjnej polskich stadionów piłkarskich. Nie bez 
znaczenia pozostaje również to, iż część polskiej sieci autostrad została wybu
dowana w okresie międzywojennym, przez co wymagała ona napraw i zastoso
wania procesów dostosowawczych do obecnych norm stawianych polskim 
autostradom. Nie zostało to jednak odnotowane w tabeli.

http://www.gddkia.gov.pl
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Plan rozwoju do 2012 roku

Pomiędzy rokiem 2010 a 2012 w Polsce ma zostać wybudowane 237,4 km 
dróg ekspresowych (tab. 3) przy istniejących 133,5 km w 2010 r. Największy 
przyrost długości ma mieć miejsce na drodze ekspresowej S8 i ma wynosić 
133,3 km (ryc. 3).

Tabela 3. Długość polskiej sieci dróg ekspresowych (km) i jej dynamika 
w latach 2010-2012

Lata
S5 S7

Długość Przyrost (km) Długość Przyrost (km)

2010 27 27 29,4 29,4

2011 27 0 43,1 13,7

2012 68,5 41,5 92 48,9

Docelowo 400 331,5 323,6 231,6

Lata
S8 S 17

Długość Przyrost (km) Długość Przyrost (km)

2010 62,1 62,1 15 15

2011 62,1 0,0 15 0

2012 195,4 133,3 15 0

Docelowo 557 361,6 300 285

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu budowy dróg krajowych na lata 
2008-2012, GDDKiA 2008.

W zdłuż drogi ekspresowej S17, łączącej Warszawę z przejściem granicznym 
w Hrebennem, nie zaplanowano żadnych prac budowlanych. Tym bardziej dziwi 
taki stan rzeczy, biorąc pod uwagę współorganizowanie z naszym wschodnim 
sąsiadem finałów EURO 2012 i zaplanowanie jednego z meczów półfinałowych 
w W arszawie, po którym zwycięska drużyna i kibice będą musieli przejechać do 
Kijowa na Ukrainie.

Docelowo z zaplanowanych 1580,6 km opisywanych dróg ekspresowych do 
roku 2012 powstanie zaledwie 370,9 km. Jest to zaledwie nieznacznie ponad 
23% planowanej sieci. Taka sytuacja może być spowodowana brakiem zaintere
sowania ze strony rządu budową dróg bezpłatnych, których użytkowanie nie 
przyniesie bezpośrednich wpływów do kasy państwa.
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Ryc. 3. Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl

Inaczej wygląda sytuacja budowy sieci autostrad (tab. 4). Do końca roku 
2010 będzie ich w Polsce 933 km Przez kolejne dwa lata łączna ich długość 
wzrośnie do 1290 km z zaplanowanych 1947,4 km. Dotyczy to oczywiście 
grupy autostrad będących tematem pracy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
w 2011 r. zostanie w całości ukończona obwodnica W rocławia w postaci auto
strady A8.

Kolejnym problemem zwiększenia przepustowości polskich dróg jest brak 
przewidzianych postępów w budowie autostrady A4 do przejścia granicznego 
w Korczowej. Należy również zwrócić uwagę, iż jedynie autostrada A l nie 
osiągnie pułapu 50% wykonalności, przy 66,7% wykonanych robót wzdłuż auto
strady A4.

http://www.gddkia.gov.pl
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Tabela 4. Długość polskiej sieci autostrad (km) i jej dynamika 
w iatach 2010-2012

Al A2 A4
Lata

Długość Przyrost
(km) Długość Przyrost

(km) Długość Przyrost
(km)

2010 156,4 156,4 254,2 254,2 444,4 444,4

2011 244,9 88,5 381,1 126,9 444,4 0

2012 261,0 16,1 471,1 90 444,4 0

Docelowo 568,0 307,0 610,0 138,9 665,9 221,5

A8 A18
Lata

Długość Przyrost
(km) Długość Przyrost

(km)

2010 0 0 78 78

2011 35,5 35,5 78 0

2012 35,5 0 78 0

Docelowo 35,5 0 78 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu budowy dróg krajowych na lata 
2008-2012, GDDKiA 2008.

Przyczyny opóźnień w budowie

Do głównych przyczyn opóźnień w budowie sieci transportowej zaliczyć 
należy błędy polityki transportowej:

-  zmienność programów rozwoju transportu;
-  rozproszone nakłady inwestycyjne;
-  brak konsekwencji w budowie dróg.
Częste zmiany programów rozwoju oraz brak konsekwencji ich realizacji 

doprowadziły do wytworzenia modelu opóźnionego rozwoju transportu. Pom i
mo wydatków z budżetu państwa na rozwój infrastruktury na poziomie 2% 
PKB, przy wymaganych 1,5%, tempo realizacji inwestycji jest wciąż nie
zadowalające. Na tej podstawie stwierdzić można, iż poziom wydatków nie jest 
jedyną ani podstaw ową przeszkodą w rozwoju infrastruktury. Dodatkowe 
bariery w ynikają z otoczenia rynkowego i są to:

-  znaczny wzrost cen materiałów budowlanych wywołany boomem budo
wlanym i niedostosowanie podaży do popytu;

-  niedobory wykwalifikowanej kadry posiadającej kwalifikacje w zakresie 
inżynierii budownictwa infrastrukturalnego;
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-  ograniczona moc wytwórcza sektorów wytwarzających materiały budo
wlane poprzez ograniczony wybór technologii.

Bariery będące skutkiem niewłaściwego zarządzania:
-  niska atrakcyjność zatrudnienia w organach administracyjnych i zarządza

jących infrastrukturą;
-  częste zmiany kadrowe w służbach odpowiadających za realizację inwe

stycji;
-  brak odpowiedzialności za źle podjęte decyzje.
Dodatkowym powodem mało sprawnej realizacji inwestycji jest znaczne 

skomplikowanie procedur prawnych, które regulują przygotowanie, finanso
wanie oraz realizację projektów inwestycyjnych. Poprzez coraz bardziej skom
plikowany system prawny, organy odpowiedzialne za realizację projektów nie są 
w stanie wypracować powtarzalnych procedur oraz rośnie ryzyko popełniania 
błędów przez urzędników.

Wnioski

Realizacja zamierzonego projektu rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspreso
wych tylko częściowo zaspokoi potrzeby oraz wymagania stawiane przy rea
lizacji tak dużej imprezy sportowej. Przy zachowaniu aktualnego tempa budowy 
oraz braku jakichkolw iek zdarzeń losowych prawie wszystkie polskie miasta- 
gospodarze turnieju będą miały bezpośrednie połączenia drogowe z Europą 
Zachodnią. Sytuacja ta ma swoje podłoże historyczne. Nie uda się jedynie wybu
dować połączenia z Gdańskiem za pom ocą autostrady A l oraz bezpośrednio za 
pom ocą drogi S7 i pośrednio S5.

Podstawowym problemem realizowanego projektu jest brak budowy połą
czeń drogowych z drugim gospodarzem imprezy -  Ukrainą. W ciągu autostrady 
A4 oraz drogi ekspresowej S17 do roku 2012 nie planuje się realizacji dalszych 
ich odcinków, a co za tym idzie, brak połączeń tymi drogami pomiędzy oboma 
państwami. Spowoduje to wytworzenie się dwóch odrębnych sieci transporto
wych. Jedyną szansą na sprawne przemieszczanie się osób najbardziej zainte
resowanych, tj. piłkarzy i kibiców pozostaną transport kolejowy i lotniczy.

Również brak połączeń drogowych o dużej przepustowości z pozostałymi 
sąsiadami Polski może doprowadzić w najlepszym wypadku do zmniejszenia 
komfortu jazdy podróżnych, w najgorszym zaś do istotnego zwiększenia kosz
tów zewnętrznych transportu.

W celu nadgonienia wieloletnich zaległości w budowie sieci drogowej nale
żałyby zwiększyć stopień finansowania inwestycji. Na rok 2010 udział inwe
stycji w infrastrukturę drogową jest większy niż w takich krajach, jak  Niemcy 
czy W ielka Brytania, jednak pół wieku ograniczonej swobody i przekładania
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interesów państw trzecich nad własne doprowadziło jedynie do zwiększenia 
dysproporcji pomiędzy Polską a Europą Zachodnią. Dodatkowo, przejrzyste 
przepisy prawa przyśpieszyłoby realizację planów budowy. Pozwoliłyby rów
nież na wprowadzenie odpowiedzialności wśród urzędników państwowych za 
źle podjęte decyzje, co skutkowałoby skróceniem czasu realizacji inwestycji 
o czas przeznaczony na wprowadzanie poprawek do dokumentów.
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