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Wykaz skrótów 

Tabela 1. Wykaz skrótów wykorzystanych w raporcie 

Skrót/termin Wyjaśnienie 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

COVID-19 choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 

Działanie 4.5 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

Działanie 7.1 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

Działanie 7.2 Działanie 7.2 Transport kolejowy 

FEM 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

IDI Indywidualne wywiady pogłębione 

IP Instytucja Pośrednicząca  

IZ Instytucja Zarządzająca 

KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

MRPO Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

PKP PLK Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe 

PM10, PM2,5 
mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie 

większej niż 10μm (PM10) lub 2,5μm (PM2,5) 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

RPO WM 2014-

2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-

2020 

SzOOP Szczegółowy opis osi priorytetowych 

SPR Subregionalny Program Rozwoju 

TDI Telefoniczne wywiady pogłębione 

UE Unia Europejska  

UoD Umowa o dofinansowanie 

UX User Experience 

WoP Wniosek o płatność 
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Skrót/termin Wyjaśnienie 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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1. Streszczenie 

Celem niniejszego badania była ewaluacja wpływu projektów zrealizowanych w ramach 2 

działań 7 osi RPO WM na lata 2014-2020, tj.: 7.1 Infrastruktura drogowa i 7.2 Transport 

kolejowy oraz działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski RPO WM na lata 2014-2020 na 

budowę efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w województwie 

małopolskim. 

W ramach analizowanej interwencji realizowane są 184 inwestycje (ponadto rozwiązano 

umowy na realizację 22 projektów). Największa liczba wdrażanych projektów przypadła na 

Działania 4.5 oraz 7.1, przy czym wartość wkładu UE jest najwyższa w przypadku projektów 

drogowych (Działanie 7.1).  

Analiza wykazała, że udało się (bądź uda się – biorąc pod uwagę wartości szacowane z 

podpisanych umów o dofinansowanie) zrealizować zdecydowaną większość wartości 

docelowych wskaźników właściwych dla analizowanych Działań. Odnotowano jednak wyjątki 

(pięć wskaźników), których wartości prawdopodobnie nie uda się osiągnąć (wskaźniki 

dotyczą wybudowanych dróg dla rowerów, przebudowanych dróg (wojewódzkich i 

gminnych) oraz przebudowanych i zmodernizowanych linii kolejowych). Trudności w tym 

zakresie wynikają m.in. z rozwiązania części umów czy zmiany zakresów projektów. 

Biorąc pod uwagę zakres interwencji, podjęte działania i aktualny poziom osiągnięcia 

wskaźników, stopień realizacji celów interwencji można uznać (wg stanu na moment 

przeprowadzania niniejszego badania) za niewystarczający, ale podjęte (nieukończone) 

działania mogą potencjalnie pozwolić na osiągnięcie zakładanych efektów. Zależne jest to 

przede wszystkim od ostatecznej realizacji projektów, które jeszcze nie są ukończone, ale na 

które podpisano umowy. Niemniej należy zauważyć, że skupienie się na czysto ilościowej, 

wskaźnikowej ewaluacji zmiany stanu systemu transportowego w woj. małopolskim, może 

nie oddawać rzeczywistych ekonomicznych efektów realizowanych działań (w tym nie 

pozwalać na właściwą ocenę realizacji celów analizowanych Działań). Po pierwsze, wskaźniki 

nie obejmują charakterystyki wszystkich podejmowanych działań. Po drugie, wskaźniki te nie 

oddają obecnie pełnego, faktycznego wpływu realizowanych inwestycji na poprawę 

funkcjonowania systemu transportowego. Wynika to z wciąż istniejących luk 

infrastrukturalnych (niedokończone/niezrealizowane projekty), które oddziałują wprost na 

możliwość osiągnięcia określonej liczby przewozów, pasażerów, wykorzystania miejsc 

parkingowych, itd. Przykładowo, badany w ramach analizy wskaźnik liczby pojazdów 

korzystających z miejsc parkingowych w obiektach „parkuj i jedź” jest wprost uzależniony od 

pełnej realizacji powiązanej z tymi miejscami infrastruktury kolejowej (a w mniejszej mierze 
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także drogowej). Wskaźnik ten wydaje się być w obecnych warunkach niższy, niż ten, którego 

można oczekiwać w przypadku ukończenia kolejowych zadań inwestycyjnych.  

Jest to jednak jeden ze wskaźników, który nawet nie wykorzystując pełnego potencjału 

powiązanych zadań inwestycyjnych, już w tej chwili przyjmuje wysoką wartość. Biorąc to pod 

uwagę, a także opierając się na opiniach eksperckich, można wskazać na duże znaczenie 

wykorzystanie infrastruktury „parkuj i jedź”. Projekty te ocenić należy jako bardzo potrzebne 

i oczekiwać można (choć w tym zakresie pełna ocena możliwa będzie po zakończeniu 

inwestycji kolejowych), konieczności realizacji kolejnych takich projektów (lub rozbudowy 

istniejących – w przypadku parkingów  o największym współczynniku wykorzystanych 

miejsc). 

Na podstawie analizy zadań inwestycyjnych takich jak w/w parkingi, warto także zauważyć, 

że funkcjonowanie systemu transportowego, musi być rozpatrywane w systemie naczyń 

połączonych. Wynika to wprost z przedstawionych w wynikach badań opinii klientów 

transportu, którzy oczekują przede wszystkim transportu łatwego w obsłudze, z 

maksymalnymi ułatwieniami przesiadkowymi (co ewidentnie wskazuje na korzystanie z 

podroży multimodalnych) oraz zapewniających wystarczający komfort. 

Ten ostatni postulat wymaga zmiany jakościowej taboru. Wskaźniki dotyczące realizacji 

Działania 4.5 informują o istotnym przekroczeniu planowanej liczby nowych pojazdów w 

komunikacji miejski (390 wobec planowanych 346). Wielkość tę warto również 

skonfrontować z ogólną liczbą taboru autobusowego (1020 szt. wg danych GUS1). Biorąc pod 

uwagę średni czas eksploatacji pojazdów (obecnie 7-8 lat)2 wskazuje to na bardzo szybki 

proces unowocześniania taboru w woj. małopolskim, co niewątpliwie budować będzie 

przewagę konkurencyjną małopolskiego transportu publicznego. Jednocześnie bardziej 

dynamiczny wzrost wskaźnika liczby miejsc w pojazdach niż wskaźnika liczby pojazdów (148% 

wobec 113%), wskazuje na większą dbałość o efektywność ekonomiczną i dążenie do 

redukcji jednostkowego kosztu wozokilometra przez przewoźników. 

Wyrazem zmiany jakościowej w transporcie publicznym woj. małopolskiego jest także 

realizacja inwestycji zgodnie z zasadami zapewnienia równego dostępu także grupom 

użytkowników, którzy wcześniej byli częściowo wykluczani z sytemu transportowego. 

Przykładowo, wszystkie wdrażane środki taboru dostoswane są do przewozów osób 

niepełnosprawnych, zaś wskaźnik liczby miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w 

obiektach „parkuj i jedź” zrealizowany został w 137%.  

                                                      

1 Bank danych lokalnych GUS, tablica K8/G372/P3570, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica 

2 https://igkm.pl/statystyka/ 
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Natomiast podstawowe oczekiwanie użytkowników transportu dotyczące transportu 

multimodalnego nie zostało w pełni zrealizowane. Wskaźnik budowy węzłów 

przesiadkowych osiągnął 91%. Jednak zastanowić się należy, czy zrealizowana liczba 42 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych jest wystarczająca. Biorąc pod uwagę priorytety 

polityki transportowej dotyczące przeniesienia głównych potoków osobowych z 

indywidualnego transportu drogowego na transport szynowy i/lub autobusową komunikację 

publiczną i ujawniony w badaniach, wciąż wskazywany postulat klientów transportu – lepszej 

integracji transportu, wydaje się, że tego typu inwestycji powinno być więcej i powinny być 

one realizowane priorytetowo. 

Zastanawiający jest stosunkowo niski wskaźnik długości wybudowanych dróg rowerowych. 

Realizacja ww. wskaźnika w niespełna 58%, a w zaledwie 29% pod względem wyznaczonych 

ścieżek rowerowych, wskazuje na niski priorytet inwestycyjny. Być może problemy natury 

administracyjnej i prawnej wynikające z  konieczności zapewnienia odpowiedniego 

standardu technicznego wymagającego poszerzenia pasa ścieżki i rozpoznane w tym badaniu 

problemy z uzyskaniem odpowiednich porozumień z prywatnymi właścicielami 

przylegających do pasów ścieżek nieruchomości, są najważniejszą przyczyną opóźnień. 

Należałoby postulować wykonanie w województwie inwentaryzacji istniejących ścieżek 

rowerowych w kontekście tworzenia przez nie spójnej (tj. dającej alternatywę 

komunikacyjną) sieci. W dotychczasowym modelu przeważa rozproszone wykonywanie 

inwestycji rowerowych, z wieloma brakującymi elementami, co obniża jakość całej 

infrastruktury rowerowej. 

Jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury drogowej, to należy rozpatrywać ją w ujęciu 

inwestycji realizowanych na potrzeby ruchu wewnątrz województwa i inwestycji ważnych z 

punktu widzenia krajowej (zewnętrznej) dostępności transportowej województwa.  

Wskaźniki realizacji projektów drogowych mogą być mylące. W odniesieniu do inwestycji 

ważnych z punktu widzenia powiązań z krajowym systemem dróg, wskaźnik 

przebudowanych dróg wojewódzkich mówi o realizacji celu w zaledwie 57,21%, ale było to 

aż 96 km, zaś liczba wybudowanych obwodnic wyniosła 10 wobec 4 planowanych (250% 

celu). 

Natomiast w odniesieniu do dróg służących głównie transportowi wewnętrznemu analiza 

wskaźnikowa mogłaby budować fałszywą ocenę sukcesu. Patrząc przez pryzmat wskaźników 

procentowych, uzyskano bardzo dobre wyniki. Wskaźnik wybudowanych dróg gminnych 

osiągnął 226% w stosunku do planu, tyle tylko, że jest to zaledwie 6 km długości dróg. 

Podobnie jest z budowanymi drogami powiatowymi, w ujęciu procentowym wskaźnik 

wyniósł niemal 155% planowanych inwestycji, ale było to jedynie 2,27 km. Można więc 

dostrzec niewielką rolę inwestycji w lokalną sieć drogową w planach inwestycyjnych. Lepiej 
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prezentuje się wskaźnik przebudowanych dróg powiatowych 114% względem planu i było to 

aż 85 km. W przypadku dróg gminnych wartość ta jest znikoma – remontowano jedynie 1,6 

km (przyczyny niskiego priorytetu dróg gminnych zostały przedstawione w treści raportu). 

Na tej podstawie można zauważyć koncentrację inwestycji w zakresie poprawy zewnętrznej 

dostępności transportowej województwa, a wewnętrznie - jedynie w zakresie poprawy 

dostępności do dużych ośrodków miejskich. Są to niewątpliwie główne osie ruchu i 

odpowiadają za największe potoki, zwłaszcza w przewozach ładunków. Takie ustawienie 

priorytetów ma więc uzasadnienie gospodarcze, umożliwia bowiem funkcjonowanie 

podmiotów gospodarczych w województwie. Z punktu widzenia lokalnych społeczności może 

jednak rodzić obawy o zaniedbywanie inwestycji lokalnych (przy czym należy zaznaczyć, że 

wsparcie planowane na kolejną perspektywę nie przewiduje interwencji w obszarze dróg 

gminnych). 

W odniesieniu do rozwoju transportu kolejowego niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem był 

zakup 13 jednostek taboru. Podniesienie jakości podróży jest warunkiem podstawowym dla 

przyciągnięcia podróżnych, także w przewozach regionalnych. Innym takim warunkiem jest 

zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu i częstotliwości – co może być osiągnięte 

poprzez modernizacje linii kolejowych. W tym względzie stopień realizacji projektów 

inwestycyjnych uznać należy za niewystarczający. Osiągnięcie wskaźnika 43% realizacji 

zakładanego planu modernizacyjnego (obejmującego 29 km linii kolejowych) powoduje, że 

sieć transportu kolejowego stanowi „wąskie gardło” małopolskiego systemu 

transportowego. Zestawienie tej wartości z liczbą realizacji obiektów typu „parkuj i jedź” 

wskazuje na niespójność w realizacji strategii transportowej. Liczba modernizowanych 

odcinków i ich rozproszenie wskazują przede wszystkim na działania doraźne mające na celu 

odnowę najbardziej wyeksploatowanej infrastruktury. Widoczne jest też priorytetowe 

traktowanie linii łączących Małopolskę z innymi województwami i dużo mniejsze nakłady na 

odcinkach linii typowo wewnątrzwojewódzkich (analiza komplementarności, w tym z 

uwzględnieniem analizy przestrzennej zawarta została w dalszej części opracowania). 

Podobnie modernizacje dworców kolejowych realizowane są z dużym opóźnieniem 

(ukończono jedynie ¼ planowanych). Tymczasem dworce, w myśl koncepcji równoważenia 

systemu transportowego, są naturalnymi węzłami przesiadkowymi łączącymi infrastrukturę 

kolejową i drogową a poprawa ich stanu powinna być priorytetem. 

Przyczyny braku realizacji niektórych projektów – ujawnione w wywiadach z beneficjentami 

– wynikają głównie z oddziaływania dwóch grup czynników: opóźnień proceduralnych i 

wzrostu poziomu kosztów. Pierwszy z tych czynników można stosunkowo łatwo 

wyeliminować usprawniając procedury (przy czym zaznaczyć należy, że opóźnienia z tego 

tytułu powstawały głównie w przypadku konieczności współpracy z podmiotami 
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zewnętrznymi przy pozyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych czy prawa do 

dysponowania nieruchomością), a także szkoląc personel zarówno po stronie 

przedsiębiorstw, jak i administracji. Na drugą z przyczyn wpływają dużo bardziej złożone 

czynniki. Przede wszystkim należy zauważyć, że w badanym okresie ujawniło się ryzyko 

makroekonomiczne oraz zdarzeń rzadkich, ale niosących bardzo poważne konsekwencje, 

które w literaturze ekonomicznej określane są jako „czarne łabędzie”3. W badanym okresie 

ujawniły się przynajmniej dwa tego typu ryzyka : pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. 

Ich ekonomiczne konsekwencje to przede wszystkim wzrost kosztów materiałów 

budowlanych i pracy, powodujący obniżenie przewidywanej ekonomicznej stopy zwrotu 

realizowanych inwestycji. Krótkookresowo natomiast ma to bezpośredni wpływ na koszt 

budowy 1 km drogi, czy też ścieżki rowerowej prowadząc do przekroczenia zakładanego 

budżetu. W tym kontekście należy dostrzec bardzo niski poziom prowadzonych w projektach 

inwestycyjnych analiz ryzyka i brak skutecznych mechanizmów zarządzania nim. Przykładanie 

większej wagi do prawidłowej oceny ryzyka i formułowania planów redukcji ryzyka powinno 

być rekomendowane w kolejnych perspektywach budżetowych realizacji projektów. 

Natomiast oceniając funkcjonowanie oddanych inwestycji warto zwrócić uwagę na 

przekroczenie zakładanych liczb użytkowników. Wskazuje to na istnienie systematycznego 

błędu w projekcjach ekonomicznych przygotowywanych przez beneficjentów. Większa niż 

zakładano liczba użytkowników (czy to miejsc parkingowych, czy większa liczba pasażerów) w 

praktyce w każdym z badanych projektów wskazuje na błąd niedoszacowania. Należy zatem 

zalecać rewizję metodologii szacowania wykorzystania inwestycji w ich cyklu życia. Z punktu 

widzenia rozwoju użytecznego i odpowiadającego potrzebom mieszkańców systemu 

transportowego, wysokie wskaźniki wykorzystania są oczywiście korzystne i świadczą o 

celowości realizowanych projektów. Jednak systematycznie pojawiająca się nadwyżka 

użytkowników względem oszacowania wskazuje na konieczność co najmniej przeglądu 

sposobu szacowania liczby użytkowników przez realizujących projekty. 

Wszystkie wskazane tendencje w rozwoju infrastruktury transportowej województwa – na 

podstawie badań – można jedynie przybliżyć. Wynika to wprost z braku pełnej realizacji 

projektów inwestycyjnych, które stanowią brakujące ogniwa w sieci transportowej. Brak 

realizacji tych inwestycji – w momencie  oceny – powoduje, że wskaźniki oparte na stopniu 

wykorzystania, a więc wskazujące na faktyczną przydatność dla użytkowników końcowych 

nie oddają sytuacji docelowej. Często brak jednego ważnego elementu infrastrukturalnego 

ogranicza wykorzystanie całej infrastruktury powiązanej, dlatego wskaźniki ilościowe w tym 

                                                      

3 Zob. np. N.Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, Wyd. Zysk i S-ka, 

2020. 
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zakresie mogą być niedoszacowane. Wielu potencjalnych użytkowników deklaruje chęć 

skorzystania z transportu publicznego, ale brak wciąż jeszcze pełnej realizacji inwestycji 

wiążących różne rodzaje transportu (a nawet elementów liniowych pomiędzy ważnymi 

ośrodkami województwa) utrudnia ocenę efektów społeczno-ekonomicznych realizowanych 

inwestycji. Niemniej, widoczne w realizowanych inwestycjach priorytety dobrze wpisują się 

w potrzeby województwa (zarówno z punktu widzenia transportu wewnątrz województwa, 

jak i zewnętrznego). Są one spójne z podstawowymi oczekiwaniami formułowanymi przez 

użytkowników transportu, jednak nie jest to jeszcze widoczne, bowiem brakujące elementy 

sieci systemu transportowego działają jak „wąskie gardła”, uniemożliwiając wykorzystanie 

pełnego potencjału już zrealizowanych projektów. 

Jak wskazują dane za lata 2018-2021 dostępne w ramach Rocznych ocen jakości powietrza w 

województwie małopolskim w analizowanym okresie nastąpił spadek wielkości emisji z 

transportu wszystkich analizowanych substancji. Największy spadek identyfikowano w 

przypadku wielkości emisji pyłów PM10 oraz PM2,5 (spadek odpowiednio na poziomie 37,7 

p.p. i 37,5 p.p.). Spadek emisji zanieczyszczeń z transportu w woj. małopolskim w okresie 

2017-2021 jest więc widoczny i  - w ujęciu procentowym - znaczny. W opiniach 

beneficjentów projektów transportowych, realizacja projektów zarówno kolejowych, jak i 

związanych z modernizacją transportu zbiorowego oraz rozbudową infrastruktury dla 

niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, miały istotny wpływ na tę redukcję. 

Należy jednak zauważyć, że wskaźniki te nie mogą być obecnie traktowane jako wiarygodne. 

W badanym okresie ujawniły się skutki wprowadzonych ograniczeń transportowych 

wynikające z ograniczenia mobilności na skutek pandemii COVID-19. Należy pamiętać, że 

wskaźniki emisji transportowych opierają się na modelach matematycznych budowanych na 

danych historycznych i jako takie, reagują z opóźnieniem na zmiany faktyczne. W związku z 

powyższym, efekty ograniczenia mobilności wynikające z pandemii mogą się nakładać na 

realne redukcje emisji wynikające z prowadzonych pro-ekologicznych działań 

inwestycyjnych. Niewątpliwie obserwowane efekty mogą wynikać także z wprowadzenia do 

transportu publicznego niskoemisyjnego taboru oraz przesunięcia w strukturze przewozów 

na rzecz transportu zbiorowego, będących wynikiem działań inwestycyjnych. Jednak w 

sytuacji współoddziaływania pandemicznych efektów ograniczenia mobilności należy zalecać 

kontynuację monitoringu poziomu zanieczyszczeń transportowych w województwie w 

kolejnych latach – dopiero to pozwoli na realistyczną ocenę skali wpływu nowych inwestycji. 

Przeprowadzona analiza (dane zastane, analiza przestrzenna i wyniki przeprowadzonych 

badań) wykazała istotny rozwój obszaru związanego z transportem na terenie województwa 

małopolskiego w okresie 2014-2022 - odnotowano m.in. wzrost długości dróg publicznych i 

nawierzchni twardej (w tym wybudowano obwodnice miast i dokończono budowę 

autostrady A4), znacznie wzrosła liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź, rozbudowano 
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infrastrukturę rowerową, usprawniono połączenia drogowe (m.in. poprzez budowę zjazdów 

z autostrady) i kolejowe oraz zarządzanie ruchem, co przełożyło się na wzrost poziomu 

bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców. Należy zaznaczyć, że charakter realizowanego 

obecnie wsparcia był odmienny od dotychczasowego – w poprzedniej perspektywie możliwe 

było bowiem realizowanie niemal wszystkich inwestycji w tym obszarze, a w obecnej 

określone zostały warunki dotyczące powiązania dróg i ich znaczenia regionalnego, co w 

praktyce eliminowało ze wsparcia drogi gminne. 

Niestety, pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych i rosnącej popularności transportu 

zbiorowego, jednocześnie obserwuje się postępujący wzrost liczby samochodów – w tym w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co determinuje powstawanie kolejnych potrzeb w 

zakresie realizacji inwestycji w analizowanym obszarze. Warto jednak zauważyć, że badani 

beneficjenci biorący udział w przeprowadzonych wywiadach pogłębionych, którzy zostali 

poproszeni o ocenę wpływu zrealizowanych projektów na zmniejszenie ruchu w transporcie 

indywidualnym oraz zmniejszenie zatorów komunikacyjnych w transporcie zbiorowym 

wskazali, że ich zdaniem zmniejszyło się natężenie ruchu indywidualnego - wielu kierowców 

zostawia samochody na parkingach i przesiada się na transport publiczny.  

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że inwestycje drogowe w województwie w istotnym 

stopniu przyczyniły się wzrostu motoryzacji indywidualnej, jednak jedynie w niektórych 

obszarach. Przede wszystkim należy podkreślić bardzo niewielki wzrost liczby dróg 

utwardzonych w miastach w badanym okresie (o 0,1%). Dużo więcej inwestycji drogowych 

zrealizowano poza terenami miejskimi (między 2017 a 2021 r. wzrost odsetka dróg 

publicznych o nawierzchni twardej o 1,6%). Jednakże w skali całego województwa inwestycje 

gminne czy powiatowe były dość ograniczone (biorąc jednak pod uwagę wyłącznie wsparcie 

z poziomu RPO – drogi te finansowane były bowiem w większym stopniu z innych źródeł). Na 

tym tle należy jednak dostrzec budowę aż 10 obwodnic oraz dokończenie realizacji 

autostrady A4. To właśnie te inwestycje uznać należy za najbardziej oddziałujące na wzrost 

ruchu samochodowego. Ruch autostradowy jest kluczowy w utrzymywaniu zewnętrznej 

dostępności transportowej województwa. Podstawowym celem budowy obwodnic jest 

przekierowanie uciążliwego ruchu ciężarowego poza granice miasta, ale obwodnice – co 

obserwowane jest na świecie – mają także tendencję do stawania się generatorami ruchu 

miejskiego ułatwiając dostęp do centrum  miasta osobom zamieszkującym przedmieścia i 

wzmacniając tendencję do relokacji ludności na obrzeża. 

Interesującą obserwacją jest więc to, iż badani beneficjenci nie dostrzegają wzrostu ruchu 

samochodowego, a wręcz mu zaprzeczają wskazując na rosnącą liczbę użytkowników 

transportu zbiorowego, która nie znajduje potwierdzenia w danych statystycznych. 

Wytłumaczeniem tej pozornej sprzeczności jest to, iż wzrost wykorzystania transportu 

publicznego jest widoczny w tych obszarach, gdzie transport ten został unowocześniony przy 
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jednoczesnych znacznych spadkach w innych miejscach. Ponadto obserwacje mogą dotyczyć 

zmian po roku 2020, w którym zanotowano rekordowe (spowodowane pandemią) spadki. 

Istotnie w roku 2021 odnotowano wzrost wykorzystania transportu publicznego, ale należy 

pamiętać, że punktem odniesienia był tu rekordowo niski pod tym względem, specyficzny 

rok 2020. W Małopolsce rośnie zarówno mobilność indywidualna realizowana za pomocą 

samochodów osobowych, jak i wykorzystanie transportu publicznego – ale w stosunku do 

roku 2020. W stosunku do roku bazowego 2014 przewozy komunikacją miejską spadły o 

niemal 50%. Wzrost udziału transportu indywidualnego, poza przyspieszeniem w okresie 

pandemii, wynika z ogólnego trendu wzrostu mobilności społeczeństwa, a jest też skutkiem 

wspomnianych wyżej zjawisk rozlewania się miast i relokacji ludności miejskiej na tereny 

wiejskie. Natomiast obserwowane punktowo i wskazywane przez badanych respondentów 

wzrosty przewozów publicznych są napędzane poprawą jakości oferty transportu 

zbiorowego. Realizowane inwestycje usprawniające sam proces przemieszczenia (np. 

poprawa jakości taboru, czy rozwój małej infrastruktury rowerowej) wpływają pozytywnie na 

podejmowanie decyzji o przemieszczeniu. Należy liczyć się z tym, że usprawnianie 

transportu, poprawa warunków i komfortu przejazdów, zwiększenie liczby opcji 

transportowych – wszystko to wpływa na generowanie nowych podróży. Osoby, które 

uprzednio ograniczały swoje potrzeby transportowe zniechęcone uciążliwością procesu 

transportowego będą teraz chętniej je realizowały. W świetle realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych, tym bardziej należy dążyć do integracji podsystemów transportowych 

województwa w celu przeniesienia większości nowo kreowanych przewozów do transportu 

zbiorowego. 

Głównymi trudnościami napotykanymi przez beneficjentów było otoczenie prawne (długa 

procedura związana z uzgodnieniem projektu, w tym uregulowanie praw własności do 

terenu, na którym miała powstać inwestycja), pandemia COVID-19 (która spowodowała 

zachwianie w łańcuchu dostaw, wydłużyła niektóre procedury, ograniczyła dostępność 

pracowników oraz wpłynęła na okresowe zmiany w sposobie przemieszczania się 

mieszkańców) oraz stosunkowo wysokie oczekiwania społeczne w zakresie rozwoju 

komunikacji publicznej. 

Biorąc pod uwagę wsparcie kierowane w perspektywie 2007-2013 można było zauważyć 

polaryzację realizowanych projektów transportowych w centralnej części województwa, z 

wyraźnie niższymi nakładami zaangażowanymi w części północnej i południowej 

województwa. Obecna perspektywa w znacznej mierze uzupełniła tę lukę. Jednakże w obu 

perspektywach stosunkowo najwyższe środki zaangażowane zostały w części centralnej 

regionu i to właśnie w tym obszarze upatrywać można najwyższego stopnia 

komplementarności realizowanych inwestycji.  
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Przeprowadzona ocena komplementarności projektów realizowanych w latach 2014-2020 z 

realizowanymi uprzednio jest zróżnicowana względem klasy i lokalizacji inwestycji. Przede 

wszystkim komplementarność wystąpiła głównie tam, gdzie realizowano projekty 

zmierzające do poprawy zewnętrznej dostępności transportowej województwa. Natomiast w 

odniesieniu do projektów mających przede wszystkim znaczenie lokalne (dla mobilności 

wewnątrz województwa) komplementarność ta była dużo mniejsza, a raczej zauważalne było 

nadmierne rozproszenie zadań inwestycyjnych. Podstawowy zarzut, który można 

sformułować to brak realizacji projektów, które zapewniałyby ciągłość transportową 

pomiędzy różnymi ośrodkami województwa. Dostrzegając ten problem, należy jednocześnie 

zauważyć, że niewątpliwie próba koncentracji inwestycji w jedynie wybranych korytarzach 

transportowych skutkowałaby geograficzną nierównomiernością tych inwestycji w 

województwie, co prowadzić mogłoby do napięć społecznych. Warto także zauważyć, że 

sama konkursowa formuła ubiegania się o wsparcie inwestycji przesądza o tym, że projekty 

realizowane są niezależnie. Jest to niewątpliwie problem z punktu widzenia planowania 

spójnej wewnętrznej sieci transportu w województwie. Z drugiej strony w niektórych 

rodzajach inwestycji (np. kolejowych) beneficjent jest jeden – np. zarządzająca liniami PKP 

PLK, w takich przypadkach fragmentaryzacja inwestycji może być krytykowana.  

Bardzo niewielka jest też komplementarność między inwestycjami realizowanymi przez 

różnych beneficjentów. Plany inwestycyjne zarządców dróg lokalnych i krajowych nie są 

koordynowane. W województwie dokończono realizację autostrady A4, ale na poziomie 

lokalnym, nie podjęto próby oszacowania wpływu tej inwestycji na lokalną sieć drogową i 

brak było reakcji inwestycyjnej, o czym świadczy bardzo niewielka liczba zmodernizowanych 

dróg gminnych. Podobnie modernizacje dworców nie są powiązane z modernizacjami 

drogowej infrastruktury dostępowej do nich. Realizacje parkingów typu „parkuj i jedź” 

dotyczą styku podsystemów transportu drogowego i miejskiego i są inicjatywą władz 

miejskich. 

Największą spójność zachowują inwestycje realizowane przez JST, gdzie wizja rozwoju 

systemu transportu miejskiego czy gminnego jest realizowana dość konsekwentnie. Sprzyja 

temu posiadanie odpowiednich – zazwyczaj sformalizowanych planem - strategii rozwoju 

transportu. Natomiast wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą różni zarządcy infrastruktury 

komplementarność jest niewystarczająca. 

Oceniając efekty ekonomiczne w zakresie inwestycji kolejowych należy stwierdzić, że 

realizowane projekty mają potencjał poprawy jakości transportu kolejowego w przyszłości, 

natomiast z punktu widzenia oceny do roku 2021 są jak na razie fragmentaryczne. Niezbędne 

są inwestycje uzupełniające, które pozwolą zrealizować potencjał przebudowanej w latach 

2014-21 infrastruktury kolejowej. Przede wszystkim w badanym okresie w zasadzie nie 

uległa zmianie ogólna długość linii kolejowych. Zmiana jaka zaszła ma charakter jakościowy. 
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Za poprawę pozycji konkurencyjnej kolei odpowiadają (po stronie inwestycji) trzy elementy: 

modernizacje infrastruktury liniowej, punktowej i taboru. W woj. małopolskim należy 

zauważyć pozytywną rolę realizowanych inwestycji taborowych i potencjalnie pozytywną w 

zakresie realizowanych inwestycji w infrastrukturze. Wymiana taboru na nowy i 

dostosowany do potrzeb współczesnego klienta, przy jednoczesnym silnym rozwoju 

możliwości parkowania w okolicach dworcowych (park&ride) niewątpliwie przyczyniła się do 

zwiększenia wykorzystania kolei jako podstawowego środka transportu w komunikacji 

codziennej (opinie te potwierdzili również sami badani uczestnicy infrastruktury powstałej w 

ramach projektów analizowanych na potrzeby badania case study). Natomiast jeżeli chodzi o 

modernizację linii kolejowych oraz dworców, to nie zostały one dotychczas przeprowadzone 

w całym planowanym zakresie. Ponadto modernizacje te mają charakter punktowy, co 

skutkuje powstawaniem naprzemiennej sieci zmodernizowanych i niezmodernizowanych 

odcinków i stacji. Jest to zjawisko niekorzystne, bo ograniczające potencjał przewozów 

kolejowych. Należy, w kolejnej perspektywie finansowej, skupić się na uzupełnieniu 

brakujących elementów infrastruktury, tak aby tworzyć całościowe zmodernizowane usługi 

kolejowe. Z racji wysokich nakładów inwestycyjnych oraz długiego czasu realizacji, a także ze 

względu na konieczność utrzymania ciągłości ruchu kolejowego, inwestycje kolejowe muszą 

być realizowane odcinkowo. Jednak perspektywa 2014 -2021 jest już wystarczająca, aby 

dokonać oceny i przeglądu brakujących elementów w planach inwestycyjnych. Ponadto, 

przyglądając się samym projektom, łatwo wskazać, że modernizacje kolejowe zdecydowanie 

trwają zbyt długo i bardzo często przekraczane są harmonogramy realizacji projektów. Warto 

także zwrócić uwagę na sieciowanie kolei i indywidualnego transportu samochodowego. To 

już się dzieje poprzez budowę parkingów, ale w woj. małopolskim najszybciej realizowane 

były tego typu inwestycje w odniesieniu do dużych miast. Tymczasem parkingi przy lokalnych 

stacjach kolejowych poza aglomeracjami, pozwoliłyby na szersze włączenie transportu 

kolejowego w obsługę ruchu między ośrodkami w województwie. 

W komunikacji miejskiej, inwestycje skoncentrowano na poprawie jakości przewozów. Przy 

ogólnym wzroście liczby autobusów o 170 pojazdów, najważniejszy jest jednak sam proces 

zastępowania starego i wyeksploatowanego taboru nowym, często niskopodłogowym i 

przystosowanym do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a dodatkowo niskoemisyjnym. 

Inną, kluczową dla poprawy atrakcyjności miejskiego transportu publicznego, zmianą jest 

tworzenie wydzielonych pasów dla ruchu autobusów w miastach (choć jest to niestety 

ograniczone tylko do Krakowa). Ponadto większość inwestycji „parkuj i jedź” ulokowano w 

aglomeracjach (wzrost do 51 w 2021 r z poziomu 6 w 2016 r). Wzrost ten był w 

przeważającym stopniu uzależniony od wdrażanej interwencji, w ramach której oddano 

dotychczas do użytku aż 39 tego typu obiektów (wartość wg wniosków o płatność), przy 
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czym spodziewać się należy dalszego, znacznego wzrostu w tym zakresie (wartość szacowana 

na podstawie zawartych umów obejmuje bowiem aż 62 tego typu obiekty).  

Działania te należy zestawić z wprowadzanymi ograniczeniami dla parkowania i ruchu 

pojazdów w centrach miast. Ocena skuteczności inwestycji w komunikacji miejskiej jest 

zaburzona ze względu na pandemiczną redukcję popytu na jej usługi. Jednak dość niewielki 

wzrost liczby pasażerów pomiędzy rokiem 2021 (w którym większość ograniczeń była już 

znoszona) a poprzedzającym 2020, wskazuje, że odbudowa popytu może być procesem 

długotrwałym, w którym kluczową rolę odgrywać będzie jakość transportu publicznego, a tą 

zapewnić można tylko przez kolejne inwestycje taborowe oraz w systemy informacji i 

zarządzania ruchem floty. Położenie większego nacisku na inwestycje w systemy zarządzania 

flotą przez przewoźników wydaje się być konieczne, skoro, przy ogólnym spadku liczby 

pasażerów, w badaniach, respondenci wielokrotnie potwierdzali obserwowane 100-

procentowe napełnienie środków transportu w godzinach szczytu. To świadczyć może o 

słabym zarządzaniu potokami przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. 

Jak wykazała analiza, rozwój dróg rowerowych był silnie uzależniony od lokalizacji. 

Dominowały inwestycje miejskie. Kraków, Oświęcim i Tarnów były liderami inwestycji w tym 

zakresie, ale bardzo dynamiczny wzrost długości dróg rowerowych zaobserwowano także w 

ww. powiecie nowotarskim. W teorii, w miastach inwestycje w infrastrukturę rowerową 

rozwijają przede wszystkim funkcję komunikacyjną. W powiatach pozamiejskich budowa 

ścieżek rowerowych służy głównie funkcji rekreacyjnej. Tymczasem, wg przeprowadzonych 

badań jedynie 23% użytkowników rowerów w Małopolsce wykorzystuje go w codziennej 

komunikacji. Może to wynikać zarówno z uwarunkowań kulturowych (brak tradycji 

korzystania z roweru jako podstawowego środka transportu), ale też z braku odpowiedniej 

infrastruktury parkingowej. Warto podkreślić, że oprócz odpowiedniego standardu realizacji 

samych ścieżek, dla upowszechniania użytkowania roweru i innych indywidualnych środków 

transportu, ważne jest także zapewnienie odpowiedniej „małej infrastruktury”, takiej jak 

bezpieczne parkingi dla tych środków transportu. Pomimo zdecydowanego wzrostu liczby 

ścieżek rowerowych należy także odnotować bardzo dużą liczbę rozpoczętych, ale 

nieukończonych inwestycji. W tym przypadku podstawową przyczyną był wzrost kosztów 

realizacji projektów i brak odpowiednich planów zarządzania tym ryzykiem. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, choć realizowane projekty miały istotny wpływ na 

realizację zakładanych w ich ramach celów, o czym świadczy przede wszystkim dokonana 

ocena efektywności wsparcia, ich wdrożenie nie pozwoliło zlikwidować identyfikowanych 

dotychczas problemów. Co więcej, jak wskazuje przeprowadzona analiza statystyczna, 

potrzeby w tym zakresie rosną, z uwagi m.in. na wzrost liczby pojazdów poruszających się po 

małopolskich drogach czy malejący stopień wykorzystywania komunikacji miejskiej przez 

mieszkańców regionu (na co wpływ w istotnym stopniu miały ograniczenia w 
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przemieszczaniu się wynikające z pandemii COVID-19). Zapotrzebowanie na wsparcie w tym 

zakresie potwierdziła ponadto diagnoza przeprowadzona na rzecz opracowania przyszłego 

programu operacyjnego regionu. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie mają być działania realizowane w ramach Priorytetu 3 i 

4  programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach ww. Priorytetów 

zaplanowano szeroki zakres wsparcia, w dużej mierze odpowiadający dotychczasowej 

interwencji (w której wciąż identyfikuje się znaczny zakres potrzeb), jak i również odnoszący 

się do nowych, aktualnych potrzeb i wyzwań regionu w obszarze wsparcia sfery transportu. 

W ramach prowadzonych badań, zapytano respondentów o to, czy dostrzegają zagrożenia w 

zakresie możliwości sprawnego wdrażania wsparcia w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej. Respondenci stwierdzili, że obecna sytuacja jest trudna, bowiem charakteryzuje 

ją niestabilność rynku, znaczący wzrost cen materiałów i usług, niekorzystna sytuacja 

finansowa samorządów, wysoka inflacja, problemy gospodarcze kraju. Ponadto 

ograniczeniem są obwarowania prawne dotyczące szerokości jezdni, chodników i ścieżek 

rowerowych, co wymaga niejednokrotnie pozyskania terenów od osób prywatnych. 

Poważnym zagrożeniem odnoszącym się do rozwoju infrastruktury transportowej 

sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu oraz 

przyczyniającym się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest obecnie, 

przede wszystkim, wojna w Ukrainie (która może spowodować m.in. wydłużenie dostaw 

komponentów niezbędnych do produkcji taboru komunikacji zbiorowej). Beneficjenci 

stwierdzili jednak, że nie powinno być problemów z realizacją większości projektów, jeśli 

będzie zapewniony odpowiednio wysoki poziom dofinansowania oraz tak skonstruowane 

zapisy prawa, by łatwiejszy i krótszy był proces regulowania kwestii własności terenów 

planowanych pod inwestycje. 

Beneficjenci w większości przypadków opowiedzieli się za utrzymaniem wsparcia linii 

kolejowych z poziomu środków regionalnych. Uważają, że jest to rozwiązanie optymalne, 

bowiem poziom krajowy cechuje zdecydowanie większa konkurencja (wysoka liczba potrzeb 

o istotnym priorytecie), co może przełożyć się na brak dofinansowania niektórych projektów, 

istotnych z regionalnego punktu widzenia. 

Ewaluacja potwierdziła również właściwy zakres zestawu wskaźników programowych 

proponowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w 

tym również określonych w ich zakresie wartości docelowych. Pozytywnie oceniono również 

stosowane dotychczas tryby wyboru projektów i stosowany w tym zakresie kryteria, 

rekomendując ich dalsze wykorzystywanie w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej, 

z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu kryteriów oceny merytorycznej. 
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Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano również wyniki innych badań 

przeprowadzonych w Małopolsce w obszarze transportu4. Analiza ta pozwala na 

sformułowanie szeregu interesujących wniosków: 

 Aż 44% korzystających z usług Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dociera do stacji 

początkowej samochodem osobowym. Wskazuje to wyraźnie na konieczność – w 

ramach modernizacji dworców i przystanków – tworzenia odpowiedniej 

infrastruktury parkingowej. 

 W strukturze wiekowej osób korzystających z komunikacji dominują osoby w wieku 

25-44 lata oraz powyżej 60 lat. Odsetek ten jest dużo mniejszy w odniesieniu do osób 

w przedziale wiekowym charakterystycznym dla wykonywania pełnoetatowej pracy 

zawodowej (45-59 lat). Wynika z tego, że osoby w wieku produkcyjnym w pewnym 

momencie rezygnują z transportu publicznego na rzecz indywidualnego. Dzieje się tak 

zazwyczaj wówczas, gdy transport publiczny przestaje spełniać ich oczekiwania 

jakościowe. Zatem należałoby kontynuować inwestycje taborowe oraz przyjrzeć się 

kwestii optymalnej częstotliwości (a zatem inwestować w systemy zarządzania flotą 

w komunikacji publicznej). Z kolei duży odsetek osób starszych korzystających z 

komunikacji zbiorowej jest również przesłanką do wymiany taboru na dostosowany 

do potrzeb osób z ograniczeniami mobilności. 

 Istotny udział osób korzystających jedynie okazjonalnie z komunikacji miejskiej 

wskazuje na zniechęcenie tą formą transportu. Jest to sytuacja, w której klient podjął 

próbę korzystania z tej formy transportu, ale usługa go nie zadowoliła. Ponownie 

postulować należy koncentrację na inwestycjach w tabor (poprawa jakości) oraz 

systemy zarządzania (poprawa częstotliwości, optymalizacja czasów przejazdu). Do 

rozważenia jest przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących przyczyn nie 

korzystania z transportu publicznego. 

 Najwyższy stopień wykorzystania komunikacji miejskiej ma związek z 

zamieszkiwaniem w dużym ośrodku. Należy brać pod uwagę, iż inwestycje w 

komunikację miejską muszą być ekonomicznie uzasadnione. W tych gminach, gdzie 

liczba potencjalnych pasażerów jest niewielka warto wdrożyć inwestycje w niewielkie 

autobusy o napędzie elektrycznym lub rozbudowywać infrastrukturę dla 

indywidualnych środków transportu, np. rowerów, rowerów i hulajnóg elektrycznych. 

 Kluczową motywacją do korzystania z tego transportu wydaje się być chęć uniknięcia 

kongestii (36% wskazań). To sugeruje inwestycje w infrastrukturę pozwalającą na 

szybkie i niezależne od ruchu samochodów osobowych przemieszczenie. Systemem 

                                                      

4 W tym badanie ankietowe przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ocena 

satysfakcji pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 
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idealnie wpisującym się w te wymogi jest rozwój sieci oraz modernizacja taboru 

tramwajowego. Alternatywą mogą być też inwestycje w rozbudowę wydzielonych 

buspasów. 

 Wśród czynników decydujących o wyborze środka komunikacji dwa najważniejsze to 

czas przejazdu i komfort tego przejazdu. Potwierdza to celowość koncentracji 

inwestycji na budowie szybkiej infrastruktury (szynowa – tramwajowa i drogowa – 

buspasy) oraz zakupu nowego taboru. 

 Warto podkreślić, iż zmodernizowany tabor wykorzystywany np. przez Koleje 

Małopolskie zdecydowanie poprawia ocenę jakości podróży. Oceny w skali Likerta na 

poziomie powyżej 4 uznać należy za bardzo dobre, natomiast gorzej oceniana 

punktualność sugeruje konieczność dokonania inwestycji w urządzenia sterowania 

ruchem. 

 Badania klientów transportu potwierdzają dokonane oceny wpływu inwestycji na 

stan systemu transportowego województwa. Klienci transportu nadal oczekują  

poprawy stanu technicznego taboru (inwestycje w zakupy taborowe), oznakowania i 

informacji (inwestycje w tzw. „małą infrastrukturę” w przypadku modernizacji 

dworców i przystanków). Ponadto obserwowany brak spójności realizowanych 

inwestycji znajduje potwierdzenie w oczekiwaniach klientów, którzy chcieliby, aby 

poszczególne środki transportu na trasach ich przejazdów były dobrze 

skomunikowane (inwestycje w węzły przesiadkowe) oraz poszczególne inwestycje 

tworzyły zintegrowany system transportu (wprowadzenie wymogu oceny 

komplementarności projektów inwestycyjnych). 

 Ocena samej komunikacji publicznej potwierdza właściwą alokację środków w 

zakresie wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych. To właśnie projekty dróg i ścieżek 

rowerowych, parkingów P+R były przedmiotem wielu inwestycji w okresie 2014-

2020. Warto jednak zauważyć, że inwestycje tego typu mają sens jedynie wówczas, 

gdy są realizowane w powiązania z rozwojem powiązanych elementów systemu 

transportu publicznego. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie szeregu rekomendacji: 

 Rekomenduje się prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów z zakresu 

właściwego opracowywania harmonogramu realizacji projektów, z uwzględnieniem 

praktycznych przykładów zrealizowanych już inwestycji oraz w zakresie właściwego 

planowania ryzyka; 

 Rekomenduje się premiowanie zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na 

inwestycje integracyjne i multimodalne; 
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 Aktualne zapisy Programu wskazują, że elementem projektu będą mogły być m.in. 

wszelkie rozwiązania cyfrowe ułatwiające i zachęcające do korzystania z transportu 

publicznego w postaci systemów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz innych 

podobnych rozwiązań. W związku z tym rekomenduje się wprowadzenie w zakres 

stosowanych kryteriów oceny merytorycznej zapisów dot. premiowania projektów 

uwzględniających promocję efektów realizacji inwestycji, stosowanie rozwiązań 

mających na celu zachęcenie potencjalnych użytkowników do skorzystania z 

utworzonych rozwiązań oraz uwzględniających badania user experience (w 

przypadku zastosowania rozwiązań elektronicznych i mobilnych).  Badanie user 

experience powinno wchodzić w zakres procesu tworzenia aplikacji – na 

początkowym etapie jej tworzenia wykonawca powinien być zobowiązany do 

opracowania makiety aplikacji prezentującej jej funkcjonalności, które poddane 

zostałyby testom użyteczności na próbie badawczej stanowiących przedstawicieli 

potencjalnej grupy docelowej tworzonego narzędzia; 

 Rekomenduje się rozszerzenie zakresu obowiązkowych działań informacyjno-

promocyjnych w przypadku inwestycji kolejowych. Działania powinny obejmować 

promowanie efektów zrealizowanych projektów wśród grupy potencjalnych 

odbiorców zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury; 

 Rekomenduje się premiowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Małopolski 2021-2027 projektów z zakresu budowy dróg rowerowych zakładających 

komplementarność względem obecnej sieci połączeń lub w zakresie zapewnienia 

powiązania infrastruktury rowerowej z węzłem komunikacyjnym/przystankiem czy 

istotnym generatorem ruchu w gminie (np. placówka oświatowa). 
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2. Summary 

The purpose of this study was to evaluate the impact of projects implemented under 2 

Measures of the Axis 7 of the ROP WM for 2014-2020 (the Regional Operational Programme 

for the Małopolska Region for the 2014-2020 period), i.e., 7.1 Road infrastructure and 7.2 

Rail transport as well as Measure 4.5 Low-emission urban transport of the ROP WM for 

2014-2020 on building an effective and modern transport system in the Małopolskie 

Voivodeship. 

As part of the analysed intervention, 184 investments are implemented (furthermore, 

contracts for implementing 22 projects were terminated). The most significant number of 

implemented projects fell under Measures 4.5 and 7.1, with the value of the EU contribution 

being the highest in the case of road projects (Measure 7.1).  

The analysis showed that the considerable majority of target values of indicators relevant to 

analysed Measures were achieved (or will be achieved, taking into account the estimated 

values from the signed co-financing agreements). However, there are exceptions (five 

indicators), values of which are unlikely to be achieved (indicators refer to built bicycle 

paths, reconstructed roads – provincial and municipal, as well as reconstructed and 

modernised railway lines). Difficulties in this area result from, among others, terminating 

some contracts or changing the scope of projects. 

Considering the scope of the intervention, the activities taken, and the current level of the 

indicators’ achievement, the degree of implementation of the intervention objectives can be 

considered (as at the time of this study) as insufficient; still - the activities taken (not 

completed) may potentially allow the achievement of the assumed effects. This depends 

primarily on the final implementation of not yet completed projects for which contracts have 

been signed. Nevertheless, it should be noted that focusing on a purely quantitative, 

indicative evaluation of the change in the transport system state in the Małopolskie 

Voivodeship may not reflect the actual economic effects of the implemented activities (also 

not allow for the proper assessment of the objectives implementation of the analysed 

Measures). Firstly, the indicators do not cover the characteristics of all activities taken. 

Secondly, these indicators currently do not reflect the full, actual impact of the implemented 

investments on improving the functioning of the transport system. This is the result of the 

still existing infrastructural gaps (unfinished/not implemented projects), which directly affect 

the possibility of achieving a certain number of transports, passengers, use of parking 

spaces, etc. For example, the indicator of the number of vehicles using parking spaces in Park 

and Ride objects is directly dependent on the full implementation of the railway (and - to a 

lesser extent - also road) infrastructure related to these places. This ratio seems to be lower 

in the current conditions compared to that one expected in the case of the completion of 

railway investment tasks.  
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However, it is one of the indicators that – even without using the full potential of the related 

investment tasks – is already highly valued. Considering this, and based on expert opinions, 

the use of Park and Ride infrastructure is of great importance. These projects should be 

assessed as very necessary, and there can be expected (although a full assessment in this 

range will be possible after the completion of railway investments) the need to implement 

further such projects (or to expand the existing ones – in the case of car parks with the 

highest occupancy rate). 

Based on the analysis of investment tasks such as the above-mentioned car parks, it is also 

worth noting that the functioning of the transport system must be considered in the scheme 

of connected vessels. This is a direct conclusion of the transport customers' opinions 

presented in the survey results, who expect - above all - transport that is easy to use, with 

maximum transfer facilities (which clearly indicates the use of multimodal travel) and 

ensuring sufficient comfort. 

The latter postulate requires a qualitative change of the rolling stock. Indicators concerning 

the implementation of Measures 4.5 indicate a considerable excess of the planned number 

of new vehicles in public transport (390 against the planned 346). Nevertheless, this value 

should be confronted with the total number of buses (1020 unit, according to the data of the 

Central Statistical Office5). Taking into account the average life of vehicles (currently 7-8 

years)6, this indicates a swift process of modernising the rolling stock in the Małopolskie 

Voivodeship, which will undoubtedly build the competitive advantage of Małopolska's public 

transport. At the same time, a more dynamic increase in the number of vehicle seats than in 

the number of vehicles (148% vs 113%) indicates greater care for economic efficiency and 

the desire to reduce the unit cost of a vehicle-kilometre by carriers. 

An expression of qualitative change in public transport in the Małopolskie Voivodship is also 

the implementation of investments in accordance with the principles of ensuring equal 

access also to groups of users who were previously partially excluded from the transport 

system. For example, all implemented means of rolling stock are adapted to the transport of 

disabled people, and the indicator of the number of parking spaces for disabled people in 

Park and Ride facilities was completed at the level of 137%. 

However, the basic expectations of transport users regarding multimodal transport have not 

been fully met. The rate of construction of transfer nodes reached 91%. However, it should 

be considered whether the implemented number of 42 integrated transfer nodes is 

sufficient. Taking into account the priorities of the transport policy regarding the transfer of 

                                                      

5 Local Data Bank of the Central Statistical Office, table K8/G372/P3570, 

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica 

6 https://igkm.pl/statystyka/ 
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the leading passenger flows from individual road transport to rail transport and/ or public 

bus transport and the postulate of transport customers - better integration of 

transportation, revealed in the research, it seems that there should be more investments of 

this type and they should be implemented as a priority. 

The relatively low indicator of the length of bicycle paths built is striking. Implementation of 

the abovementioned objective in less than 58%, and only 29% in terms of the number of 

bicycle paths, indicates a low investment priority. Perhaps the administrative and legal 

problems resulting from the need to ensure the appropriate technical standard requiring 

widening of the lane of the path and the issues identified in this study in obtaining relevant 

agreements with private owners of adjacent property lanes are the most important causes 

of delays. It would be advisable to make an inventory of the existing bicycle paths in the 

voivodeship in the context of creating a coherent (i.e. providing a transport alternative) 

network. The current model is dominated by dispersed implementation of bicycle 

investments, with many missing elements, which reduces the quality of the entire bicycle 

infrastructure. 

As far as road infrastructure development is concerned, it should be considered in terms of 

investments implemented for the needs of traffic within the voivodeship and investments 

critical from the perspective of the national (external) transport accessibility of the 

voivodeship. 

Road project completion rates can be misleading. With regard to investments significant 

from the point of view of links with the national road system, the indicator of reconstructed 

voivodship roads shows that the target was met in only 57.21%; still, it was as much as 96 

km, and the number of built bypasses amounted to 10 compared to 4 planned (250% of the 

target). 

On the other hand, the index analysis could build a false assessment of success in relation to 

roads used mainly for internal transport. Looking through the prism of percentage ratios, 

outstanding results were obtained. The ratio of commune roads built reached 226% 

compared to the plan, except that it is only 6 km of road length. The situation is similar with 

the poviat roads built, in percentage terms - the indicator nearly amounted to 155% of the 

planned investments, but it was only 2.27 km. Therefore, one can see a minor role of 

investments in the local road network in investment plans. The ratio of reconstructed poviat 

roads looks better – 113% compared to the plan, and it was as much as 85 km. In the case of 

municipal roads, this value is insignificant - only 1.6 km were renovated (the reasons for the 

low priority of municipal roads are presented in the report). 

On this basis, one can notice the concentration of investments in the field of improving the 

external transport accessibility of the voivodeship, and internally - only in the area of 

enhancing accessibility to large urban centres. These are undoubtedly the principal axes of 



 

 

Strona 25 z 186 

 

traffic and are responsible for the largest streams, especially in the transport of goods. 

Therefore, such a set of priorities is economically justified, as it enables the functioning of 

business entities in the voivodeship. From the point of view of local communities, however, 

it may raise concerns about neglecting local investments (it should be noted that the support 

planned for the next perspective does not provide for intervention in the area of municipal 

roads). 

Concerning rail transport development, purchasing 13 units of rolling stock was undoubtedly 

a positive occurrence. Improving the quality of travel is a fundamental condition for 

attracting travellers, also in regional transport. Another such condition is to ensure 

appropriate travel times and frequencies - which can be achieved through the modernisation 

of railway lines. In this regard, the degree of implementation of investment projects should 

be considered insufficient. Achieving a 43% implementation rate of the assumed 

modernisation plan (including 29 km of railway lines), makes the rail transport network a 

"bottleneck" of the Małopolska transport system. The juxtaposition of this value with the 

number of Park and Ride facilities implementations indicates an inconsistency in the 

implementation of the transport strategy. The number of modernised sections and their 

dispersion indicate – above all – ad hoc activities aimed at renewing the most exploited 

infrastructure. Priority treatment of lines connecting Małopolska with other voivodships is 

also visible, and much lower expenditures are made on sections of lines typically within the 

voivodship (an analysis of complementarity, including spatial analysis, is included in the 

further part of the study). 

Similarly, the modernisation of railway stations is carried out with a significant delay (only ¼ 

of the planned ones have been completed). Meanwhile, railway stations, according to the 

concept of balancing the transport system, are natural transfer nodes connecting the railway 

and road infrastructure, and improving their condition should be a priority. 

The reasons for the non-implementation of some projects – revealed in interviews with 

beneficiaries – result mainly from the impact of two groups of factors: procedural delays and 

higher costs. The first of these factors can be relatively easily eliminated by streamlining 

procedures (however, attention should be drawn to the fact that delays in this respect 

occured mainly due to the need to cooperate with external entities in obtaining necessary 

administrative decisions or a right to use property for construction), as well as training staff 

both in enterprises and in administration. Much more complex factors influence the second 

reason. First of all, it should be noted that in the analysed period, macroeconomic risk and 

rare events, but with severe consequences, were revealed, which in the economic literature 

are referred to as “black swans”7. In the period under review, at least two such risks 

                                                      

7 See for example: N.Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem [Black Swan. 

How unpredictable events rule our lives], Wyd. Zysk i S-ka, 2020. 



 

 

Strona 26 z 186 

 

emerged: the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. Their economic consequences 

include, above all, an increase in the cost of building materials and labour, resulting in a 

reduction in the expected economic rate of return on the investments being made. In the 

short term, however, it directly impacts the cost of building 1 km of road or bicycle path, 

leading to exceeding the assumed budget. In this context, the superficial level of risk analysis 

conducted in investment projects and the lack of effective risk management mechanisms 

should be noted. Paying more attention to proper risk assessment and formulating risk 

reduction plans should be recommended in subsequent budget perspectives for project 

implementation. 

However, when assessing the functioning of completed investments, it is worth noting that 

the assumed number of users has been exceeded. This indicates the existence of a 

systematic error in the economic projections prepared by the beneficiaries. A more 

significant than expected number of users (whether parking spaces or a greater number of 

passengers) in practice in each of the examined projects indicates an underestimation error. 

Therefore, a revision of the methodology for estimating the use of investments in their life 

cycle should be recommended. From the point of view of a helpful development that meets 

the needs of the inhabitants of the transport system, high utilisation rates are obviously 

beneficial and prove the purposefulness of the implemented projects. However, the 

systematically appearing surplus of users in relation to the estimate indicates the need to at 

least review the method of estimating the number of users by project implementers. 

Based on research, all indicated tendencies in the development of transport infrastructure in 

the voivodeship can only be approximated. This is directly due to the lack of full 

implementation of investment projects, which are the missing links in the transport network. 

Failure to implement these investments - at the time of assessment - means that the 

indicators based on the degree of use, and thus indicating the actual usefulness for end 

users, do not reflect the target situation. Often the lack of one crucial infrastructural 

element limits the use of the entire related infrastructure, which is why quantitative 

indicators in this regard may be underestimated. Many potential users declare their 

willingness to use public transport, however, the lack of full implementation of investments 

linking various types of transport (and even linear elements between important centres of 

the voivodeship) makes it difficult to assess the socio-economic effects of the implemented 

investments. Nevertheless, the priorities visible in the realised investments fit well with the 

needs of the voivodship (both from the perspective of transport within the voivodship and 

external). They are consistent with the basic expectations formulated by transport users, but 

this is not yet visible, because the missing elements of the transport system network act as 

"bottlenecks", preventing the use of the full potential of already implemented projects. 

As indicated by the data for the years 2018-2021 available as part of  the Annual air quality 

assessments in the Małopolskie Voivodship [the original title: "Roczne oceny jakości 
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powietrza w województwie małopolskim"], in the analysed period, there was a decrease in 

the volume of emissions from the transport of all analysed substances. The most significant 

reduction was identified in the case of PM10 and PM2.5 dust emissions (a decrease of 37.7 

pp and 37.5 pp, respectively). The reduction of pollutant emissions from transport in the 

Małopolskie Voivodship in the 2017-2021 period is therefore visible and - in percentage 

terms - significant. In the opinion of the beneficiaries of transport projects, the 

implementation of both railway projects and projects related to the modernisation of 

collective transport and the development of infrastructure for non-motorised individual 

transport significantly impacted this reduction. However, it should be noted that these 

indicators cannot be considered reliable at present. In the analysed period, the effects of the 

introduced transport restrictions resulting from mobility limitations due to the COVID-19 

pandemic became apparent. It should be remembered that transport emission indicators are 

based on mathematical models built on historical data and, as such, react with a delay to 

actual changes. In connection with the above, the effects of limiting mobility resulting from 

the pandemic may overlap with actual emission reductions resulting from pro-ecological 

investment activities. Undoubtedly, the observed effects may also result from the 

introduction of low-emission rolling stock to public transport and the shift in transport 

structure to collective transport, resulting from investment activities. However, in a situation 

where the pandemic effects of limiting mobility interact, it should be recommended to 

continue monitoring the level of transport pollution in the voivodship in the coming years - 

only then will it be possible to assess the scale of the impact of new investments realistically. 

The conducted analysis (existing data, spatial analysis and the results of the conducted 

research) showed a significant development of the area related to transport in the 

Małopolskie Voivodship in the considered period 2014-2022 - following aspects were noted: 

an increase in the length of public roads and hard surfaces (including the construction of ring 

roads and the completion of the A4 motorway), a significant increase in the number of car 

parks in the Park and Ride system, the development of bicycle infrastructure, improvement 

of road connections (e.g. by building exits from the motorway) and railway and traffic 

management, which translated into an increase in the safety and mobility level of residents. 

It should be noted that the nature of the currently implemented support was different from 

the previous one - during the former perspective, it was possible to implement almost all 

investments in this area, and in the current perspective, the conditions for connecting roads 

and their regional importance were defined, which in practice eliminated municipal roads 

from the support. 

Unfortunately, despite significant investment outlays and the growing popularity of public 

transport, a progressive increase in the number of cars is observed simultaneously, including 

per 1 000 inhabitants, which determines the emergence of further needs in terms of 

investment implementation within the analysed area. However, surveyed beneficiaries 

participating in the in-depth interviews, who were asked to assess the impact of the 



 

 

Strona 28 z 186 

 

implemented projects on reducing traffic in individual transport and reducing congestion in 

public transport, indicated that in their opinion, the intensity of individual traffic has 

decreased - numerous drivers leave their cars in car parks and change to public transport.  

It should be emphasised that road investments in the voivodeship significantly contributed 

to the increase of individual motorization, however, only in some areas. Primarily, a minimal 

increase in the number of paved roads in cities in the analysed period (by 0.1%) should be 

indicated. Much more road investments were carried out outside urban areas (between 

2017 and 2021, the percentage of hard-surfaced public roads increased by 1.6%). However, 

in the scale of the entire voivodeship, commune or poviat investments were quite limited 

(however, taking into account merely the support from the ROP level - these roads were 

financed to a greater extent from other sources). Against this background, however, the 

construction of as many as 10 bypasses and the completion of the A4 motorway should be 

noted. These investments should be considered as having the most significant impact on the 

increase in car traffic. Motorway traffic is crucial in maintaining the voivodship's external 

transport accessibility. The primary purpose of building bypasses is to redirect burdensome 

truck traffic outside the city borders, but bypasses - as observed all over the world - also 

tend to become urban traffic generators, facilitating access to the city centre for people 

living in the suburbs and reinforcing the tendency to relocate the population to the 

periphery. 

An interesting observation is that the surveyed beneficiaries do not see an increase in car 

traffic and even deny it, pointing to the growing number of public transport users, which is 

not confirmed by statistical data. The explanation for this apparent contradiction is that the 

increase in the use of public transport is visible in those areas where it has been upgraded, 

while significant decreases elsewhere. In addition, the observations may concern changes 

after 2020, in which record (pandemic-caused) declines were recorded. Indeed, in 2021, an 

increase in the use of public transport was recorded, but it should be remembered that the 

reference point here was a record low in this respect, the specific year 2020. In Małopolska, 

both individual mobility carried out utilising passenger cars and the use of public transport 

are growing - but in relation to 2020. Compared to the base year 2014, services by public 

transport decreased by almost 50%. The increase in the individual transport share, apart 

from the acceleration during the pandemic, results from the general trend of increasing 

social mobility and is also the result of the above-mentioned phenomena of urban sprawl 

and relocation of the urban population to rural areas. On the other hand, the increases in 

public transport observed pointwise and indicated by the surveyed respondents are driven 

by the improvement in the quality of the public transport offer. Implemented investments 

that improve the process of relocation (e.g. improving the quality of rolling stock or 

developing small bicycle infrastructure) positively impact decisions about relocation. It 

should be taken into account that improving transport, improving the conditions and 

comfort of travel, increasing the number of transport options - all this affects the generation 
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of new trips. People who previously limited their transport needs, discouraged by the 

nuisance of the transport process, will now be more willing to meet them. Given the 

implemented infrastructural investments, integrating the voivodship's transport subsystems 

should be pursued even more to transfer the majority of newly created transport to public 

transport. 

The main difficulties faced by the beneficiaries were the legal environment (a lengthy 

procedure related to project approval, including the settlement of ownership rights to the 

land where the investment was to be built), the COVID-19 pandemic (which caused a 

disturbance in the supply chain, extended some procedures, limited the availability of 

employees and influenced periodic changes in the way residents to move around) and 

relatively high social expectations regarding the development of public transport. 

Taking into account the support provided in the 2007-2013 perspective, it was possible to 

notice the polarisation of implemented transport projects in the central part of the 

voivodeship, with clearly lower expenditures engaged in the northern and southern parts of 

the voivodship. The current perspective has largely filled this gap. However, in both 

perspectives, relatively the highest funds were involved in the central part of the region, and 

it is in this area that the highest degree of complementarity of the implemented investments 

can be seen.  

The complementarity assessment of the projects implemented in 2014-2020 with those 

implemented previously is differentiated in terms of the class and location of the 

investment. Primarily, complementarity occurred mainly where projects aimed at improving 

the external transport accessibility of the voivodeship were implemented. On the other 

hand, in relation to projects of primarily local importance (for mobility within the 

voivodeship), the complementarity was much smaller, or rather excessive dispersion of 

investment tasks was noticeable. The basic complaint that can be formulated is the lack of 

realisation of projects that would ensure transport continuity between various centres of the 

voivodship. While recognising this problem, it should also be noted that undoubtedly an 

attempt to concentrate investments in only selected transport corridors would result in 

geographical unevenness of these investments in the voivodeship, which could lead to social 

tensions. It is also worth noting that the competition formula of applying for investment 

support determines that the projects are implemented independently. This is undoubtedly a 

problem from the point of view of planning a coherent internal transport network in the 

voivodship. On the other hand, in some types of investments (e.g. rail), there is only one 

beneficiary - e.g. PKP PLK managing the lines; in such cases, fragmentation of investments 

may be criticised.  

There is also very little complementarity between investments implemented by different 

beneficiaries. The investment plans of local and national road managers are not coordinated. 

The construction of the A4 motorway was completed in the voivodship, however, at the local 
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level, no attempt was made to assess the impact of this investment on the local road 

network, and there was no investment response, as evidenced by the minimal number of 

modernised municipal roads. Similarly, the modernisation of railway stations is not related 

to the modernisation of road access infrastructure. Implementations of Park and Ride car 

parks concern the junction of road and urban transport subsystems and are an initiative of 

the city authorities. 

Investments carried out by local government units retain the most excellent cohesion, where 

the vision of the development of the urban or communal transport system is implemented 

quite consistently. This is facilitated by having appropriate - usually formalised in a plan - 

transport development strategies. However, wherever different infrastructure managers are 

involved, complementarity is insufficient. 

When assessing the economic effects of railway investments, it should be stated that the 

implemented projects have the potential to improve the railway transport quality in the 

future, while - from the point of view of the assessment until 2021 - they are fragmentary so 

far. Supplementary investments are necessary to realise the potential of the railway 

infrastructure reconstructed in 2014-2021. First of all, in the analysed period, the overall 

length of railway lines did not change. The change that has taken place is qualitative. Three 

elements are responsible for improving the competitive position of railways (considering the 

investment side): modernisation of line and point infrastructure, as well as the rolling stock. 

In the Małopolskie Voivodship, the positive role of rolling stock investments and the 

potentially positive role of infrastructure investments should be noted. Replacing the rolling 

stock with a new one, adapted to the needs of a modern customer, coupled with the strong 

development of parking options in the vicinity of the station (Park and Ride formula), 

undoubtedly contributed to the increase in the use of railways as the primary means of 

transport in everyday communication (these opinions were also confirmed by the surveyed 

participants of the infrastructure created as part of the projects analysed for the purposes of 

the conducted case study). However, as far as the modernisation of railway lines and 

stations is concerned, they have not yet been carried out in the entire planned scope. In 

addition, these modernisations are pointwise, which results in creating an alternating 

network of modernised and non-modernised sections and stations. This is an unfavourable 

phenomenon, as it limits the potential of rail transport. The following financial perspective 

should focus on supplementing the missing infrastructure elements to create comprehensive 

modernised railway services. Due to high investment outlays, long implementation times, 

and the need to maintain the continuity of railway traffic, railway investments must be 

implemented in sections. However, the 2014-2021 perspective is already sufficient to assess 

and review the missing elements in the investment plans. Moreover, looking at the projects 

themselves, it is easy to point out that railway modernisations take too long and very often 

exceed project implementation schedules. It is also worth paying attention to the 

networking of railways and individual car transport. This is already happening through the 



 

 

Strona 31 z 186 

 

construction of car parks, but in the Małopolskie Voivodship, investments of this type were 

implemented the fastest in large cities. Meanwhile, car parks at local railway stations outside 

agglomerations would allow for a broader inclusion of rail transport in the service of traffic 

between centres in the voivodeship. 

In public transport, investments were focused on improving transportation quality. With the 

overall increase in the number of buses by 170 vehicles, the most important is the process of 

replacing the old and exploited fleet with a new one, often low-floor, adapted to the needs 

of people with limited mobility and also low-emission. Another change, crucial for improving 

the attractiveness of urban public transport, is the creation of separate lanes for bus traffic 

in cities (although, unfortunately, this is limited only to Krakow). In addition, most Park and 

Ride investments were located in agglomerations (increase to 51 in 2021 from 6 in 2016). 

This increase largely depended on the implemented intervention, under which as many as 39 

facilities of this type have been commissioned so far (value according to payment 

applications). A further significant increase in this respect should be expected (value 

estimated based on concluded it includes as many as 62 objects of this type).  

These activities should be juxtaposed with the introduced parking and vehicle traffic 

restrictions in city centres. The assessment of the effectiveness of investments in public 

transport is disturbed due to the pandemic reduction in demand for its services. However, a 

relatively small increase in the number of passengers between 2021 (when most restrictions 

were lifted) and the preceding 2020 indicates that the recovery of demand may be a long-

term process in which the quality of public transport will play a key role, and further 

investments in rolling stock and fleet traffic information and management systems can only 

ensure this. Placing greater emphasis on investments in fleet management systems by 

carriers seems necessary since, with the general decrease in the number of passengers, 

respondents repeatedly confirmed the observed 100% filling transport means during rush 

hours. This may indicate poor management of streams by public transport companies. 

The analysis showed that the development of bicycle routes strongly depended on the 

location. Urban investments dominated. Kraków, Oświęcim and Tarnów were the leaders in 

investments in this area, but a very dynamic increase in the length of bicycle paths was also 

observed in Nowy Targ poviat. In theory, in cities - investments in bicycle infrastructure 

primarily develop the communication function. In non-urban poviats, bicycle path 

construction serves mainly as a recreational function. Meanwhile, according to the 

conducted research, only 23% of bicycle users in Małopolska use it in everyday 

communication. This may result from cultural conditions (lack of tradition of using the 

bicycle as the primary means of transport) and the lack of adequate parking infrastructure. It 

is worth emphasising that in addition to the appropriate standard of the paths themselves, 

for promoting the use of bicycles and other individual means of transport, it is also essential 

to provide relevant "small infrastructure", such as safe parking lots for these means of 
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transportation. Despite a significant increase in the number of bicycle paths, a vast number 

of commenced but unfinished investments should also be noted. In this case, the main 

reason was increased project implementation costs and the lack of appropriate risk 

management plans. 

According to the analysis, although the realised projects had a significant impact on the 

implementation of the objectives assumed within them, as evidenced primarily by the 

assessment of the support effectiveness, their performance did not allow to eliminate the 

problems identified so far. What's more, as the statistical analysis shows, the needs in this 

area are growing due to, among others, the increase in the number of vehicles on the roads 

of Małopolska or the decreasing degree of public transport use by the inhabitants of the 

region (which was significantly influenced by the restrictions on movement resulting from 

the COVID-19 pandemic). The need for support in this area was also confirmed by the 

diagnosis carried out for the development of the future operational program of the region. 

Measures implemented under Priorities 3 and 4 of the European Funds for Małopolska 2021-

2027 programme are to respond to this demand. As part of the abovementioned Priorities 

wide range of support has been planned, mainly corresponding to the previous intervention 

(in which a significant degree of needs is still identified), as well as referring to the new, 

current needs and challenges of the region in the area of support for the transport sphere. 

As part of the conducted research, respondents were asked whether they saw any threats to 

the possibility of efficient support implementation under the future financial perspective. 

The respondents stated that the current situation is problematic because it is characterised 

by market instability, a significant increase in the prices of materials and services, the 

unfavourable financial situation of local governments, high inflation, and the country's 

economic problem. In addition, legal restrictions on the width of the road, pavements and 

bicycle paths are a limitation, often requiring land acquisition from private persons. A severe 

threat related to the development of transport infrastructure that is conducive to economic 

competitiveness and spatial cohesion of the region and contributes to reducing the negative 

impact on the environment is currently, above all, the war in Ukraine (which may, among 

others, extend the delivery of components necessary for the production of public transport 

rolling stock). However, the beneficiaries stated that there should be no problems with the 

implementation of the majority of projects if a sufficiently high level of co-financing is 

ensured and legal provisions are structured in such a way as to facilitate and shorten the 

process of regulating the ownership of land planned for investment. 

Beneficiaries, in most cases, opted for maintaining support for railway lines from the level of 

regional funds. They believe this is an optimal solution because the national level is 

characterised by much greater competition (a large number of needs with a significant 

priority), which may result in the lack of co-financing for some projects, which are essential 

from the regional point of view. 
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The evaluation also confirmed the appropriate scope of the program indicators set proposed 

under the European Funds for Małopolska 2021-2027 programme, including the target 

values stated in their scope. The methods of project selection used so far, and the criteria 

used in this regard were also positively assessed, recommending their further use in the 

upcoming financial perspective while extending the scope of substantive evaluation criteria. 

For this study's purposes, the results of other studies conducted in Małopolska in the 

transport area8 were also analysed. This analysis allows for the formulation of several 

interesting conclusions: 

 As many as 44% of those who use the services of the Fast Agglomeration Railway 

reach the starting station by car. This clearly indicates the need - as part of the 

modernisation of stations and stops - to create an appropriate parking infrastructure. 

 The age structure of people using public transport is dominated by people aged 25-44 

and over 60. This percentage is much lower in the case of people in the age range 

typical of full-time employment (45-59 years). It follows that people of working age at 

some point resign from public transport in favour of individual transportation. This 

usually happens when public transport no longer meets their quality expectations. 

Therefore, investments in rolling stock should be continued, and the issue of optimal 

frequency should be looked at (and thus investing in fleet management systems in 

public transport). In turn, a large percentage of older people using public transport is 

also a reason to replace the rolling stock with one adapted to the needs of people 

with mobility limitations. 

 A significant share of people using public transport only occasionally indicates 

discouragement with this form of transportation. In this situation, a customer has 

tried to use this form of transport but was not satisfied with the service. Again, it is 

necessary to focus on investments in rolling stock (improvement of quality) and 

management systems (improvement of frequency, optimisation of travel times). 

Conducting in-depth research into why not using public transport is to be considered. 

 The highest degree of public transport use is related to living in a large city. It should 

be taken into account that investments in public transport must be economically 

justified. In those communes where the number of potential passengers is small, it is 

worth implementing investments in small electric buses or expanding the 

infrastructure for individual means of transport, e.g. bicycles, electric bicycles and 

electric scooters. 

 A high level of attachment to public transport is dangerous. Since as many as 42% of 

the respondents say that they use public transport because there is no alternative, 

                                                      

8 Including a survey conducted by the Marshal's Office of the Małopolskie Voivodeship and an assessment of 

the satisfaction of Koleje Małopolskie passengers on the Fast Agglomeration Railway route. 
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this situation threatens the outflow of public transport customers. The key 

motivation for using this transport seems to be avoiding congestion (36% of 

responses). This suggests infrastructure investments that allow for passenger cars' 

quick and independent movement. The system that perfectly meets these 

requirements is the network's development and the tram fleet's modernisation. An 

alternative may also be investments in the expansion of separate bus lanes. 

 Among the factors determining the means of transport chosen, the two most 

important are travel time and travel comfort. This confirms the desirability of 

focusing investments on the construction of fast infrastructure (rail - tram and road - 

bus lanes) and the purchase of new rolling stock. 

 It is worth emphasising that the modernised rolling stock used, for example, by Koleje 

Małopolskie, definitely improves the quality of travel assessment. Ratings on the 

Likert scale above 4 should be considered very good, while punctuality rated worse 

suggests the need to invest in traffic control devices. 

 Surveys of transport customers confirm the assessment of the investment's impact 

on the voivodship's transport system condition. Transport customers still expect 

improvement in the technical condition of rolling stock (investments in rolling stock 

purchases), signage and information (investments in the so-called "small 

infrastructure" in the case of modernisation of stations and stops). In addition, the 

observed inconsistency of the implemented investments is confirmed by the 

expectations of customers who would like individual means of transport on their 

routes to be well connected (investments in transfer nodes) and particular 

investments to form an integrated transport system (introduction of the requirement 

to assess the complementarity of investment projects). 

 The assessment of public transport itself confirms the proper allocation of funds in 

selecting investment projects. The projects of roads and bicycle paths, Park and Ride 

car parks were the subject of many investments in the 2014-2020 period. It is worth 

noting, however, that investments of this type make sense only when they are 

implemented in conjunction with developing related elements of the public transport 

system. 

 

The conducted study allowed to formulate several recommendations: 

 It is recommended to conduct trainings for applicants and beneficiaries in the field of 

proper development of the project implementation schedule, including practical 

examples of already completed investments and in the area of appropriate risk 

planning 

 It is recommended to reward investment initiatives focused on integration and 

multimodal investments;As part of the Regional Programme European Funds for 
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Małopolska 2021-2027, it is recommended to include in the planned traffic 

organisation solutions facilitating the efficient and safe movement of public and/ or 

public transport vehicles, taking into account various solutions that have been 

successfully applied in other centres (both country and abroad). In this area, creating 

a substantive criterion rewarding projects that include an in-depth analysis of the 

applied solutions is recommended. User experience research should consist a part of 

application development process - at the initial stage of development, the contractor 

should be required to develop a mock-up of the application presenting its 

functionalities, which would be subjected to usability tests on a research sample 

representing the potential target group of the created tool; 

 It is recommended to extend the scope of mandatory information and promotion 

activities for railway investments. Activities should include promoting effects of 

implemented projects among the group of potential recipients of 

modernised/developed infrastructure;It is also recommended to award bonuses 

Under the Regional Programme European Funds for Małopolska 2021-2027 it is also 

recommended to further reward projects in the field of bicycle routes construction 

focused on the connection of the bicycle infrastructure with a transport hub/stop or 

other significant traffic generator in the municipality (e.g. an educational institution) 
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3. Założenia metodologiczne 

3.1. Cel badania 

Głównym celem badania była ocena wpływu projektów wspartych w ramach RPO WM na 

lata 2014-2020 na budowę nowoczesnego systemu transportowego, odpowiadającego na 

potrzeby mobilnego społeczeństwa i wpływającego na rozwój gospodarczy regionu. 

 

Cele szczegółowe badania:  

 Ocena efektów społeczno-gospodarczych udzielonego wsparcia.  

 Wskazanie czynników, które przyczyniły się do realizacji celów interwencji w zakresie 

transportu oraz barier, które utrudniły osiągnięcie zamierzonych efektów w ramach 

przedmiotowych działań.  

 Ocena komplementarności projektów komunikacyjnych w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 z inwestycjami zrealizowanymi w regionie w poprzedniej perspektywie 

oraz inwestycjami z programów krajowych. 

 Sformułowanie użytecznych rekomendacji możliwych do wdrożenia w perspektywie 

2021-2027. 

 

Działanie 7.1 miało na celu zwiększenie dostępności drogowej regionu. Składało się ono z 

trzech Poddziałań: 7.1.1 Drogi regionalne, 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT oraz 7.1.3 Drogi 

subregionalne – SPR. W ramach Działania 7.1 realizowano przedsięwzięcia z zakresu: 

 budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą; 

 budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 nowoczesnych systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą, przyczyniających się do 

usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu 

regionalnym9. 

 

Celem Działania 7.2, było zwiększenie dostępności kolejowej regionu. Na Działanie 7.2 

składały się cztery Poddziałania: 7.2.1 Tabor kolejowy, 7.2.2 Linie kolejowe, 7.2.3 Regionalny 

transport kolejowy oraz 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Interwencja 

podejmowana w ramach Działania 7.2 ukierunkowana była na wzmocnienie kolejowych 

regionalnych przewozów pasażerskich, w celu zwiększenia dostępności przestrzennej 

                                                      

9 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 221-229. 
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ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych. Realizacja zaplanowanego wsparcia miała 

przyczynić się do większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych 

przyjaznych środowisku form mobilności. W ramach Działania realizowano przedsięwzięcia w 

zakresie: 

 zakupu taboru kolejowego; 

 inwestycji dotyczących infrastruktury linii kolejowych; 

 integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu; 

 infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei10. 

 

Z kolei celem Działania 4.5 było zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej. Na analizowane 

Działanie składały się trzy Poddziałania: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, 4.5.2 

Niskoemisyjny transport miejski – SPR oraz 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport 

aglomeracyjny. Interwencje wdrażane w Działaniu 4.5 ukierunkowane zostały na zwiększenie 

roli transportu miejskiego jako alternatywy dla transportu indywidualnego w miastach oraz 

ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie warunków dla budowy sprawnych, 

przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego 

w regionie. W ramach Działania realizowano przedsięwzięcia w zakresie: 

 taboru autobusowego; 

 pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi szybkiej kolei aglomeracyjnej w obszarze 

aglomeracji miejskiej/miejskich oraz poza nimi; 

 integracji różnych środków transportu oraz obsługi podróżnych; 

 ścieżek oraz infrastruktury rowerowej; 

 organizacji i zarządzania ruchem w mieście11. 

 

3.2. Metody i techniki badawcze 

3.2.1. Przegląd literatury i analiza danych zastanych oraz statystycznych 

(desk research) 

Desk research to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę istniejących 

już i dostępnych danych. W jej wyniku następują: scalanie, przetworzenie i analiza danych 

                                                      

10 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 230-235. 

11 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 165-175. 
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rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. Analiza desk research miała charakter 

kroczący, tzn. towarzyszyła procesowi badawczemu przez cały okres realizacji ewaluacji. 

3.2.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady/triady 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 7 efektywnych wywiadów. 

Struktura próby: Wykonawca zrealizował: 

 4 wywiady z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za programowanie i 

wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020, w tym: 

o Diada z przedstawicielem Departamentu Rozwoju Regionu oraz Departamentu 

Monitorowania Wdrażania FE; 

o 1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielami Departamentu Funduszy 

Europejskich; 

o 1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielami Biura Metropolia Krakowska; 

o 1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielami Departamentu Infrastruktury 

Drogowej i Transportu. 

 3 wywiady z ekspertami dziedzinowymi z obszaru transportu, zrównoważonego 

rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej w województwie małopolskim. 

 

3.2.3. Telefoniczne wywiady indywidualne (TDI) 

Populacja badana:  

 Przedstawiciele beneficjentów odpowiedzialni za realizację projektów, tj.: Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, Biura Inwestycji Strategicznych, PKP S.A., MPK S.A. w Krakowie, 

MPK Sp. z o.o. w Tarnowie i Nowym Sączu, MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu, Transgór 

S.A., Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu; 

 Przedstawiciele beneficjentów odpowiedzialni za realizację projektów w Gminach i 

Powiatach w ramach Działania 4.5 i 7.2; 

 Beneficjenci, dla których umowa została anulowana. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 30 efektywnych wywiadów. 

3.2.4. Analizy przestrzenne 

Analizy przestrzenne to analiza danych przestrzennych mająca na celu ujawnienie lub 

uzyskanie nowej informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej. Analiza przestrzenna 

umożliwia modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich 

monitorowaniu i prognozowaniu. W ramach analiz przestrzennych zostały oznaczone 

inwestycje drogowe i kolejowe (realizowane w poszczególnych powiatach) wsparte w 
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ramach projektów wraz z odniesieniem do komplementarności z innymi projektami 

transportowymi wspartymi z MRPO i programów krajowych (w formie map). 

3.2.5. Studium przypadku (case study) 

Liczba studiów przypadku: 6. 

Projekty objęte badaniem: 

 Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych 

automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych; 

 Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice; 

 Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I; 

 Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka; 

 Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej 

Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie; 

 Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową. 

Case study opracowane zostały w oparciu o: 

 Analizę danych zastanych (w tym przy wykrozystaniu dostępnych w Internecie 

informacji o projektach); 

 TDI z beneficjentami – Wykonawca na potrzeby każdego case study przeprowadził 

wywiad z przedstawicielem beneficjenta realizującego dany projekt; 

 TDI/IDI z użytkownikami infrastruktury powstałej w ramach projektów (w tym 

użytkownicy ścieżek rowerowych, kierowcy korzystający z P&R). 

3.2.6. Warsztat ewaluacyjny 

Populacja badana: Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-

2020. 

Liczebność próby: 1 warsztat ewaluacyjny.  

3.2.7. Benchmarking 

Źródła danych, które zostały wykorzystane w ramach benchmarkingu: 

 Dokumentacja programowa (w tym przede wszystkim Regionalne Programy 

Operacyjne, Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Regionalnych Programów 

Operacyjnych, sprawozdania z realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych); 
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 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących interwencji w zakresie systemu 

transportowego realizowanej w ramach analizowanych RPO; 

 Wywiady pogłębione (IDI/diady/triady/TDI – w zależności od preferencji 

respondentów) z przedstawicielami IZ/IP wybranych do benchmarkingu RPO (co 

najmniej 4 wywiady w ramach każdego RPO). 

Populacja badana: Regionalne programy operacyjne. 

Struktura próby:  

 RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

 RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; 

 RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 
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4. Opis wyników badania 

4.1. Ocena efektów społeczno-gospodarczych udzielonego wsparcia  

4.1.1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników produktu i 

rezultatu 

Pytania badawcze: W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania zapewniają 

osiągnięcie założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie 

są powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 

Analiza osiągnięcia wskaźników przeprowadzona została na podstawie danych wg stanu na 

30.09.2022 r., wobec czego należy mieć na wadze, że nie wszystkie realizowane projekty 

zostały zakończone, poprzez co wartości wskaźników mogą jeszcze ulec zmianie.  

Na etapie opracowywania SzOOP do analizowanych Działań Programu przypisano łącznie 

tylko dwa wskaźniki rezultatu bezpośredniego, tj.:  

 Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” (Poddziałania 4.5.1 i 4.5.2); 

 Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach 

kolejowych (Poddziałanie 7.2.2).  

W odniesieniu do pierwszego ze wskazanych wskaźników, dane pochodzące w WoP 

pośrednią wskazują, że dotychczas osiągnięto go w 70,22%. Wskaźnik jednak zostanie 

osiągnięty – wartości szacowane na podstawie zawartych UoD wskazują bowiem na 

nieznaczne przekroczenie wartości docelowej (niemal 105%). W przypadku drugiego ze 

wskaźników rezultatu wg stanu na koniec III kwartału 2022 r. nie odnotowano co prawda 

danych wynikających ze złożonych WoP, lecz wartości szacowane na podstawie zawartych 

UoD potwierdzają, że wskaźnik zostanie w pełni zrealizowany (100%). 

Pozytywne rezultaty osiągnięto również w przypadku wskaźników produktów. Blisko połowa 

z nich została bowiem zrealizowana w stopniu większym niż zakładano w ramach SzOOP.  

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wskaźniki:  

 Liczba wybudowanych obwodnic (Poddziałanie 7.1.1), który, zgodnie z WoP 

pośrednią, osiągnięto w 250,00%; 

 Długość wybudowanych dróg gminnych (Poddziałania 7.1.2 i 7.1.3), który, zgodnie z 

WoP pośrednią, osiągnięto w 226,00%.  

Znaczna część wskaźników nie osiągnęła jeszcze (wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.) 

wartości docelowej na podstawie złożonych WoP, przy czym jednak wartości szacowane na 

podstawie UoD wskazują na brak zagrożenia w ich końcowym osiągnięciu. 
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Przeciwna sytuacja dotyczy pięciu poniższych wskaźników, których wartości szacowane 

również na podstawie wartości wynikających z zawartych UoD nie zostaną zrealizowane: 

 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg; 

 Długość wybudowanych dróg dla rowerów (Poddziałania 4.5.1 i 4.5.2); 

 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich (Poddziałanie 7.1.1); 

 Długość przebudowanych dróg gminnych (Poddziałania 7.1.2 i 7.1.3); 

 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych 

(Poddziałanie 7.2.2). 

Szacowana wartość (na podstawie UoD) w ramach wskaźnika Całkowita długość 

przebudowanych lub zmodernizowanych dróg wynieść ma blisko 96%. W przypadku 

miernika dot. wybudowanych dróg dla rowerów szacowana (na podstawie zawartych umów) 

wartość wskaźnika wyniesie z kolei 84,44%. 

Niższe niż planowane wartości szacowane przypadają na długość przebudowywanych dróg 

wojewódzkich i gminnych. W przypadku dróg wojewódzkich sytuacja ta wynika m.in. ze 

zmian zakresów rzeczowych realizowanych projektów. Ocenić jednak należy, że w tym 

przypadku nie występuje zagrożenie dla realizacji wskaźnika, ponieważ w 2021 r. został 

ogłoszony dodatkowy konkurs dla dróg wojewódzkich, który dodatkowo zasili wskaźniki w 

poddziałaniu 7.1.1. (zakończenie naboru szacowane jest na koniec 2022 r.). 

Z kolei w przypadku wskaźnika dot. przebudowywanych dróg gminnych, zgodnie z informacją 

kwartalną (za III kwartał 2022 r.) "niska szacowana wartość wskaźnika spowodowana jest 

m.in. wyborem do dofinansowania projektów, które realizują wskaźnik dot. przebudowy 

dróg powiatowych, przy jednoczesnym odrzuceniu projektów niespełniających kryteriów 

zakładanych w ramach RPO WM 2014-2020, a realizujących wskaźnik dot. przebudowy dróg 

gminnych".  Ponadto w ramach wskaźnika w 2019 r.(ZIT) zostały rozwiązane dwie umowy, 

które obniżyły tenże poziom. 

Czwarty wskaźnik, tj. dot. przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych uzyskał 

niski poziom realizacji ze względu na zmiany zakresu projektu i tym samym skróceniem 

długości rewitalizowanej linii kolejowej.  
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Tabela 2. Wskaźniki produktu i rezultatu 

Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba pojazdów 

korzystających z miejsc 

postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” 

Szt. 353 400 817 788,2 248 160 231,41% 70,22% 

4.5.3 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.1.1 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.1.2 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.1.3 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.2.1 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.2.2 
Liczba przewozów 

pasażerskich na 

przebudowanych lub 

Szt./rok 6 121 6 121 - 100,00% - 
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

zmodernizowanych liniach 

kolejowych 

7.2.3 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

7.2.4 Na poziomie SzOOP w ramach Poddziałania nie określono wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego 

Wskaźniki produktu 

4.5.1, 4.5.2, 

4.5.3 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

Szt. 346 390 390 112,72% 112,72% 

4.5.1, 4.5.2 

Pojemność zakupionego 

taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

Os. 24 560 34 862 36 355 141,95% 148,03% 
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

4.5.1, 4.5.2 
Liczba wybudowanych 

obiektów „parkuj i jedź” 
Szt. 53 62 39 116,98% 73,58% 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba miejsc postojowych 

w wybudowanych 

obiektach „parkuj i jedź” 

Szt. 2 515 3 809 2 682 151,45% 106,64% 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba miejsc postojowych 

dla osób 

niepełnosprawnych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” 

Szt. 100 210 137 210,00% 137,00% 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 

Szt. 46 57 42 123,91% 91,30% 

4.5.1, 4.5.2 
Długość wybudowanych 

dróg dla rowerów 
Km 180 152 103,45 84,44% 57,47% 
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

4.5.1, 4.5.2 
Długość wyznaczonych 

ścieżek rowerowych 
Km 6 6,06 1,76 101,00% 29,33% 

4.5.1, 4.5.2 
Długość wspartej 

infrastruktury rowerowej 
Km 140 158,06 105,21 112,90% 75,15% 

4.5.1, 4.5.2 
Liczba wybudowanych 

obiektów „Bike&Ride” 
Szt. 95 114 84 120,00% 88,42% 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba stanowisk 

postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„Bike&Ride” 

Szt. 1 075 1 979 1 307 184,09% 121,58% 

4.5.1, 4.5.2 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych 

Szt. 18 21 15 116,67% 83,33% 

7.1.1 
Długość wybudowanych 

dróg wojewódzkich 
Km 41 55,24 40,35 134,73% 98,41% 
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

7.1.1 
Długość przebudowanych 

dróg wojewódzkich 
Km 169 136,42 96,69 80,72% 57,21% 

7.1.1 
Liczba wybudowanych 

obwodnic 
Szt. 4 15 10 375,00% 250,00% 

7.1.2, 7.1.3 
Długość wybudowanych 

dróg powiatowych 
Km 1,5 2,27 2,32 151,33% 154,67% 

7.1.2, 7.1.3 
Długość wybudowanych 

dróg gminnych 
Km 2 5,99 4,52 299,50% 226,00% 

7.1.2, 7.1.3 
Długość przebudowanych 

dróg powiatowych 
Km 55,5 85,61 63,08 154,25% 113,66% 

7.1.2, 7.1.3 
Długość przebudowanych 

dróg gminnych 
Km 5,25 1,60 1,60 30,48% 30,48% 

7.2.1 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

kolejowego 

Szt. 10 13 13 130,00% 130,00% 
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

7.2.1 

Liczba wybudowanego 

/przebudowanego zaplecza 

technicznego do obsługi 

taboru kolejowego 

Szt. 1 1 - 100,00% - 

7.2.2 

(12) Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych 

Km 29 12,90 12,90 44,48% 42,76% 

7.2.3 

Liczba 

wybudowanych/rozbudowa

nych systemów integracji 

transportu kolejowego z 

innymi środkami transportu 

Szt. 1 1 - 100,00% - 

7.2.4 
Liczba wybudowanych 

obiektów „parkuj i jedź" 
Szt. 29 39 21 134,48% 72,41%  
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Poddziałanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa (2023 

r.) 

Wartość 

szacowana na 

podstawie UoD 

Wartość 

osiągnięta (na 

podstawie WoP 

pośrednią) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

szacowanej) 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej (do 

wartości 

osiągniętej) 

7.2.4 
Liczba wspartych dworców 

kolejowych 
Szt. 16 19 4 118,75% 25,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania Załączniki nr 1, 2, 5, 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, s. 14-50 oraz danych dotyczących zrealizowanych wartości wskaźników udostępnionych przez Zamawiającego (stan na dzień 30.09.2022 r.).
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Kwestia realizacji wskaźników podjęta została również w trakcie prowadzonych wywiadów 

pogłębionych. Jeśli chodzi o wskaźniki produktu, badani beneficjenci w większości 

przypadków wskazali, że zostały one (w ramach ich projektów) osiągnięte w 100%. Jeden z 

respondentów Działania 7.2 zwrócił uwagę na przekroczoną wartość wskaźnika, bowiem 

wybudowano w ramach projektu więcej miejsc parkingowych niż początkowo zakładano w 

projekcie. Problemy pojawiły się natomiast wśród badanych beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Działania 4.5 i dotyczyły wskaźnika odnoszącego się do długości ścieżek 

pieszo-rowerowych. Z uwagi na rosnące koszty nie było możliwości wybudowania tylu 

kilometrów ścieżek, ile założono w projekcie. 

W przypadku wskaźników rezultatu niemal u wszystkich respondentów uzyskane wartości 

zostały przekroczone (względem zakładanych poziomów) - dotyczyły liczby osób 

korzystających z infrastruktury park&ride, czy też liczby pasażerów przemieszczających się 

nowymi autobusami niskoemisyjnymi. Okazało się również, że z nowej infrastruktury i taboru 

korzysta więcej pasażerów niż założono w projektach. Tym samym beneficjenci uznali, że 

inwestycje zdecydowanie odpowiadały na potrzeby mieszkańców gmin w ramach których 

poczynione zostały inwestycje związane z unowocześnieniem systemu transportowego.  

Badani zaznaczyli również, że w okresie pandemii odnotowano zdecydowany spadek liczby 

pasażerów korzystających z nowej infrastruktury, ale uznano to za zjawisko przejściowe, 

związane z bardzo dużymi ograniczeniami w przemieszczaniu się mieszkańców, 

obwarowanymi odgórnymi przepisami prawa. Tym samym cześć wskaźników rezultatu 

będzie możliwa do oceny dopiero w późniejszym okresie. 

Podsumowując, stopień realizacji celów interwencji w latach 2013-2021 należy uznać za 

niewystarczający, ale podjęte (nieukończone) działania mogą potencjalnie pozwolić na 

osiągnięcie zakładanych wielkości. Zależne jest to przede wszystkim od ostatecznej realizacji 

projektów, które jeszcze nie są ukończone, ale na które podpisano umowy. Niemniej należy 

zauważyć, że skupienie się na czysto ilościowej, wskaźnikowej ewaluacji zmiany stanu 

sytemu transportowego w woj. małopolskim, może nie oddawać rzeczywistych 

ekonomicznych efektów realizowanych działań. Po pierwsze, wprowadzone bezpośrednio w 

dokumentach strategicznych wskaźniki nie obejmują wszystkich podejmowanych działań. Po 

drugie, wskaźniki te nie oddają obecnie faktycznego wpływu realizowanych inwestycji na 

poprawę funkcjonowania systemu transportowego. Wynika to z wciąż istniejących luk 

infrastrukturalnych (niedokończone/niezrealizowane projekty), które oddziałują wprost na 

możliwość osiągnięcia określonej liczby przewozów, pasażerów, wykorzystania miejsc 

parkingowych, itd. Przykładowo, badany tu wskaźnik liczby pojazdów korzystających z miejsc 

parkingowych w obiektach „parkuj i jedź” jest wprost uzależniony od pełnej realizacji 

powiązanej z tymi miejscami infrastruktury kolejowej (a w mniejszej mierze także drogowej). 

Wskaźnik ten wydaje się być w obecnych warunkach niższy, niż ten, którego można 

oczekiwać w przypadku ukończenia kolejowych zadań inwestycyjnych.  
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Jest to jeden ze wskaźników, który nawet nie wykorzystując pełnego potencjału powiązanych 

zadań inwestycyjnych, już w tej chwili przyjmuje wysoką wartość. Biorąc to pod uwagę, a 

także opierając się na opiniach eksperckich, można wskazać na duże znaczenie wykorzystania 

infrastruktury „parkuj i jedź”. Projekty te ocenić należy jako bardzo potrzebne i oczekiwać 

można (choć w tym zakresie pełna ocena możliwa będzie po zakończeniu inwestycji 

kolejowych), konieczności realizacji kolejnych takich projektów (lub rozbudowy istniejących – 

w przypadku parkingów  o największym współczynniku wykorzystanych miejsc). 

Na podstawie analizy zadań inwestycyjnych takich jak w/w parkingi, warto także zauważyć, 

że funkcjonowanie systemu transportowego, musi być rozpatrywane w systemie naczyń 

połączonych. Wynika to wprost z przedstawionych w wynikach badań opinii klientów 

transportu, którzy oczekują przede wszystkim transportu łatwego w obsłudze, z 

maksymalnymi ułatwieniami przesiadkowymi (co ewidentnie wskazuje na korzystanie z 

podroży multimodalnych) oraz zapewniających wystarczający komfort. 

Ten ostatni postulat wymaga zmiany jakościowej taboru. Wskaźniki dotyczące realizacji 

zadań poddziałań 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 informują o istotnym przekroczeniu planowanej liczby 

nowych pojazdów w komunikacji miejski (390 wobec planowanych 346). Wielkość tę warto 

skonfrontować z ogólną liczbą taboru autobusowego (1020 szt. wg danych GUS12). Biorąc 

pod uwagę średni czas eksploatacji pojazdów (obecnie 7-8 lat)13 wskazuje to na bardzo 

szybki proces unowocześniania taboru w woj. małopolskim, co niewątpliwie budować będzie 

przewagę konkurencyjna małopolskiego transportu publicznego. Jednocześnie bardziej 

dynamiczny wzrost wskaźnika liczby miejsc w pojazdach niż wskaźnika liczby pojazdów (148% 

wobec 113%), wskazuje na większą dbałość o efektywność ekonomiczną i dążenie do 

redukcji jednostkowego kosztu wozokilometra przez przewoźników. 

Wyrazem zmiany jakościowej w transporcie publicznym woj. małopolskiego jest także 

realizacja inwestycji zgodnie z zasadami zapewnienia równego dostępu także grupom 

użytkowników, którzy wcześniej byli częściowo wykluczani z sytemu transportowego. 

Przykładowo, wszystkie wdrażane środki taboru dostoswane są do przewozów osób 

niepełnosprawnych, zaś wskaźnik liczby miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w 

obiektach „parkuj i jedź” zrealizowany został w 137%.  

Natomiast podstawowe oczekiwanie użytkowników transportu dotyczące transportu 

multimodalnego nie zostało w pełni zrealizowane. Wskaźnik budowy węzłów 

przesiadkowych osiągnął 91%. Jednak zastanowić się należy, czy zrealizowana liczba 42 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych jest wystarczająca. Biorąc pod uwagę priorytety 

polityki transportowej dotyczące przeniesienia głównych potoków osobowych z 

                                                      

12 Bank danych lokalnych GUS, tablica K8/G372/P3570, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica 

13 https://igkm.pl/statystyka/ 
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indywidualnego transportu drogowego na transport szynowy i/lub autobusową komunikację 

publiczną i ujawniony w badaniach, wciąż wskazywany postulat klientów transportu – lepszej 

integracji transportu, wydaje się, że tego typu inwestycji powinno być więcej i powinny być 

one realizowane priorytetowo. 

Zastanawiający jest stosunkowo niski wskaźnik długości wybudowanych dróg rowerowych. 

Realizacja ww. wskaźnika w niespełna 58%, a w zaledwie 29% pod względem wyznaczonych 

ścieżek rowerowych, wskazuje na niski priorytet inwestycyjny. Być może problemy natury 

administracyjnej i prawnej wynikające z  konieczności zapewnienia odpowiedniego 

standardu technicznego wymagającego poszerzenia pasa ścieżki i rozpoznane w tym badaniu 

problemy z uzyskaniem odpowiednich porozumień z prywatnymi właścicielami 

przylegających do pasów ścieżek nieruchomości, są najważniejszą przyczyną opóźnień. 

Należałoby postulować wykonanie w województwie inwentaryzacji istniejących ścieżek 

rowerowych w kontekście tworzenia przez nie spójnej (tj. dającej alternatywę 

komunikacyjną) sieci. W dotychczasowym modelu przeważa rozproszone wykonywanie 

inwestycji rowerowych, z wieloma brakującymi elementami, co obniża jakość całej 

infrastruktury rowerowej. 

Jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury drogowej, to należy rozpatrywać ją w ujęciu 

inwestycji realizowanych na potrzeby ruchu wewnątrz województwa i inwestycji ważnych z 

punktu widzenia krajowej (zewnętrznej) dostępności transportowej województwa.  

Wskaźniki realizacji projektów drogowych mogą być mylące. W odniesieniu do inwestycji 

ważnych z punktu widzenia powiazań z krajowym systemem dróg, wskaźnik 

przebudowanych dróg wojewódzkich mówi o realizacji celu w zaledwie 57%,ale było to aż 96 

km, zaś liczba wybudowanych obwodnic wyniosła 10 wobec 4 planowanych (250% celu). 

Natomiast w odniesieniu do dróg służących głównie transportowi wewnętrznemu analiza 

wskaźnikowa mogłaby budować fałszywą ocenę sukcesu. Patrząc przez pryzmat wskaźników 

procentowych, uzyskano bardzo dobre wyniki. Wskaźnik wybudowanych dróg gminnych 

osiągnął 226% w stosunku do planu, tyle tylko, że jest to zaledwie 6 km długości dróg. 

Podobnie jest z budowanymi drogami powiatowymi, w ujęciu procentowym wskaźnik 

wyniósł niemal 155% planowanych inwestycji, ale było to jedynie 2,27 km. Można więc 

dostrzec niewielką rolę inwestycji w lokalną sieć drogową w planach inwestycyjnych. Lepiej 

wygląda wskaźnik przebudowanych dróg powiatowych 114% względem planu i było to aż 85 

km. W przypadku dróg gminnych wartość ta jest znikoma – remontowano jedynie 1,6 km.  

Na tej podstawie można zauważyć koncentrację inwestycji w zakresie poprawy zewnętrznej 

dostępności transportowej województwa, a wewnętrznie - jedynie w zakresie poprawy 

dostępności do dużych ośrodków miejskich. Są to niewątpliwie główne osie ruchu i 

odpowiadaj za największe potoki, zwłaszcza w przewozach ładunków. Takie ustawienie 

priorytetów ma więc uzasadnienie gospodarcze, umożliwia bowiem funkcjonowanie 
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podmiotów gospodarczych w województwie. Z punktu widzenia lokalnych społeczności może 

jednak rodzić obawy o zaniedbywanie inwestycji lokalnych i w kolejnej perspektywie 

finansowej rozważyć należy wzmocnienie nakładów na projekty lokalne. 

W odniesieniu do rozwoju transportu kolejowego pozytywnym zjawiskiem był zakup 13 

jednostek taboru. Podniesienie jakości podróży jest warunkiem podstawowym dla 

przyciągnięcia podróżnych, także w przewozach regionalnych. Innym takim warunkiem jest 

zapewnienie odpowiednich czasów przejazdu i częstotliwości – co może być osiągnięte 

poprzez modernizacje linii kolejowych. W tym względzie stopień realizacji projektów 

inwestycyjnych uznać należy za niewystarczający. Osiągnięcie wskaźnika 43% realizacji 

zakładanego planu modernizacyjnego (obejmującego 29 km linii kolejowych) powoduje, że 

sieć transportu kolejowego stanowi „wąskie gardło” małopolskiego systemu 

transportowego. Zestawienie tej wartości z liczbą realizacji obiektów typu „parkuj i jedź” 

wskazuje na niespójność w realizacji strategii transportowej. Liczba modernizowanych 

odcinków i ich rozproszenie wskazują przede wszystkim na działania doraźne mające na 

celu odnowę najbardziej wyeksploatowanej infrastruktury. Widoczne jest też priorytetowe 

traktowanie linii łączących Małopolskę z innymi województwami i dużo mniejsze nakłady na 

odcinkach linii typowo wewnątrz-wojewódzkich. 

Podobnie modernizacje dworców kolejowych realizowane są z dużym opóźnieniem 

(wykonano jedynie ¼ planowanych). Tymczasem dworce, w myśl koncepcji równoważenia 

systemu transportowego, są naturalnymi węzłami przesiadkowymi łączącymi infrastrukturę 

kolejową i drogową i poprawa ich stanu powinna być priorytetem. 

Przyczyny braku realizacji niektórych projektów – ujawnione w wywiadach z beneficjentami 

– wynikają z oddziaływania dwóch grup czynników: opóźnień proceduralnych i eskalacji 

kosztów. Pierwszy z tych czynników można stosunkowo łatwo wyeliminować usprawniając 

procedury (przy czym zaznaczyć należy, że opóźnienia z tego tytułu powstawały głównie w 

przypadku konieczności współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy pozyskiwaniu 

niezbędnych decyzji administracyjnych czy prawa do dysponowania nieruchomością), a także 

szkoląc personel zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i administracji. Na drugą z przyczyn 

wpływają dużo bardziej złożone czynniki. Przede wszystkim należy zauważyć, że w badanym 

okresie ujawniło się ryzyko makroekonomiczne oraz zdarzeń rzadkich, ale niosących bardzo 

poważne konsekwencje, które w literaturze ekonomicznej określane są jako „czarne 

łabędzie”14. W badanym okresie ujawniły się przynajmniej dwa tego typu ryzyka : pandemia 

COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. Ich ekonomiczne konsekwencje to przede wszystkim 

wzrost kosztów materiałów budowlanych i pracy, powodujący obniżenie przewidywanej 

ekonomicznej stopy zwrotu realizowanych inwestycji. Krótkookresowo natomiast ma to 

                                                      

14 Zob. np. N.Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, Wyd. Zysk i S-ka, 

2020. 
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bezpośredni wpływ na koszt budowy 1 km drogi, czy też ścieżki rowerowej prowadząc do 

przekroczenia zakładanego budżetu. W tym kontekście należy dostrzec bardzo niski poziom 

prowadzonych w projektach inwestycyjnych analiz ryzyka i brak skutecznych mechanizmów 

zarzadzania nim. Przykładanie większej wagi do prawidłowej oceny ryzyka i formułowania 

planów redukcji ryzyka powinno być rekomendowane w kolejnych perspektywach 

budżetowych realizacji projektów. 

Natomiast oceniając funkcjonowanie oddanych inwestycji warto zwrócić uwagę na 

przekroczenie zakładanej liczebności użytkowników. Wskazuje to na istnienie 

systematycznego błędu w projekcjach ekonomicznych przygotowywanych przez 

beneficjentów. Większa niż zakładano liczba użytkowników (czy to korzystających z miejsc 

parkingowych, czy większa liczba pasażerów) w praktyce w każdym z badanych projektów 

wskazuje na błąd niedoszacowania. Należy zatem zalecać rewizję metodologii szacowania 

wykorzystania inwestycji w ich cyklu życia. Z punktu widzenia rozwoju użytecznego i 

odpowiadającego potrzebom mieszkańców systemu transportowego, wysokie wskaźniki 

wykorzystania są oczywiście korzystne i świadczą o celowości realizowanych projektów. 

Jednak systematycznie pojawiająca się nadwyżka użytkowników względem oszacowania 

wskazuje na konieczność co najmniej przeglądu sposobu szacowania liczby użytkowników 

przez realizujących projekty. 

Podsumowując – wszystkie wskazane tendencje w rozwoju infrastruktury transportowej 

województwa – na podstawie badań – można jedynie przybliżyć. Wynika to wprost z braku 

pełnej realizacji projektów inwestycyjnych, które stanowią brakujące ogniwa w sieci 

transportowej. Brak realizacji tych inwestycji – w momencie  oceny – powoduje, że wskaźniki 

oparte na stopniu wykorzystania, a więc wskazujące na faktyczną przydatność dla 

użytkowników końcowych nie oddają sytuacji docelowej. Często brak jednego ważnego 

elementu infrastrukturalnego ogranicza wykorzystanie całej infrastruktury powiązanej, 

dlatego wskaźniki ilościowe w tym zakresie mogą być niedoszacowane. Wielu potencjalnych 

użytkowników deklaruje chęć skorzystania z transportu publicznego, ale brak wciąż jeszcze 

pełnej realizacji inwestycji wiążących różne rodzaje transportu (a nawet elementów 

liniowych pomiędzy ważnymi ośrodkami województwa) utrudnia ocenę efektów społeczno-

ekonomicznych realizowanych inwestycji. Niemniej, widoczne w realizowanych inwestycjach 

priorytety dobrze wpisują się w potrzeby województwa (zarówno z  punktu widzenia 

transportu wewnątrz województwa, jak i zewnętrznego). Są one spójne z podstawowymi 

oczekiwaniami formułowanymi przez użytkowników transportu, jednak nie jest to jeszcze 

widoczne, bowiem brakujące elementy sieci systemu transportowego działają jak „wąskie 

gardła”, uniemożliwiając wykorzystanie pełnego potencjału już zrealizowanych projektów. 

 

 



 

 

Strona 55 z 186 

 

4.1.2. Ocena stopnia realizacji celów omawianych działań 

Pytania badawcze: Czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane cele omawianych działań w 

zakresie rozwoju infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i 

spójności przestrzennej regionu oraz przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko? 

W ramach analizowanej interwencji realizowane są 184 inwestycje (ponadto rozwiązano 

umowy na realizację 22 projektów). Największa liczba projektów przypadła na Działania 4.5 

oraz 7.1, przy czym wartość wkładu UE jest najwyższa w przypadku projektów drogowych 

(Działanie 7.1).  

Tabela 3. Realizacja wsparcia – liczba umów (w szt.) i wartość projektów (w zł) 

Działanie Działanie 7.1 Działanie 7.2 Działanie 4.5 Razem 

Wartość wkładu UE w 
ramach podpisanych 
umów 

 1 232 511 081      457 940 243      997 531 174  2 687 982 497  

Wartość wkładu UE w 
ramach zakończonych 
projektów 

759 805 647      212 482 817      806 907 344  1 779 195 807  

Liczba realizowanych 
projektów 

72 31 81   184 

Liczba zakończonych 
projektów 

57 21 62 140 

Liczba rozwiązanych 
umów 

10 3 9 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL przekazanych przez Zamawiającego (stan na 

17.10.2022 r.) 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach ww. Działań zostali objęci badaniem 

jakościowym (wywiady pogłębione). Badani wskazali rodzaje realizowanych inwestycji, w 

ramach których wymienić można:  

 budowa obwodnicy miasta i przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej; 

 modernizacja taboru autobusowego – zakup autobusów napędzanych gazem 

ziemnym CNG oraz olejem napędowym; zakup monitorów wizyjnych do autobusów 

sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz tablic informacyjnych do 

autobusów; zakup interaktywnej informacji dla pasażerów oraz zewnętrznego 

systemu zapowiedzi głosowych dla osób niewidomych; zakup auto komputerów do 

już posiadanych autobusów oraz wyposażenie pojazdów w kamery cofania; zakup 

systemu zliczania pasażerów; 

 zakup systemu integrującego rozkłady jazdy MPK z rowerem miejskim i systemu 

kompleksowej informacji pasażerskiej w zakresie koordynacji przesiadek; 
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 budowa systemu cyfrowej łączności wraz z przebudową stanowisk na hali napraw 

autobusów; 

 zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej wraz z obsługą 

serwisową i depozytem części zamiennych; 

 przebudowa węzła przesiadkowego obejmująca budowę budynku dworca z 

instalacjami zadaszeniem peronów i pełną infrastrukturą; 

 zamontowanie na wybranych skrzyżowaniach urządzeń dających preferencje dla 

transportu publicznego w ramach systemu zarządzania ruchem; 

 budowa obiektu park&ride wraz z przebudową skrzyżowania; 

 przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej polegających na organizacji 

konkursów i spotkań edukacyjno-informacyjnych oraz filmu edukacyjnego; 

 rewitalizacja linii kolejowej; 

 przebudowa istniejących budynków dworcowych wraz z zagospodarowaniem terenu 

oraz wybudowanie nowych dworców. 

Wszelkie podjęte interwencje miały za zadanie, przede wszystkim, wypracowanie wysokiego 

standardu ekologiczności w transporcie oraz przygotowanie ułatwień w zakresie 

przemieszczania się mieszkańców do zakładów pracy i innych miejsc usługowych oraz miejsc 

użyteczności publicznej. Istotna była także popularyzacja transportu kolejowego oraz 

zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w regionie – co odpowiada wskazanym we 

wcześniejszym fragmencie celom analizowanych Działań. Budowa dworców może 

przyczynić się także do pobudzenia części turystycznej regionu z uwagi na ułatwienie dostępu 

do poszczególnych miejscowości, dzięki rozbudowie kolei. Zrealizowane inwestycje 

przyczyniają się także do zmniejszenia stopnia wykluczenia osób z niepełnosprawnościami z 

uwagi na zastosowanie takich rozwiązań, dzięki którym grupa ta uzyska bardzo łatwy dostęp 

do komunikacji publicznej. 

Analizując zakres poczynionych w ramach interwencji inwestycji należy wskazać również, że 

nowopowstała i zmodernizowana infrastruktura (w tym głównie drogi, parkingi) odpowiada 

na potrzeby różnych grup osób (kierowcy, piesi, rowerzyści, osoby z 

niepełnosprawnościami), a jej usytuowanie blisko dworców kolejowych sprzyja łączeniu 

wykorzystywanych rodzajów transportu. Poza tym, dzięki inwestycjom poprawiła się obsługa 

transportowa gmin i zwiększyło się wykorzystanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego i 

innych, przyjaznych środowisku form mobilności. Budowa parkingów zdecydowanie 

zwiększyła także liczbę dostępnych miejsc parkingowych, bowiem w tym zakresie 

odnotowywano deficyty. Jak wskazują badani beneficjenci, o atrakcyjności parkingów 

przesiadkowych świadczy między innymi fakt, że wszystkie miejsca parkingowe są 

systematycznie zajmowane przez kierowców, którzy przesiadają się na transport publiczny. 

Ponadto z parkingów korzystają nie tylko kierowcy samochodów, ale także rowerzyści. 

Przekazują oni (zdaniem beneficjentów) wiele pozytywnych opinii związanych z budową 
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traktu pieszo-rowerowego umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się w kierunku 

Krakowa. W pełni wykorzystywane są także miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Należy jednocześnie wskazać, że częściowo kwestia oceny stopnia realizacji celów została 

opisana również w poprzednim podrozdziale. 

Oceny realizacji podjętych interwencji dokonał także eksperci biorący udział w wywiadach 

pogłębionych, którzy zauważyli że widoczne są duże zmiany, jeśli chodzi o nowoczesny tabor 

miejski, budowę ścieżek rowerowych czy też parkingów typu park&ride. Eksperci stwierdzili 

również, że elementy infrastruktury takie jak parkingi przesiadkowe osiągają jednak swoją 

pełną funkcjonalność w momencie gdy dobrze funkcjonuje kolej - obecnie połączenia 

kolejowe na terenie Małopolski są systematycznie odbudowywane, a stara infrastruktura 

kolejowa włączana jest ponownie do sieci.  
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4.1.3. Wpływ zrealizowanych projektów na zrównoważony rozwój oraz ochronę i 

poprawę jakości środowiska naturalnego 

Pytania badawcze: Czy i w jakim stopniu wsparte w ramach działań projekty wpłynęły na 

zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego?  

Czy da się określić jak wsparte projekty przyczyniły się do zmniejszenia zapotrzebowania na 

nieekologiczne paliwa napędzające komunikację zbiorową?  

Czy wsparcie udzielone w zakresie infrastruktury rowerowej na obszarach miejskich 

przyczyniło się do szerszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego 

a tym samym do ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych? W jakim zakresie wsparte 

projekty wpłynęły na możliwość zmiany środka transportu z indywidualnego na zbiorowy 

(wykorzystanie parkingów P&R, pasażerskiego taboru kolejowego i autobusowego)?  

Konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości 

środowiska naturalnego określona została już w ramach dokumentów programowych RPO 

WM 2014-2020. Jednym z problemów identyfikowanych na etapie planowania interwencji, 

były trudności w dotrzymaniu standardów jakości powietrza w regionie, a przede wszystkim 

w mieście Kraków. Istotnym źródłem emisji substancji szkodliwych, w tym zwłaszcza w 

aglomeracjach miejskich, był transport drogowy, którym realizowano zdecydowaną 

większość lądowego transportu pasażerskiego i lądowego transportu towarowego. 

Szacowano, że w skali kraju sektor ten odpowiada za ponad ¼ całkowitej emisji tlenków 

azotu i tlenku węgla oraz powyżej 15% zanieczyszczeń pyłowych, przy czym w dużych 

miastach wartości te są znaczne wyższe15.  

W celu zniwelowania skali występowania ww. problemów zaplanowano działania 

skoncentrowane m.in. na zwiększeniu znaczenia transportu zbiorowego, które finalnie 

realizowane były w ramach Działania 4.5.Zgodnie z SzOOP, projekty realizowane w Działaniu 

4.5 miały przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w 

miastach i wynikać z przygotowanych przez samorządy oraz pozytywnie zaopiniowanych 

przez WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW planów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej 

oraz dodatkowo w przypadku obszaru objętego mechanizmem ZIT ze strategii ZIT, 

                                                      

15 „Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu", A. J. Badyda, Nauka (4/2010); za: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2022, s. 8. 
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zawierających elementy planów mobilności miejskiej. Planowane interwencje musiały 

ponadto być komplementarne wobec inwestycji wdrażanych w ramach POiIŚ 2014-202016.  

Warto podkreślić, że założenia Programu były aktualizowane zgodnie z nowymi wytycznymi – 

w odniesieniu do działań planujących zakup autobusów, początkowo dopuszczano zakup 

pojazdów spełniających co najmniej normę emisji spalin Euro 6, przy priorytetowym 

traktowaniu zakupu pojazdów o alternatywnych systemach napędowych. Po wejściu w życie 

Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych17. W ramach 

Programu możliwy był już wyłącznie zakup wyłącznie pojazdów zasilanych paliwem 

alternatywnym18. 

W odniesieniu do Działań 7.1 i 7.2, potrzeba ich realizacji nie była bezpośrednio związana z 

potrzebą ochrony środowiska i poprawy jego jakości czy zrównoważonego rozwoju, choć nie 

pozostała bez wpływu na ww. obszary. Potrzeba interwencji w ramach analizowanych 

Działań wynikała bowiem głównie z: 

 potrzeby zwiększenia dostępności transportowej regionu (Działanie 7.1); 

 nadmiernego obciążenia małopolskich dróg ruchem, zwłaszcza sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich, przenoszącego się również na nieprzystosowane do takiego nasilenia 

drogi powiatowe i gminne (Działanie 7.1); 

 złego stanu nawierzchni, wpływającego m.in. na bezpieczeństwo ruchu, co 

dodatkowo komplikował fakt, że blisko ⅓ powierzchni województwa małopolskiego 

stanowią tereny górskie (Działanie 7.1); 

 złego stanu dróg krajowych przebiegających w regionie (Działanie 7.1); 

 malejącej roli kolejowego transportu miejskiego (Działanie 7.2)19. 

Zgodnie z zapisami SzOOP, w Działaniu 7.1 zakładano uwzględnienie w ramach infrastruktury 

towarzyszącej m.in. następujących elementów:  

 chodników; 

 przejść dla pieszych i rowerzystów; 

 ścieżek rowerowych; 

                                                      

16 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 165-166. 

17 Zob. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. z 2018 r. poz. 

317. 

18 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 166. 

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2022, s. 12. 
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 infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzeń 

odwadniających); 

 których zapewnienie mogło mieć wpływ m.in. na ograniczenie ruchu drogowego oraz 

związanej z nim emisji zanieczyszczeń poprzez wzrost wykorzystania ruchu pieszego i 

rowerowego oraz ochronę środowiska poprzez wykorzystanie dedykowanej 

infrastruktury20. 

 

Realizacja Działania 7.2 miała natomiast przyczynić się do zwiększonego wykorzystania 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności21, 

ograniczając tym samym obciążenie ruchu drogowego, w znacznej mierze odpowiedzialnego 

za emisję zanieczyszczeń powietrza. 

Biorąc pod uwagę powyższe, warto przyjrzeć się zmianom, jakie w ostatnich latach zaszły w 

kraju w zakresie emisji zanieczyszczeń z transportu. Choć brakuje porównywalnych danych 

dla samego województwa małopolskiego za cały okres realizacji Programu, dane za lata 

2018-2021 dostępne w ramach Rocznych ocen jakości powietrza w województwie 

małopolskim wskazują, że w analizowanym okresie nastąpił spadek wielkości emisji z 

transportu wszystkich analizowanych substancji. Największy spadek identyfikowano w 

przypadku wielkości emisji pyłów PM10 oraz PM2,5 (spadek odpowiednio na poziomie 37,7 

p.p. i 37,5 p.p.). Najmniejsze, choć nadal bardzo istotne zmiany, zaobserwowano w 

przypadku emisji SOx (spadek o 26,0 p.p. względem wielkości emisji w roku 2018). Należy 

jednak zauważyć, że wzrósł udział emisji NOx oraz pyłu PM10 z transportu odbywającego się 

w województwie małopolskim do ogółu emisji tych zanieczyszczeń w Polsce (wzrost 

odpowiednio 3,6 p.p. i 0,4 p.p.).  

Spadek emisji zanieczyszczeń z transportu w woj. małopolskim w okresie 2017-2021 jest 

więc widoczny i  - w ujęciu procentowym - znaczny. W opiniach beneficjentów projektów 

transportowych, realizacja projektów zarówno kolejowych, jak i związanych z modernizacją 

transportu zbiorowego oraz rozbudową infrastruktury dla niezmotoryzowanego transportu 

indywidualnego, miały istotny wpływ na tę redukcję. Należy jednak zauważyć, że wskaźniki te 

nie mogą być obecnie traktowane jako wiarygodne. W badanym okresie ujawniły się skutki 

wprowadzonych ograniczeń transportowych wynikające z ograniczenia mobilności na skutek 

pandemii COVID-19. Należy pamiętać, że wskaźniki emisji transportowych opierają się na 

modelach matematycznych budowanych na danych historycznych i jako takie, reagują z 

opóźnieniem na zmiany faktyczne. W związku z powyższym, efekty ograniczenia mobilności 

                                                      

20 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 222. 

21 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2022, s. 230. 
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wynikające z pandemii mogą się nakładać na realne redukcje emisji wynikające z 

prowadzonych pro-ekologicznych działań inwestycyjnych. Niewątpliwie obserwowane efekty 

mogą wynikać także z wprowadzenia do transportu publicznego niskoemisyjnego taboru 

oraz przesunięcia w strukturze przewozów na rzecz transportu zbiorowego, będących 

wynikiem działań inwestycyjnych. Jednak w sytuacji współoddziaływania pandemicznych 

efektów ograniczenia mobilności należy zalecać kontynuację monitoringu poziomu 

zanieczyszczeń transportowych w województwie w kolejnych latach – dopiero to pozwoli na 

realistyczną ocenę skali wpływu nowych inwestycji. 

Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń z transportu w województwie małopolskim i w Polsce w 

latach 2018-2021 [w kg/rok] 

  2018 2019 2020 2021 

Zmiana w 

latach 

2018-

2021  

Województwo 

małopolskie 
SOx 

44 948 46 839 44 362 33 247 -11 701 

Udział w emisji w 

kraju 
8,2% 8,2% 8,2% 8,0% -0,2p.p. 

Województwo 

małopolskie 
NOx 

23 503 

180 

22 727 

155 

21 515 

244 

16 533 

836 

-6 969 

344 

Udział w emisji w 

kraju 
7,9% 7,9% 7,9% 8,2% 0,3p.p. 

Województwo 

małopolskie 
PM10 

1 591 564 1 489 481 1 491 150 992 078 -599 486 

Udział w emisji w 

kraju 
8,3% 8,2% 8,2% 8,3% 0,0p.p. 

Województwo 

małopolskie 
PM2,5 

1 237 601 1 109 326 1 112 798 772 953 -464 648 

Udział w emisji w 

kraju 
8,3% 8,2% 8,2% 8,2% -0,1p.p. 

Województwo 

małopolskie 
B(a)P 

23,6 25,2 22,1 16,5 -7,1 

Udział w emisji w 

kraju 
8,5% 8,4% 8,4% 8,2% -0,3p.p. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza w województwie małopolskim z lat 

2018-2021. 
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W celu uzupełnienia powyższych danych, warto odnieść się również do danych 

ogólnopolskich, które dostępne są za lata 2014-2020. Wskazują one bowiem, iż mimo że w 

latach 2018-2020 nastąpił spadek poziomu emisji wszystkich analizowanych substancji, to 

biorąc pod uwagę szerszą perspektywę, tj. okres lat 2014-2020, spadek poziomu emisji 

obserwowany był jedynie w przypadku trzech z nich, tj. NMLZO (o 18,2 kt), NH3 (o 18,5 kt) 

oraz CO (o 13,9 kt), co potwierdza powyższe stwierdzenie o kluczowej roli ograniczeń 

wynikających z pandemii COVID-19 w zakresie zmian notowanych w ostatnim czasie. 

Tabela 5. Emisja zanieczyszczeń z transportu w Polsce w latach 2014-202022 [w kt] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zmiana w 

latach 

2014-2020 

[kt] 

Tlenki siarki 

SOx 
0,42 0,45 0,48 0,55 0,57 0,58 0,55 0,13 

Niemetanowe 

lotne związki 

organiczne 

NMLZO 

42,51 40,85 40,47 40,99 37,89 41,22 34,77 -7,74 

Tlenki azotu 

NOx  
190,52 191,66 209,27 236,28 230,18 223,07 204,11 13,59 

Amoniak NH3 4,49 4,36 4,48 4,58 4,36 4,18 3,66 -0,83 

Pył PM2,5 9,30 9,41 10,39 11,85 11,73 11,79 10,86 1,56 

Pył PM10 12,33 12,61 14,02 16,11 16,18 16,29 15,21 2,88 

Pyły TSP 15,81 16,28 18,18 20,98 21,27 21,45 20,19 4,38 

Sadza BC 4,57 4,54 4,99 5,65 5,45 5,48 4,92 0,35 

Tlenek węgla 

CO 
334,92 323,04 334,60 341,78 319,02 344,00 288,53 -46,39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania Tabele z danymi o emisjach zanieczyszczeń w formacie 

wymaganym przez dyrektywę 2016/2284 (Annex I). Zbiór zawiera szczegółowe dane o emisjach dla lat 1990-2020 

w układzie klasyfikacji NFR. Dane zostały zgłoszone do Unii Europejskiej (dyrektywa NEC), Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA – EIONET CDR) i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza 

na dalekie odległości (LRTAP) w dniu 09.02.2022. 

                                                      

22 Kategoria transportu drogowego obejmuje: samochody osobowe, pojazdy lekkie, ciężarowe i autobusy, 

motorowery i motocykle oraz parowanie benzyny, zużycie opon i hamulców i ścieranie dróg. 
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Do zagadnień analizowanych w ramach niniejszego podrozdziału odnieśli się również 

respondenci biorący udział w wywiadach pogłębionych. W większości przypadków badani nie 

potrafili udzielić odpowiedzi na pytanie o wpływ projektu na zrównoważony rozwój oraz 

ochronę środowiska naturalnego województwa, bądź utożsamiali zrównoważony rozwój 

wyłącznie w kontekście rozwoju gospodarczego (wzrost przedsiębiorczości czy miejsc pracy). 

Niektórzy beneficjenci potwierdzili jednak występowanie tego rodzaju wpływu, wskazując na 

coraz większą liczbę osób korzystających z transportu publicznego (w tym w głównej mierze 

kolejowego), stanowiącego doskonałą alternatywę dla transportu prywatnego. Związane jest 

to z faktem, iż transport publiczny jest systematycznie usprawniany, umożliwia szybkie 

przemieszczanie się pasażerów pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą (uniknięcie korków, 

uniknięcie prac drogowych, brak konieczności poszukiwania miejsca parkingowego). Ważne 

zdaniem badanych jest jednak stałe podnoszenie świadomości mieszkańców w obszarze 

możliwości wykorzystania transportu publicznego i dostrzegania jego atutów. Istotna jest 

zatem zmiana mentalna obywateli w tym zakresie (zdaniem ewaluatora kluczowe w tym 

zakresie może być prowadzenie szerszych akcji informacyjno-promocyjnych, dzięki którym 

mieszkańcy regionu dowiedzieliby się o zrealizowanych dotychczas inwestycjach w tym 

obszarze). 

Na pozytywną oceną związku między realizowanymi projektami a zrównoważonym 

rozwojem województwa wpłynęła także, według beneficjentów, duża atrakcyjność 

infrastruktury transportowej, sprzyjającej z kolei atrakcyjności gospodarczej i spójności 

przestrzennej regionu. To przyczyniło się do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz dostępności 

usług społecznych, a także lepszego dostępu do szkół. 

Wpływ realizowanych projektów na zrównoważony rozwój województwa przejawia się też, 

według badanych, w dużej liczbie rowerzystów oraz osób przemieszczających się na 

hulajnogach i deskorolkach, korzystających z nowej infrastruktury i mogących bezpiecznie 

dostać do centrum miasta. Zmniejszyła się też liczba rodziców dowożących dzieci do szkół, 

ponieważ coraz częściej korzystają one ze ścieżek rowerowych. 

Innym ocenianym aspektem dotyczącym projektów był ich wpływ na ochronę i poprawę 

jakości środowiska naturalnego. Beneficjenci uczestniczący w wywiadach potwierdzili 

pozytywny wpływ zrealizowanych projektów na ochronę środowiska. Uznali, że sam fakt 

przesiadania się pasażerów z samochodów na transport publiczny zdecydowanie zmniejsza 

ilość emitowanych zanieczyszczeń i tym samym przyczynia się poprawy jakości tegoż 

środowiska. 

Oceny wpływu interwencji na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska 

wyrazili także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów 

dotyczących transportu kolejowego. Stwierdzili oni, że wpływ tej interwencji był wysoki. 

Dokonano zakupu taboru do obsługi połączeń co jest działaniem wpisującym się w strategię 

rozwoju województwa i jest zgodne z planem transportowym przyjętym na tym terenie. 
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Zakup taboru przyczynił się nie tylko do zwiększenia mobilności, ale przede wszystkim do 

zmiany przyzwyczajeń transportowych mieszkańców regionu, którzy rezygnując z 

samochodowego transportu indywidualnego na rzecz transportu kolejowego wpłynęli na 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dzięki dofinansowaniu poszczególnych inwestycji ze 

środków unijnych wzrosła jakość wykonywanych przewozów, co jest pozytywnie oceniane 

przez pasażerów. Wśród czynników decydujących o wyborze kolei jako środka transportu, 

według respondentów, decyduje przede wszystkim czas przejazdu, niezawodność podróży, 

koszt przejazdu i jego jakość. Należy podkreślić, że ważnym czynnikiem skracającym czas 

dotarcia do miejsca docelowego przez pasażera jest duża częstotliwość kursowania 

pociągów.  

Przedstawiciele IZ zwrócili jednak uwagę na konieczność prowadzenia odpowiedniej 

kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców polegającej na wskazaniu całego 

wachlarza możliwości związanych z skorzystaniem z transportu kolejowego. Konieczna jest 

także zmiana nastawienia pasażerów do kolei, która nadal jeszcze przez niektóre osoby 

uznawana jest za swoisty przeżytek. 

Ważnym czynnikiem decydującym o wysokiej ocenie prowadzonej interwencji jest również 

czynnik ekonomiczny, bowiem koszt korzystania z transportu publicznego jest niższy niż 

korzystanie z samochodów prywatnych. Poza tym zmniejszenie liczby samochodów na 

drogach skutkuje obniżeniem emisji CO2. Pojawia się jednak obawa, że zmniejszenie liczby 

samochodów na drogach spowoduje efekt tzw. błędnego koła, bowiem kierowcy, którzy 

dostrzegą większą przepustowość dróg będą ponownie chcieli zacząć korzystać z prywatnych 

środków transportu. W celu minimalizacji wystąpienia tego ryzyka sugerowane jest 

realizowanie dalszych inwestycji mających na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji 

publicznej oraz jednoczesne stosowanie rozwiązań mających na celu skrócenie czasu 

przejazdu tą gałęzią transportu (poprzez m.in. tworzenie buspasów, priorytetyzację 

sygnalizacji świetlnej (np. poprzez generowanie dodatkowej fazy ruchu bądź wydłużenie 

sygnału zielonego w przypadku zbliżania się pojazdu komunikacji publicznej), tworzenie śluz 

dla pojazdów komunikacji publicznej umożliwiających priorytetowe włączenie się do ruchu, 

strefy ograniczonego wjazdu dla transportu indywidualnego, łączone przystanki 

(tramwajowo-autobusowe, kolejowo-autobusowe), wspólne torowiska/pasy tramwajowo-

autobusowe itp.). 

Warto również zaznaczyć, że beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania 7.2 

wskazali, że odnowa taboru przyczyniła się, między innymi, do większego zainteresowania 

turystów regionem. Zakup taboru przyczynił się jednocześnie do przejęcia ruchu 

pasażerskiego z gałęzi transportu mniej przyjaznych środowisku, a to wpłynęło pozytywnie 

na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poziomu hałasu, co wpisuje się w założenia 

planu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo łatwiejsza dostępność transportu zwłaszcza dla 

osób z niepełnosprawnościami pozwala na przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami, 
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co także uznano za element zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście rozważać należy 

również połączenie miasta wojewódzkiego z pozostałymi obszarami regionu tym samym 

wpływając na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego. 

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę, czy projekty, które obejmowały rozwój 

infrastruktury rowerowej przyczyniły się do szerszego wykorzystania niezmotoryzowanego 

transportu indywidualnego. Niemal wszyscy badani uznali, iż budowa wiat, stojaków na 

rowery, miejsc przesiadkowych obok przystanków autobusowych oraz miejsc odpoczynku 

dla rowerzystów, ale przede wszystkim budowa wielu kilometrów ścieżek rowerowych 

spowodowała, że zwiększyło się zainteresowanie tą formą transportu indywidualnego. 

„Zauważyliśmy obserwując, czy też przejeżdżając koło tych punktów 

bike&ride – niemal na każdym kroku widzimy tam rowerzystów, osoby 

pozostawiające rowery. Zaobserwowaliśmy też, zwłaszcza w sezonie tej 

ciepłej jesieni zwiększony ruch osób, które chcą skorzystać z usług 

Urzędu Gminy, że one przyjeżdżają na rowerach, zostawiają je pod tą 

wiatą, chwalą sobie, że jest gdzie pozostawić rower, zabezpieczyć go, 

żeby nie został skradziony.  Także tutaj wzrost zainteresowania ta 

komunikacją rowerową jest zauważalny.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Tylko jeden badany uznał, że trudno jest oszacować, czy zwiększyła się liczba osób 

korzystających z rowerów raczej ocenia, że nie jest to duża skala. Uzasadnia to w następujący 

sposób: 

„Jeszcze nie jesteśmy Holandią, nawet brakuje jeszcze ścieżek rowerowych, planuje się 

ich budowę w następnych projektach. Natomiast powiększa się liczba miejsc, gdzie można 

zostawić rower i to są zadaszone miejsca, ale to pomalutku nam idzie jeszcze w tym 

aspekcie.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Badani beneficjenci Działania 4.5 przyznali również, że nawet jeżeli projekt nie obejmował 

rozwoju infrastruktury rowerowej to został przygotowany dynamiczny system informacji 

pasażerskiej ułatwiający integrację komunikacji publicznej z rowerową. Ponadto 

zastosowanie rozwiązania w postaci zmniejszenia liczby siedzeń i zrobienia tzw. siedzeń 

uchylnych, spowodowało zwiększenie miejsca w autobusach i tym samym przewożenie 

rowerów tą formą komunikacji. 

Z kolei w opinii badanych ekspertów interwencja w dużym stopniu przyczyniła się do 

wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w postaci rowerów i 

hulajnóg. Ponadto wzrost liczby ścieżek rowerowych oraz kontra-pasów spowodował 
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większą atrakcyjność poruszania się rowerem, co przyczyniło się do ograniczenia 

zanieczyszczeń generowanych przez indywidualny transport samochodowy. Według 

ekspertów zrealizowane interwencje umiarkowanie wpłynęły za to na zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska oraz emisję CO2, co jednak podyktowane jest tym, że zdaniem 

badanych transport nie jest głównym źródłem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. 

4.1.4. Ocena efektów interwencji 

4.1.4.1. Wpływ wsparcia na zmniejszenie natężenia ruchu, usprawnienie ruchu, 

minimalizację występowania zatorów komunikacyjnych oraz zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa 

Pytania badawcze: Czy wsparte projekty przyczyniły się do zmniejszenia natężenia ruchu w 

transporcie indywidualnym oraz zmniejszenia zatorów komunikacyjnych w transporcie 

zbiorowym w Małopolsce? 

Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wsparte projekty wpływają na mobilność obywateli, w 

szczególności tych mieszkających poza obszarami miejskimi?  

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 przyczyniły się 

do usprawnienia połączeń drogowych w regionie?  

W jakim stopniu zrealizowane projekty w zakresie wsparcia nowoczesnych technik 

zarządzania ruchem drogowym przyczyniły się do jego usprawnienia?  

Jak inwestycje realizowane w ramach działania wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym? 

Analiza stopnia realizacji zakładanych wartości wskaźników produktu i rezultatu 

przedstawiona została w dedykowanym podrozdziale. Z tego względu w tym miejscu 

zostanie uzupełniona o analizę statystyczną dotyczącą zmian w zakresie transportu, jakie od 

roku 2014 zaszły na terenie województwa małopolskiego. 

Analiza danych dotyczących dróg publicznych w województwie małopolskim wskazuje, że w 

latach 2014-2021 nastąpił znaczny wzrost ich długości. W tym okresie powstało łącznie 

2 144,4 km dróg o nawierzchni twardej (wzrost do wartości 26 480,9 km). W podziale na typ 

własności, w analizowanych latach wybudowano odpowiednio 5,8 km dróg krajowych, 37,0 

km dróg wojewódzkich, 32,6 km dróg powiatowych oraz 2 069,0 km dróg gminnych.  

Tabela 6. Drogi publiczne o nawierzchni twardej według własności w województwie 

małopolskim w latach 2014-2021 [km] 
 

Ogółem Krajowe Wojewódzkie Powiatowe Gminne 

2014 24 336,5 1 092,5 1 413,4 6 527,3 15 303,3 

2015 24 648,2 1 097,0 1 444,4 6 550,6 15 556,2 

2016 24 943,1 1 094,4 1 412,1 6 509,3 15 927,3 
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Ogółem Krajowe Wojewódzkie Powiatowe Gminne 

2017 25 895,1 1 097,9 1 413,6 6 508,5 16 875,1 

2018 25 844,8 1 097,9 1 414,2 6 533,2 16 799,5 

2019 26 243,7 1 098,8 1 427,1 6 540,7 17 177,1 

2020 26 138,8 1 100,3 1 432,7 6 543,6 17 062,2 

2021 26 480,9 1 098,3 1 450,4 6 559,9 17 372,3 

Zmiana w 
latach 
2014-2021 

2 144,4 5,8 37 32,6 2 069,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Należy również zauważyć, że największe zmiany w tym zakresie obserwowano na terenach 

wiejskich, przez które w roku 2021 przebiegało 62,6% ogółu długości dróg publicznych o 

nawierzchni twardej ulepszonej zlokalizowanych w regionie. Oznacza to, że w latach 2014-

2021 udział ten wzrósł o 3,4 p.p. Dla porównania, w przypadku miast zmiana w tym zakresie 

wyniosła zaledwie 0,1 p.p. 

Wykres 1. Odsetek długości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej według 

lokalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Istotne zmiany obserwowano również w zakresie liczby pojazdów zarejestrowanych w 

regionie. W latach 2014-2021 liczba pojazdów samochodowych i ciągników należących do 

mieszkańców Małopolski wzrosła o 672 307, sięgając 2 858 282 sztuk, z czego ponad ¾ 

stanowiły samochody osobowe. W analizowanym okresie w województwie małopolskim 

zarejestrowano ponadto 58 104 motocykli, 1 672 autobusy i 15 512 motorowerów. 
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Tabela 7. Pojazdy według rodzaju w województwie małopolskim w latach 2014-2021 [szt.] 

 Rok 
Pojazdy 
samochodowe 
i ciągniki23 

w tym 
samochody 
osobowe  

Motocykle Autobusy Motorowery 

2014 2 185 975 1 663 398 95 565 11 289 95 210 

2015 2 268 179 1 725 672 103 484 11 718 98 607 

2016 2 372 967 1 808 002 112 023 12 139 101 057 

2017 2 464 881 1 879 860 119 856 12 489 103 838 

2018 2 565 658 1 959 487 127 602 12 870 105 744 

2019 2 671 787 2 040 816 136 331 13 035 107 699 

2020 2 761 855 2 107 444 145 043 12 945 109 307 

2021 2 858 282 2 177 289 153 669 12 961 110 722 

Zmiana w 
latach 2014-
2021 

672 307 513 891 58 104 1 672 15 512 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wzrost ten nie był jednak spowodowany wyłącznie wzrostem ludności województwa 

małopolskiego (w latach 2014-2021 liczba ludności regionu zwiększyła się o 62 034 osób, 

sięgając 3 430 370 osób). Systematycznie rosła bowiem również liczba pojazdów 

przypadających na każdy 1 000 mieszkańców województwa małopolskiego. Dotyczyło to 

zarówno samochodów osobowych (wzrost o 140,9 pojazdów na 1 000 mieszkańców), jak 

i pojazdów ciężarowych (wzrost o 18,1 pojazdów na każdy 1 000 ludności) czy motocykli 

(wzrost o 16,4 pojazdów na 1 000 ludności). 

Tabela 8. Pojazdy według rodzaju na 1 000 ludności w województwie małopolskim 

w latach 2014-2021 [szt.] 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zmiana 
w latach 
2014-
2021 

Pojazdy 
samochodowe i 
ciągniki  

649 673 702 727 754 783 805 833 184,0 

Samochody 
osobowe 

493,8 511,7 534,6 554,3 576,2 598,3 613,9 634,7 140,9 

Samochody 
ciężarowe 

82,1 84,3 86,8 89,0 91,4 94,4 96,6 100,2 18,1 

Motocykle 28,4 30,7 33,1 35,3 37,5 40,0 42,3 44,8 16,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

                                                      

23 Kategoria „pojazdy samochodowe i ciągniki" obejmuje zarejestrowane motocykle, samochody osobowe, 

trolejbusy, samochody ciężarowe, samochody specjalne, ciągniki samochodowe (siodłowe i balastowe) oraz 

ciągniki rolnicze. 
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Analizując dane dotyczące liczby samochodów osobowych zarejestrowanych w 

poszczególnych powiatach regionu, w roku 2014 pod względem liczby tego typu pojazdów 

zdecydowanie dominował powiat m. Kraków oraz powiat krakowski, w których 

zarejestrowanych było łącznie 614 497 samochodów osobowych. 

Mapa 1. Samochody osobowe w roku 2014 – powiaty [szt.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Do roku 2021 ich liczba wzrosła we wszystkich powiatach, nadal jednak największa 

pozostawała w powiecie m. Kraków i krakowskim, sięgając łącznie 448 005 pojazdów. Powiat 

m. Kraków dominował ponadto pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych 

samochodów osobowych. W latach 2014-2021 ich liczba wzrosła o 101 995 sztuk. 

Niewątpliwie wpływ na ten stan miało stopniowe zawieszanie działalności przez PKS, przy 

jednoczesnym braku rentowności utrzymywania poszczególnych linii przez przewoźników 

prywatnych (należy jednak zaznaczyć, że zjawisko to nie jest charakterystyczne wyłącznie dla 

Małopolski, podobne problemy obserwuje się również w innych regionach). 
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Mapa 2. Samochody osobowe w roku 2021 – powiaty [szt.] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W ślad za powyższymi, niekorzystnymi zmianami idzie również rosnące natężenie ruchu 

drogowego na małopolskich drogach. Zgodnie z informacjami krakowskiego oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pomiary przeprowadzone na przełomie lat 

2020/2021 wykazały, że od roku 2015 ruch na drogach krajowych w regionie wzrósł o blisko 

30%. Był to największy wzrost średniego dobowego ruchu pojazdów w całym kraju. Według 

zrealizowanych pomiarów, średni dobowy ruch na drogach krajowych w województwie 

małopolskim sięgał 18 918 pojazdów, a największym natężeniem ruchu cechowały się okolice 

Krakowa24. Biorąc z kolei pod uwagę skalę krajową, wyższy poziom analizowanego wskaźnika 

identyfikowano wyłącznie w województwie śląskim. 

Warto jednak zauważyć, że badani beneficjenci biorący udział w przeprowadzonych 

wywiadach pogłębionych, którzy zostali poproszeni o ocenę wpływu zrealizowanych 

projektów na zmniejszenie ruchu w transporcie indywidualnym oraz zmniejszenie zatorów 

komunikacyjnych w transporcie zbiorowym wskazali, że ich zdaniem zmniejszyło się 

                                                      

24 Wyniki pomiarów natężenia ruchu na drogach krajowych w Małopolsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad – Oddział Kraków, 2021 r., https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/wyniki-pomiarow-natezenia-

ruchu-na-drogach-krajowych-w-malopolsce [dostęp na dzień 01.12.2022]. 

https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/wyniki-pomiarow-natezenia-ruchu-na-drogach-krajowych-w-malopolsce
https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/wyniki-pomiarow-natezenia-ruchu-na-drogach-krajowych-w-malopolsce
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natężenie ruchu indywidualnego - wielu kierowców zostawia samochody na parkingach i 

przesiada się na transport publiczny.  

„Natężenie ruchu biorąc pod uwagę zapełnienie miejsc postojowych na 

tych powstałych obiektach park&ride uległo zmniejszeniu. Mieszkańcy 

podróżujący do Krakowa, czy do Tarnowa chętnie pozostawiają 

samochody na parkingach stanowiących węzły przesiadkowe no i 

wybierają tym samym transport zbiorowy. Rezygnacja z transportu 

indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej znacząco wpływa na 

zmniejszenie natężenia ruchu siłą rzeczy.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Wzrost motoryzacji indywidualnej w województwie jest potwierdzony zarówno 

wskaźnikiem liczby pojazdów na 1000 mieszkańców (największy wzrost wskaźnika w skali 

kraju w latach 2017-21) oraz wzrostem natężenia ruchu o blisko 30% od 2015 r. Inwestycje 

drogowe w województwie w istotnym stopniu przyczyniły się do tego wzrostu jedynie w 

niektórych obszarach. Przede wszystkim należy podkreślić bardzo niewielki wzrost liczby 

dróg utwardzonych w miastach w badanym okresie (o 0,1%). Dużo więcej inwestycji 

drogowych zrealizowano poza terenami miejskimi (między 2017 a 2021 r. wzrost odsetka 

dróg publicznych o nawierzchni twardej o 1,6%). Jednakże w skali całego województwa 

inwestycje gminne czy powiatowe były dość ograniczone (biorąc jednak pod uwagę 

wyłącznie wsparcie z poziomu RPO WM 2014-2020– drogi te finansowane były bowiem w 

większym stopniu z innych źródeł). Na tym tle należy jednak dostrzec budowę aż 10 

obwodnic oraz dokończenie realizacji autostrady A4. To właśnie te inwestycje uznać należy 

za najbardziej oddziałujące na wzrost ruchu samochodowego. Ruch autostradowy jest 

kluczowy w utrzymywaniu zewnętrznej dostępności transportowej województwa. 

Podstawowym celem budowy obwodnic jest przekierowanie uciążliwego ruchu ciężarowego 

poza granice miasta, ale obwodnice – co obserwowane jest na świecie – mają także 

tendencję do stawania się generatorami ruchu miejskiego ułatwiając dostęp do centrum  

miasta osobom zamieszkującym przedmieścia i wzmacniając tendencję do relokacji ludności 

na obrzeża. 

Interesującą obserwacją jest więc to, iż badani beneficjenci nie dostrzegają wzrostu ruchu 

samochodowego, a wręcz mu zaprzeczają wskazując na rosnącą liczbę użytkowników 

transportu zbiorowego, która nie znajduje potwierdzenia w danych statystycznych. 

Wytłumaczeniem tej pozornej sprzeczności jest to , iż wzrost wykorzystania transportu 

publicznego jest widoczny w tych obszarach, gdzie transport ten został unowocześniony 

przy jednoczesnych znacznych spadkach w innych miejscach. Ponadto obserwacje mogą 

dotyczyć zmian po roku 2020, w którym zanotowano rekordowe (spowodowane pandemią) 

spadki. Istotnie w roku 2021 odnotowano wzrost wykorzystania transportu publicznego, ale 
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należy pamiętać, że punktem odniesienia był tu rekordowo niski pod tym względem, 

specyficzny rok 2020. W Małopolsce rośnie zarówno mobilność indywidualna realizowana za 

pomocą samochodów osobowych, jak i wykorzystanie transportu publicznego – ale w 

stosunku do roku 2020. W stosunku do roku bazowego 2014 przewozy komunikacją miejską 

spadły o niemal 50%. Wzrost udziału transportu indywidualnego, poza przyspieszeniem w 

okresie pandemii, wynika z ogólnego trendu wzrostu mobilności społeczeństwa, a jest też 

skutkiem wspomnianych wyżej zjawisk rozlewania się miast i relokacji ludności miejskiej na 

tereny wiejskie. Natomiast obserwowane punktowo i wskazywane przez badanych 

respondentów wzrosty przewozów publicznych są napędzane poprawą jakości oferty 

transportu zbiorowego. Realizowane inwestycje usprawniające sam proces przemieszczenia 

(np. poprawa jakości taboru, czy rozwój małej infrastruktury rowerowej) wpływają 

pozytywnie na podejmowanie decyzji o przemieszczeniu. Należy liczyć się z tym, że 

usprawnianie transportu, poprawa warunków i komfortu przejazdów, zwiększenie liczby 

opcji transportowych – wszystko to wpływa na generowanie nowych podróży. Osoby, które 

uprzednio ograniczały swoje potrzeby transportowe zniechęcone uciążliwością procesu 

transportowego będą teraz chętniej je realizowały. W świetle realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych, tym bardziej należy dążyć do integracji podsystemów transportowych 

województwa w celu przeniesienia większości nowo kreowanych przewozów do 

transportu zbiorowego. 

Wracając do przeprowadzonych badań, jak zauważyli respondenci, zwiększyła się liczba 

mieszkańców dojeżdżających do pracy rowerami, czemu służy nowoczesna i bezpieczna 

infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych oraz ww. punktów bike&ride. 

Niektórym beneficjentom trudno było ocenić zmniejszenie zatorów w komunikacji publicznej 

z uwagi na brak dostępnych danych dotyczących funkcjonowania transportu publicznego lub 

faktu, iż na terenie gminy nie było dotychczas problemów ze sprawnym funkcjonowaniem 

komunikacji zbiorowej. 

Pozostali respondenci uważają jednak, że zmniejszyły się zatory, co jest spowodowane 

mniejszą liczbą samochodów przemieszczających się po mieście. Dodatkowo w jednej z gmin 

uruchomiono dodatkową linię autobusową, co zwiększyło przepustowość i zwiększyło liczbę 

pasażerów przewożonych jednym środkiem transportu. 

Ważną opinię wyraził ekspert dziedzinowy stwierdzając, że zmiany cywilizacyjne nawet w 

wymiarze globalnym powodują pewną indywidualną zmianę kulturową obejmującą 

percepcję tego czym jest samochód. Jego rola polegająca na wyznaczaniu statusu 

społecznego jednostki zmieniła się i dziś podróżni coraz częściej zaczynają wybierać 

transport zbiorowy lub inne formy przemieszczania się, np. jazda rowerem. 

Beneficjenci zapytani o wpływ zrealizowanych projektów na poziom mobilności 

mieszkańców poza obszarami wiejskimi stwierdzili, że mobilność zdecydowanie wzrosła, 
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bowiem utworzona infrastruktura umożliwia integrację transportu prywatnego z publicznym. 

Szeroki dostęp do parkingów oraz możliwość bezpłatnego i bezpiecznego korzystania z nich a 

także wyznaczenie miejsc do pozostawienia rowerów sprawiły zaś, że zdecydowanie skrócił 

się czas dojazdu mieszkańców do miejsc docelowych. Na wzrost mobilności oraz zwiększenie 

zainteresowania transportem publicznym wpływają także pozytywne opinie osób, które z 

niego korzystają – świadczą o tym wywiady przeprowadzone z użytkownikami powstałej 

infrastruktury (na potrzeby badania case study). Badani jednoznacznie pozytywnie ocenili 

wpływ realizowanych projektów na wzrost mobilności mieszkańców regionu. Podkreślano 

przemyślany charakter projektów (w tym udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami) 

czy wręcz kluczowe znaczenie w możliwości wykorzystania transportu kolejowego przez 

osoby, które wcześniej w ogóle nie rozważały takiej możliwości (przez brak miejsc 

parkingowych (w tym rowerowych) w okolicy dworców kolejowych). 

Wielu ludzi z tego co mi wiadomo rezygnowało z np. transportu PKP 

dlatego, że nie było tam gdzie zaparkować. Teraz jest to na pewno 

znacznym ułatwieniem. 

Tzn. tak na pewno dla mnie jako dla osoby, która jest osobą 

niepełnosprawną. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję, że 

parking został również przemyślany pod tym kątem, że są specjalne 

miejsca  dla  osób niepełnosprawnych a dla mnie jest to też takim 

udogodnieniem ze względu na to, że (…) nie muszę dojeżdżać całkowicie 

do danego miejsca tylko mogę  przesiąść się na środek transportu 

zbiorowy. Mam [też] tańsze bilety jako osoba z niepełnosprawnościami, 

więc no moim zdaniem  główną zaletą tej infrastruktury jest to, że 

została ona przemyślana w 100%.  

(wywiady pogłębione z użytkownikami powstałej infrastruktury – case study) 

 

Ponadto nowoczesny tabor dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 

wyposażony w monitoring miał wpływ na wzrost mobilności mieszkańców, którzy z powodu 

pewnych ograniczeń ruchowych nie zawsze mieli możliwość dojazdu do innego miasta. 

Niewątpliwie na wzrost poziomu mobilności obywateli wpłynął także skrócony czas 

przejazdu pomiędzy aglomeracjami podmiejskimi. 

O zwiększonej mobilności mogą też świadczyć, jak wskazują respondenci zróżnicowane 

tablice rejestracyjne samochodów pozostawionych na parkingach, świadczące o tym, że ich 

właściciele są mieszkańcami zróżnicowanych i odległych gmin i powiatów. Jak wskazał jeden 

z respondentów, znaczenie ma również marketing szeptany. 
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„Ktoś przejechał się tym pociągiem i stwierdził, że jest fajnie, wygodnie, 

szybko i powiedzmy przekazał tą informację rodzinie, znajomym no i w 

ten sposób zachęcił do ruszenia się z miejsca.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Beneficjenci wskazali także, że nowoczesne rozwiązania zwiększają mobilność osób, które 

mają obawy związane z przemieszczaniem się po mieście samochodem, a wynikają z małego 

doświadczenia w tym zakresie. Zatem możliwość pozostawienia auta w bezpiecznym miejscu 

usytuowanym blisko dworca kolejowego zachęca do korzystania z transportu publicznego. 

Ponadto nowoczesna i bezpieczna infrastruktura rowerowa zachęca wielu mieszkańców do 

przemieszczania się rowerami – wzrosła liczba rodzin z dziećmi korzystających z takiego 

rozwiązania oraz liczba osób dojeżdżających rowerem. Na wzrost mobilności mieszkańców 

jednej z gmin wpłynęło uruchomienie linii autobusowej, która wypełniła ogromną lukę 

komunikacyjną, bowiem wcześniej nie jeździł tam żaden autobus komunikacji publicznej ani 

prywatnej. 

Również według ekspertów biorących udział w prowadzonych wywiadach, zrealizowane 

interwencje przyczyniły się do poprawy mobilności obywateli. Poprawa warunków 

związanych z transportem poprzez budowę parkingów przesiadkowych skłania podróżnych 

do coraz częstszego wybierania transportu zbiorowego. 

Według badanych beneficjentów czynnikiem, który zakłócił proces zmniejszania natężenia 

ruchu w transporcie indywidualnym była pandemia COVID 19. Wówczas mieszkańcy 

przemieszczali się głównie samochodami prywatnymi, z obawy przed zakażeniem. Ogólnie 

jednak daje się zauważyć wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej (obecnie 

czynnikiem decydującym o wyborze jest wzrost kosztów przejazdu, co stawia transport 

zbiorowy na uprzywilejowanej pozycji). Beneficjent realizujący zadanie w ramach działania 

7.1 stwierdził, że zrealizowany projekt zdecydowanie przyczynił się do usprawnienia 

połączeń drogowych w regionie.  

„Zawsze zaznaczamy we wnioskach aplikacyjnych, że jest to ważnym 

elementem w systemie transportu drogowego Małopolski. Dzięki nim 

włączamy się do tej sieci głównej województwa. Włączamy się do 

branży turystycznej. Czas podróży skraca się z terenów podmiejskich, tak 

jak już wspomniałem wcześniej. Także skala jest znaczna. Następuje 

poprawa jakości życia.  Komunikacja jest kluczem do wszystkiego.” 

 (wywiad pogłębiony z beneficjentem – projekt wyróżniony) 

Podobną opinię wyrazili badani eksperci, który stwierdzili, że rola środków unijnych w 

realizacji projektów związanych z budową efektywnego i nowoczesnego systemu 

transportowego jest bardzo duża. Dzięki tym interwencjom otwierane są nowe połączenia w 
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ramach dróg krajowych, budowane są ronda i obwodnice, co przyczynia się usprawnienia 

połączeń drogowych w regionie. 

Biorąc pod uwagę zakres analizowanych w tym podrozdziale pytań badawczych należy 

odnieść się również do wpływu wsparcia na usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i 

poziomu bezpieczeństwa.  Zdecydowana większość beneficjentów oceniła, że zrealizowany 

projekt przyczynił się do usprawnienia zarządzania ruchem drogowym. Ważnym czynnikiem 

wprowadzonym w ramach projektu wpływającym pozytywnie na usprawnienie zarządzania 

ruchem drogowym są sterowniki związane z sygnalizacją świetlną, które w taki sposób 

zarządzają ruchem, aby nadawać priorytet komunikacji zbiorowej. Ważny jest tutaj również 

fakt, iż dokonano modernizacji infrastruktury drogowej. 

„Wykonanych było wiele remontów co przyczyniło się do tego, że 

większa jest sprawność autobusów które nie wpadają już w koleiny i 

dziury a tym samym nie potrzebują napraw, nie psują się na drodze, co 

również poprawia ruch drogowy.”  

(wywiad pogłębiony z respondentem – projekt wyróżniony) 

Innym czynnikiem usprawniającym zarządzanie ruchem drogowym wskazanym przez 

beneficjentów jest wprowadzenie lokalizatorów GPS w każdym autobusie, skąd 

bezpośrednio informacja przekazywana jest na serwer i umożliwia pasażerom uzyskanie 

informacji o realnym czasie przyjazdu autobusu. 

Warto również zwrócić uwagę na wnioski ekspertów biorących udział w badaniu. Ich 

zdaniem można co prawda mówić o usprawnieniu zarządzania ruchem drogowym, w tym 

poprzez wprowadzone rozwiązania z zakresu dynamicznej informacji pasażerskiej, jednak nie 

miały one ostatecznie wpływu na zmniejszenie zatorów – ze względu na wciąż rosnącą liczbę 

rejestrowanych samochodów na terenie województwa małopolskiego. 

Niezwykle istotne z punktu widzenia realizowanych projektów było również poprawienie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Respondenci nie mieli w tym zakresie wątpliwości i 

potwierdzili, że taka poprawa nastąpiła.  Jak zaznaczali badani beneficjenci, na wzrost 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym (dzięki zrealizowaniu projektów) złożyło się wiele 

elementów. Przede wszystkim autobusy zostały wyposażone w elementy zwiększające 

bezpieczeństwo podczas kursów i wykonywania różnego rodzaju manewrów. Nowoczesny 

tabor autobusowy przyczynił się także do wzrostu bezpieczeństwa osób o ograniczonej 

mobilności, bowiem wsiadanie i wysiadanie na przystankach zdecydowanie zminimalizowało 

niedogodności w tym zakresie. 

Wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa miały również takie elementy, jak: przeniesienie 

ruchu pieszego na rowery i nowopowstałe chodniki, zmiana oznakowania poziomego, 

wydłużenie czasu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, utworzenie przejścia dla 
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rowerzystów równolegle do przejścia dla pieszych, oznaczenie przejścia dla rowerzystów 

kolorem czerwonym, ograniczenie prędkości w pobliżu przejść dla pieszych, wybudowanie 

ścieżek rowerowych, dzięki czemu rowerzyści nie muszą korzystać z jednego pasa jezdni 

razem z samochodami, doświetlenie indywidualne przejść dla pieszych, umieszczanie 

specjalnych krawężników dla osób z niepełnosprawnościami, używanie specjalnego 

oznakowania grubowarstwowego, chemoutwardzalnego, wyczuwalnego przez kierowców, 

wykorzystanie kostki, elementów odblaskowych oraz barierek ochronnych.  

Pośrednio na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpływa także fakt, iż coraz więcej 

osób rezygnuje z transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego. 

Dodatkowo, powstanie peronów przystankowych spowodowało, że pasażerowie mogą w 

bezpiecznym miejscu oczekiwać autobusu.  

„Powstały perony przystankowe i mieszkańcy już nie stoją na poboczu, 

gdzieś tam przy słupku, przy ławce, tylko mają już taki zgodnie z 

wymogami odpowiedni peron przystankowy na 12 m czy na 10 m długi, 

2 m szerokości – czyli bezpiecznie. Powstały też dojścia do tych 

przystanków, czyli pasażerowie mogą chodnikiem dojść – zamiast 

poboczy mają chodniki zrobione od przejścia dla pieszych i mogą 

bezpiecznie sobie dojść.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Również przedstawiciele IZ potwierdzili, że zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas oceny merytorycznej wniosków elementy 

bezpieczeństwa były zdecydowanie preferowane, aczkolwiek należy dodać, że wynikały one 

przede wszystkim z przepisów prawa. Ważne było także uwzględnianie rozwiązań dla osób z 

niepełnosprawnościami i realizowanie zasad horyzontalnych. Standard rozwiązań 

dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym był jednocześnie wyższy niż gdyby 

inwestycje te były realizowane bez udziału funduszy europejskich. 

Również badani eksperci podzielili te opinie stwierdzając, że zrealizowane inwestycje 

przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bowiem nie tylko poprawiła 

się jakość dróg i ich oznakowanie, ale także zwiększyła się liczba osób korzystających z 

transportu publicznego. 

 



 

 

Strona 77 z 186 

 

4.1.4.2. Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozbudowę dróg w Małopolsce 

Jaki wpływ na rozbudowę dróg w Małopolsce miało wsparcie z funduszy unijnych (zarówno w 

ramach obecnej jak i poprzedniej perspektywy finansowej)? Czy bez tego wsparcia 

wybudowano/przebudowano by tyle samo dróg?    

Respondenci zostali poproszeni również w ramach prowadzonych wywiadów o ocenę 

wpływu wsparcia z funduszy unijnych na rozbudowę dróg w Małopolsce. Uznali oni, że 

zarówno poprzednia, jak i obecna perspektywa zdecydowanie się do tego przyczyniła. 

Połączenie perspektyw jest przemyślane i jedno finansowanie wynika z drugiego. 

Stwierdzono, że bez tego dofinansowania, wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować 

bowiem samorządy nie dysponują takim zapleczem finansowym, które umożliwiałoby szeroki 

rozwój dróg i ciągów pieszo-rowerowych – budowę nowych i rewitalizację już istniejących. 

„Jeżeli by nie było tego wsparcia, to myślę, że w większości te ścieżki by 

u nas po prostu nie powstawały. Byłyby budowane wąskie chodniki, 

takie, które tylko pomagają no osobom pieszym, natomiast ścieżek 

pieszo-rowerowych które mają określone szerokości wymagane, no to 

myślę, że samorządy by nie były w stanie budować z własnych tylko 

pieniędzy.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Respondenci ocenili skalę zaobserwowanych zmian jako bardzo dużą. Natomiast jeśli chodzi 

o różnice między perspektywą 2007-2013 i 2014-2020, wskazali przede wszystkim inną 

formę naborów – w obecnej perspektywie był to nabór ukierunkowany na poszczególne 

regiony. Stwierdzono ponadto, że nieco gorsza jest sytuacja gmin, ale na poziomie 

województwa środki unijne bardzo znacząco wpłynęły na poziom rozwoju infrastruktury 

drogowej. Problemem na poziomie gminnym był przede wszystkim status drogi - jak już 

zauważono we wcześniejszym fragmencie, niska szacowana wartość wskaźnika dot. 

przebudowywanych dróg gminnych spowodowana jest m.in. wyborem do dofinansowania 

projektów, które realizują wskaźnik dot. przebudowy dróg powiatowych, przy jednoczesnym 

odrzuceniu projektów niespełniających kryteriów zakładanych w ramach RPO WM 2014-

2020, a realizujących wskaźnik dot. przebudowy dróg gminnych25. 

Biorący udział w wywiadach eksperci zauważyli z kolei, że nastąpiły duże zmiany, jeśli chodzi 

o alokację środków unijnych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w momencie 

powstania ukierunkowany był na infrastrukturę transportową. Z czasem zaczęto doceniać 

wsparcie finansowe przedsiębiorstw zwłaszcza w zakresie projektów innowacyjnych a 

                                                      

25 Informacja kwartalna za III kwartał 2022 r. 
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następnie ważne miejsce w alokacjach finansowych na poziomie całej Unii Europejskiej 

zaczęło zajmować wsparcie połączeń transportowych opierających się na gospodarce 

niskoemisyjnej. Inwestycje zrealizowane w poprzedniej i bieżącej perspektywie skierowane 

były na poprawę połączeń drogowych oraz zdecydowane wzmocnienie transportu. 

Podkreślili również, że bez funduszy unijnych długość dróg zbudowanych w Małopolsce 

byłaby zdecydowanie mniejsza. 

Badani beneficjenci byli jednocześnie zdania, że skala wsparcia kierowanego z RPO WM 

2014-2020  dla gmin w obszarze drogowym nie była duża, a zdecydowanie więcej skorzystały 

powiaty i województwo (aspekt ten został już poruszony we wcześniejszej części niniejszego 

opracowania, tj. przy okazji analizy poziomu osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, 

gdzie podkreślono, że "niska szacowana wartość wskaźnika spowodowana jest m.in. 

wyborem do dofinansowania projektów, które realizują wskaźnik dot. przebudowy dróg 

powiatowych, przy jednoczesnym odrzuceniu projektów niespełniających kryteriów 

zakładanych w ramach RPO WM 2014-2020, a realizujących wskaźnik dot. przebudowy dróg 

gminnych26").  Ogólnie jednak oceniają, że dzięki funduszom europejskim odnoszącym się do 

dofinansowywania zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i rowerowej, 

możliwych było do zrealizowania na terenie całej Małopolski bardzo wiele zadań. Niektórzy 

badani wskazywali wręcz, że środki unijne stanowiły podstawę do realizacji ok. 70% ogółu 

inwestycji drogowych w ich regionie. Stwierdzili również, że szereg dróg wybudowanych w 

poprzedniej perspektywie finansowej stanowiło bazę do rozbudowy infrastruktury związanej 

z transportem zrównoważonym, co finansowane było w obecnej perspektywie (aspekt ten 

został potwierdzony również przez beneficjentów, z którymi umowa została rozwiązana). 

Element ten został opisany szerzej w dalszej części dokumentu, gdzie zawarto analizę 

komplementarności realizowanych dotychczas inwestycji. 

O ocenę znaczenia wsparcia z funduszy unijnych dla rozbudowy dróg w Małopolsce zarówno 

z obecnej jak i poprzedniej perspektywy poproszeni zostali także przedstawiciele instytucji 

odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-2020. Respondenci uznali, 

że był to niezwykle znaczący wpływ, bowiem zrealizowano szereg inwestycji regionalnych na 

szczeblu lokalnym, np. wybudowano obwodnice miast i dokończono budowę autostrady A4. 

Wszystko to wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawiło płynność 

ruchu, wpłynęło na szybkość przemieszczania się (szereg zjazdów z autostrady, 

umożliwiających bezpośrednie dotarcie do swojego miejsca zamieszkania) i było doskonałą 

odpowiedzią na wzrastający poziom mobilności mieszkańców. 

Zwrócona została uwaga na fakt, iż bez tego wsparcia nie byłoby możliwe wykonanie tak 

wielu inwestycji.  

                                                      

26 Informacja kwartalna za III kwartał 2022 r. 
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„Zakres wsparcia, intensywność pomoc była zawsze wysoka, więc na 

pewno czy to patrząc z punktu widzenia województwa, czy jednostek 

samorządu terytorialnego, ta skala byłaby nie do zrealizowania bez 

wsparcia.”  

(wywiad pogłębiony z przedstawicielem IZ) 

Podkreślono jednak, że obecnie (perspektywa 2014-2020) zmienił się nieco zakres wsparcia 

– w poprzedniej perspektywie (2007-2013) możliwe było realizowanie niemal wszystkich 

inwestycji, a w obecnej określone były warunki dotyczące powiązania dróg i ich znaczenia 

regionalnego, co w praktyce niemal eliminowało drogi gminne (aspekt ten zaznaczony 

został również przez badanych ekspertów). Warto jednak zauważyć, że w kolejnej 

perspektywie (2021-2027) nie planuje się wpierania budowy/modernizacji dróg gminnych z 

poziomu regionalnego. 

 

4.1.4.3. Wpływ wsparcia na rozwój i wzrost znaczenia komunikacji kolejowej 

W jakim zakresie projekty wsparte w ramach działania 7.2 wpływają na wzrost 

konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do komunikacji indywidualnej oraz 

zapewniają skrócenie czasu podróży? Czy zrealizowane projekty przyczyniły się do rezygnacji 

mieszkańców Małopolski ze środków transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego?  

Jakie działania podjęto w celu promowania transportu kolejowego i czy odniosły one 

zamierzony skutek?  

W jakim zakresie dzięki wspartym projektom zintegrowano transport kolejowy z innymi 

środkami transportu zbiorowego?  

Jakie jest wykorzystanie powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w ramach działania 7.2 

parkingów Park&Ride? Czy spełniają one swoją funkcję przesiadkową, umożliwiając 

kontynuację podróży koleją? 

Dane dotyczące transportu kolejowego w województwie małopolskim wskazują, że w latach 

2014-2020 długość eksploatowanych linii kolejowych nie ulegała większym zmianom, z 

wyjątkiem roku 2016, w którym spadła do 1 059 km (względem 1 086 km w roku bazowym). 

Ogółem w analizowanym okresie ich długość nieznacznie zmalała (o 6 km). 
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Wykres 2. Długość eksploatowanych linii kolejowych w województwie małopolskim w 

latach 2014-2021 [km] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Istotnym elementem badania było uzyskanie od respondentów działających w obszarze 

działania 7.2. informacji dotyczących wpływu zrealizowanych projektów na wzrost 

konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do komunikacji indywidualnej. Niestety 

większość badanych nie potrafiła jednak jednoznacznie stwierdzić, czy taki wpływ nastąpił. 

Uznali oni, że nie mają dostatecznych danych umożliwiających dokładne określenie tej skali. 

Oceniają ten wpływ raczej jako umiarkowany (3-6 w skali 10-stopniowej) 

Badani wskazywali jednak, że daje się zauważyć wzrost konkurencyjności transportu 

zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego, bowiem nastąpiło skrócenie czasu 

podróży. Wpłynęło na to usytuowanie bezpłatnych parkingów (blisko dworca) co skraca czas 

niezbędny na przemieszczenie się z innych mocno oddalonych bezpłatnych parkingów 

publicznych do dworca kolejowego. Wskaźnikiem mówiącym o atrakcyjności transportu 

zbiorowego i wybieraniu tej formy podróżowania jest, według badanych, wysoki stopnień 

zapełnienia utworzonych parkingów. 

„W dużym stopniu zwiększył konkurencyjność transportu zbiorowego. O 

rezygnacji ze środków transportu indywidualnego na rzecz transportu 

kolejowego świadczy zapełnienie tych miejsc parkingowych na 

zrealizowanych obiektach, które powstały. Dzięki możliwości 

pozostawienie samochodu na terenie park&ride mieszkańcy podróżują 

bardziej komfortowo, unikając stania w tzw. korkach. Podróż jest 

obecnie bardziej sprawna i mniej czasochłonna.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Respondenci dodawali także, że na wzrost atrakcyjności kolei wpłynąć może w dużym 

stopniu zrealizowane już oraz planowane w przyszłości modernizacje linii kolejowych oraz 

unowocześnienie wykorzystywanego taboru, przyczyniając się do bardziej komfortowego i 

szybszego podróżowania, a także niższy (niż w transporcie samochodowym) koszt 
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podróżowania. Konieczne w tym zakresie są jednak działania informacyjno-promocyjne, 

pozwalające dotrzeć z informacją o zrealizowanych inwestycjach (i ich efektach) do 

potencjalnych pasażerów (tj. obecnych użytkowników samochodowego transportu 

indywidualnego). 

Na wzrost tej konkurencyjności zwrócił też uwagę przedstawiciel IZ wskazując na takie 

wskaźniki jak: rosnące zapełnienie taboru, wzrost zainteresowania korzystaniem z 

infrastruktury typu park&ride, liczba i intensyfikacja połączeń oraz skrócony czas dojazdu do 

Krakowa z okolicznych miejscowości (na co zwracali również badani użytkownicy utworzonej 

infrastruktury, wskazują na możliwość pozostawienia samochodu/roweru na utworzonym 

parkingu i kontynuowanie podroży pociągiem, co z jednej strony znacznie skraca czas 

przejazdu a z drugiej eliminuje trudność w znalezieniu miejsca parkingowego w samym 

mieście i konieczności opłacenia go). 

Podobną opinię wyrazili badani eksperci, stwierdzając jednak, że konkurencyjność transportu 

zbiorowego w miastach zwiększyła się zarówno na skutek inwestycji zrealizowanych w 

ostatnich latach, jak i dzięki zmianie cywilizacyjnej i mentalnościowej, wyrażającej się w 

postrzeganiu transportu indywidualnego w dużych miastach jako czegoś negatywnego. 

Dodatkowo inwestycje polegające na zakupie nowoczesnego taboru, czy też przywróceniu 

tras kolejowych spowodowały, między innymi, skrócenie czasu podróży w transporcie 

zbiorowym.  

Badani beneficjenci (Działanie 7.2) dodali również, że realizowane przez nich projekty w 

znaczącym stopniu przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności transportu zbiorowego w 

stosunku do indywidualnego, głównie poprzez skrócenie się czasu podróży a także budowę 

miejsc parkingowych przy peronach i stojaków rowerowych, co umożliwia podróżnym 

pozostawienie swoich pojazdów w bezpiecznym miejscu, zachęcając do uwzględniania kolei 

w codziennych wyborach transportowych. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż zrealizowane projekty miały przyczynić się do zwiększenia 

atrakcyjności i poziomu wykorzystania przez mieszkańców transportu kolejowego, badani 

realizujący zadania z Działania 7.2. zostali zapytani o to, czy podejmowali jakieś działania 

ukierunkowane na promowanie transportu kolejowego. 

Respondenci stwierdzili jednak, że nie podejmowano jakichś szczególnych działań – 

mieszkańcy po prostu widzieli, że jest budowany parking. Zamieszczano też niekiedy 

informacje o realizowanej inwestycji na stronach gminy. Ponadto podczas spotkań z 

mieszkańcami poruszano kwestię ochrony środowiska i konieczności ograniczenia ruchu 

samochodowego, ale nie były to przekazywane wprost informacje o realizowanym projekcie. 

Jeden respondent stwierdził, iż:  

„po upływie kilku miesięcy zauważyliśmy, że ludzie się boją tam 

parkować ze względu na to, że widzą szlabany i że myślą, że są to bilety 
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płatne itd., więc pozwoliliśmy sobie na dodatkowy koszt w formie 

tablicy, która informuje, że jest to za darmo i że można korzystać. 

Myślę, że to dość dużo pomogło, jeśli chodzi o parkowanie.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem). 

Brak istotnych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym wynika więc z jednej 

strony z braku świadomości beneficjentów na temat ich istotności (z punktu widzenia 

możliwości wzrostu liczby pasażerów), a z drugiej z zapisów dokumentacji konkursowej. 

Regulaminy konkursów obligowały bowiem beneficjentów jedynie do informowania o źródle 

finansowania projektów, natomiast nie nakazywały prowadzenia działań promocyjnych 

skierowanych ku potencjalnym pasażerom. Zdaniem ewaluatora, w przypadku 

kontynuowania tego typu wsparcia w przyszłości, należałoby zachęcić wnioskodawców do 

położenia większego nacisku na ten element (np. poprzez właściwe zapisy w zakresie 

kryteriów merytorycznych wyboru projektów, premiujących takie rozwiązania). 

Cennym rozwiązaniem, z punktu widzenia wzrostu wykorzystania kolei w codziennych 

wyborach transportowych mieszkańców, byłoby budowanie wśród nich świadomości nt. 

istnienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Docelowo należałoby w tym zakresie uzyskać jak 

najwyższy poziom świadomości spontanicznej, tj. istotnego udziału mieszkańców, którym 

samodzielnie (w zakresie podróży koleją) przychodzi na myśl ta właśnie nazwa. Z tego 

względu rekomenduje się promowanie skróconej nazwy, która oczywiście łatwiej zapada w 

pamięć, tj. SKA. 

Warto w tym miejscu odnieść się do wyników wywiadów pogłębionych, które 

przeprowadzone zostały wśród pasażerów Kolei Małopolskich. We wszystkich wywiadach z 

osobami korzystającymi z P&R pojawiły się bowiem negatywne oceny zaprojektowania 

systemu wjazdu. Zdaniem respondentów brakuje informacji przy wjeździe co trzeba zrobić 

aby wjechać na teren parkingu. Według badanych dla wielu osób informacje są niejasne i 

zniechęcają do korzystania z obiektu. Zaznaczono również, że nie jest obsługiwany 

jednorazowy bilet oraz nisko ocenia się aplikację obsługującą zakup biletu (zastosowane 

rozwiązania ocenione zostały jako nieintuicyjne) i możliwość wjazdu na parking 

(niewystarczające i nieprzejrzyste informacje skierowane do potencjalnych użytkowników). 

Jednocześnie, zdaniem badanych, brakuje jasnej informacji jak przeprowadzić cały proces 

rejestracji przed wjazdem na parking, co prowadzi do tworzenia się kolejek przed wjazdem 

na parking. 

Można zatem stwierdzić, że nie było celowo i świadomie podejmowanych działań, które 

miałyby na celu promocję transportu kolejowego i zachęcanie mieszkańców do korzystania 

z niego. Informacje te były przekazywane niejako „przy okazji” – na oficjalnych stronach 

gmin, czy podczas spotkań z mieszkańcami. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że – jak 
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zaznaczył jeden z beneficjentów „promowanie kolei nie jest zadaniem własnym gminy” oraz 

nie było to wymagane w projekcie. 

Niemal wszyscy respondenci wskazali za to, że zrealizowane projekty stanowiły element 

węzła przesiadkowego. Wpłynęło to na poprawę jakości, bezpieczeństwa i podróży 

transportu, ale także bezpieczeństwa w obszarze parkowania samochodów w celu 

skorzystania z innych form transportu. Parkingi spełniły tym samym swoją funkcję – 

umożliwiają sprawniejsze korzystanie z transportu zbiorowego oraz pozwalają chronić tereny 

zielone, na których wcześniej kierowcy parkowali swoje pojazdy. Ponadto zwiększyło się 

bezpieczeństwo, bowiem, jak stwierdził jeden z respondentów:  

„dawniej odbywało się to tak, że wzdłuż drogi parkowali i to stwarzało 

niebezpieczeństwo np. dla poruszających się po drodze.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem). 

W bardzo nielicznych przypadkach beneficjenci stwierdzili, że zrealizowane projekty nie były 

elementem węzła przesiadkowego, np. z uwagi na zbyt dużą odległość pomiędzy dworcem 

kolejowym a autobusowym, czy też na fakt, iż dana stacja jest jedynie przystankiem a nie 

dworcem kolejowym. Dodali jednak, iż inwestycje te w pełni zrealizowały określone dla nich 

zadania. 

Oceniając efekty ekonomiczne w zakresie inwestycji kolejowych należy stwierdzić, że 

realizowane projekty mają potencjał poprawy jakości transportu kolejowego w przyszłości, 

natomiast z punktu widzenia oceny do roku 2021 są jak na razie fragmentaryczne. 

Niezbędne są inwestycje uzupełniające, które pozwolą zrealizować potencjał przebudowanej 

w latach 2014-2021 infrastruktury kolejowej. 

Przede wszystkim w badanym okresie w zasadzie nie uległa zmianie ogólna długość linii 

kolejowych. Zmiana jaka zaszła ma charakter jakościowy. Za poprawę pozycji konkurencyjnej 

kolei odpowiadają (po stronie inwestycji) trzy elementy: modernizacje infrastruktury 

liniowej, punktowej i taboru. W woj. małopolskim należy zauważyć pozytywną rolę 

realizowanych inwestycji taborowych i potencjalnie pozytywną w zakresie realizowanych 

inwestycji w infrastrukturze. Wymiana taboru na nowy i dostosowany do potrzeb 

współczesnego klienta, przy jednoczesnym silnym rozwoju możliwości parkowania w 

okolicach dworcowych (park&ride) niewątpliwie przyczyniła się do zwiększenia 

wykorzystania kolei jako podstawowego środka transportu w komunikacji codziennej 

(opinie te potwierdzili również sami badani uczestnicy infrastruktury powstałej w ramach 

projektów analizowanych na potrzeby badania case study). Natomiast jeżeli chodzi o 

modernizację linii kolejowych oraz dworców, to nie zostały one dotychczas przeprowadzone 

w całym planowanym zakresie. Ponadto modernizacje te mają charakter punktowy, co 

skutkuje powstawaniem naprzemiennej sieci zmodernizowanych i niezmodernizowanych 
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odcinków i stacji. Jest to zjawisko niekorzystne, bo ograniczające potencjał przewozów 

kolejowych. Należy , w kolejnej perspektywie finansowej, skupić się na uzupełnieniu 

brakujących elementów infrastruktury, tak aby tworzyć całościowe zmodernizowane usługi 

kolejowe. Z racji wysokich nakładów inwestycyjnych oraz długiego czasu realizacji, a także ze 

względu na konieczność utrzymania ciągłości ruchu kolejowego, inwestycje kolejowe muszą 

być realizowane odcinkowo. Jednak perspektywa 2014 -2021 jest już wystarczająca, aby 

dokonać oceny i przeglądu brakujących elementów w planach inwestycyjnych. Ponadto, 

przyglądając się samym projektom, łatwo wskazać, że modernizacje kolejowe zdecydowanie 

trwają zbyt długo i bardzo często przekraczane są harmonogramy realizacji projektów. 

Warto także zwrócić uwagę na sieciowanie kolei i indywidualnego transportu 

samochodowego. To już się dzieje poprzez budowę parkingów, ale w woj. małopolskim 

najszybciej realizowane były tego typu inwestycje w odniesieniu do dużych miast. 

Tymczasem parkingi przy lokalnych stacjach kolejowych poza aglomeracjami, pozwoliłyby na 

szersze włączenie transportu kolejowego w obsługę ruchu między środkami w 

województwie. 

 

4.1.4.4. Wpływ wsparcia na rozwój transportu miejskiego 

Czy i w jakim stopniu realizacja inwestycji w transport miejski przyczyniła się do zwiększenia 

jego wykorzystania jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej, przyczyniając się tym 

samym do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach?  

Jak zrealizowane projekty wpłynęły na integrację różnych środków transportu miejskiego 

oraz poprawę jakości, bezpieczeństwa i komfortu podróży?  

Kolejnym omawianym aspektem związanym z małopolskim transportem jest komunikacja 

miejska. Terminem „długość linii autobusowych” określa się sumę długości wszystkich 

stałych dziennych linii autobusowych, po których kursują wozy oznaczone odrębnymi 

numerami/znakami27. Dane za lata 2014-2021 dotyczące linii autobusowych w 

województwie małopolskim wskazują, że mimo początkowego wzrostu w 2015 roku oraz, 

ponownie, w roku 2019, w roku 2021 ich długość była o 20,6 km krótsza niż w roku bazowym 

i sięgała 4 792,1 km. Wzrost zaobserwowany w 2015 r. wynikał m.in. z uruchomienia 

dedykowanych linii skierowanych do turystów, uruchomienia wielicko-krakowskiej 

zintegrowanej komunikacji publicznej czy zmiany w liniach autobusowych spowodowanymi 

oddawaniem do użytku zrealizowanych inwestycji (np. dworzec przy rondzie Grunwaldzkim 

w Krakowie). 

                                                      

27 Długość linii komunikacji miejskiej. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/82,pojecie.html 

[dostęp na dzień 01.12.2022]. 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/82,pojecie.html
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Wykres 3. Linie autobusowe w województwie małopolskim w latach 2014-2021 [km] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W ostatnich latach nastąpił ponadto silny spadek liczby realizowanych przewozów 

pasażerskich komunikacją miejską. Terminem tym określa się sumę pasażerów 

przewiezionych poszczególnymi rodzajami transportu28. 

W analizowanym okresie ich liczba wskazana zarówno w mln, jak i w przeliczeniu na 1 

mieszkańca województwa małopolskiego spadła o blisko połowę, sięgając odpowiednio 

248,6 mln przewozów oraz 72,5 przewozów na mieszkańca. Oczywiście zmiany te zaszły po 

2019 r., a zdeterminowane były pandemią COVID-19 i wprowadzanymi ograniczeniami w 

przemieszczaniu się i obawami przed zakażeniem (co potwierdziły wyniki badania 

przeprowadzonego wśród mieszkańców Małopolski -  częstotliwość korzystania z transportu 

publicznego przez Małopolan uległa zmniejszeniu w okresie pandemii – o 14 p.p. mniej 

wskazań „bardzo często” i „często” w ramach dojazdu do pracy oraz o 10 p.p. mniej wskazań 

w sprawach prywatnych29). 

                                                      

28 Przewozy pasażerów. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/385,pojecie.html 

[dostęp na dzień 01.12.2022]. 

29 Badanie opinii mieszkańców Małopolski. Edycja 13., Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, 

2021 r. s. 23-24. 
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Wykres 4. Przewozy pasażerskie komunikacją miejską w województwie małopolskim 

w latach 2014-2021 [os.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Równocześnie jednak w latach 2014-2021 w regionie nastąpił rozwój taboru komunikacji 

miejskiej. W tym czasie powiększony został on o 170 autobusów, a w ich ogólnej liczbie 

wzrósł udział tych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z 78,9% do 

95,8%). Tym samym wzrosła również liczba miejsc w autobusach (o 17,7 tys. miejsc), oraz 

udział tych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z 83,3% do 97,5%). 

Należy mieć na uwadze, że prócz przyrostu w ogólnej liczbie autobusów część z już 

wykorzystywanych została zamieniona przez nowozakupiony tabor. W ramach analizowanej 

interwencji zakupiono bowiem 390 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (wartość szacowana na podstawie zawartych 

umów). Można więc zauważyć bardzo istotny wpływ interwencji w tymże obszarze. 

Tabela 9. Tabor komunikacji miejskiej w województwie małopolskim w latach 2014-2021 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zmiana 
w 
latach 
2014-
2021 

Autobusy ogółem [szt.] 850 911 960 923 957 987 987 1 020 170 

w tym przystosowane 
do przewozu osób z 
niepełnosprawnościami 
[szt.] 

671 688 615 590 853 908 916 977 306 

Miejsca w autobusach 
[tys. miejsc] 

83,5 85,9 89,8 88,0 91,0 94,1 94,4 101,1 17,6 

w tym przystosowane 
do przewozu osób z 
niepełnosprawnościami 
[tys. miejsc] 

69,6 71,1 62,4 61,4 84,3 89,8 90,6 98,5 29,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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W komunikacji miejskiej, inwestycje skoncentrowano na poprawie jakości przewozów. Przy 

ogólnym wzroście liczby autobusów o 170 pojazdów, najważniejszy jest jednak sam proces 

zastępowania starego i wyeksploatowanego taboru nowym, często niskopodłogowym i 

przystosowanym do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a dodatkowo niskoemisyjnym. 

Inną, kluczową dla poprawy atrakcyjności miejskiego transportu publicznego, zmianą jest 

tworzenie wydzielonych pasów dla ruchu autobusów w miastach (choć jest to niestety 

ograniczone tylko do Krakowa). Ponadto większość inwestycji „parkuj i jedź” ulokowano w 

aglomeracjach (wzrost do 51 w 2021 r z poziomu 6 w 2016 r). Wzrost ten był w 

przeważającym stopniu uzależniony od wdrażanej interwencji, w ramach której oddano 

dotychczas do użytku aż 39 tego typu obiektów (wartość wg wniosków o płatność), przy 

czym spodziewać się należy dalszego, znacznego wzrostu w tym zakresie (wartość szacowana 

na podstawie zawartych umów obejmuje bowiem aż 62 tego typu obiekty).  

Działania te należy zestawić z wprowadzanymi ograniczeniami dla parkowania i ruchu 

pojazdów w centrach miast. Ocena skuteczności inwestycji w komunikacji miejskiej jest 

zaburzona ze względu na pandemiczną redukcję popytu na jej usługi. Jednak dość niewielki 

wzrost liczby pasażerów pomiędzy rokiem 2021 (w którym większość ograniczeń była już 

znoszona) a poprzedzającym 2020, wskazuje, że odbudowa popytu może być procesem 

długotrwałym, w którym kluczową rolę odgrywać będzie jakość transportu publicznego, a tą 

zapewnić można tylko przez kolejne inwestycje taborowe oraz w systemy informacji i 

zarządzania ruchem floty. Położenie większego nacisku na inwestycje w systemy 

zarządzania flotą przez przewoźników wydaje się być konieczne, skoro, przy ogólnym 

spadku liczby pasażerów, w badaniach, respondenci wielokrotnie potwierdzali 

obserwowane 100-procentowe napełnienie środków transportu w godzinach szczytu. To 

świadczyć może o słabym zarządzaniu potokami przez przedsiębiorstwa komunikacji 

miejskiej. 

Wykres 5. Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w województwie 

małopolskim w latach 2014-2021 [szt.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Biorąc pod uwagę rozmieszczenie przestrzenne tego typu parkingów, w roku 2016 

identyfikowano je wyłącznie w powiecie m. Kraków i krakowskim oraz w powiecie m. 

Tarnów. 

Mapa 3. Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w roku 2016 – powiaty 

[szt.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W roku 2021 natomiast, choć największa ich liczba zlokalizowana była w powiecie 

krakowskim i wielickim (łącznie 19 sztuk), ich rozmieszczenie było znacznie bardziej 

zróżnicowane. 
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Mapa 4. Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w roku 2021 – powiaty 

[szt.] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Warto również odnieść się do danych dotyczących transportu rowerowego. Informacje za 

lata 2014-2021 wskazują, że w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost długości 

dostępnych w regionie dróg dla rowerów. Łącznie stworzono w tym czasie 517,4 km tego 

typu dróg, co oznacza, że w porównaniu z rokiem bazowym ich długość zwiększyła się niemal 

trzykrotnie. Wpływ analizowanej interwencji był stosunkowo niższy, niż w zakresie 

poprzednio analizowanych aspektów. W ramach wsparcia wybudowano bowiem dotychczas 

ok. 105 km dróg i ścieżek rowerowych (wg wniosków o płatność złożonych na koniec III 

kwartału 2022 r.). 

Wykres 6. Drogi dla rowerów w województwie małopolskim w latach 2014-2021 [km] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Biorąc pod uwagę dane dla powiatów, w roku 2014 zdecydowana większość ogółu tras 

rowerowych zlokalizowana była w m. Kraków (154,0 km), a w zdecydowanej większości 

powiatów ich długość nie przekraczała 5,0 km.  

Mapa 5. Długość dróg dla rowerów w roku 2014 – powiaty  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W roku 2021 natomiast, mimo że powiat m. Kraków dominował zarówno pod względem 

długości dróg rowerowych, jak i cechował się największym ich rozwojem względem roku 

2014 (wzrost o 104,2 km), pozytywne zmiany w tym zakresie identyfikowane były we 

wszystkich powiatach. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym powiat nowatorski, w którym 

długość dróg rowerowych wzrosła o 82,3 km. 

Rozwój dróg rowerowych był więc silnie uzależniony od lokalizacji. Dominowały inwestycje 

miejskie. Kraków, Oświęcim i Tarnów były liderami inwestycji w tym zakresie, ale bardzo 

dynamiczny wzrost długości dróg rowerowych zaobserwowano także w ww. powiecie 

nowotarskim. W teorii, w miastach inwestycje w infrastrukturę rowerową rozwijają przede 

wszystkim funkcję komunikacyjną. W powiatach pozamiejskich budowa ścieżek rowerowych 

służy głównie funkcji rekreacyjnej. Tymczasem, wg przeprowadzonych badań jedynie 23% 

użytkowników rowerów w Małopolsce wykorzystuje go w codziennej komunikacji. Może 

to wynikać zarówno z uwarunkowań kulturowych (brak tradycji korzystania z roweru jako 

podstawowego środka transportu), ale też z braku odpowiedniej infrastruktury parkingowej. 

Warto podkreślić, że oprócz odpowiedniego standardu realizacji samych ścieżek, dla 
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upowszechniania użytkowania roweru i innych indywidualnych środków transportu, ważne 

jest także zapewnienie odpowiedniej „małej infrastruktury”, takiej jak bezpieczne parkingi 

dla tych środków transportu. Pomimo zdecydowanego wzrostu liczby ścieżek rowerowych 

należy także odnotować bardzo dużą liczbę rozpoczętych, ale nieukończonych inwestycji. W 

tym przypadku podstawową przyczyną był wzrost kosztów realizacji projektów i brak 

odpowiednich planów zarządzania tym ryzykiem. 

Mapa 6. Długość dróg dla rowerów w roku 2021 – powiaty 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Warto również zwrócić uwagę na wyniki badania przeprowadzonego w 2021 r. wśród 

mieszkańców Małopolski30, zgodnie z którym aż 55% z nich korzysta z roweru. Spośród tej 

grupy w większości przypadków podróże odbywają w celach turystycznych, a tylko 23% z 

użytkowników roweru wykorzystuje go do dojazdu do szkoły/pracy, co wskazuje na znaczny 

potencjał do wprowadzenia zmian w codziennych wyborach transportowych. Warto również 

zaznaczyć, że ww. badanie wskazuje na możliwość zwiększenia częstotliwości podroży 

rowerowych w celach turystycznych dzięki zbudowaniu większej liczby ścieżek 

rowerowych z rozbudowaną infrastrukturą (aspekt ten potwierdziło 44% rowerzystów). 

                                                      

30 Badanie opinii mieszkańców Małopolski. Edycja 13., Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, 

2021 r. s. 32. 
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Jednocześnie ponad 60% ogółu badanych mieszkańców zaznaczyło, że w miejscowości ich 

zamieszkania występuje zbyt mała liczba ścieżek rowerowych31. 

Rozwój infrastruktury komunikacji miejskiej i wzrost jej znaczenia w zakresie sposobu 

przemieszczania się mieszkańców Małopolski dostrzeżony został również przez samych 

beneficjentów wsparcia. 

Badani w ramach przeprowadzonych wywiadów potwierdzili, że transport miejski staje się 

coraz popularniejszy wśród mieszkańców, którzy na parkingach zostawiają swoje 

samochody i przesiadają się na kolej bądź autobusy. Pojazdy te są obecnie zdecydowanie 

bardziej komfortowe dla podróżnych a ponadto skorygowano sieć połączeń autobusowych, 

by zoptymalizować warunki przemieszczania się po mieście. Zauważa się jednak 100-

procentowe zapełnienie autobusów w godzinach szczytu, wobec czego wymagane są dalsze 

zmiany w  tym zakresie. Wpływ na wzrost stopnia wykorzystania komunikacji miejskiej mają 

również hulajnogi elektryczne czy rowery miejskie, które ułatwiają mieszkańcom 

przemieszczanie się w ciągach komunikacyjnych, które są tak zintegrowane, że przechodzą 

przez autobusowe linie miejskie i umożliwiają pasażerom pozostawienie swoich pojazdów i 

skorzystanie z transportu zbiorowego. Zrealizowane projekty przyczyniły się tym samym do 

wzrostu zainteresowania komunikacją miejską wśród rowerzystów, którzy w bezpiecznym 

miejscu mogą zostawić rower i przesiąść się na środki transportu publicznego. 

Ponadto niewątpliwie zakup nowoczesnego taboru sprawił, iż podróżowanie komunikacją 

publiczną stało się zdecydowanie bardziej komfortowe. 

Niemal wszyscy badani stwierdzili, że zrealizowane projekty związane, między innymi, z 

budową parkingów przesiadkowych, czy wzrostem długości tras rowerowych przyczyniły się 

do osiągnięcia dobrych efektów w zakresie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w 

miastach, tj. determinując możliwość rezygnacji z indywidualnego transportu 

samochodowego. Dodatkowo zwiększenie liczby pojazdów spełniających wysokie normy w 

zakresie niskoemisyjności oraz ochrony środowiska spowodowało, iż zmniejszyło się 

zapotrzebowanie na nieekologiczne paliwa napędzające komunikację zbiorową. Autobusy 

zakupione w ramach projektów posiadają zdecydowanie wyższą normę czystości spalin (przy 

czym w zakresie części zakupionego taboru nabyto autobusy zeroemisyjne, w tym w 

Krakowie (20 sztuk (w trakcie jest zakup kolejnych 22 sztuk)), Miechowie (2 sztuki) i 

Oświęcimiu (1 sztuka)). 

Pozytywny wpływ zrealizowanych projektów na wzrost zainteresowania mieszkańców 

zamianą motoryzacyjnego transportu indywidualnego na transport miejski potwierdzili także 

przedstawiciele IZ. Zaznaczali co prawda, że transport indywidualny nadal ma bardzo istotne 

znaczenie w zakresie codziennych wyborów transportowych, ale zrealizowane inwestycje 

                                                      

31 Ibidem, s. 9. 
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powodują, że udział osób dokonujących wyboru komunikacji publicznej jako środka 

transportu jest coraz wyższy. 

„Myślę, że ten udział będzie dalej rósł również poprzez stopniowo 

zmianę przyzwyczajeń.”  

(wywiad pogłębiony z przedstawicielem IZ) 

Badani przedstawiciele IZ stwierdzili ponadto, że szczególne znaczenie dla uzyskania 

satysfakcjonujących wskaźników zakresie niskoemisyjnej mobilności w miastach miała 

budowa ścieżek rowerowych – dzięki poczynionym inwestycjom, coraz więcej osób wybiera 

rower, jako środek transportu. 

Również według badanych ekspertów interwencja przyczyniła się do zwiększenia 

wykorzystania transportu miejskiego jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej. Nie 

jest to jednak ich zdaniem wyłącznie wynikiem samych inwestycji ale też wprowadzanych 

regulacji polegających na zakazie wjazdu dla samochodów w niektóre obszary miasta, 

zwężaniu dróg zwłaszcza w centrach miast, czy też zapowiedzi rozbudowy stref 

bezemisyjnych. Spowodowało to, że osoby mieszkające w centrach miast zaczynają 

rozważniej planować zakup samochodu. Ponadto zakup nowoczesnych autobusów 

napędzanych gazem bądź ładowanych elektrycznie także przyczynia się zdecydowanego 

zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery.  

Beneficjenci uczestniczący w badaniu poproszeni zostali także o udzielenie informacji 

dotyczącej tego, czy projekt pozwolił na zintegrowanie transportu miejskiego i/lub 

kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego. Zdecydowana większość 

respondentów stwierdza, iż podjęto kroki w celu integracji różnych form transportu 

zbiorowego. Wskazują tu na takie działania, jak: 

 usprawnienie procesu przemieszczania się z poszczególnych terenów gminy do 

dworca autobusowego, co ma wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na 

transport i tym samym skrócenie czasu podróży; 

 umożliwienie korzystania z powstałej infrastruktury prywatnym przewoźnikom 

co umożliwia dojazd pasażerów z różnych miejscowości do dworca kolejowego i 

korzystanie już z komunikacji zbiorowej; 

 usytuowanie parkingu par&ride tak, by osoby z niego korzystające miały blisko 

zarówno do transportu kolejowego, jak i do transportu autobusowego; 

 przekierowanie tras niektórych linii autobusowych tak, by docierały do dworca 

kolejowego; 

 uruchomienie linii dowozowych autobusowych co odbyło się we współpracy z 

samorządami powiatów i gmin; 
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 skoordynowanie rozkładów jazdy z przewoźnikami komercyjnymi tak, aby 

wszystkie dowozy pasażerów były kompatybilne z rozkładami jazdy pociągów; 

 wprowadzenie wspólnej karty miejskiej na różne środki transportu zbiorowego; 

 wybudowanie wiat rowerowych przy przystankach autobusowych. 

Pozytywną opinię dotyczącą zintegrowania transportu kolejowego z innymi środkami 

transportu zbiorowego wyrazili także przedstawiciele IZ. Jak również wskazywali, wzrosła 

jakość, bezpieczeństwo i komfort podróży. 

Również według badanych ekspertów podjęte interwencje pozwoliły zintegrować transport 

miejski i kolejowy. Komfort podróży wyższy niż w transporcie indywidualnym oraz wysoki 

wskaźnik bezpieczeństwa spowodowały, że podróżni coraz chętniej wybierają wariant 

zbiorowy. 

 

4.2. Nieplanowane efekty wsparcia 

Pytania badawcze: Czy w wyniku realizacji projektów pojawiły się niezamierzone efekty 

(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym 

a wzmacniać pozytywne? 

Realizacja projektów, poza efektami założonymi na etapie planowania, mogła przynieść także 

inne, nieprzewidziane wcześniej skutki. W zakresie napotkanych aspektów o charakterze 

pozytywnym badani beneficjenci w ramach prowadzanych wywiadów pogłębionych wskazali 

głównie fakt, iż nie spodziewano się aż tak dużego zainteresowania nowopowstałymi 

inwestycjami i udogodnieniami. Z parkingów stale korzysta bardzo wielu mieszkańców. W 

jednym przypadku zwrócono uwagę na fakt, iż w momencie składania wniosku o 

dofinansowanie, nie było wiadomo, że jednocześnie prowadzony będzie remont dworca. 

Sprawiło to, że obie inwestycje, już po zakończeniu współtworzą obecnie nowoczesną 

infrastrukturę o spójnej architekturze. Wzmożony jest także ruch na nowych ścieżkach 

rowerowych. 

Innym pozytywny skutkiem (Działanie 4.5) było ograniczenie funkcjonowania 

wyeksploatowanych busów, których stan techniczny zagrażał bezpiecznemu pasażerów oraz 

bardzo negatywnie wpływał na czystość środowiska. 

Ważnym, ale nieuwzględnionym wcześniej skutkiem był także bardzo wysoki poziom 

zadowolenia mieszkańców z poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności w zakresie 

dojazdu rowerowego do miasta oraz w zakresie przemieszczania się pieszych w ciągu 

komunikacyjnym. 
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Innym, nieujętym w projekcie pozytywnym skutkiem podjętych działań była poprawa 

wizualna otoczenia terenu gminy – inwestycja spowodowała bowiem zagospodarowanie 

terenów zdegradowanych. 

Zauważono również, że pozytywnym z punktu widzenia mieszkańców efektem było 

wcześniejsze zakończenie inwestycji przez wykonawcę. Dodatkowo, nie wzrosły koszty 

inwestycji – cena została na poziomie ustalonym w trakcie przetargów. Innym 

nieprzewidzianym efektem jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności transportu 

kolejowego względem transportu drogowego. 

Jak zaznaczyła jednak część beneficjentów, podjęte działania były dokładnie zaplanowane i 

rozpisane a także zrealizowane według konkretnych wytycznych, w związku z tym trudno 

mówić o skutkach, które byłyby nieprzewidziane. 

Jeśli chodzi zaś o nieprzewidziane skutki o charakterze negatywnym, respondenci w 

większości przypadków takich nie zauważyli. Tylko w trzech przypadkach zostały wskazane 

takie elementy, jak: 

 pandemia COVID-19; 

 wątpliwość, czy z czasem nie pojawią się niewielkie korki przy wjeździe na parkingi, 

gdy kierowcy będą zmuszeni skanować karty miejskie, by uruchomić szlaban; 

 nie przewidziano stopnia skomplikowania procedur związanych z uzyskaniem zgody 

na budowę, w związku z niejasną sytuacją prawną terenów zaplanowanych pod 

bieżące, jak i kolejne inwestycję; 

 wieczorne gromadzenie się młodzieży i spożywanie alkoholu na obszarze 

utworzonego parkingu Park&Ride; 

 likwidacja jednej ze spółek będących wykonawcą zadania; 

 odkrycie złoża archeologicznego, co wymagało podjęcia prac przez specjalistów i 

wydłużenia realizacji inwestycji. 

Biorąc pod uwagę zakres zidentyfikowanych skutków o charakterze pozytywnym stwierdzić 

należy, że są one wypadkową realizowanych inwestycji i wynikają z zakresu powziętych 

działań. Trudno tym samym mówić o możliwości wzmocnienia tychże efektów. Z kolei 

wymienione w podrozdziale nieprzewidziane skutki o charakterze negatywnym w większości 

przypadków były niemożliwe do przewidzenia, w związku z czym trudno byłoby 

przeciwdziałać możliwości ich wystąpienia (pandemia, likwidacja spółki, złoża 

archeologiczne). Jednakże stwierdzić można, że wyjaśnienie sytuacji prawnej terenu 

planowanego pod inwestycję czy właściwe przemyślenie zakresu projektu (z uwzględnieniem 

zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa czy stopnia natężenia przyszłego 

ruchu) są aspektami stricte zależnymi od samych beneficjentów i poziomu ich przygotowania 

do realizacji planowanych zadań. 
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4.3. Czynniki, które przyczyniły się do realizacji celów interwencji w zakresie 

transportu oraz bariery, które utrudniły osiągnięcie zamierzonych 

efektów interwencji 

Pytania badawcze: Jakie czynniki w istotny sposób przyczyniły się do realizacji założonych 

celów interwencji, a jakie w istotny sposób utrudniły ich realizację – zarówno czynniki 

zewnętrzne (np. otoczenie prawne, zmiany społeczno-gospodarcze, wyzwania transportowe, 

inne projekty i działania), jak i wewnętrzne (dostępna alokacja, zasady określone w 

konkursach o dofinansowanie oraz zasady określające warunki konieczne do otrzymania 

dofinansowania)? 

Jaki wpływ na realizację projektów miała pandemia COVID i inne czynniki gospodarcze?  

Badani beneficjenci zostali poproszeni w ramach prowadzonych wywiadów pogłębionych o 

wskazanie czynników, które pozytywnie wpłynęły na realizację projektów. Należy podkreślić, 

iż zwracali oni uwagę nie tylko na czynniki, które umożliwiły samo wykonanie zadania, ale 

także na czynniki pozwalające korzystać z nowej infrastruktury. Wśród pozytywnych 

uwarunkowań wymieniono: 

 uzyskanie dofinansowania – pozwoliło ono zrealizować projekty, które już od 

dłuższego czasu pojawiały się w planach i odnosiły się do realnych potrzeb 

mieszkańców w zakresie mobilności oraz możliwości korzystania z miejsc 

parkingowych. Dostępna alokacja środków umożliwiła pełne sfinansowanie 

założonych projektów; 

 uregulowane prawo własności terenów, na których realizowano inwestycje; 

 zwiększenie mobilności mieszkańców po okresie lockdownu i tym samym większe 

możliwości wykorzystania nowej infrastruktury – ułatwienie to szczególnie 

dostrzeżono w dużym mieście (Kraków), gdzie obecnie trwają duże inwestycje 

związane z remontami dróg, co z kolei znacząco utrudnia i spowalnia poruszanie się 

po mieście; 

 położenie dużego nacisku na rozwój systemu transportu publicznego w 

województwie; 

 ukształtowanie terenu sprzyjające realizacji inwestycji, jaką była budowa ścieżki 

rowerowej; 

 otoczenie prawne – zapisy ustawowe obligujące samorządy do podjęcia działań na 

rzecz budowy efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w Polsce, co 

było też odpowiedzią na potrzeby podróżnych; 

 komplementarność z innymi projektami realizowanymi na terenie województwa a 

odnoszącymi się do kwestii transportowych; 
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 zmiany społeczno-gospodarcze związane między innymi z szerszą świadomością 

ekologicznego korzystania z transportu.  

 bardzo dobra lokalizacja inwestycji (względem wpływu na poziom skomunikowania 

regionu); 

Z kolei wśród czynników negatywnych wymieniono następujące: 

 otoczenie prawne – tu zwracano uwagę na długą procedurę związaną z uzgodnieniem 

projektu, bowiem konieczne było uregulowanie praw własności do terenu, na którym 

miała powstać inwestycja; 

 pandemia COVID-19, która wydłużyła niektóre procedury; 

 stosunkowo wysokie oczekiwania społeczne w zakresie rozwoju komunikacji 

publicznej; 

 brak zgody konserwatora zabytków na wybudowanie dworca w stylu nowoczesnym, 

co z kolei zwiększyło nakłady finansowe na inwestycję; 

 wysokie koszty serwisowania pojazdów po zakończeniu okresu trwałości; 

 zmiana dotychczasowej lokalizacji przystanku, co spotkało się ze sprzeciwem lokalnej 

społeczności; 

Opinię dotyczącą czynników, które pozytywnie i negatywnie wpłynęły na realizacje 

założonych celów projektowych wyrazili także przedstawiciele instytucji odpowiedzianych za 

programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-2020. Badani poproszeni zostali o wskazanie 

czynników, które korzystnie przyczyniły się do realizacji celów zawartych w projektach. 

Respondenci tej grupy wskazali następujące czynniki: 

 jasno określone normy w zakresie transportu, jakie musiał spełnić zakupiony tabor – 

umożliwiło to wycofanie starego taboru i zastąpienie go bardziej efektywnym, jeśli 

chodzi o ograniczenie emisji zanieczyszczeń; 

 zmiana postaw społecznych – zastępowanie przez mieszkańców indywidualnego 

transportu samochodowego przez zbiorowy lub rowerowy; 

 zasady określone w konkursach o dofinansowanie, określające warunki konieczne do 

otrzymania dofinansowania – zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych 

oraz mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza; 

 oczekiwania mieszkańców odnośnie do stworzenia wysokiej jakości transportu 

kolejowego; 

 zmiana miejsca zamieszkania – wyprowadzanie się mieszkańców na obrzeża dużych 

miast i do gmin ościennych, a tym samym wybieranie przez nich środków transportu 

zbiorowego w celu szybszego i tańszego dotarcia do miejsca pracy. 

Natomiast wśród czynników negatywnych przedstawiciele ww. instytucji wskazali pandemię 

COVID 19, która przede wszystkim spowodowała zachwianie łańcuchów dostaw, a to 
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przełożyło się na opóźnienie w realizacji projektów. Ponadto przepisy obowiązujące w czasie 

pandemii ograniczyły dostępność pracowników, bowiem konieczne było zmniejszenie liczby 

osób pracujących ze sobą w jednym czasie. Cała sytuacja spowodowała konieczność 

przygotowania wielu aneksów, które polegały głównie na zawieszaniu i przedłużaniu 

terminów realizacji projektów. 

Należy zauważyć, że beneficjenci realizujący niektóre projekty nie odczuli wpływu pandemii 

(w obszarze wskaźników produktu) z uwagi na to, że inwestycje te zakończyły się przed jej 

wybuchem. W związku z tym wszystkie te działania zostały zrealizowane zgodnie z planem i 

nie było konieczności aneksowania umów. Należy jednak zaznaczyć, że i w tych przypadkach 

odczuło się w pewien sposób wpływ pandemii, która to bowiem powodowała problem z 

realizacją wskaźnika rezultatu w postaci przywiezionej liczby pasażerów - wówczas 

uzyskiwano jednak zgodę na wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźnika. 

Na inne projekty pandemia miała negatywny wpływ, bowiem pojawiły się problemy z 

dostawami materiałów a także licznymi zachorowaniami pracowników. Starano się 

przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19 przede wszystkim poprzez wydłużanie 

terminów realizacji projektów, ale opóźnienie musiało być odpowiednio uzasadnione przez 

wykonawcę. 

Pandemia przyczyniła się też do dużej absencji w biurach odpowiedzialnych za dokumentację 

geodezyjną, kartograficzną oraz w inspektoratach nadzoru budowlanego. Wpłynęło to na 

wydłużenie czasu oczekiwania na dokumentację niezbędną do realizacji projektu. 

Innym problemem, który pojawił się w okresie pandemii była zdecydowanie mniejsza liczba 

pasażerów w autobusach, co podyktowane było względami sanitarnymi. Jednakże 

generowało to wysokie koszty przejazdów autobusów. 

Jednym z utrudnień spowodowanych przez pandemię a wskazanych przez jednego z 

beneficjentów był brak możliwości bezpośrednich spotkań z pracownikami fabryki więc 

kompletacja autobusów odbywała się online.  

Ważnym działaniem podejmowanym w celu profilaktyki zachorowania na COVID-19 i tym 

samym zmniejszenia absencji pracowników firm realizujących inwestycje, było zachęcanie do 

szczepień ochronnych oraz szerokiego stosowania środków ostrożności, typu maseczki, 

starano się w ten sposób niwelować wpływ pandemii. 

Analizując wypowiedzi respondentów należy więc przyjąć, że istnieje silna zależność między 

pandemią a możliwościami realizacji projektów, jednak starano się podejmować działania, 

których celem było stworzenie warunków do ukończenia rozpoczętych prac.  

Wpływ pandemii COVID 19 na wdrażanie wsparcia w ramach analizowanych działań 

potwierdzają także eksperci biorący udział w wywiadach pogłębionych konstatując, że w 

wielu obszarach obserwowano duże opóźnienia związane z lockdownem. Stwierdził ponadto, 
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że można identyfikować inne czynniki mogące mieć wpływ na realizowane dotychczas 

inwestycje z obszaru transportu a jednym z nich jest swoista kulturowa wojna z 

indywidualnym transportem samochodowym wypychająca indywidualnych kierowców poza 

miasto. Działania polegające na zwężeniu ulic czy też otwieraniu nowych stref czystego 

transportu powodują, że kierowcy muszą się przesiąść na transport zbiorowy. W tej sytuacji 

nowego znaczenia nabierają projekty, których celem jest na przykład zakup nowoczesnego 

niskoemisyjnego taboru autobusowego, budowa parkingów przesiadkowych czy też ścieżek 

rowerowych. 

W ramach niniejszego rozdziału warto również odnieść się do wyników wywiadów 

przeprowadzonych z beneficjentami, dla których umowy zostały rozwiązane. 

Badani respondenci tejże grupy wskazywali na następujące przyczyny rozwiązania umów: 

 brak możliwości wyłonienia w procedurze przetargowej wykonawcy z uwagi na fakt, 

iż firmy, które przystępowały do przetargu zgłosiły znacznie wyższe kwoty niezbędne 

do zrealizowania inwestycji, niż było to oszacowane we wniosku o dofinansowanie; 

„Przeprowadziliśmy trzy postępowania przetargowe i te wartości były 

znacznie wyższe niż szacowano we wniosku o dofinansowanie. Tam była 

bardzo duża różnica, bo w stosunku do tych wartości szacowanych i 

tych, które zakładaliśmy we wniosku, to był ponad trzykrotny wzrost 

wartości. W związku z tym my stanęliśmy przed wyborem albo 

realizujemy i zaistniałą różnicę pokrywamy ze środków własnych gminy, 

bądź właśnie szukamy jakiegoś innego rozwiązania. Ale w związku z 

tym, że nie mieliśmy pieniędzy, żeby zaistniałe różnice pokryć ze 

środków własnych, poprosiliśmy Urząd Marszałkowski o rozwiązanie 

umowy za porozumieniem stron, bo nie było nadziei na to, że te 

wartości będą spadać mimo powtarzanych przetargów.”  

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

 brak zgody instytucji zarządzającej na wprowadzenie proponowanego sposobu 

oznakowania tras co związane było przede wszystkim z brakiem jasnego statusu dróg 

oraz konieczność realizowania inwestycji na drogach o zróżnicowanym statusie 

(powiatowe, gminne); 

„Te trasy tutaj były często jedynymi trasami do przyległych posesji, więc 

nie było możliwe wyłączenie całkowite ruchu samochodowego, jak też 

nie można było tego oznakować, że wyłącznie dopuszczamy to tylko dla 

mieszkańców, bo się tego nie da zweryfikować w praktyce.”  



 

 

Strona 100 z 186 

 

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

 problemy w zakresie wydłużających się terminów uzyskania właściwych zezwoleń na 

realizację projektu; 

 względy formalno-prawne związane z brakiem praw własności. 

 

Brak możliwości sfinansowania inwestycji z RPO WM 2014-2020nie zniechęcił jednak 

beneficjentów do zrealizowania zaplanowanych inwestycji. Zaznaczali jednak, że konieczne 

było, przede wszystkim, uruchomienie środków własnych. Jednakże w związku z tym, że 

środki własne są zdecydowanie niższe niż te, które pochodzą z RPO WM 2014-2020, 

konieczne było ograniczenie zakresu inwestycji. Wydłużył się także czas realizacji inwestycji. 

Respondenci stwierdzili jednak, iż będą się starali o środki z innych źródeł i projektów, 

między innymi Krajowego Funduszu Budowy Dróg, by zrealizować maksymalnie dużo 

inwestycji związanych z budową efektywnego nowoczesnego systemu transportowego w 

Małopolsce. 

„Elementy tego projektu zostały zrealizowane w późniejszym terminie, 

już z własnych środków, czy przy udziale środków innych.”  

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

Tylko w przypadku jednego z badanych beneficjentów nieskutecznych, po rozwiązaniu umowy 

podmiot ostatecznie nie zdecydował się na zrealizowanie projektu. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że łączna liczba rozwiązanych umów wyniosła 22 (tj. niecałe 11% ogółu zawartych 

umów). W podziale na Działania liczba niezrealizowanych umów prezentuje się następująco: 

Działanie 4.5 – 9 umów, Działanie 7.1 – 10 umów, Działanie 7.2 – 3 umowy. 
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4.4. Ocena komplementarności projektów komunikacyjnych w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 z inwestycjami zrealizowanymi w regionie w 

poprzedniej perspektywie oraz inwestycjami z programów krajowych 

Pytania badawcze: W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach 

wspartych działań mają szeroko rozumiany charakter komplementarny (w szczególności w 

stosunku do projektów zrealizowanych w ramach MRPO (Małopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013) oraz programów krajowych i programów Komisji 

Europejskiej)? 

Przed przejściem do przeglądu interwencji komunikacyjnych realizowanych w ramach innych 

programów krajowych i regionalnych, warto przyjrzeć się bliżej analizowanym Działaniom 

RPO WM 2014-2020. W związku z tym przeprowadzono analizę przestrzenną w podziale na 

powiaty województwa małopolskiego, uwzględniając przy tym zarówno liczbę, jak i wartość 

realizowanych projektów. 

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

W przypadku interwencji wdrażanych w Działaniu 7.1 rozkład przestrzenny projektów był 

zróżnicowany. Najwięcej projektów realizowano w powiecie krakowskim (13 projektów). 

Stosunkowo często projekty drogowe wdrażano ponadto w powiecie nowatorskim (8). 

Wsparcie w ramach analizowanego Działania nie objęło z kolei m. Nowy Sącz. 
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Mapa 7. Liczba projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Biorąc pod uwagę wartość ogółem projektów, największe środki przeznaczono na projekty 

realizowane w powiecie krakowskim (1 906 mln PLN) oraz powiecie nowatorskim (1 760), a 

więc w obszarach najczęściej wspieranych w ramach Działania 7.1. Najmniejsze środki – z 

wyłączeniem m. Nowy Sącz – przeznaczono na realizację interwencji w powiecie brzeskim 

(88,1 mln PLN). 
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Mapa 8. Wartość ogółem projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 RPO WM 2014-

2020 w mln PLN* 

 

*W przypadku projektów realizowanych na obszarze więcej niż jednego powiatu zastosowano średnią 

wartość w przeliczeniu na jeden powiat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Działanie 7.2 Transport kolejowy 

Interwencje w ramach Działania 7.2 skoncentrowane były przede wszystkim na północno 

zachodniej części regionu, w tym zwłaszcza na powiatach krakowskim i chrzanowskim, w 

których zrealizowano łącznie 15 projektów. Stosunkowo często inwestycje w transport 

kolejowy prowadzone były również w powiatach m. Kraków, miechowskim, oświęcimskim, 

wielickim i brzeskim.  
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Mapa 9. Liczba projektów realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WM 2014-2020* 

 

*w przypadku projektów realizowanych na obszarze całego województwa (np. zakup taboru 

wykorzystywanego w całym województwie) liczebność zaliczono w ramach każdego powiatu województwa 

małopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Biorąc natomiast pod uwagę wielkość ulokowanych w regionie środków, w ramach Działania 

7.2 największe wartości ogółem projektów przypadły na powiat m. Kraków oraz powiat 

wadowicki (łącznie ok. 310,1 mln PLN). Najmniejsze środki zaangażowano z kolei na 

realizację inwestycji zlokalizowanych w powiatach: olkuskim, dąbrowskim, proszowickim, 

suskim, myślenickim i limanowskim oraz powiecie m. Nowy Sącz (po 14,5 mln PLN). 
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Mapa 10. Wartość projektów ogółem realizowanych w ramach Działania 7.2 RPO WM 

2014-2020 w mln PLN * 

 

*w przypadku projektów realizowanych na obszarze całego województwa (np. zakup taboru 

wykorzystywanego w całym województwie) wartość projektów podzielono i przyporządkowano w ramach 

każdego powiatu województwa małopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, projekty realizowane w ramach Działania 4.5 wdrażane 

były najczęściej w powiecie m. Kraków i powiecie krakowskim (łącznie 46 projektów, co 

stanowi ok. 58,9% ogółu projektów realizowanych w ramach tego Działania). W dwóch 

powiatach nie zrealizowano ani jednej interwencji, tj. w powiatach suskim i myślenickim. 
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Mapa 11. Liczba projektów realizowanych w ramach Działania 4.5 RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Na wsparcie projektów z zakresu transportu miejskiego w powiecie m. Kraków i powiecie 

krakowskim przeznaczono ponadto najwyższe środki – wartość projektów ogółem wyniosła 

ok. 677,0 mln PLN. Inwestycje o najmniejszej wartości wdrażano z kolei – pomijając powiaty 

nieobjęte interwencją – w powiecie proszowickim (4,8 mln PLN). Należy mieć na uwadze, że 

w przypadku projektów realizowanych na obszarze więcej niż jednego powiatu zastosowano 

średnią wartość w przeliczeniu na jeden powiat. 
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Mapa 12. Wartość ogółem projektów realizowanych w ramach Działania 4.5 RPO WM 

2014-2020 w mln PLN* 

 

*W przypadku projektów realizowanych na obszarze więcej niż jednego powiatu zastosowano średnią 

wartość w przeliczeniu na jeden powiat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Analiza komplementarności projektów komunikacyjnych dofinansowanych w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 z innymi inwestycjami realizowanymi w regionie i w kraju wskazuje, 

że interwencje podejmowane w ramach Działań 7.1, 7.2 i 4.5 stanowiły dopełnienie zarówno 

działań wdrażanych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, jak i innych interwencji 

realizowanych równolegle do RPO WM 2014-2020. Wynikały one ponadto bezpośrednio z 

założeń Umowy partnerstwa w odniesieniu do: 

 CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach PI 

4e, 4v (FS/EFRR) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
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zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (Działanie 4.5); 

 CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej PI 7b (EFRR) 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi (Działanie 

7.1); 

 CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 7d (FS/EFRR) 

Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 

(Działanie 7.2). 

Szczegółowe informacje dot. zakresu komplementarności analizowanych Działań z innymi 

interwencjami zrealizowanymi w regionie w poprzedniej perspektywie oraz inwestycjami z 

programów krajowych przedstawiona została w poniższych mapach oraz zestawieniu. 

Jak wskazuje orientacyjna lokalizacja projektów drogowych wspartych ze środków unijnych 

na obszarze województwa małopolskiego w perspektywie 2014-2020, podejmowane 

działania miały w znacznej mierze charakter punktowy. O występowaniu 

komplementarności mówić można głównie w przypadku inwestycji drogowych 

podejmowanych wokół głównych ośrodków miejskich – m.in. Kraków, Tarnów, Nowy Targ, 

przy czym wynika ona po części ze stosunkowo większej liczby realizowanych w tym obszarze 

projektów. 
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Mapa 13. Orientacyjna lokalizacja projektów drogowych wspartych ze środków unijnych 

na obszarze województwa małopolskiego w perspektywie 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Analiza orientacyjnych lokalizacji realizowanych w obecnej perspektywie projektów 

kolejowych wskazuje na istotną komplementarność, większość inwestycji realizowana była 

na kilku głównych liniach kolejowych. Niemniej jednocześnie zauważyć należy, że w ramach 

środków regionalnych realizowane były głównie inwestycje punktowe (m.in. przebudowy 

dworców), a sama zaś infrastruktura liniowa była w głównej mierze wspierana w ramach 

programu krajowego i KE (CEF). 

 



 

 

Strona 110 z 186 

 

Mapa 14. Orientacyjna lokalizacja projektów kolejowych wspartych ze środków unijnych 

na obszarze województwa małopolskiego w perspektywie 2014-2020 (z wyłączeniem 

park&ride) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Jak już zauważono we wcześniejszej części opracowania obecna perspektywa zaowocowała 

utworzeniem znacznej liczby obiektów typu park&ride. Obiekty te powstawały również w 

ramach poprzedniej perspektywy (2007-2013), lecz były one nieliczne i finansowane były 

jedynie w ramach programu krajowego (POIiŚ). Należy zauważyć, że lokalizacja utworzonych 

obecnie obiektów (w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów kolejowych) determinuje wysoką 
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komplementarność tychże projektów z pozostałymi, realizowanymi inwestycjami w 

obszarze transportu w województwie małopolskim. 

Mapa 15. Orientacyjna lokalizacja projektów dot. budowy parkingów typu park&ride 

wsparte ze środków RPO WM 2014-2020 oraz POIiŚ 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zarówno w perspektywie 2007-2013, jaki i 2014-2020 istotne wsparcie w obszarze 

transportu na terenie woj. małopolskiego zapewniał Program Infrastruktura i Środowisko. 

W obu perspektywach w ramach Programu wartość ww. projektów przekraczała 10,5 mld 

PLN. Wsparcie w obszarze transportu realizowane było również w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jednak wartość alokacji była 

znacznie niższa niż w ramach obecnego RPO WM na lata 2014-2020. W zakres projektów 

komplementarnych wliczono również te realizowane za pośrednictwem Programu 

Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja, lecz w tym przypadku skala wsparcia 
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kierowanego na obszar analizowanego województwa była znacznie niższa niż w przypadku 

pozostałych wskazanych Programów. 

Biorąc pod uwagę wsparcie kierowane w perspektywie 2007-2013 można zauważyć 

polaryzację realizowanych projektów w centralnej części województwa, z wyraźnie niższymi 

nakładami zaangażowanymi w części północnej i południowej województwa. Obecna 

perspektywa (jak zaznaczono na zaprezentowanych we wcześniejszej części dokumentu 

mapach) w znacznej mierze uzupełnia tę lukę. Jednakże w obu perspektywach stosunkowo 

najwyższe środki zaangażowane zostały w części centralnej regionu i to właśnie w tym 

obszarze upatrywać można najwyższego stopnia komplementarności realizowanych 

inwestycji. 

Mapa 16. Orientacyjna lokalizacja projektów z zakresu transportu (drogowe i kolejowe) 

wsparte ze środków unijnych w ramach perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 10. Komplementarność działań realizowanych w ramach Działań 7.1 i 7.2 oraz 

Działania 4.5 RPO WM 2014-2020 z innymi inwestycjami zrealizowanymi w regionie w 

poprzedniej perspektywie oraz inwestycjami z programów krajowych 

Program 

Obszary komplementarne w stosunku 

do Działań 4.5, 7.2 i/lub 7.2 RPO WM 

2014-2020 

Komplementarne 

Działanie RPO 

WM 2014-2020 

Wartość 

projektów 

realizowanych na 

obszarze woj. 

małopolskiego 

Małopolski 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

na lata 2007-

2013 

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu 

zbiorowego w obsłudze regionu 

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport miejski 

Działanie 7.2 

Transport 

kolejowy 

495 050 576,65  

Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego 

transportu metropolitalnego  

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport miejski 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Działanie 7.2 

Transport 

kolejowy  

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2007-2013 

Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-

T 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

10 553 604 550,68  

Działanie 7.1 Rozwój transportu 

kolejowego 

Działanie 7.2 

Transport 

kolejowy 

Działanie 7.3 Transport miejski w 

obszarach metropolitalnych 

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport miejski 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu 

drogowego 

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport miejski 
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Program 

Obszary komplementarne w stosunku 

do Działań 4.5, 7.2 i/lub 7.2 RPO WM 

2014-2020 

Komplementarne 

Działanie RPO 

WM 2014-2020 

Wartość 

projektów 

realizowanych na 

obszarze woj. 

małopolskiego 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią 

TEN-T 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko 

2014-2020 

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej 

sieci TEN-T 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

10 820 520 646,34 

 

Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności 

transportowej ośrodków miejskich 

leżących w sieci drogowej TEN-T i 

odciążenie miast od nadmiernego ruchu 

drogowego 

Działanie stanowiło uzupełnienie 

inwestycji realizowanych w działaniu 3.1,  

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności 

transportowej ośrodków miejskich 

leżących poza siecią drogową TEN-T i 

odciążenie miast od nadmiernego ruchu 

drogowego 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-

T 

 

Działanie 7.2 

Transport 

kolejowy  

Działanie 5.2 Rozwój transportu 

kolejowego poza TEN-T 

 

Działanie 7.2 

Transport 

kolejowy 

Działanie 6.1 Rozwój publicznego 

transportu zbiorowego w miastach 

 

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport miejski 
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Program 

Obszary komplementarne w stosunku 

do Działań 4.5, 7.2 i/lub 7.2 RPO WM 

2014-2020 

Komplementarne 

Działanie RPO 

WM 2014-2020 

Wartość 

projektów 

realizowanych na 

obszarze woj. 

małopolskiego 

Program 

Współpracy 

Interreg V-A 

Polska – 

Słowacja 

OP2 Zrównoważony transport 

transgraniczny 

Działanie 7.1 

Infrastruktura 

drogowa 

14 129 219,02  

Źródło: opracowanie własne  

Na poniższej mapie przedstawiono szacunkową wartość projektów transportowych 

realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) komplementarnych 

względem obecnej interwencji (wykaz działań zgodnie z tabela powyżej). Jak można 

zauważyć, zdecydowanie przeważały środki z POIiŚ - zarówno pod względem wartości, jak i 

liczby powiatów, w których realizowano inwestycje. 
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Mapa 17. Wartość ogółem projektów z zakresu wsparcia transportu realizowanych na 

obszarze Małopolski przy wykorzystaniu środków z perspektywy 2007-2013 (POIiŚ 2007-

2013 oraz MRPO 2007-2013) 

 

*w przypadku projektów realizowanych na obszarze całego województwa wartość projektów podzielono i 

przyporządkowano w ramach każdego powiatu województwa małopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013 - stan 

na 31 grudnia 2018 r.  

Poniżej przedstawiono dane dot. wartości projektów zakresu wsparcia transportu 

realizowanych na obszarze Małopolski przy wykorzystaniu środków z perspektywy 2014-

2020 z wyłączeniem (wcześniej analizowanego) RPO WM 2014-2020, tj. w odniesieniu do 

POIiŚ 2014-2020 oraz Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja. W tym przypadku 

środki z POIiŚ zostały ściślej skoncentrowane geograficznie – większość z nich (blisko 70%) 

zostało wydatkowane w Krakowie i powiecie krakowskim. Poprzez to, środki z RPO WM 

2014-2020 stanowiły obecnie główne źródło finansowania projektów transportowych. 
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Mapa 18. Wartość ogółem projektów zakresu wsparcia transportu realizowanych na 

obszarze Małopolski przy wykorzystaniu środków z perspektywy 2014-2020 z wyłączeniem 

RPO WM 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020 oraz Program Współpracy Interreg V-A Polska – 

Słowacja) 

 

*w przypadku projektów realizowanych na obszarze całego województwa wartość projektów podzielono i 

przyporządkowano w ramach każdego powiatu województwa małopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020, wersja z 02.11.2022 r. 

Kwestia komplementarności poruszona została również w toku prowadzonych wywiadów 

pogłębionych. Zdecydowana większość badanych beneficjentów wskazała na 

komplementarność realizowanych projektów z innymi inwestycjami, wśród których 

wymieniono: budowę dworca kolejowego, przebudowę linii/trakcji kolejowej, budowę tras 

rowerowych, budowę węzłów przesiadkowych, rozwój informacji pasażerskiej, modernizację 

skrzyżowań, wymianę taboru autobusowego, budowę dodatkowych, sąsiadujących linii 

kolejowych, budowę dróg i buspasów. Ponadto budowa tras rowerowych powiązana była z 
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projektami, których celem była rewitalizacja centrów małych miejscowości, polegająca na 

unowocześnieniu i rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej – ścieżki rowerowe zostały 

poprowadzone także do tych miejsc. 

Warto również odnieść się do wyników badania case study, z którego wynika, że 

komplementarność zaobserwowano w zakresie realizacji różnego typu projektów: 

 zakup niskoemisyjnych autobusów - projekt komplementarny z inwestycjami 

zrealizowanymi przez beneficjenta w perspektywach 2007-2013 a nawet 2004-2006 

(które również polegały na zakupie niskoemisyjnego taboru); 

 budowa ciągu pieszo – rowerowego - komplementarny (powiązany z istniejącymi 

liniami autobusowymi) z utworzonymi na terenie gminy dwoma parkingami 

park&ride oraz utworzonym w ramach innego projektu węzłem komunikacyjnym; 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej - komplementarny z rozwojem okolicznej 

infrastruktury drogowej, w tym. min. rozbudową dwóch innych dróg wojewódzkich; 

 przebudowa dróg lokalnych - komplementarny z utworzoną SAG; 

 budowa parkingu P&R - komplementarny z dwoma innymi inwestycjami, 

realizowanymi w sąsiednich miejscowościach, polegającymi na budowie parkingów w 

przebiegu trasy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej; 

 budowa parkingu przy dworcu PKP - komplementarny wobec inwestycji 

Modernisation of E 30 railway line, Zabrze-Katowice-Krakow section (CEF), 

Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 94 (Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz Zintegrowana infrastruktura 

dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na 

terenie gminy Szczurowa (Działanie 4.5). 

Zdecydowana większość beneficjentów stwierdziła jednocześnie, że inwestycje finansowane 

z obecnej perspektywy nie są komplementarne z tymi, które były dotowane i rozliczane w 

perspektywie 2007-2013 (przy czym występują wyjątki, np. wskazane w ramach badania case 

study zapewnienie komplementarności w zakresie zakupu nowego, niskoemisyjnego taboru, 

który był realizowany również w poprzedniej perspektywie przez ten sam podmiot) . 

Wskazano natomiast na zbliżony charakter inwestycji prowadzonych w obu okresach, w tym 

na budowę dróg rowerowych. Warto zaznaczyć, że zdaniem badanych wszystkie inwestycje 

zrealizowane z poprzedniej perspektywie stanowiły podwalinę do działań podjętych w 

perspektywie 2014-2020. Jedna z respondentek wskazała również, że ramach wcześniejszej 

perspektywy finansowej dokonano zakupu taboru kolejowego oraz elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, w związku z tym można mówić w tym przypadku o komplementarności 

finansowanych z obu perspektyw.  
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Badani dokonywali także oceny w zakresie różnic odnoszących się do skuteczności inwestycji 

realizowanych z programów regionalnych i programów krajowych. Zdania były zdecydowanie 

podzielone. Część respondentów uznała, że bardziej skuteczne są programy regionalne, 

bowiem są one ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby mniejszych rejonów i pozwalają je 

zaspokoić, gdy tymczasem w programach krajowych nie zawsze te potrzeby uznawane są za 

istotne i znaczące. Ponadto argumentem było to, iż programy regionalne są dla 

beneficjentów bardziej przejrzyste i czytelne niż programy krajowe (uznawane za mocno 

rozbudowane i bardziej skomplikowane), a tym samym, w przekonaniu badanych, łatwiejszy 

jest do nich dostęp – nie ma konieczność angażowania podmiotów zewnętrznych do 

przygotowania wniosku i aplikowania w projekcie. 

„Regionalne są jakby bardziej dla nas czytelne. Przeważnie krajowe 

fundusze są bardzo rozbudowane i może aż nadto i do krajowych 

funduszy często potrzebujemy jakieś firmy zewnętrzne do zrobienia 

pewnych opracowań. Natomiast w przypadku tych regionalnych 

projektów to przeważnie radzimy sobie sami, więc jakby skala trudności 

jest wyższa, jeżeli chodzi o krajowe projekty i tym samym dostępność 

mniejsza.” 

 (wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Warto natomiast zaznaczyć, że część badanych (w tym przypadku beneficjenci, z którymi 

umowa została rozwiązana) wskazywali na stosunkowo mniej skomplikowany charakter 

programów krajowych, co jednak wynikać mogło z samego rozwiązania umowy na realizację 

projektu, wpływając na negatywne odczucia związane ze wsparciem regionalnym.  

„Programy krajowe są dużo prostsze, tańsze, bardziej elastyczne, nie są 

tak rygorystyczne.”  

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

Zwrócono też uwagę na to, iż przy programach regionalnych zauważalny jest wyższy poziom 

kontroli już od momentu postępowania przetargowego, co wymusza większą 

odpowiedzialność na osobach przystępujących do projektu – strona formalna tych 

programów jest bardziej rozbudowana niż w przypadku programów krajowych. Ponadto, jak 

zauważano, programy regionalne cechuje dłuższy czas realizacji projektów oraz szerszy 

zakres zadań, które mogą być podejmowane w ich ramach. 

W kwestii komplementarności realizowanych inwestycji z innymi projektami wypowiedzieli 

się również eksperci biorący udział w wywiadach pogłębionych. Potwierdzili oni 

komplementarność projektów realizowanych z poziomu regionalnego i krajowego - 
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realizowane z programów krajowych projekty infrastrukturalne dotyczące kolei czy budowy 

autostrad oraz dróg szybkiego ruchu są uzupełniane lokalną infrastrukturą transportową 

która z kolei była realizowana z programów regionalnych. 

Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-

2020 odnieśli się z kolei, przede wszystkim, do finansowania inwestycji kolejowych. 

Respondenci tej grupy uznali, że mimo iż uzyskane wsparcie odpowiadało na potrzeby 

regionu, to nadal istnieje wiele potrzeb wymagających dużych nakładów finansowych – nie 

tylko związanych z budową i rozbudową dróg, ale także stworzeniem sieci dowozowych do 

transportu zbiorowego, by jak największa liczba mieszkańców miała do tego transportu 

otwarty dostęp. Przedstawiciele ww. instytucji potwierdzili jednocześnie wnioski, które udało 

się zidentyfikować w drodze analizy uprzednio przedstawionych map prezentujących 

lokalizację realizowanych projektów. Zjawisko komplementarności jest bowiem 

najwidoczniejsze w przypadku projektów park&ride (powstających przy obiektach 

kolejowych) oraz w zakresie wymiany floty autobusów (jak wykazało badanie case study, 

szczególny rozwój w tym zakresie widoczny jest w Krakowie, gdzie dzięki komplementarności 

realizowanych inwestycji w ramach poprzedniej perspektywy finansowej miasto to może 

pochwalić się szczególnie unowocześnioną i niskoemisyjną flotą dostępnego taboru 

autobusowego).  
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Mapa 19. Orientacyjna lokalizacja projektów kolejowych wspartych ze środków unijnych 

na obszarze województwa małopolskiego w perspektywie 2014-2020 (z wyłączeniem 

park&ride) oraz projektów dot. budowy parkingów typu park&ride wsparte ze środków 

RPO WM 2014-2020 oraz POIiŚ 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Respondenci zwrócili jednocześnie uwagę, że szczególnie niski poziom komplementarności 

dotyczy wsparcia w rozwoju systemu dróg i ścieżek rowerowych, które często mają charakter 

jednostkowych inwestycji. 

„Planowane są kolejne zjazdy z autostrad, budowa, modernizacja 

kolejnych odcinków linii wojewódzkich, czy obwodnic miejscowości tak, 

żeby zarówno poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
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usprawniać ten ruch, jak i też oferować mieszkańcom większy spokój w 

tych centrach miast, które dotychczas były mocno obciążone ruchem.”  

(wywiad pogłębiony z przedstawicielem IZ) 

 

Podsumowując, ocena komplementarności projektów realizowanych w latach 2014-2020 z 

realizowanymi uprzednio jest zróżnicowana względem klasy i lokalizacji inwestycji. Przede 

wszystkim komplementarność wystąpiła głównie tam, gdzie realizowano projekty 

zmierzające do poprawy zewnętrznej dostępności transportowej województwa. Natomiast w 

odniesieniu do projektów mających przede wszystkim znaczenie lokalne (dla mobilności 

wewnątrz województwa) komplementarność ta była dużo mniejsza, a raczej zauważalne było 

nadmierne rozproszenie zadań inwestycyjnych. Podstawowy zarzut, który można 

sformułować to brak realizacji projektów, które zapewniałyby ciągłość transportową 

pomiędzy różnymi ośrodkami województwa. Dostrzegając ten problem, należy 

jednocześnie zauważyć, że niewątpliwie próba koncentracji inwestycji w jedynie wybranych 

korytarzach transportowych skutkowałaby geograficzną nierównomiernością tych inwestycji 

w województwie, co prowadzić mogłoby do napięć społecznych. Warto także zauważyć, że 

sama konkursowa formuła ubiegania się o wsparcie inwestycji przesądza o tym, że projekty 

realizowane są niezależnie. Jest to niewątpliwie problem z punktu widzenia planowania 

spójnej wewnętrznej sieci transportu w województwie. Z drugiej strony w niektórych 

rodzajach inwestycji (np. kolejowych) beneficjent jest jeden – np. zarządzająca liniami PKP 

PLK, w takich przypadkach fragmentaryzacja inwestycji może być krytykowana.  

Bardzo niewielka jest też komplementarność między inwestycjami realizowanymi przez 

różnych beneficjentów. Plany inwestycyjne zarządców dróg lokalnych i krajowych nie są 

koordynowane. W województwie dokończono realizację autostrady A4, ale na poziomie 

lokalnym, nie podjęto próby oszacowania wpływu tej inwestycji na lokalną sieć drogową i 

brak było reakcji inwestycyjnej, o czym świadczy bardzo niewielka liczba zmodernizowanych 

dróg gminnych. Podobnie modernizacje dworców nie są powiązane z modernizacjami 

drogowej infrastruktury dostępowej do nich. Realizacje parkingów typu „parkuj i jedź” 

dotyczą styku podsystemów transportu drogowego i miejskiego i są inicjatywą władz 

miejskich. 

Największą spójność zachowują inwestycje realizowane przez JST, gdzie wizja rozwoju 

systemu transportu miejskiego czy gminnego jest realizowana dość konsekwentnie. Sprzyja 

temu posiadanie odpowiednich – zazwyczaj sformalizowanych planem - strategii rozwoju 

transportu. Natomiast wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą różni zarządcy infrastruktury 

komplementarność jest niewystarczająca. 
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4.5. Perspektywy w zakresie dalszego rozwoju systemu transportowego z 

uwzględnieniem możliwego wsparcia 

Pytania badawcze: Czy sformułowane w Programie cele są nadal aktualne w obecnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej? 

Jak zoperacjonalizować wsparcie zaplanowane w zakresie transportu w ramach FEM 2021-

2027, aby było skuteczne (tryb wyboru, kryteria wyboru, sposób finansowania, preferencje i 

warunki realizacji projektów, zestaw wskaźników)?  

Czy, a jeśli tak, to jakie zagrożenia można zdiagnozować wobec obszarów zaplanowanych do 

wsparcia w perspektywie 2021-2027 i jak można im przeciwdziałać? 

Czy wsparcie linii kolejowych (infrastruktura torowa) powinno być finansowane ze środków 

regionalnych? Czy celem lepszego skoordynowania inwestycji kolejowych właściwszym 

rozwiązaniem jest finansowanie wsparcia wyłącznie ze środków programów krajowych? 

Ostatnim z badanych obszarów było określenie perspektyw dalszego rozwoju systemu 

transportowego z uwzględnieniem możliwego wsparcia. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, 

choć realizowane projekty miały istotny wpływ na realizację zakładanych w ich ramach 

celów, o czym świadczy przede wszystkim dokonana ocena efektywności wsparcia, ich 

wdrożenie nie pozwoliło zlikwidować identyfikowanych dotychczas problemów. Co więcej, 

jak wskazuje przeprowadzona analiza statystyczna, potrzeby w tym zakresie rosną, z uwagi 

m.in. na wzrost liczby pojazdów poruszających się po małopolskich drogach czy malejący 

stopień wykorzystywania komunikacji miejskiej przez mieszkańców regionu. 

Zapotrzebowanie na wsparcie w tym zakresie potwierdziła ponadto diagnoza 

przeprowadzona na rzecz opracowania przyszłego programu operacyjnego regionu, zgodnie 

z którą: 

1. Identyfikuje się rosnące natężenie ruchu drogowego (w tym zwłaszcza w 

aglomeracjach miejskich i w ich pobliżu), stanowiącego źródło uciążliwości i 

problemów w zakresie emisji substancji szkodliwych i hałasu. 

2. Identyfikuje się rosnący poziom emisji gazów cieplarnianych z transportu. 

3. Aktualny pozostaje problem obciążenia ruchem małopolskich dróg. 

4. Sukcesywnie prowadzone są prace związane z uruchomieniem systemu SKA o dużej 

częstotliwości kursowania pociągów. 

5. Uzupełnieniem regionalnej oferty transportu kolejowego jest oferta autobusowa w 

publicznym transporcie zbiorowym, która pozwala na udostępnienie słabiej 
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skomunikowanych terenów lub umożliwienie kontynuacji podróży pociągiem (tzw. 

transport dowozowy).32. 

Odpowiedzią na ww. problemy mają być działania realizowane w ramach: 

1. Priorytetu 3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego Cel szczegółowy 2(viii) 

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W jego ramach określono cel, 

którym jest dalszy rozwój nowoczesnego, zero- i niskoemisyjnego transportu 

miejskiego zachęcającego do rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych. 

2. Priorytetu 4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego Cel szczegółowy 3(ii) 

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, będącego kontynuacją 

dotychczasowych działań służących zwiększeniu efektywności regionalnego systemu 

transportowego, zaspokajającego potrzeby mobilnego społeczeństwa i dokonującego 

się rozwoju gospodarczego. W jego ramach określono cel, którym jest rozwój 

infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności 

przestrzennej regionu, przyczyniającej się przy tym do ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko33.  

 

W ramach ww. Priorytetów zaplanowano szeroki zakres wsparcia, w dużej mierze 

odpowiadający dotychczasowej interwencji (w której wciąż identyfikuje się znaczny zakres 

potrzeb), jak i również odnoszący się do nowych, aktualnych potrzeb i wyzwań regionu w 

obszarze wsparcia sfery transportu: 

Priorytet 3: 

 nabycie nowego zeroemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla 

połączeń miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 budowa i przebudowa infrastruktury do obsługi podróżnych korzystających z 

publicznego i/lub zbiorowego transportu miejskiego i podmiejskiego lub 

aglomeracyjnego transportu kolejowego; 

 budowa, przebudowa oraz wyposażenie zaplecza technicznego służącego do 

obsługi taboru miejskiego transportu publicznego; 

 inwestycje mające na celu ograniczanie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego 

                                                      

32 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1827/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2022 r., Kraków 2022, s. 11-13. 

33 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1827/22 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2022 r., Kraków 2022, s. 112-126. 
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w centrach miast, np. system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową; 

 rozwiązania dotyczące organizacji ruchu ułatwiających sprawne i bezpieczne 

poruszanie się pojazdów komunikacji publicznej i/lub zbiorowej; 

 inwestycje i rozwiązania umożliwiające wdrożenie strefy ograniczonej emisji 

komunikacyjnej; 

 tworzenie lub rozbudowa systemów zarządzania ruchem; 

 energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe; 

 działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące transport publiczny 

i/lub zbiorowy lub indywidualny niezmotoryzowany i bezpieczeństwo ruchu w 

transporcie publicznym; 

 inne działania obejmujące rozwój transportu publicznego i ruchu 

niezmotoryzowanego. 

 

Priorytet 4: 

 budowa, przebudowa dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym również 

obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich lub 

powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym m.in. ścieżkami 

rowerowymi; 

 nowoczesne techniki zarządzania ruchem; 

 inwestycje z zakresu zwiększania bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich 

lub powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych; 

 działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 nabywanie lub modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego; 

 nabywanie przyjaznego środowisku nisko- lub zeroemisyjnego taboru 

autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 budowa, przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego służącego do 

obsługi taboru kolejowego lub autobusowego na potrzeby publicznego 

transportu pozamiejskiego oraz transportu dowozowego; 

 budowa, rozbudowa, przebudowa infrastruktury do obsługi podróżnych 

korzystających z transportu kolejowego, publicznego transportu pozamiejskiego 

lub transportu dowozowego oraz infrastruktury ruchu niezmotoryzowanego, w 

tym drogi rowerowe zapewniające dostęp do transportu publicznego lub usług 

publicznych; 

 tworzenie lub rozbudowa rozwiązań integrujących usługi transportowe w 

regionie różnych rodzajów transportu zbiorowego lub gałęzi transportu 

zbiorowego. 
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W ramach prowadzonych badań, zapytano respondentów o to, czy dostrzegają zagrożenia w 

zakresie możliwości sprawnego wdrażania wsparcia w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej. 

Respondenci stwierdzili, że obecna sytuacja jest trudna, bowiem charakteryzuje ją 

niestabilność rynku, znaczący wzrost cen materiałów i usług, niekorzystna sytuacja 

finansowa samorządów, wysoka inflacja, problem gospodarcze kraju. Ponadto 

ograniczeniem są obwarowania prawne dotyczące szerokości jezdni, chodników i ścieżek 

rowerowych, co wymaga niejednokrotnie pozyskania terenów od osób prywatnych. 

Beneficjenci stwierdzają jednak, że nie powinno być problemów z realizacją większości 

projektów, jeśli będzie zapewniony odpowiednio wysoki poziom dofinansowania oraz tak 

skonstruowane zapisy prawa, by łatwiejszy i krótszy był proces regulowania kwestii 

własności terenów planowanych pod inwestycje. Ułatwieniem mogą być też projekty 

zorientowane bardziej lokalnie, podzielone na mniejsze zadania, ale łącznie stanowiące 

komplementarną całość. Podział ten zdecydowanie ułatwiałby realizację a następnie 

rozliczenie projektów. 

Zdaniem badanych ekspertów wsparcie powinno być przede wszystkim skuteczne, czyli 

umożliwiające zwiększenie dostępności transportowej, skrócenie czasu dojazdu oraz 

terminowe wywiązywanie się beneficjentów z realizacji zadań zaplanowanych w ramach 

dofinansowanych projektów. 

Warto zaznaczyć, że planowane wsparcie w ramach kolejnej perspektywy finansowej 

stanowi w znacznej mierze kontynuację dotychczasowych działań w zakresie transportu 

zbiorowego związanego z rozwojem parku taborowego, czyli zakupem elektrycznych 

zespołów trakcyjnych. Ponadto planowany jest szeroki rozwój Małopolskiej Karty 

Aglomeracyjnej umożliwiającej pełną obsługę publicznego transportu zbiorowego. Planuje 

się również rozwój zapleczy technicznych służących do obsługi pociągów oraz budowę 

parkingów przesiadkowych. Nacisk położony będzie także na budowę obwodnic, korzystnie 

wpływających na minimalizowanie uciążliwości związanych z transportem a odczuwanych 

przez mieszkańców. 

Pewnego rodzaju problemem jest zawężenie możliwości wspierania na poziomie lokalnym, 

czyli powiatowych i gminnych zadań, przede wszystkim odnoszących się do budowy i 

modernizacji dróg lokalnych (zgodnie z zapisami Programu: w przypadku dróg lokalnych 

(drogi powiatowe) interwencja będzie ograniczona tylko do tzw. inwestycji o charakterze 

dostępowym, tj. spełniających jeden z warunków: stanowiących brakujące połączenia do sieci 

TEN-T, przejść granicznych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych, terenów 

inwestycyjnych lub innych gałęzi transportu34). 

                                                      

34 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, październik 2022 r., s. 120. 
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Badani przedstawiciele IZ nie wskazują obecnie szerokich zagrożeń odnoszących się do 

wdrażania zaplanowanego wsparcia. 

Badani beneficjenci dla których umowa została rozwiązana zostali poproszeni o wskazanie 

możliwości dalszego rozwoju nowoczesnego systemu transportowego na potrzeby 

mobilnego społeczeństwa i wpływającego na rozwój gospodarczy regionu. Określali oni 

warunki które powinny być spełnione przy udzielaniu wsparcia, aby umożliwić realizację 

projektów. Ważną kwestią, na którą zwrócili uwagę beneficjenci była możliwość uzyskania 

większej swobody przez beneficjentów w trakcie realizacji projektu i niższy poziom 

biurokracji. Zaznaczyli oni, że oczywiście ważne jest, aby publiczne środki były należycie 

wydatkowane, jednak niespełnienie drobnych warunków nie powinno skutkować 

odstąpieniem od umowy, należy przede wszystkim brać pod uwagę, czy dany projekt został 

zrealizowany i czy osiągnięto główny cel. 

„Przede wszystkim powinna być większa swoboda dla beneficjenta, 

oczywiście, ale pod jednym warunkiem, środki muszą być należycie 

wydatkowane. Nie za wszelką cenę, żeby je wydać, ale żeby osiągnąć 

efekt taki, jaki tutaj beneficjent zakłada. Być może są jakieś drobiazgi, 

czasem w różnych projektach i one utrudniają, ale beneficjent to jednak 

powinien zasadniczo o tym tutaj decydować, co robić.”  

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

„My byśmy chcieli, żeby trochę to zostało odbiurokratyzowane, bo to 

pod tym względem po prostu te wszystkie kontrole i tak dalej, to jest 

takie czepianie się, po prostu drobiazgów, to jest naprawdę dość 

męczące.”  

(wywiad z beneficjentem, dla którego umowa została rozwiązana) 

Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-

2020, zostali również poproszeni o przedstawienie swoich spostrzeżeń odnośnie do 

przyszłego wsparcia w obszarze transportu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń 

w tym zakresie. Analizując opinie w tym zakresie można wysunąć zasadniczy wniosek, że 

najważniejsza jest konieczność kontynuowania interwencji, z uwagi na istniejące nadal 

zakresy wymagające wsparcia, takie jak rozbudowa taboru, zwiększenie liczby miejsc na 

parkingach przesiadkowych, czy też budowa nowej linii kolejowej. Ponadto wskazano na 

pozytywne rozwiązanie zastosowane w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej, 

jaką była możliwość stosowania zróżnicowanych ułatwień odnoszące się do realizacji 

projektów, np. możliwość przedstawiania określonych decyzji budowlanych nawet na etapie 

realizacji. 
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Jednakże respondenci wskazują, że raczej nie należy spodziewać się znaczących zmian 

proceduralnych. 

Poważnym zagrożeniem odnoszącym się do rozwoju infrastruktury transportowej 

sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu oraz 

przyczyniającym się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest obecnie, 

przede wszystkim, wojna w Ukrainie, która może spowodować wydłużenie dostaw 

komponentów niezbędnych do produkcji autobusów. Beneficjenci wskazują także na 

problem, jakim jest koszt wykonywania robót drogowych materiałów oraz koszt transportu, 

co jest wynikiem wzrostu cen paliwa. Zagrożeniem są także wysokie stopy procentowe, co 

niewątpliwie wpłynie na wzrost kosztów finansowania komercyjnego. 

Swoją wizję dalszego rozwoju nowoczesnego systemu transportowego przedstawili również 

eksperci biorący udział w przeprowadzonych wywiadach pogłębionych. Stwierdzili oni, że 

bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby skomunikowanie podkrakowskich, podtarnowskich i 

podnowosądeckich terenów z wykorzystaniem sieci kolejowej. Według nich wpłynęłoby to 

na bardziej terytorialny, zrównoważony rozwój województwa. Zaznaczyli również, że obecnie 

należałoby kłaść większy nacisk na rozwój sieci kolejowej, ponieważ nie tylko wpłynęłoby to 

na redukcję emisji zanieczyszczeń, ale przede wszystkim poprawiłoby standard życia 

mieszkańców. 

Beneficjenci poproszeni zostali także o ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie, który 

był przedmiotem wsparcia. Opinie w tym przypadku były podzielone. Co prawda respondenci 

wskazali, że zrealizowane projekty zaspokoiły potrzeby w takim zakresie, w jakim były 

planowane (biorąc pod uwagę zakres realizowanych projektów). Jednakże badani zaznaczyli, 

że zrealizowane projekty mają potencjał do dalszego rozwoju (kolejne inwestycje) a podobne 

potrzeby dotyczą także innych regionów województwa i w związku z tym zasadne byłoby 

m.in. wybudowanie kolejnych parkingów park&ride, by zaspokoić potrzeby mieszkańców 

pozostałych gmin. Ponadto pojawiły się pomysły, by na obszarach przyległych do parkingów 

stworzyć infrastrukturę rekreacyjną, jeśli tylko byłaby możliwość pozyskania finansowania na 

ten cel.  

Potrzebne wydaje się też w niektórych przypadkach stworzenie rozwiązań umożliwiających 

szybkie przemieszczanie się podróżnych z dworca kolejowego do centrum miasta, np. przez 

uruchomienie dodatkowej linii autobusowej. Należy również mieć na uwadze, że 

zapotrzebowanie niebawem pojawi się także na następne autobusy nisko- lub zeroemisyjne, 

bowiem obecny tabor wypełnia zapotrzebowanie na ok. 2-3 lata. Podkreślono również, że ze 

względu na wzrost cen paliw a także prądu i gazu, niewątpliwie wzrastać będzie 

wykorzystanie transportu zbiorowego, wobec czego sfera ta powinna pozostać objęta 

przyszłym wsparciem. 
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Wymieniano również potrzeby w obszarze unowocześnienia systemów biletowych oraz 

zakupu aplikacji ułatwiających pasażerom poruszanie się. 

Beneficjenci zwracali także uwagę na ciągle rosnące zapotrzebowanie na rozbudowę ciągów 

pieszo-rowerowych i rowerowych, jednakże wskazują na konieczność zliberalizowania prawa 

określającego wymogi dla tego typu inwestycji. 

„No jest zasadnicza różnica pomiędzy ścieżkami pieszo-rowerowymi, czy 

rowerowymi budowanymi w dużych miastach typu Kraków, a tymi 

budowanymi na takich terenach jak u nas. Bo u nas zwykle jest prościej 

budować ścieżkę węższą, która na przykład nie spełnia tych wszystkich 

wymogów, które są w prawie budowlanym, ze względu nawet na 

kwestie własnościowe. Dlatego myślę, że te przepisy dotyczące 

wymagań jakie muszą spełniać te ścieżki powinny być troszkę bardziej 

zliberalizowane. Bo lepiej mieć ścieżkę wydzieloną w jezdni, która by 

była ruchem na przykład tylko dla rowerów niż nie mieć nic. Lepiej, żeby 

była węższa, ale żeby była.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Ponadto, jak wskazuje jeden z beneficjentów, wzrost świadomości społecznej odnośnie do 

ekologii sprawia, iż coraz większe są oczekiwania mieszkańców w zakresie rozbudowy 

infrastruktury pieszo-rowerowej i turystycznej. Potrzeby lokalne wskazywane przez 

beneficjentów dotyczą także rozbudowy chodników i kanalizacji sanitarnej. 

Również przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie RPO 

WM 2014-2020 uznali że, mimo że uzyskane wsparcie odpowiadało na potrzeby regionu, to 

nadal istnieje wiele potrzeb wymagających dużych nakładów finansowych – nie tylko 

związanych z budową i rozbudową dróg, ale także stworzeniem sieci dowozowych do 

transportu zbiorowego, by jak największa liczba mieszkańców miała do tego transportu 

otwarty dostęp. 

„Planowane są kolejne zjazdy z autostrad, budowa, modernizacja 

kolejnych odcinków linii wojewódzkich, czy obwodnic miejscowości tak, 

żeby zarówno poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego i 

usprawniać ten ruch, jak i też oferować mieszkańcom większy spokój w 

tych centach miast, które dotychczas były mocno obciążone ruchem.”  

(wywiad pogłębiony z przedstawicielem IZ) 
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Także badani eksperci stwierdzili, że gdy została poprawiona infrastruktura drogowa i tym 

samym warunki transportu, pojawiły się potrzeby dotyczące budowy parkingów dla osób 

dojeżdżających. W związku z tym zasadne jest kontynuowanie wsparcia w tym obszarze. 

W ramach prowadzonych wywiadów poruszono również kwestię odnoszącą się do tego, czy 

wsparcie linii kolejowych (infrastruktura torowa) powinno być finansowane ze środków 

regionalnych. Respondenci w większości przypadków opowiedzieli się za utrzymaniem 

wsparcia linii kolejowych z poziomu środków regionalnych. Uważają, że jest to rozwiązanie 

optymalne, bowiem poziom krajowy cechuje zdecydowanie większa konkurencja, co może 

przełożyć się na brak dofinansowania niektórych projektów, istotnych z regionalnego punktu 

widzenia. 

„Z punktu widzenia gminy takiej np. małej jak nasza, to jednak te 

problemy właśnie bardziej tutaj dostrzegamy i możliwość aplikowania o 

środki regionalne jest dla nas po prostu korzystniejsza i wygodniejsza. 

Bardziej chyba te potrzeby są widoczne na poziomie regionu niż na 

poziomie gdzieś tam ogólnopolskim.”  

(wywiad pogłębiony z beneficjentem) 

Z drugiej jednak strony beneficjenci mają świadomość, że projekty krajowe mogą dostarczyć 

wyższych środków finansowych, co umożliwia zrealizowanie większych, mocno 

kosztochłonnych inwestycji. 

Z kolei w opinii badanych ekspertów, przy kontynuowaniu wsparcia w zakresie linii 

kolejowych należałoby kierować się zasadą pomocniczości. Zakłada ona udzielanie wsparcia 

środowiskom lokalnym w realizacji odpowiadających na potrzeby mieszkańców działań w 

sytuacji, gdy planowane inwestycje wykraczają poza możliwości finansowe samorządu. 

Wówczas niezbędne staje się projektowanie w skali krajowej. Takie podejścia mają charakter 

komplementarny.  

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano również wyniki innych badań 

przeprowadzonych w Małopolsce w obszarze transportu35. Analiza ta pozwala na 

sformułowanie szeregu interesujących wniosków: 

 Aż 44% korzystających z usług Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dociera do stacji 

początkowej samochodem osobowym. Wskazuje to wyraźnie na konieczność – w 

ramach modernizacji dworców i przystanków – tworzenia odpowiedniej 

infrastruktury parkingowej. 

                                                      

35 W tym badanie ankietowe przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz 

Ocena satysfakcji pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 
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 W strukturze wiekowej osób korzystających z komunikacji dominują osoby w wieku 

25-44 lata oraz powyżej 60 lat. Odsetek ten jest dużo mniejszy w odniesieniu do osób 

w przedziale wiekowym charakterystycznym dla wykonywania pełnoetatowej pracy 

zawodowej (45-59 lat). Wynika z tego, że osoby w wieku produkcyjnym w pewnym 

momencie rezygnują z transportu publicznego na rzecz indywidualnego. Dzieje się tak 

zazwyczaj wówczas, gdy transport publiczny przestaje spełniać ich oczekiwania 

jakościowe. Zatem należałoby kontynuować inwestycje taborowe oraz przyjrzeć się 

kwestii optymalnej częstotliwości (a zatem inwestować w systemy zarządzania flotą 

w komunikacji publicznej). Z kolei duży odsetek osób starszych korzystających z 

komunikacji zbiorowej jest również przesłanką do wymiany taboru na dostosowany 

do potrzeb osób z ograniczeniami mobilności. 

 Istotny udział osób korzystających jedynie okazjonalnie z komunikacji miejskiej 

wskazuje na zniechęcenie tą formą transportu. Jest to sytuacja, w której klient podjął 

próbę korzystania z tej formy transportu, ale usługa go niezadowoliła. Ponownie 

postulować należy koncentrację na inwestycjach w tabor (poprawa jakości) oraz 

systemy zarządzania (poprawa częstotliwości, optymalizacja czasów przejazdu). Do 

rozważenia jest przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących przyczyn nie 

korzystania z transportu publicznego. 

 Najwyższy stopień wykorzystania komunikacji miejskiej ma związek z 

zamieszkiwaniem w dużym ośrodku. Należy brać pod uwagę, iż inwestycje w 

komunikację miejską muszą być ekonomicznie uzasadnione. W tych gminach, gdzie 

liczba potencjalnych pasażerów jest niewielka warto wdrożyć inwestycje w niewielkie 

autobusy o napędzie elektrycznym lub rozbudowywać infrastrukturę dla 

indywidualnych środków transportu, np. rowerów, rowerów i hulajnóg elektrycznych. 

 Kluczową motywacją do korzystania z tego transportu wydaje się być chęć uniknięcia 

kongestii (36% wskazań). To sugeruje inwestycje w infrastrukturę pozwalającą na 

szybkie i niezależne od ruchu samochodów osobowych przemieszczenie. Systemem 

idealnie wpisującym się w te wymogi jest rozwój sieci oraz modernizacja taboru 

tramwajowego. Alternatywą mogą być też inwestycje w rozbudowę wydzielonych 

buspasów. 

 Wśród czynników decydujących o wyborze środka komunikacji dwa najważniejsze to 

czas przejazdu i komfort tego przejazdu. Potwierdza to celowość koncentracji 

inwestycji na budowie szybkiej infrastruktury (szynowa – tramwajowa i drogowa – 

buspasy) oraz zakupu nowego taboru. 

 Warto podkreślić, iż zmodernizowany tabor wykorzystywany np. przez Koleje 

Małopolskie zdecydowanie poprawia ocenę jakości podróży. Oceny w skali Likerta na 

poziomie powyżej 4 uznać należy za bardzo dobre, natomiast gorzej oceniana 

punktualność sugeruje konieczność dokonania inwestycji w urządzenia sterowania 

ruchem. 
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 Badania klientów transportu potwierdzają dokonane oceny wpływu inwestycji na 

stan systemu transportowego województwa. Klienci transportu nadal oczekują  

poprawy stanu technicznego taboru (inwestycje w zakupy taborowe), oznakowania i 

informacji (inwestycje w tzw. „małą infrastrukturę” w przypadku modernizacji 

dworców i przystanków). Ponadto obserwowany brak spójności realizowanych 

inwestycji znajduje potwierdzenie w oczekiwaniach klientów, którzy chcieliby, aby 

poszczególne środki transportu na trasach ich przejazdów były dobrze 

skomunikowane (inwestycje w węzły przesiadkowe) oraz poszczególne inwestycje 

tworzyły zintegrowany system transportu (wprowadzenie wymogu oceny 

komplementarności projektów inwestycyjnych). 

 Ocena samej komunikacji publicznej potwierdza właściwą alokację środków w 

zakresie wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych. To właśnie projekty dróg i ścieżek 

rowerowych, parkingów P+R były przedmiotem wielu inwestycji w okresie 2014-

2020. Warto jednak zauważyć, że inwestycje tego typu mają sens jedynie wówczas, 

gdy są realizowane w powiązaniu z rozwojem powiązanych elementów systemu 

transportu publicznego. 

 

Operacjonalizacja przyszłego wsparcia 

Zastosowany dotychczas tryb wyboru oraz zakres kryteriów wyboru (w tym preferencji i 

warunków realizacji projektów) ocenić należy pozytywnie. Stosowane rozwiązania sprzyjały 

sprawnemu prowadzeniu naborów, zapewnieniu odpowiedniego stopnia zainteresowania 

potencjalnych wnioskodawców oraz prowadziły do wyboru projektów trafnych z punktu 

widzenia potrzeb regionu.  

Pozytywną ocenę potwierdzili również przedstawiciele IZ biorący udział w prowadzonych 

wywiadach pogłębionych. Jak wskazywali badani, stosowane dotychczas rozwiązania 

sprawdziły się i nie jest wymagane wprowadzanie w ich zakresie poważniejszych zmian. 

Warto zauważyć, że ewentualne ułatwienia wdrażane były na bieżąco w trakcie 

dotychczasowej perspektywy (np. możliwość przedstawiania określonych decyzji 

budowalnych nawet na etapie realizacji projektu), stąd też istotne jest dalsze wykorzystanie 

wypracowanych rozwiązań. 

Analiza nie wykazała jednocześnie nadmiernego nakładania się znaczenia poszczególnych 

kryteriów, w związku z czym należy uznać, że rozłączność jednostkowych kryteriów została 

określona na odpowiednim poziomie. Dodatkowo analizowane kryteria wyboru projektów 

mają w odpowiedni sposób określone mechanizmy oceny lub zakres tematyczny, co 

determinowało możliwość realizacji efektywnego procesu operacjonalizacji kryterium przez 

ekspertów oceniających projekty. 
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy walidacyjnej – każde z kryteriów stosowanych w latach 

2014-2020 może zostać zastosowane w kolejnych latach. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 

wyniki przeprowadzonej ewaluacji należałoby nieco rozszerzyć zakres kryteriów 

merytorycznych: 

 premiowanie projektów uwzględniających promocję efektów realizacji inwestycji, 

stosowanie rozwiązań mających na celu zachęcenie potencjalnych użytkowników do 

skorzystania z utworzonych rozwiązań oraz uwzględniających badania user 

experience (w przypadku zastosowania rozwiązań elektronicznych (kasy biletowe) i 

mobilnych (aplikacje)); 

 premiowanie projektów uwzględniających prowadzenie działań informacyjno-

promocyjnych (bądź zobowiązanie beneficjentów w ramach dokumentacji dot. 

naboru do prowadzenia tego typu działań) skierowanych ku grupie docelowej 

potencjalnych użytkowników tworzonej infrastruktury (w zakresie projektów dot. 

transportu kolejowego). 

Takie rozwiązanie niwelowałoby identyfikowane obecnie problemy, tj. obawy potencjalnych 

użytkowników przed skorzystaniem z utworzonych obiektów (brak działań promocyjnych, 

szlabany przed wjazdami na parkingi, niewystarczająca informacja na temat zasad 

korzystania z nich, nieintuicyjne aplikacje o ograniczonej użyteczności) czy też praktyczny 

brak prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych ukierunkowanych na zwiększenie 

zainteresowania wykorzystaniem transportu kolejowego. 

Jak już zostało wskazane, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-

2027 zaplanowano realizację dwóch celów szczegółowych odnoszących się do obszaru 

komunikacji, tj.: 

 Cel szczegółowy 2(viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej; 

 Cel szczegółowy 3(ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym 

i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. 

Zgodnie z Załącznikiem do programu FEM 2021-2027 Metodologia szacowania wskaźników 

do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, do wymienionych celów 

przypisano 13 wskaźników produktu i rezultatu, w tym: 

 w ramach celu szczegółowego 2(viii): 5 wskaźników produktu i 3 wskaźniki rezultatu; 

 w ramach celu szczegółowego 3(ii): 6 wskaźników produktu i 1 wskaźnik rezultatu. 

 

Zestaw wskaźników zaproponowany w ramach dokumentu pn. Fundusze Europejskie dla 

Małopolski 2021 -2027 w obszarze rozwoju transportu są wystarczające z punktu widzenia 
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potrzeb monitoringowo – sprawozdawczych. Wskaźniki, w swoich zapisach dostosowane są 

tak, aby w jak największym stopniu oddawać logikę interwencji programu. Należy stwierdzić, 

że opracowane były z uwzględnieniem w pierwszej kolejności celu szczegółowego, który jest 

w logiczny sposób powiązany ze wskaźnikami rezultatu. Ponadto wskaźniki wynikają z 

zakresu interwencji mierzonej wskaźnikami produktu. 

Planowane do zastosowania wskaźniki są w dużej mierze zbieżne z dotychczas stosowanymi 

(perspektywa 2014-2020), co jednak rozpatrywać należy pozytywnie. Dotychczasowy sposób 

pomiaru efektów interwencji sprawdził się, a sam zakres analizowanego wsparcia (transport) 

nie determinuje potrzeby wprowadzania nowych wskaźników (efekty wsparcia możliwe są 

bowiem do skwantyfikowania w głównej mierze poprzez liczbę utworzonych obiektów, 

długość wybudowanych tras czy liczbę pasażerów z nich korzystających). 

Zastosowane metodologie wyliczenia ich wartości bazowych potencjalnie mogą wpłynąć na 

to, czy oszacowane poziomy mierników zostaną osiągnięte – w związku z czym szczegółowej 

analizie poddano sposób oszacowania wartości bazowych, docelowych i pośrednich 

wskaźników. Jak wynika z analizy założenia oszacowania wartości w pełni odpowiadają 

charakterystyce trendów społeczno-gospodarczych oraz dotychczasowego rozwoju sfery 

transportu w Małopolsce. W ramach metodologii wyliczania wartości poszczególnych 

wskaźników wzięto pod uwagę szeroki zakres danych, warunkujących poprawność 

stosowanych szacunków. W tym zakresie wymienić należy m.in. doświadczenia w zakresie 

realizacji analogicznych projektów pozyskane w okresie programowania 2014-2020, wartości 

alokacji, przeciętne czasy realizacji inwestycji, analizy ewaluacyjne w zakresie m.in. ruchu 

rowerowego (z uwzględnieniem sezonowej aktywności), pomiary ruchu drogowego GDDKiA, 

analizy spadku emisji CO2 czy plany inwestycyjne podmiotów publicznych. Analiza przyjętych 

wartości, zakresu planowanego wsparcia i występujących w regionie potrzeb pozwala na ich 

pozytywną ocenę. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na wykorzystanie w ramach wskaźników odnoszących się 

do inwestycji o charakterze budowlanym, dodatkowej korekty wartości wskaźników. Korekta 

ta użyta została w związku z doświadczanym w poprzednich perspektywach efektem 

dodatkowego wzrostu cen w obszarze usług budowlanych na skutek skumulowanego 

wzrostu popytu na materiały budowlane o 50%. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenie ewaluatora aspekt ten jest niezwykle istotny. W dotychczasowej 

perspektywie finansowej zjawisko to było bowiem powszechne (w zakresie zarówno 

projektów realizowanych z poziomu programów krajowych, jak i regionalnych), podczas 

kiedy to odnotowywano gwałtowny napływ środków unijnych na rynek, powodujący zbyt 

wysoką liczbę prowadzonych postępowań przetargowych względem faktycznych możliwości 

sektora budowlanego. W wyniku tego pojawiały się problemy w „wybieraniu” 

najkorzystniejszych zleceń przez wykonawców robót budowlanych oraz konieczność 

powtarzania postepowań w zakresie zamówień publicznych, wydłużając okres realizacji 
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projektów oraz często wymuszając zmiany w zakresie finansowo-rzeczowym inwestycji. 

Biorąc pod uwagę wydłużający się okres przygotowania do wdrożenia nowej perspektywy, 

ryzyko powtórzenia się tej sytuacji jest więc stosunkowo wysokie. Niemniej opracowane 

wartości wskaźników zawierają element minimalizujący negatywny wpływ wynikający z 

powtórzenia się tej sytuacji, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie skuteczności wdrażania 

interwencji.
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Tabela 11. Wskaźniki przypisane do celów szczegółowych Priorytetów 3 i 4 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w zakresie transportu 

Lp. Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 

bazowa 

Rok 

odniesienia 

Cel pośredni 

(2024) 

Cel końcowy 

(2029) 

1 

Pojemność ekologicznego 

taboru do zbiorowego 

transportu publicznego 

Produktu Pasażerowie n/d n/d 2 631 8 769 

2 
Wspierana infrastruktura 

rowerowa 
Produktu Km n/d n/d 0 20 

3 

Liczba wspartych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 

Produktu Szt. n/d n/d 1 17 

4 

Ludność ́objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego 

Produktu Os. n/d n/d 0 2 200 000 

5 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego 

Produktu 
Wkłady na rzecz 

strategii 
n/d n/d 0 7 

6 

Roczna liczba użytkowników 

nowego lub 

zmodernizowanego transportu 

publicznego 

Rezultatu Użytkownicy/rok 0 n/d n/d 24 392 805 
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Lp. Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 

bazowa 

Rok 

odniesienia 

Cel pośredni 

(2024) 

Cel końcowy 

(2029) 

7 
Roczna liczba użytkowników 

infrastruktury rowerowej 
Rezultatu Użytkownicy/rok 0 n/d n/d 1 262 000 

8 
Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych 
Rezultatu 

Tony ekwiwalentu 

węgla/rok 
5 660 2020 n/d 2 830 

9 

Długość nowych lub 

rozbudowanych dróg – poza 

TEN-T 

Produktu Km n/d n/d 0 16 

10 

Długość dróg przebudowanych 

lub zmodernizowanych – poza 

TEN-T 

Produktu Km n/d n/d 0 27 

11 

Pojemność ekologicznego 

taboru do zbiorowego 

transportu publicznego 

Produktu Pasażerowie n/d n/d 2 235 4 620 

12 

Liczba zakupionych jednostek 

kolejowego taboru 

pasażerskiego 

Produktu Szt. n/d n/d 5 10 

13 

Ludność ́objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego 

Produktu Os. n/d n/d 0 485 000 
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Lp. Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 

bazowa 

Rok 

odniesienia 

Cel pośredni 

(2024) 

Cel końcowy 

(2029) 

14 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego 

Produktu 
Wkłady na rzecz 

strategii 
n/d n/d 0 2 

15 

Roczna liczba użytkowników 

nowo wybudowanych, 

przebudowanych, 

rozbudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

Rezultatu Pasażerokilometry/ rok 0 n/d n/d 66 654 110 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1827/22 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 października 2022 r., Kraków 2022, s. 116-125. 
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5. Wnioski i rekomendacje 

Tabela 12. Wnioski i rekomendacje 

L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

1.  Przeprowadzona 

analiza wykazała 

występowanie 

problemu 

przekraczania 

zakładanych terminów 

realizacji inwestycji 

oraz eskalacji kosztów 

w trakcie 

realizowanych 

projektów. (s. 53) 

Rekomenduje się prowadzenie 

szkoleń dla wnioskodawców i 

beneficjentów z zakresu 

właściwego opracowywania 

harmonogramu realizacji 

projektów, z uwzględnieniem 

praktycznych przykładów 

zrealizowanych już inwestycji 

oraz w zakresie właściwego 

planowania ryzyka. 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Małopolski 

2021-2027 

2023-

2027 

Uwzględnienie w zakresie 

planowanej tematyki szkoleń 

dla wnioskodawców i 

beneficjentów perspektywy 

2021-2027 zagadnień 

związanych z zarządzaniem 

ryzykiem i właściwym 

określaniu harmonogramu 

realizacji projektów. 

Programowa 

operacyjna 

Zatwierdzona 

w całości 

2.  Badania wykazały 

występowanie tzw. 

wąskich gardeł 

infrastrukturalnych w 

Małopolsce. W tym 

zakresie wskazać 

należy rozdrobnione i 

nieskoordynowane 

Rekomenduje się premiowanie 

zadań inwestycyjnych 

ukierunkowanych na 

inwestycje integracyjne i 

multimodalne. 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Małopolski 

2021-2027 

2023-

2027 

Uwzględnienie odpowiednich 

kryteriów oceny merytorycznej 

wniosków w ramach programu 

Fundusze Europejskie dla 

Małopolski 2021-2027 

premiujących realizację 

inwestycji 

integracyjnych/multimodalnych, 

Programowa 

operacyjna 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

inwestycje kolejowe 

oraz brak spójności w 

powstałym systemie 

ścieżek i dróg 

rowerowych. (s. 52-53) 

zakładających np. powiązanie 

modernizacji dworców i 

przystanków kolejowych z 

elementami infrastruktury 

drogowej lub wpisujących się w 

rozwój głównych korytarzy 

transportowych województwa. 

3.  W ramach Priorytetu 3 

programu Fundusze 

Europejskie dla 

Małopolski 2021-2027 

przewidziano 

możliwość realizacji 

projektów 

obejmujących m.in. 

budowę 

węzłów/centrów 

przesiadkowych, 

parkingów bike&ride i 

park&ride czy miejsca 

obsługi podróżnych. 

Dotychczasowe 

doświadczenia w 

Aktualne zapisy Programu 

wskazują, że elementem 

projektu będą mogły być m.in. 

wszelkie rozwiązania cyfrowe 

ułatwiające i zachęcające do 

korzystania z transportu 

publicznego w postaci 

systemów dynamicznej 

informacji pasażerskiej oraz 

innych podobnych rozwiązań. 

W związku z tym rekomenduje 

się wprowadzenie w zakres 

stosowanych kryteriów oceny 

merytorycznej zapisów dot. 

premiowania projektów 

uwzględniających promocję 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Małopolski 

2021-2027 

2023-

2027 

Uzupełnienie zakresu kryteriów 

merytorycznych wyboru 

projektów w ramach Działań 

planowanych do realizacji w 

ramach Priorytetu 3 Programu 

Regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 

2021-2027.  

Programowa 

operacyjna 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

realizacji tego typu 

inwestycji wskazują na 

zbyt niski nacisk 

położony na 

dostosowanie ich do 

potrzeb podróżnych - 

stosowane rozwiązania 

nie zachęcały do 

korzystania z nich 

(brak działań 

promocyjnych, 

szlabany przed 

wjazdami na parkingi, 

niewystarczająca 

informacja na temat 

zasad korzystania z 

nich, nieintuicyjne 

aplikacje o 

ograniczonej 

użyteczności). (s 134) 

efektów realizacji inwestycji, 

stosowanie rozwiązań 

mających na celu zachęcenie 

potencjalnych użytkowników 

do skorzystania z utworzonych 

rozwiązań oraz 

uwzględniających badania user 

experience (w przypadku 

zastosowania rozwiązań 

elektronicznych i mobilnych).  

Badanie user experience 

powinno wchodzić w zakres 

procesu tworzenia aplikacji – 

na początkowym etapie jej 

tworzenia wykonawca 

powinien być zobowiązany do 

opracowania makiety aplikacji 

prezentującej jej 

funkcjonalności, które 

poddane zostałyby testom 

użyteczności na próbie 

badawczej stanowiących 

przedstawicieli potencjalnej 
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L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

grupy docelowej tworzonego 

narzędzia. 

4.  Przeprowadzone 

badania wykazały, że 

beneficjenci projektów 

kolejowych (Działanie 

7.2) nie realizowali 

działań promocyjnych, 

mających na celu 

zachęcenie 

potencjalnych 

użytkowników do 

korzystania z 

utworzonych 

rozwiązań. 

Odnotowano 

jednocześnie, że 

beneficjenci 

rozpatrywali tego 

rodzaju działania 

wyłącznie w postaci 

konieczności 

Rekomenduje się rozszerzenie 

zakresu obowiązkowych 

działań informacyjno-

promocyjnych w przypadku 

inwestycji kolejowych. 

Działania powinny obejmować 

promowanie efektów 

zrealizowanych projektów 

wśród grupy potencjalnych 

odbiorców 

zmodernizowanej/utworzonej 

infrastruktury. 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Małopolski 

2021-2027 

2023-

2027 

Wprowadzenie odpowiednich 

zapisów w dokumentacji 

naborów w zakresie projektów 

wspierających rozwój 

infrastruktury kolejowej, 

zgodnie z treścią rekomendacji. 

Programowa 

operacyjna 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

informowania o źródle 

finansowania projektu 

(zgodnie z 

regulaminem 

konkursu). W wyniku 

tego, mimo znacznego 

rozwoju 

infrastrukturalnego 

sektora transportu 

kolejowego w 

Małopolsce, nie 

zostały 

przeprowadzone 

działania mające na 

celu zwiększenie liczby 

pasażerów.  (s.82) 

5.  W dotychczasowym 

modelu wsparcia 

zidentyfikowano 

przewagę 

rozproszonego 

wykonywania 

inwestycji 

Rekomenduje się premiowanie 

w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 

2021-2027 projektów z zakresu 

budowy dróg rowerowych 

zakładających 

komplementarność względem 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Małopolski 

2021-2027 

2023-

2027 

Uzupełnienie zakresu kryteriów 

merytorycznych wyboru 

projektów. 

Programowa 

operacyjna 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek   Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Sposób wdrożenia Klasa 

rekomendacji 

Status 

rekomendacji 

rowerowych, z 

wieloma brakującymi 

elementami, co obniża 

jakość całej 

infrastruktury 

rowerowej. Brak 

spójności utworzonej 

sieci zauważyli również 

przedstawiciele 

instytucji 

zaangażowanej we 

wdrażanie interwencji. 

(s.52) 

obecnej sieci połączeń lub w 

zakresie zapewnienia 

powiązania infrastruktury 

rowerowej z węzłem 

komunikacyjnym/przystankiem 

czy istotnym generatorem 

ruchu w gminie (np. placówka 

oświatowa). 
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6. Case study 

Tabela 13. Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych 

automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych 

Analizowany projekt 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 

autobusów oraz stacjonarnych automatów 

KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii 

aglomeracyjnych 

Numer działania 04.05.01 

Beneficjent 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE 

S.A. W KRAKOWIE 

Wartość projektu 175 570 727,88 

Dofinansowanie z UE 115 718 400,00 

Lokalizacja (powiat) 

krakowski 

m. Kraków 

wielicki 

Zakres projektu (charakterystyka) 

Projekt polegał na zakupie niskopodłogowych, 

nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów 

zasilanych olejem napędowym z silnikiem 

spełniającym normę EURO6 oraz autobusów 

hybrydowych. W ramach zadania dotyczącego 

zakupu autobusów uwzględniono także wydatki 

związane z opłatami komunikacyjnymi. 

Projekt objął następujące zadania: 

Zadanie 1. Zakup niskoemisyjnych, 

niskopodłogowych autobusów 

Działanie 1.1. Zakup autobusów zasilanych 

olejem napędowym standard 

Działanie 1.2. Zakup autobusów hybrydowych 

przegubowych 

Działanie 1.3. Zakup autobusów zasilanych 

olejem napędowym midi 
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Analizowany projekt 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 

autobusów oraz stacjonarnych automatów 

KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii 

aglomeracyjnych 

Działanie 1.4. Opłaty komunikacyjne autobusów 

standard 

Działanie 1.5. Opłaty komunikacyjne autobusów 

hybrydowych przegubowych 

Działanie 1.6. Opłaty komunikacyjne autobusów 

midi 

Efekt realizacji projektu 

Osiągnięto wszystkie założone efekty. Zakupiono 

automaty biletowe i nowoczesne autobusy 

spełniające wymogi, w tym 20 pojazdów 

elektrycznych wraz z systemem zasilania.  

Skuteczność projektu 

Skuteczność projektu ocenić należy wysoko. W 

wyniku realizacji projektu poprawiła się sytuacja 

związana z emisją substancji szkodliwych do 

środowiska przez transport w związku z wymianą 

starego taboru i wprowadzeniem taboru 

niskoemisyjnego i zeroemisyjnego. Zakupiony 

tabor jest nowoczesny i wyposażony w niską 

podłogę, oraz w system informacji pasażerskiej. 

Wpłynęło to na poczucie bezpieczeństwa i 

komfort podróżowania.  

Efektywność projektu 

Efektywność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko ze względu na zastosowanie rozwiązań, 

które będą użytkowane przez okres 

przekraczający zakładany okres trwałości 

efektów. 

Użyteczność projekt 

Użyteczność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Projekt stanowił odpowiedź na 

zapotrzebowanie mieszkańców i jest w pełni 

wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców 

aglomeracji, pozostawiając także możliwość 

szerszego zastosowania zakupionej technologii, 

poza taborem przewidzianym w projekcie. Jego 
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Analizowany projekt 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 

autobusów oraz stacjonarnych automatów 

KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii 

aglomeracyjnych 

realizacja ma wpływ na ograniczenie emisji 

spalin pochodzących z transportu zbiorowego, 

co wpłynie na poprawę jakości powietrza na 

obszarze aglomeracji krakowskiej, a zwłaszcza w 

ścisłym centrum miasta. Można jednak wskazać 

na pewne mankamenty związane z 

unowocześnieniem taboru. Jak wskazują 

bowiem wyniki badania z użytkownikami 

zakupionych autobusów elektrycznych, w 

przypadku niekorzystanych warunków 

pogodowych (niska temperatura, opady śniegu) 

pojazdy te znacząco zmniejszały swoje 

możliwości w zakresie osiąganego zasięgu, 

poprzez co musiały być na bieżąco uzupełniane 

taborem z silnikami spalinowymi. 

Trwałość efektów 

Efekty projektu cechują się wysoką trwałością. 

Zakupiony tabor użytkowany będzie w większej 

perspektywie czasu, a systemy stacji ładowania 

wykorzystywane będą w szerokim zakresie z 

uwagi na fakt, iż, z ładowarek mogą korzystać 

także inne pojazdy, nie tylko te zakupione w 

ramach projektu. Rozwiązania w zakresie 

autobusów elektrycznych i sposobu ich 

ładowania, które po raz pierwszy zostały 

stworzone w ramach projektu będą powielane, 

rośnie także zakres inwestycji w 

elektromobilność. 

Komplementarność projektu 

Projekt komplementarny jest z inwestycjami 

zrealizowanymi przez beneficjenta w 

perspektywach 2007-2013 a nawet 2004-2006 

(które również polegały na zakupie 

niskoemisyjnego taboru). Projekt stanowi więc 

kontynuację poprzednio podjętych działań. 

Realizacja projektu stanowiła kontynuację 
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Analizowany projekt 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 

autobusów oraz stacjonarnych automatów 

KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii 

aglomeracyjnych 

działań podejmowanych na rzecz ograniczenia 

negatywnego wpływu transportu na środowisko 

poprzez poprawę jakości usług transportu 

publicznego. Ponadto, projekt komplementarny 

jest względem działań podejmowanych przez 

władze Miasta Kraków w zakresie realizacji 

projektów w infrastrukturę transportu 

miejskiego, budowy buspasów, przebudowy i 

modernizacji torowisk. 

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

Beneficjent odnotował trudności związane z 

budowaniem stacji ładowania pojazdów na 

terenie miasta, co wiązało się z uzyskaniem 

wymaganych decyzji administracyjnych. Były to 

wiec problemy natury administracyjnej, które 

wiązały się jedynie z opóźnieniem uzyskania 

stosownych zezwoleń. Zidentyfikowane 

trudności nie miały więc wpływu na realizację 

projektu i osiągnięcie założonych wskaźników – 

uniemożliwiły jedynie wcześniejsze zakończenie 

projektu.  

Dobre praktyki 

Dobrą praktyka w ramach projektu jest 

wypracowany wysoce skuteczny model 

współpracy przy wdrażaniu inwestycji. Przy 

realizacji projektu powstał zespół, kierownik 

projektu i komitet sterujący. Od samego 

początku prac we współprace zaangażowane 

były wszystkie działy, których kompetencje 

wymagane były do przeprowadzenia 

poszczególnych czynności w projekcie. Pozwoliło 

to na lepsze planowanie i na sprawniejsze 

realizowanie projektu. Ponadto beneficjent 

wykorzystał doświadczenie pozyskane przy 

realizacji analogicznych (komplementarnych) 

inwestycji realizowanych w poprzednich 
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Analizowany projekt 

Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 

autobusów oraz stacjonarnych automatów 

KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii 

aglomeracyjnych 

perspektywach finansowych. Na uwagę 

zasługuje również skala inwestycji, która w 

znacznym stopniu wpłynęła na rozwój taboru 

niskoemisyjnego na obszarze Krakowa. Jak z 

kolei wskazują wyniki badania z użytkownikami 

zakupionego taboru, cenną inicjatywą było 

zastąpienie części dotychczasowego taboru 

przez nowy, co doprowadziło do wycofania z 

eksploatacji starszych, spalinowych jednostek. 

Podkreślano również wpływ zwiększonej liczby 

autobusów na możliwość zwiększenia 

częstotliwości kursowania komunikacji 

publicznej. 

Tabela 14. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice 

Analizowany projekt 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 

miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice 

Numer działania 04.05.01 

Beneficjent GMINA BISKUPICE 

Wartość projektu 5 044 382,16 

Dofinansowanie z UE 2 319 356,87 

Lokalizacja (powiat) wielicki 

Zakres projektu (charakterystyka) 

Projekt pn. Budowa ciągów pieszo-rowerowych 

w Gminie Biskupice objął budowę ciągów pieszo 

rowerowych w miejscowości Biskupice i Trąbki. 

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki 

rowerowej prawostronnej jednokierunkowej na 

odcinku drogi gminnej 560022K o długości ok. 

1268 m wraz z budową fragmentu palisady lub 



 

 

Strona 150 z 186 

 

Analizowany projekt 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 

miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice 

muru oporowego betonowej za ścieżką 

rowerową, przebudowę istniejących zjazdów do 

posesji zlokalizowanych w zakresie 

projektowanych elementów, budowę 

elementów odwodnienia w postaci kanalizacji 

grawitacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, 

studzienkami wodościekowymi oraz budowę 

drenażu. 

Efekt realizacji projektu 

W efekcie realizacji projektu zrealizowano 

wszystkie założenia, tym samym wpływając na 

poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ułatwiając 

ich funkcjonowanie, poprawiono sferę 

komunikacyjną oraz estetykę miejsca realizacji 

projektu. 

Skuteczność projektu 

Cel został w pełni osiągnięty: poprawa 

bezpieczeństwa, rozbudowa i modernizacja 

ciągu pieszo-rowerowego, zapewnienie dostępu 

do obiektów użyteczności publicznej i 

poprawiono estetykę miejsca realizacji projektu. 

Badanie z użytkownikami utworzonej 

infrastruktury potwierdziło realny wpływ 

projektu na zwiększenie wykorzystania roweru w 

codziennych wyborach transportowych. 

Efektywność projektu 

Efektywność projektu należy ocenić pozytywnie 

ze względu na trwałość i przydatność inwestycji 

względem identyfikowanych potrzeb. Jak wynika 

z badania z użytkownikami powstałej 

infrastruktury na szczególną uwagę zasługuje 

znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa 

dzięki utworzonemu ciągowi pieszo 

rowerowemu.  

Użyteczność projekt Użyteczność projektu należy ocenić wysoko.  

Projekt stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie 
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Analizowany projekt 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 

miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice 

mieszkańców ze względu na poprawę komfortu 

użytkowania ciągu, bezpieczeństwo i wzrost 

walorów estetycznych. Ponadto, realizacja 

inwestycji zapewniła możliwość dalszej 

rozbudowy w przyszłości. Przygotowania do 

realizacji projektu trwały w gminie 5 lat, a każdy 

jego element dokładnie przeanalizowany pod 

kątem wykonalności i konieczności realizacji.  

Realizacja projektu według założeń 

Wnioskodawcy ma na celu zachęcić 

mieszkańców do korzystania z alternatywnych 

dla spalinowych sposobów przemieszczania się 

oraz poprawić bezpieczeństwo 

niezmotoryzowanych użytkowników drogi.  

Trwałość efektów 

Infrastrukturalny charakter projektu świadczy o 

bardzo wysokiej trwałości projektu, 

wykraczającej poza obowiązkowy okres trwałości 

efektów projektu. 

Komplementarność projektu 

Projekt jest komplementarny (powiązany 

istniejącymi liniami autobusowymi) z 

utworzonymi na terenie gminy dwoma 

parkingami park&ride oraz utworzonym w 

ramach innego projektu węzłem 

komunikacyjnym.  

Projekty o podobnych charakterze (połączenie 

ścieżki rowerowej z chodnikiem) realizowane 

były już w tym rejonie m.in. w Jawczycach i 

Łazanach (prawie 1,6 km) oraz przy 1,7 km drogi 

w Łazanach i Trąbkach (przysiółek Rzym).  

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

Napotkano trudności na etapie realizacji 

inwestycji, które wynikały z pracy w terenie 

otwartym – dotyczyły trudności z którymi 

zmagać musieli się okresowo mieszkańcy 
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Analizowany projekt 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w 

miejscowości Trąbki i Biskupice w Gminie 

Biskupice 

okolicznych posesji (utrudniony wjazd na 

posesję, czasowe przerwy w dostawie wody) 

jednakże nie wymagały one zmian założonych 

działań, a problemy rozwiązano poprzez 

odpowiednią współpracę z zaangażowanymi 

podmiotami (przy czym szczególną rolę spełnił 

wykonawca robót budowlanych (kierownik 

budowy oraz inspektor nadzoru), pozostający w 

bieżącym kontakcie z mieszkańcami). 

Zidentyfikowane trudności nie miały 

negatywnego wpływu na osiągnięcie efektów. 

Dobre praktyki 

Dobrą praktyką zidentyfikowaną w ramach 

projektu było nawiązanie stałej i odpowiedniej 

współpracy z wykonawcami, dzięki której udało 

się zapobiec opóźnieniom bądź nieosiągnięciu 

założonych rezultatów. Dużą role odegrało 

również odpowiednie nastawienie samego 

wykonawcy robót, pozostającego w bieżącym 

kontakcie z mieszkańcami okolicznych posesji. 

 

Tabela 15. Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

Analizowany projekt Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

Numer działania 07.01.00 

Beneficjent WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Wartość projektu 44 100 000,00 zł 

Dofinansowanie z UE 37 484 999,95 zł 

Lokalizacja (powiat) limanowski 
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Analizowany projekt Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

nowosądecki 

Zakres projektu (charakterystyka) 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była 

rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 968, jako 

drogi klasy G jednojezdniowej, 2pasowej. 

Inwestycja zlokalizowana została na terenie 

województwa małopolskiego, powiatu 

limanowskiego, gmina: Kamienica; miejscowość: 

Szczawa, Kamienica. Ponadto w ramach zadania 

inwestycyjnego zaplanowano budowę 

skrzyżowań typu rondo na DW 968 w 

miejscowościach Mszana Dolna oraz Zabrzeż. 

Całkowita długość projektowanej trasy wyniosła 

około 14 km. Oprócz wykonania rozbudowy DW 

968  

Efekt realizacji projektu 

Osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki, 

czyli długość rozbudowanej drogi, wykonanie 

dwóch rond oraz przebudowę mostu na rzece 

Kamienica. Projekt rozwiązał podstawowe 

problemy regionu w zakresie infrastruktury 

transportowej, a mianowicie poprawił jakość i 

dostępność dróg w województwie oraz zwiększył 

poziom bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników. Poprawiona została dostępność 

komunikacyjna do terenów o wysokim 

potencjalne turystycznym, ponieważ ta droga 

jest skrótem od drogi krajowej nr 7 w kierunku 

Krościenka, Szczawnicy. 

Skuteczność projektu 

Cel został w pełni osiągnięty: poprawa 

bezpieczeństwa, rozbudowa i modernizacja 

dróg, zgodna z potrzebami regionu. Badani 

użytkownicy powstałej infrastruktury 

potwierdzili istotne znaczenie rozbudowanej 

drogi względem potrzeb regionu. Wskazano 
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Analizowany projekt Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

jednocześnie na sprawną realizację inwestycji i 

stosunkowo krótki czas utrudnień związanych z 

rozbudową. 

Efektywność projektu 

Efektywność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Stosunek nakładów do rezultatu jest 

pozytywny, o czym świadczą osiągnięte efekty 

projektu. 

Użyteczność projekt 

Użyteczność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Projekt stanowił odpowiedź na 

zapotrzebowanie mieszkańców i jest w pełni 

wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców 

gminy (co ma wpływ także na wzrost jej 

atrakcyjności). Jak wykazało badanie z 

użytkownikami powstałej infrastruktury 

inwestycja wpływa na codzienne wybory 

transportowe mieszkańców, odciążając inne 

połączenia, cechujące się dotychczas wysoką 

kongestią.  

Wnioskodawca bardzo szczegółowo opisał jak 

wyglądałaby przestrzeń bez realizacji inwestycji 

wskazując na to, że byłoby to przyczyną:  

 pogarszających się warunków życia 

mieszkańców w pobliżu DW 968 oraz w 

powiecie limanowskim i nowosądeckim, 

 zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa 

ruchu pojazdów i pieszych, 

 pogarszającego się stanu środowiska 

naturalnego w wyniku niekorzystnego 

klimatu akustycznego, zanieczyszczenia 

powietrza szkodliwymi składnikami spalin 

oraz uciążliwymi wibracjami, 

 ograniczonej swobody ruchu drogowego, 

 niskiego standardu podróżowania. 
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Analizowany projekt Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

Powyższe pozwala wnioskować, że sama 

realizacja projektu jest dla mieszkańców bardzo 

istotną inwestycją.  

Trwałość efektów 

Infrastrukturalny charakter projektu oraz plany 

dalszego rozwoju Stref Aktywności Gospodarczej 

w pobliżu drogi świadczą o bardzo wysokiej 

trwałości projektu, zdecydowanie wykraczającej 

poza obowiązkowy okres trwałości efektów 

projektu. 

Komplementarność projektu 

Rozbudowa drogi komplementarna jest z 

rozwojem okolicznej infrastruktury drogowej, w 

tym. min. rozbudowa drogi wojewódzkiej od 

miejscowości Nowy Targ do miejscowości Stary 

Sącz oraz DW 965 Zielona – Limanowa, etap 

pierwszy i drugi.  

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

Jedyny zidentyfikowany problem dotyczył 

opóźnień związanych z uzyskaniem zgody na 

użytkowanie obiektu, co opóźniło realizację 

projektu, nie wpływając jednak na jego 

efektywność. 

Dobre praktyki 

W ramach projektu skutecznie odpowiedziano 

na potrzeby mieszkańców, w tym uwzględniając 

potrzeby osób z niepełnosprawnością.  

W projekcie zastosowano rozwiązania 

zwiększające bezpieczeństwo użytkowników 

ruchu: podświetlane znaki pionowe C9 z 

zasilaniem hybrydowym w tym zasilaniem ze 

stałego łącza, umieszczenie kostki płytek 

wyczuwalnych dla osób niedowidzących w 

rejonie miejsc przekraczania drogi, oświetlenie 

drogi w rejonie zatok autobusowych, 
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Analizowany projekt Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż: Etap I 

oznakowanie poziome grubowarstwowe 

chemoutwardzalne 

 

Tabela 16. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka 

Analizowany projekt 

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

zapewniających bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy 

Wieliczka 

Numer działania 07.01 

Beneficjent GMINA WIELICZKA 

Wartość projektu 9 819 927,67 zł 

Dofinansowanie z UE 4 158 848,30 zł 

Lokalizacja (powiat) wielicki 

Zakres projektu (charakterystyka) 

Projekt dotyczył budowy drogi gminnej łączącej 

istniejącą sieć dróg w Gminie z budowaną Strefą 

Aktywności Gospodarczej. W ramach projektu 

przewidziano następujące główne zadania 

inwestycyjne: 1. Branża drogowa z 

odwodnieniem: budowa jezdni, budowa 

chodnika, budowa ścieżki rowerowej, budowa 

pobocza, budowa skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2012K Bieżanów Grabie, budowa 

urządzeń technicznych drogi służących jej 

odwodnieniu, tj.: kanalizacji deszczowej, 

przebudowa istniejących rowów 

odwadniających, budowa przepustów, 2. 

Budowa oświetlenia ulicznego, 3. Budowa 

kanału technologicznego, 4. Przebudowa 

infrastruktury kolidującej. 
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Analizowany projekt 

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

zapewniających bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy 

Wieliczka 

Efekt realizacji projektu 

W wyniku realizacji projektu powstała droga 

zapewniająca bezpieczny dojazd do strefy 

aktywności gospodarczej. Zapewniono również 

znaczący wzrost bezpieczeństwa pieszych i 

rowerzystów poprzez wybudowanie ciągu 

pieszo-rowerowego i przejścia dla pieszych. 

Skuteczność projektu 

Cel został w pełni osiągnięty: poprawa 

bezpieczeństwa, zwiększenie dróg dojazdowych 

do istotnego ośrodka gospodarczego. 

Efektywność projektu 

Efektywność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Stosunek nakładów do rezultatu jest 

wysoki, o czym świadczą osiągnięte efekty 

projektu. 

Użyteczność projekt 

Użyteczność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Projekt stanowił odpowiedź na 

zapotrzebowanie mieszkańców i jest w pełni 

wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców 

gminy (co ma wpływ na wzrost atrakcyjności 

gminy). Co istotne, przedmiotowa droga stanowi 

bezpośrednie połączenie terenów 

inwestycyjnych nowo budowanej Strefy 

Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich 

z drogą powiatową nr 2012K Bieżanów – Grabie.  

Trwałość efektów 

Infrastrukturalny charakter projektu oraz plany 

dalszego rozwoju Stref Aktywności Gospodarczej 

w pobliżu drogi świadczą o bardzo wysokiej 

trwałości projektu, zdecydowanie wykraczającej 

poza obowiązkowy okres trwałości efektów 

projektu. 

Komplementarność projektu 
Zakres przewidywanych robót zakończył się 

dowiązaniem sytuacyjno-wysokościowym do 

budowanej w ramach innego projektu Wielickiej 
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Analizowany projekt 

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

zapewniających bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy 

Wieliczka 

Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzycach 

Wielkich. 

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

Na etapie projektowania działań napotkano na 

trudności w związku z planowanymi 

inwestycjami przez operatora kolei, co 

wymagało uzgodnień i wprowadzenia zmiany w 

wytyczonej poprzednio trasie planowanej drogi. 

Problem ten w pełni rozwiązano, w związku z 

czym nie miał on wpływu na skuteczność i 

efektywność projektu. 

Dobre praktyki 

Utworzenie drogi było komplementarne 

względem utworzonej Wielickiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej, poprzez co projekt w 

szczególny sposób wpisuje się również w rozwój 

gospodarczy regionu. 

Tabela 17. Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie 

Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie 

Analizowany projekt 

Udrożnienie systemu komunikacji poprzez 

budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej w Miechowie 

Numer działania 07.02.00 

Beneficjent GMINA MIECHÓW 

Wartość projektu 3 367 198,80 zł 

Dofinansowanie z UE 2 368 259,61 zł 

Lokalizacja (powiat) miechowski 

Zakres projektu (charakterystyka) 

Projekt zrealizowany został w formule 

Zaprojektuj i wybuduj. Zadania w ramach 

projektu stanowiły: 
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Analizowany projekt 

Udrożnienie systemu komunikacji poprzez 

budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej w Miechowie 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej; 

2. Prace budowlane związane z wykonaniem 

parkingów P&R oraz B&R wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o łącznej powierzchni ok. 4540 m2. 

3. Nadzór inwestorski. 

Projekt polegał na udrożnieniu systemu poprzez 

wykonanie połączeń na terenie gminy, które 

wpłynąć mają na poprawę skomunikowania 

Miechowa z Krakowem. Inwestycja polegała na 

budowie parkingu park&ride o powierzchni 

ponad 4,5 tys. metrów kwadratowych i 

obejmowała miejsca postojowe, w tym miejsca 

postojowe dla osób niepełnosprawnych, dla 

rodziców z dziećmi, stanowiska kiss&ride, 

stanowiska Taxi, miejsca dla autobusów i 

stanowiska bike&ride. Dodatkowo wykonana 

została mała architektura, zostały zaadaptowane 

i wykonane tereny zielone.  

Efekt realizacji projektu 

W wyniku realizacji projektu utworzono nowe 

miejsca parkingowe, wzmacniając potencjał 

Miechowa jako węzła przesiadkowego. 

Zakładane wskaźniki efektów projektu zostały w 

pełni osiągnięte. Z powstałej infrastruktury 

korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin. 

Skuteczność projektu 

Projekt dedykowany był podróżnym 

korzystającym z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i 

przyczynił się do poprawienia transportu 

zbiorowego w regionie. Projekt odpowiedział na 

potrzeby komunikacyjne mieszkańców 

Miechowa i gminy Miechów w zakresie 

możliwości przesiadki z transportu 

indywidualnego na pociąg. Całość zmierza do 

redukcji wykorzystania samochodów osobowych 
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Analizowany projekt 

Udrożnienie systemu komunikacji poprzez 

budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej w Miechowie 

w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i 

zastąpienie ich transportem ekologicznym. 

Efektywność projektu 

Ze względu na wysoki stopień wykorzystania 

efektów projektu, jego efektywność ocenić 

należy wysoko. Dodatkowym efektem projektu 

jest redukcja zanieczyszczeń powietrza 

emitowanych z nadmiernego ruchu 

samochodowego. 

Użyteczność projekt 

Użyteczność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Projekt stanowił odpowiedź na 

zapotrzebowanie mieszkańców i obecnie 

wykorzystywany jest w 100%.  

Powstała wskutek realizacji projektu 

infrastruktura służy obsłudze podróżnych 

korzystających z połączeń kolejowych dworca 

PKP w Miechowie. Powstały parking 

zlokalizowany jest na przedmieściach Miechowa, 

dlatego służy wyłącznie osobom 

zainteresowanym transportem kolejowym. 

Powstała infrastruktura posiada potencjał 

integracyjny względem innych środków 

transportu. 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby 

komunikacyjne mieszkańców, a ich częstsze w 

założeniu korzystanie z transportu publicznego 

będzie miało pozytywny wpływ na poprawę 

stanu powietrza.  

Trwałość efektów 

Ze względu na infrastrukturalny charakter 

inwestycji, projekt będzie się cechować wysoką 

trwałością, a jego efekty będą widoczne poza 

obowiązkowym terminem trwałości inwestycji ze 
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Analizowany projekt 

Udrożnienie systemu komunikacji poprzez 

budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej w Miechowie 

względu na rosnąca popularność transportu 

kolejowego. 

Komplementarność projektu 

Projekt komplementarny jest z dwoma innymi 

inwestycjami, realizowanymi w sąsiednich 

miejscowościach, polegającymi na budowie 

parkingów w przebiegu trasy Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. 

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

Napotkano na trudności na etapie właściwej 

budowy, lecz zdaniem beneficjenta były to 

„typowe trudności”, napotykane w ramach 

każdej z prowadzonych dotychczas inwestycji i 

nie wymagały one podejmowania szczególnych 

działań zaradczych (bieżąco reagowano na 

pojawiające się trudności po stronie wykonawcy 

robót). Należy również zaznaczyć, że już po 

odbiorze inwestycji zidentyfikowano problem w 

niepoprawnym działaniu pętli indukcyjnych na 

wjeździe parkingu, co generowało błędne 

komunikaty dot. liczby wolnych miejsc. Problem 

rozwiązano na etapie przeglądu gwarancyjnego, 

poprzez zastosowanie przez wykonawcę zmiany 

organizacji ruchu (uniezależnienie wjazdu i 

wyjazdu). 

Dobre praktyki 

Uniezależnienie wyjazdu i wjazdu z parkingu, 

powodując poprawne zliczanie wolnych miejsc. 

Ponadto zastosowane zostały zewnętrzne tablice 

zmiennej treści, informujące o czasie odjazdu i 

przyjazdu pociągów -synchronizowane z tablicą 

wewnątrz budynku. 
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Tabela 18. Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową 

Analizowany projekt 
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku 

wraz z drogą dojazdową 

Numer działania RPMP.07.02.00 

Beneficjent GMINA BRZESKO 

Wartość projektu 1 504 371,17 zł 

Dofinansowanie z UE 950 996,66 zł 

Lokalizacja (powiat) brzeski 

Zakres projektu (charakterystyka) 

W ramach projektu zaplanowano budowę 

parkingu przy dworcu PKP wraz z drogą 

dojazdową (łączna powierzchnia użytkowa: 

4 527m2). Realizacja inwestycji pozwoliła na 

przygotowanie 158 miejsc parkingowych (w tym 

7 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz wiatę 

na rowery (20 stanowisk). Parking jest bezpłatny, 

pod warunkiem okazania biletu komunikacji 

zbiorowej. Zgodnie z założeniami projektu, 

przygotowano także oświetlenie, monitoring 

urządzenia do automatycznego liczenia 

pojazdów. 

Efekt realizacji projektu 

Projekt stanowił odpowiedź na potrzeby 

mieszkańców związane z koniecznością 

zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy 

dworcu kolejowym. Efektem realizacji projektu 

jest realizacja założeń parkingów „Parkuj i jedź”, 

co pozwoliło na możliwość połączenia transportu 

samochodowego z transportem zbiorowym. 

Dzięki temu, mieszkańcy mogą zostawić swój 

samochód/rower na przygotowanym parkingu i 

dalej podróżować pociągiem. Zdaniem 

beneficjenta, parking jest niemal w 100% 

obłożony samochodami każdego dnia. Pozwoliło 

to na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze 
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Analizowany projekt 
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku 

wraz z drogą dojazdową 

głównej, gdzie przed realizacją projektu, 

pozostawiano samochody osobowe. 

Skuteczność projektu 

Cel został w pełni osiągnięty: poprawa 

bezpieczeństwa, zwiększenie liczy miejsc 

parkingowych. 

Efektywność projektu 

Efektywność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Stosunek nakładów do rezultatu jest 

wysoki, o czym świadczą osiągnięte efekty 

projektu. 

Użyteczność projekt 

Użyteczność projektu należy ocenić bardzo 

wysoko.  Projekt stanowił odpowiedź na 

zapotrzebowanie mieszkańców i obecnie 

wykorzystywany jest w 100%.  

Bardzo istotnym elementem projektu jest 

założenie, że każdy bilet komunikacji zbiorowej 

umożliwia parkowanie, co stanowi dużą zachętę 

do aktywnego korzystania z przedmiotu 

projektu. Dworzec jest miejscem bardzo dobrze 

połączony z gminnym i prywatnym systemem 

komunikacji, jest więc przeznaczony dla 

podróżujących środkami transportu zbiorowego 

różnych przewoźników.  

Trwałość efektów 

Z uwagi na infrastrukturalny charakter projektu 

zakładającego budowę parkingu w miejscu 

pełniącym funkcję węzła przesiadkowego efekty 

projektu wykraczają poza obowiązkowy okres 

trwałości będą one obserwowane w większej 

perspektywie czasu. 

Komplementarność projektu 

Projekt jest komplementarny wobec inwestycji 

Modernisation of E 30 railway line, Zabrze-

Katowice-Krakow section (CEF), Modernizacja 

wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 
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Analizowany projekt 
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku 

wraz z drogą dojazdową 

91, 94 (Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020) oraz Zintegrowana 

infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w 

mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na 

terenie gminy Szczurowa (Działanie 4.5). 

Zidentyfikowane trudności i działania 

podejmowane w celu przeciwdziałania 

tym trudnościom 

W trakcie realizacji projektu nie odnotowano 

problemów związanych z samą realizacją. 

Zdaniem beneficjenta, problemy pojawiły się 

przed samą realizacją, co było związane z 

koniecznością porozumienia się z kilkoma 

spółkami wchodzącymi w skład Polskich Kolei 

Państwowych. Tereny obecnie przeznaczone pod 

parking stanowiły własność spółek, co 

spowodowało konieczność wykupienia terenu i 

stanowiło bardzo długi proces związany z samym 

przygotowaniem projektu. 

 

Problemy odnotowano jednak na etapie 

konieczności spełnienia założonych w projekcie 

wskaźników. Sam projekt zakończony został 

przed okresem pandemii koronawirusa, jednak 

wskaźniki weryfikowane były właśnie w tym 

okresie. W czasie tzw. „lockdownu” znaczna 

część mieszkańców przeszła na pracę zdalną, co 

zmniejszyło liczbę podróżnych w tym okresie.  

Dobre praktyki 

Zdaniem beneficjenta trudno wskazać dobre 

praktyki, ponieważ sam projekt stanowi 

odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. 

Jednak dobrym rozwiązaniem jest lokalizacja 

projektu w pobliżu miejsca gdzie realizowane są 

inne projekty związane z rozbudową ścieżek 

rowerowych. Taka komplementarność 

projektów wpływa na większe zainteresowanie 
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Analizowany projekt 
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku 

wraz z drogą dojazdową 

proponowanym rozwiązaniem i zwiększa liczbę 

użytkowników. 
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7. Benchmarking 

Tabela 19. Benchmarking 

Kategoria benchmarkingu WRPO 2014-2020 RPO WSL 2014-2020 RPO WP 2014-2020 RPO WM 2014-2020 

Analizowane priorytety 

inwestycyjne (związane z 

transportem) 

7b. Zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez 

łączenie węzłów 

drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym 

z węzłami multimodalnymi. 

7d. Rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interoperacyjnych 

systemów transportu 

kolejowego oraz 

propagowanie działań 

służących zmniejszeniu 

hałasu . 

7b. Zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez 

łączenie węzłów 

drugorzędnych77 i 

trzeciorzędnych78 z 

infrastrukturą TEN-T, w tym 

z węzłami multimodalnymi. 

7d. Rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interpretacyjnych 

systemów transportu 

kolejowego oraz 

propagowanie działań 

służących zmniejszeniu 

hałasu. 

4e (promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

4e (promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu. 

7b. Zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez 

łączenie węzłów 

drugorzędnych77 i 

trzeciorzędnych78 z 

infrastrukturą TEN-T, w tym 

z węzłami multimodalnymi. 

4e (promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu. 

7b. Zwiększanie mobilności 

regionalnej poprzez łączenie 

węzłów drugorzędnych77 i 

trzeciorzędnych78 z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z 

węzłami multimodalnymi. 

7d. Rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interoperacyjnych 
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dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie 

zrównoważonej 

multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu. 

 

7d. Rozwój i rehabilitacja 

kompleksowych, wysokiej 

jakości i interoperacyjnych 

systemów transportu 

kolejowego oraz 

propagowanie działań 

służących zmniejszeniu 

hałasu 

systemów transportu 

kolejowego oraz propagowanie 

działań służących zmniejszeniu 

hałasu 

Wartość alokacji z UE [EUR] 

(związane z transportem) 

OP 5. Transport 

411 681 105,00 EUR 

OP 6. Transport 

461 466 618  EUR 

OP 9. Mobilność: 

374 381 860 EUR 

OP 7. Infrastruktura 

transportowa (oraz Działanie 

4.5) 

1 549 071 879  

Obszary wsparcia 

Poprawione warunki dla 

transportu drogowego 

poprzez budowę, 

przebudowę i modernizację 

sieci drogowej, w taki 

sposób, aby wzmacniała 

ona powiązania 

poszczególnych obszarów 

województwa 

Lepsza dostępność 

głównych szlaków 

drogowych województwa. 

Lepsze warunki 

wykonywania regionalnych 

przewozów pasażerskich. 

Wzrost mobilności 

mieszkańców w skali 

regionalnej (transport 

kolejowy) i lokalnej 

(transport w miejskich 

obszarach funkcjonalnych) 

dzięki sprawnie 

funkcjonującej 

infrastrukturze liniowej i 

Działanie 4.5: 

Interwencja podejmowana w 

ramach działania 

ukierunkowana jest na 

zwiększenie roli transportu 

miejskiego, jako alternatywy dla 

transportu indywidualnego w 

miastach oraz ich obszarach 

funkcjonalnych, poprzez 
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wielkopolskiego, w tym z 

siecią TEN-T. 

Poprawione warunki dla 

transportu kolejowego 

poprzez interwencje 

skierowane na poprawę 

transportu kolejowego w 

Wielkopolsce, a także 

polepszenia łączności z 

siecią TEN-T . 

węzłowej transportu 

zbiorowego. 

Ograniczenie emisji 

generowanej przez 

transport, zwłaszcza w 

miejskich obszarach 

funkcjonalnych. 

Usprawnienie połączeń 

drogowych między 

ważnymi ośrodkami 

miejskimi regionu, a także 

między nimi a ich 

otoczeniem funkcjonalnym. 

Poprawa dostępności do 

liniowej i węzłowej 

infrastruktury 

transportowej o znaczeniu 

krajowym i europejskim. 

Redukcja negatywnego 

wpływu transportu na 

środowisko i poprawa 

bezpieczeństwa w 

transporcie. 

tworzenie warunków dla 

budowy sprawnych, przyjaznych 

dla podróżnych, ekologicznych i 

zintegrowanych systemów 

transportu miejskiego w 

regionie. Realizowane będą 

przedsięwzięcia służące 

zwiększonemu wykorzystaniu 

niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i innych przyjaznych 

środowisku form mobilności 

miejskiej.  

 

Działania w ramach OP 7 

dotyczyły: 

budowy i przebudowy dróg 

wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych, wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, 

budowy i przebudowy obiektów 

inżynieryjnych zlokalizowanych 

w ciągach w/w dróg, wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą, 
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nowoczesnych systemów 

zarządzania ruchem i 

infrastrukturą, przyczyniających 

się do usprawnienia ruchu oraz 

zwiększania bezpieczeństwa na 

drogach o znaczeniu 

regionalnym 

Potencjalni beneficjenci 

Jednostki samorządu 

terytorialnego ich związki i 

stowarzyszenia. 

Jednostki organizacyjne 

jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające 

osobowość prawną . 

podmioty zarządzające 

liniami kolejowymi i 

nieruchomościami 

kolejowymi, 

podmioty wykonujące w 

imieniu samorządu 

województwa zadania z 

zakresu wojewódzkich 

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

jednostki samorządu 

terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne,  

związki i stowarzyszenia 

jednostek samorządu 

terytorialnego,  

spółki z udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego,  

podmioty, które zostały lub 

mają zostać wybrane do 

realizacji projektu w 

formule partnerstwa 

publiczno - prywatnego,  

zarządcy infrastruktury 

transportowej, służącej 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

jednostki organizacyjne JST 

posiadające osobowość prawną 

przedsiębiorstwa – podmioty 

realizujące obowiązek 

świadczenia usług publicznych 

w transporcie zbiorowym.  

inne podmioty właściwe w 

realizacji projektów z zakresu 

niskoemisyjnego transportu 

miejskiego, określonych w 

przygotowanych przez właściwe 

samorządy terytorialne 

planie/planach dotyczących 
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kolejowych przewozów 

pasażerskich. 

organizacji transportu 

zbiorowego publicznego, 

przedsiębiorcy. 

gospodarki niskoemisyjnej, 

zawierających elementy planów 

mobilności miejskiej oraz w 

Strategii ZIT 

Województwo Małopolskie 

Koleje Małopolskie sp. z o.o. 

pozostałe jednostki samorządu 

terytorialnego – wyłącznie w 

porozumieniu z Województwem 

Małopolskim 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad – 

wyłącznie w porozumieniu z 

Województwem Małopolskim 

 

Ostateczni odbiorcy wsparcia 

wszyscy użytkownicy 

infrastruktury 

transportowej oraz taboru 

wszyscy użytkownicy 

infrastruktury 

transportowej oraz taboru 

użytkownicy transportu 

miejskiego i rowerowego. 

Grupę docelową wsparcia 

stanowią wszyscy użytkownicy 

infrastruktury transportowej 

oraz taboru 

Typy projektów Budowa, przebudowa, 

rozbudowa, modernizacja 

Budowa i przebudowa dróg 

wojewódzkich. 
budowa nowej, rozbudowa 

i przebudowa istniejącej 

NISKOEMISYJNY TRANSPORT 

MIEJSKI – ZIT oraz SPR 
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dróg wojewódzkich, 

skrzyżowań (w tym z 

ruchem okrężnym) wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Budowa, przebudowa, 

rozbudowa, modernizacja 

obwodnic i obejść 

drogowych na drogach 

wojewódzkich wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Budowa, przebudowa, 

modernizacja obiektów 

inżynierskich na drogach 

wojewódzkich wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Wsparcie poprawy 

bezpieczeństwa i 

przepustowości ruchu na 

drogach, systemy 

zarządzania ruchem, 

Budowa i przebudowa dróg 

powiatowych i gminnych 

Zakup taboru kolejowego. 

Modernizacja i rehabilitacja 

linii kolejowych. 

Budowa, rozbudowa, 

modernizacja infrastruktury 

niezbędnej do obsługi i 

serwisowania taboru. 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przedprojektowej i 

projektowej dla budowy i 

przebudowy liniowej 

infrastruktury kolejowej. 

punktowej infrastruktury 

transportu zbiorowego 

składającej się na punkt 

transportowy : 

- systemy parkingowe typu 

„parkuj i jedź”, „parkuj 

rower i jedź” oraz „podwieź 

i jedź”   wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą służącą 

obsłudze pasażerów w 

obszarach punktu 

transportowego, 

- rozbudowa i przebudowa 

dworców kolejowych lub 

innych obiektów obsługi 

podróżnych,  

- budowa, rozbudowa i 

przebudowa infrastruktury 

liniowej transportu 

rowerowego wraz z 

systemem roweru 

miejskiego na potrzeby 

dojazdu do węzłów 

integracyjnych 

A. tabor na potrzeby transportu 

zbiorowego 

B. integracja różnych środków 

transportu oraz obsługa 

podróżnych 

C. ścieżki i infrastruktura 

rowerowa 

D. organizacja i zarządzanie 

ruchem. 

  

REGIONALNY NISKOEMISYJNY 

TRANSPORT AGLOMERACYJNY 

A. tabor kolejowy na potrzeby 

transportu aglomeracyjnego 

 

DROGI REGIONALNE 

A. budowa, przebudowa dróg, 

w tym budowa obwodnic 
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sygnalizacją świetlną i 

dźwiękową (wyłącznie jako 

element projektu 

realizowanego w ramach 

pkt. 1-3) 

Zakup jednostek taboru 

kolejowego dla 

regionalnych przewozów 

pasażerskich (przewozy 

wojewódzkie), 

modernizacja jednostek 

taboru kolejowego dla 

regionalnych przewozów 

pasażerskich (przewozy 

wojewódzkie) 

stanowiących funkcjonalne 

powiązania do przystanków 

i urządzeń „parkuj rower i 

jedź” , 

- rozbudowa i przebudowa 

infrastruktury drogowej 

stanowiącej bezpośredni 

dojazd do węzła 

integracyjnego. 

budowa nowej, rozbudowa 

i przebudowa istniejącej 

liniowej infrastruktury 

transportu szynowego 

(kolei miejskiej oraz 

tramwaju), transportu 

trolejbusowego i 

autobusowego, w tym 

odpowiednio układów 

torowych na trasach, 

pętlach i bocznicach, trakcji, 

sieci energetycznych i 

podstacji trakcyjnych 

tramwajowych i 

trolejbusowych, pętli, 

B. nowoczesne systemy 

zarządzania infrastrukturą i 

sterowania ruchem 

 

DROGI SUBREGIONALNE – ZIT i 

SPR 

 

A. budowa, przebudowa dróg, 

w tym budowa obwodnic 
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wydzielonych pasów ruchu, 

zatok przystankowych, 

budowa zintegrowanych 

systemów zarządzania 

ruchem obejmujących 

sterowanie ruchem 

ulicznym oraz zarządzanie 

transportem zbiorowym, w 

tym systemy sterowania 

ruchem pojazdów 

transportu zbiorowego, 

systemy monitoringu 

transportu zbiorowego i 

przystanków (m.in. systemy 

monitorowania 

bezpieczeństwa 

pasażerów), systemy 

informacji dla pasażerów 

transportu zbiorowego, 

wdrożenie elektronicznego 

systemu pobierania opłat 

(bilet elektroniczny), 

systemy kontroli i 
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zarządzania miejscami 

parkingowymi, 

zakup lub modernizacja 

miejskiego, publicznego 

taboru transportu 

zbiorowego (drogowego, 

szynowego) na potrzeby 

zapewnienia potoków 

pasażerów do węzła 

integracyjnego lub obsługi 

nowych linii transportu 

szynowego. 

Instrumenty terytorialne 

zastosowane w ramach 

interwencji 

W Poddziałaniu 5.1.1 

wsparciem zostały objęte 

projekty wynikające z: 

- Mandatu Terytorialnego 

dla Gnieźnieńskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego 

dla Leszczyńskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego 

dla Konińskiego OSI 

n/d 
Zastosowanie instrumentu 

ZIT 

ZIT i SPR 
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Preferencje punktowe dla 

Obszarów o najniższej 

dostępności transportowej 

do ośrodka wojewódzkiego 

zgodnie z Rozdziałem IV 

Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

punkt B4 Inne instrumenty 

terytorialne 

Poddziałanie 5.1.3 Projekty 

wynikające ze Strategii ZIT 

w MOF Poznania 

Poddziałanie 5.1.4 Projekty 

wynikające ze Strategii ZIT 

dla rozwoju AKO 

Główne napotkane trudności 

Główne zidentyfikowane 

trudności dotyczyły 

trudności administracyjnych 

i znacznych opóźnień w 

dostawach materiałów, co 

związane jest z efektami 

pandemii wirusa SARS-

CoV2. 

Zidentyfikowano trudności 

w osiągnięciu części 

wskaźników – w przypadku 

redukcji gazów 

cieplarnianych  na etapie 

szacowania koszt 

jednostkowy okazał się 

znacznie wyższy niż użyty w 

Zidentyfikowano problemy 

w realizacji projektów w 

zakresie modernizacji kolei i 

dokumentacji w tym 

zakresie. Termin inwestycji 

był wielokrotnie 

przedłużany przez 

realizatora działań z uwagi 

Głównymi trudnościami 

napotykanymi przez 

beneficjentów było otoczenie 

prawne (długa procedura 

związana z uzgodnieniem 

projektu, w tym uregulowanie 

praw własności do terenu, na 

którym miała powstać 
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metodologii, w związku z 

czym beneficjenci 

wykazywali niższe wartości 

wskaźnika, zaś w przypadku 

liczby zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych - wartość 

transportową określono na 

10, natomiast złożono 

wnioski na tylko 9 

projektów, z czego 7 

podpisało umowy. 

Wynikało to z faktu, iż 

projekty te są 

skomplikowane w realizacji 

a beneficjenci wycofali się. 

W przypadku projektów z 

zakresu budowy dróg 

rowerowych napotykano 

trudności związane z 

własnością terenów czy 

zgód od okolicznych 

mieszkańców. 

na problemy z 

wycofującymi się 

wykonawcami usług. W 

przypadku projektów 

dokumentacyjnych 

problematyczne było 

przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w 

trakcie pandemii wirusa 

SARS-CoV2. Odnotowano 

również trudności związane 

ze zmieniającymi się 

przepisami i normami 

bezpieczeństwa, które 

wymuszały zmiany w 

technologii stosowanej w 

projektach z zakresu 

rozwoju linii kolejowych. 

inwestycja), pandemia COVID-

19 (która spowodowała 

zachwianie w łańcuchu dostaw, 

wydłużyła niektóre procedury, 

ograniczyła dostępność 

pracowników oraz wpłynęła na 

okresowe zmiany w sposobie 

przemieszczania się 

mieszkańców) oraz  stosunkowo 

wysokie oczekiwania społeczne 

w zakresie rozwoju komunikacji 

publicznej . 
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Planowany zakres wsparcia w 

obszarze transportu w ramach 

przyszłej perspektywy 

finansowej 

Z uwagi na 

zakwalifikowanie 

województwa jako regionu 

przejściowego, w przyszłej 

perspektywie finansowej 

poziom dofinansowania 

inwestycji wynosi 

maksymalnie 70%, co wiąże 

się z niższą alokacją w 

Programie.  

Zaplanowano inwestycje w 

infrastrukturę drogową przy 

drogach wojewódzkich 

(przy czym środki 

przeznaczone na rozwój 

dróg są zdecydowanie 

niższe niż w dotychczasowej 

perspektywie), obiekty 

inżynierskie, poprawę 

bezpieczeństwa, tabor 

autobusowy 

wykorzystywany w 

pozamiejskim publicznym 

transporcie zbiorowym, 

Planowana jest kontynuacja 

działań, które realizowane 

były w okresie 2014-2020, 

jednak ze zwiększonym 

naciskiem na 

zrównoważoną mobilność 

(w tym z naciskiem na 

budowę zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych) 

oraz komponent dotyczący 

niskoemisyjnego transportu 

miejskiego, z 

podkreśleniem, że 

planowane jest odejście od 

wdrażania transportu 

niskoemisyjnego, a 

natężenie działań w 

kierunku transportu 

zeroemisyjnego. 

Cennym wnioskiem jest 

uwzględnienie 

dwutorowego podejścia do 

kwestii rozwoju dróg 

rowerowych: zakłada się 

Planowana interwencja, 

podobniej jak w przypadku 

pozostałych Programów 

stanowić będzie w dużej 

mierze kopię 

dotychczasowej 

interwencji.  W przypadku 

wsparcia rozwoju dróg 

planowane jest ponowne 

skupienie się na drogach 

wojewódzkich, a w 

przypadku mobilności 

miejskiej planowane jest 

wsparcie głównie w 

obszarze wymiany taboru. 

W przypadku kolei planuje 

się skupienie się na zakupie 

i modernizacji taboru 

kolejowego w związku z 

bardzo znacznymi 

potrzebami w tym zakresie 

w województwie (oraz ze 

względu na linię 

demarkacyjną zgodnie z 

którą rozwój linii 

Planowana jest kontynuacja 

znacznej części działań, które 

realizowane były w okresie 

2014-2020, ze względu na wciąż 

występujące zapotrzebowanie. 
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punkty ładowania pojazdów 

energią elektryczną oraz 

paliwami bezemisyjnymi, i 

systemy taryfowe integracji 

transportu. 

Szczególny nacisk planuje 

się położyć na rozwój 

zrównoważonej mobilności, 

w tym zakup 

zeroemisyjnego taboru. 

wspieranie dróg 

rowerowych stanowiących 

tzw. korytarze ruchu 

rowerowego, umożliwiające 

w jak najkrótszym czasie 

przemieścić się przez 

województwo, łącząc ze 

sobą największe gminy. Z 

drugiej strony zakłada się 

również budowę osobnych 

dróg, mających na celu 

jazdę rekreacyjną – w tym 

przypadku zakłada się 

wspieranie inwestycji, które 

mają na celu 

poprowadzenie trasy 

wzdłuż istniejących atrakcji 

turystycznych. Obecnie 

przeprowadzony został (z 

sukcesem) program 

pilotażowy w tym zakresie. 

Zakłada się również 

znacznie szersze 

wykorzystanie elementów 

gospodarki o obiegu 

kolejowych leżeć będzie po 

stronie programów 

krajowych). Planowane 

wsparcie w tym obszarze 

cechować ma się większą 

skalą niż dotychczas 

(większa liczba 

zakupywanych jednostek 

taboru). Co ciekawe, 

zidentyfikowano nasycenie 

budową węzłów 

komunikacyjnych, stąd nie 

planuje się tak szerokiego 

wsparcia w tym obszarze, 

jak dotychczas. 
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zamkniętym w ramach 

wspieranych projektów (np. 

modernizacji dworców). 

Planowane zmiany w zakresie 

operacjonalizacji wsparcia w 

przyszłej perspektywie 

finansowej w obszarze 

transportu 

Zdaniem respondentów 

badania w większym 

zakresie powinno być 

wzięte pod uwagę 

zróżnicowanie wsparcia w 

kontekście regionalnym, jak 

również sposób 

definiowania niektórych 

typów projektów. Dodano, 

iż należałoby dostosować 

każdy rodzaj wsparcia do 

specyficznych i 

indywidualnych potrzeb 

regionu w jakim wsparcie 

ma być dedykowane 

beneficjentom. 

Planuje się kontynuowanie 

wsparcia rozwoju taboru 

kolejowego poprzez tryb 

pozakonkursowy (ze 

względu na charakter 

W kontekście 

zrównoważonej mobilności 

podstawowym 

dokumentem, który będzie 

warunkował wsparcie będą 

stanowić plany 

zrównoważonej mobilności, 

co na celu ma 

wypracowanie systemu 

transportowego i 

zapewnieniu, że inwestycje 

nie będą punktowe lecz 

będą działały w tym 

systemie. 

Nie zidentyfikowano 

większych potrzeb w 

zakresie zmian w stosunku 

do podejścia stosowanego 

w dotychczasowej 

perspektywie finansowej. 

 

Rekomendowaną zmianą jest 

rozszerzenie zakresu kryteriów 

oceny merytorycznej, 

zapewniającą uwzględnienie w 

zakresie prowadzonych 

inwestycji: 

- działań informacyjno-

promocyjnych oraz innych, 

zachęcających do korzystania z 

utworzonej infrastruktury (w 

tym zapewnienie odpowiedniej 

funkcjonalności rozwiązań 

mobilnych/elektronicznych w 

oparciu o badania UX); 

- inwestycji 

integracyjnych/multimodalnych, 

zakładających powiązanie 

modernizacji dworców i 

przystanków kolejowych z 

elementami infrastruktury 
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potencjalnych 

wnioskodawców (ściśle 

określona liczba)). 

Planowane jest oparcie 

całości wsparcia w obszarze 

transportu o instrumenty 

terytorialne (co 

determinować będzie 

opracowanie szeregu 

dokumentów 

strategicznych przez 

potencjalnych 

wnioskodawców, w tym 

również plany 

zrównoważonej 

mobilności). 

drogowej oraz wpisujących się 

w rozwój głównych korytarzy 

transportowych województwa; 

- dotyczących organizacji ruchu 

ułatwiających sprawne i 

bezpieczne poruszanie się 

pojazdów komunikacji 

publicznej i/lub zbiorowe); 

- Inwestycji z zakresu budowy 

dróg rowerowych zakładających 

komplementarność względem 

obecnej sieci połączeń. 

Identyfikowane zagrożenia 

zdiagnozowane wobec obszarów 

zaplanowanych do wsparcia w 

perspektywie 2021-2027 

Istotnym zagrożeniem jest 

obniżenie maksymalnego 

dofinansowania inwestycji 

do wartości 70%, niższa 

alokacja na działania w 

zakresie rozwoju 

transportu. 

Nie zidentyfikowano 

istotnych zagrożeń wobec 

planowanych obszarów 

wsparcia – mobilność 

stanowi obszar cieszący się 

znacznym 

zainteresowaniem 

beneficjentów, 

Istotnym zagrożeniem 

zidentyfikowanym przez 

województwo jest 

zachwiany i opóźniony 

łańcuch dostaw 

komponentów i materiałów 

do produkcji taboru 

kolejowego, wynikający z 

Obecna sytuacja jest trudna, 

bowiem charakteryzuje ją 

niestabilność rynku, znaczący 

wzrost cen materiałów i usług, 

niekorzystna sytuacja finansowa 

samorządów, wysoka inflacja, 

problem gospodarcze kraju. 

Poważnym zagrożeniem 
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W kontekście zagrożenia 

postrzegane jest również 

podejście gmin w zakresie 

planowania 

zapotrzebowania na 

budowę dróg rowerowych. 

Zarówno w analizowanym 

województwie, jak i w 

innych regionach kraju 

obserwuje się problem 

niedostatecznej 

komplementarności 

planowanej sieci wobec 

dotychczasowych 

inwestycji, co prowadzi do 

niespójnej sieci dróg 

rowerowych. W tym celu 

organizowane są liczne 

spotkania i konferencje 

majace na celu wymianę 

doświadczeń i dobrych 

praktyk w tym obszarze. 

identyfikowane są również  

wciąż niezaspokojone 

potrzeby w tym zakresie w 

regionie. Trudnością będzie 

dostępna niższa alokacja na 

rozwój dróg w 

województwie (370 mln 

euro w poprzedniej 

perspektywie finansowej w 

porównaniu do 120 mln 

euro na infrastrukturę 

drogową w przyszłej 

perspektywie). Większa 

alokacja przypadnie jednak 

na tabor kolejowy, w 

związku z decyzją Komisji 

Europejskiej o przypisaniu 

znaczenia transportowi 

zeroemisyjnemu i 

zrównoważonej mobilności. 

Pewnym ryzykiem jest 

również konieczność 

opracowania przez 

potencjalnych 

beneficjentów 

pandemii wirusa SARS-CoV2 

oraz z trwającej wojny w 

Ukrainie.  

Przedstawiciele IZ 

przewidują również duże 

zapotrzebowanie ze strony 

innych regionów na zakup 

taboru kolejowego po 

uruchomieniu środków 

przyszłej perspektywy. Z 

tego względu zawarli już 

przetarg z wykonawcą na 

dostawę taboru – umowa 

dot. zakupu kilku sztuk 

taboru (które zakupione 

zostały ze środków 

własnych, z myślą o 

refinansowaniu w ramach 

przyszłej perspektywy) z 

opcją rozszerzenia na 

kolejne kilkadziesiąt sztuk w 

przyszłości (okolice marca 

2023 r.), już po 

odnoszącym się do rozwoju 

infrastruktury transportowej 

sprzyjającej konkurencyjności 

gospodarczej i spójności 

przestrzennej regionu oraz 

przyczyniającym się do 

ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko jest 

obecnie, przede wszystkim, 

wojna w Ukrainie, która może 

spowodować wydłużenie 

dostaw komponentów 

niezbędnych do produkcji 

autobusów. 
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odpowiednich dokumentów 

strategicznych (co może 

potencjalnie wpłynąć na 

wydłużenie czasu 

potrzebnego na 

przeprowadzenie 

naborów). 

uruchomieniu środków 

regionalnych. 

Pewnym zagrożeniem jest 

również konieczność 

opracowania dokumentów 

strategicznych (na poziomie 

lokalnym), przez 

potencjalnych 

wnioskodawców, co 

potencjalnie może wpłynąć 

na wydłużenie czasu 

potrzebnego na 

przeprowadzenie naborów. 
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