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Wstęp

Możliwość pokonywania przestrzeni, zarówno w odniesieniu do osób,
jak i  towarów,  jest obecnie jedną z kluczowych potrzeb towarzyszących
współczesnemu człowiekowi. Transport jest ogniwem integrującym gospo-
darkę w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, kreuje korzystne wa-
runki dla rozwoju rynków, a także jest odpowiedzią na niejednolite wyma-
gania konsumenckie. Poza pełnieniem typowych funkcji konsumpcyjnych i
integracyjnych  działalność  transportowa  ma  szczególne  znaczenie  dla
obronności każdego państwa. Podstawą w procesie przygotowania trans-
portu do zaspokajania potrzeb obronnych jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu infrastrukturalnego. Zadowalająca liczba oraz jakość punktowych
i liniowych elementów infrastruktury transportowej jest jednym z obszarów
przygotowań  obronnych  państwa  oraz  swoistym wyznacznikiem bezpie-
czeństwa narodowego. Szczególne znaczenie z perspektywy planowania
potrzeb obronnych ma także dostępność środków i urządzeń transporto-
wych.  W razie  konieczności  mogą one  zostać  wykorzystane  przez  Siły
Zbrojne RP lub wojska sojusznicze w ramach świadczeń osobistych oraz
rzeczowych  na  rzecz  obrony.  W  czasie  kryzysu  lub  wojny  możliwość
sprawnego przemieszczania się wojsk, ewakuacji ludności, czy transportu
niezbędnych towarów, jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów
militarnych  lub/i  pozamilitarnych.  Rozwój  infrastruktury  w  czasie  pokoju
oraz przygotowywania planów odbudowy w przypadku zniszczenia jej ele-
mentów o znaczeniu strategicznym ma wyjątkowe znaczenie dla obronno-
ści Polski. 

W  niniejszym  artykule  przedstawione  zostały  podstawowe  definicje
z zakresu potrzeb obronnych  RP,  a także charakterystyka  infrastruktury
drogowej. Dokonano również analizy i oceny obecnego stanu infrastruktu-
ralnego transportu drogowego w Polsce. 
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Celem prowadzonych rozwiązań jest wskazanie miejsca i roli transpor-
tu i infrastruktury drogowej kraju w przygotowaniach obronnych. Szczegól-
nie istotne jest ukazanie kierunków zmian infrastrukturalnych, które będą
miały  zasadnicze  znaczenie  dla  zaspokajania  potrzeb  obronnych  kraju,
stając  się  równocześnie  swoistymi  determinantami  rozwoju  liniowych
i punktowych elementów infrastruktury wskazanej gałęzi transportu. 

Identyfikacja potrzeb obronnych państwa

Proces tworzenia skutecznych modeli reagowania państwa w sytuacji
wystąpienia kryzysu lub wojny inicjowany jest w czasie pokoju. Jest on od-
powiedzią  na  pojawiające  się  potrzeby obronne,  które  definiowane  są
jako:  cześć  potrzeb  z  zakresu  bezpieczeństwa  narodowego,  dotycząca
oczekiwanych stanów zasobów ludzkich, materiałowo-energetycznych, fi-
nansowych,  informacyjnych  oraz  zdolności  usługowych,  niezbędną  do
utrzymania sprawności SOP [Systemu Obronnego Państwa] i realizacji za-
dań obronnych,  w czasie  pokoju,  w warunkach zagrożenia  bezpieczeń-
stwa narodowego i w czasie wojny, a także w czasie usuwania skutków po
zażegnaniu zagrożenia, zmierzających do przywrócenia stanu normalnego
funkcjonowania państwa1. Określenie i usystematyzowanie potrzeb obron-
nych stanowi  podstawę do prowadzenia  przygotowań obronnych pań-
stwa. Te z kolei nieodzownie związane są z realizacją różnorodnych zadań
obronnych. W tabeli 1. przedstawione zostały główne obszary, w ramach
których  wykonywane  są  zadania  obronne.  Warto  zauważyć,  że  proces
przygotowań do realizacji zadań obronnych trwa zazwyczaj o wiele dłużej
niż właściwa wojna - wskazuje to na świadome działania państwa i społe-
czeństwa, które, w celu potencjalnej obrony przed atakiem, chcą w pełni
wykorzystać posiadany potencjał militarny2. Co więcej, w jednej z publikacji
M. Kuliczkowskiego pojawia się pogląd, iż  znacznie skuteczniej  radzimy
sobie w sytuacjach, do których jesteśmy przygotowani, niż w tych, które
nas zaskakują3, stąd konieczność właściwej interpretacji przepisów prawa,
a także praktycznego przygotowania i przetestowania tworzonych,  a na-
stępnie wdrażanych rozwiązań. 

Tabela 1. Główne obszary realizacji zadań obronnych przez podmioty 
systemu obronnego państwa

1 M. Kuliczkowski,  Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalno-praw-
ne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, AON, Warszawa ,2013, s. 60-61. 

2 M. Kuliczkowski,  Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematy-
zacji  procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, AON, Warszawa, 2016,
s. 13. 

3 Tamże, s. 9. 
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Klasyfikacja obszarów zadań obronnych

 planowanie obronne,
 przygotowanie  systemu  kierowania  bezpieczeństwem  narodo-

wym, 
 utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa oraz tworzenie wa-

runków do jej podwyższania,
 mobilizacja gospodarki, 
 tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych, 
 przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej kraju

do potrzeb obronnych,
 przygotowanie oraz wykorzystywanie  podmiotów leczniczych na

potrzeby obronne państwa,
 przygotowanie i  wykorzystanie systemów łączności  na potrzeby

obronne państwa,
 przygotowanie do militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonu-

jących zadania obronne,
 przygotowanie do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów; za-

dania wykonywane na rzecz Sił  Zbrojnych RP i wojsk sojuszni-
czych oraz organizowanie szkolenia obronnego,

 kontrola wykonywania zadań obronnych.
Źródło: M. Kuliczkowski,  Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa na-
rodowego RP – podział  i  charakterystyka zadań obronnych,  Zeszyty  Naukowe AON nr
4(93) 2013, s. 194. 

Poza zakresem realizowanych działań o charakterze obronnym warto
przedstawić  także  przykładowe  klasyfikacje  zadań  obronnych  Systemu
Obronnego Państwa. Jeden z podziałów prezentowany w literaturze przed-
miotu został przedstawiony na rysunku 1. 

Wykonawcami zadań obronnych,  ze względu na ich zasięg i  różno-
rodność, są nie tylko Siły Zbrojne RP, lecz także organy państwowe, insty-
tucje, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa i pojedynczy obywatele. Ze
względu na temat niniejszej pracy wśród przedstawionych na powyższym
rysunku grup działań istotne wydawać się mogą zadania  gospodarczo-
obronne.  Ich  realizacja  ma  zapewnić  odpowiednie  przygotowanie
transportu, niezakłócany przebieg dostaw, respektowanie świadczeń rze-
czowych i osobistych, utrzymanie rezerw o szczególnym znaczeniu, odbu-
dowę zrujnowanej infrastruktury, a także zaopatrywanie obrony cywilnej
w materiały służące obronie.
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Źródło:  opracowanie  na  podstawie:  M.  Kuliczkowski,  Przygotowania  obronne  państwa
w systemie bezpieczeństwa, s. 195. 

Rys. 1. Podział zadań obronnych według kryterium rodzajowego

Ponadto niezwykle ważne jest zachowanie mocy produkcyjnych oraz
remontowych, a także prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej
zgodnie z  Programem Mobilizacji Gospodarki  (PMG)4. PMG jest doku-
mentem planistycznym określającym zadania związane z przygotowaniem
gospodarki  narodowej  do wzmożonych  świadczeń  na  rzecz  obronności
w okresie zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i  w czasie  wojny.  Doku-
ment opracowywany jest co cztery lata na dziesięcioletni okres planistycz-
ny. Podlega corocznej aktualizacji w formie aneksu5. 

Poza zadaniami wynikającymi z PMG warto także przybliżyć termin mi-
litaryzacji. Zgodnie z definicją jest to przeniesienie zasad i metod organiza-
cji  wojskowej  do organów i  jednostek  organizacyjnych  administracji  pu-
blicznej i gospodarki narodowej, stosowanie w nich niektórych elementów
dyscypliny wojskowej oraz nadanie im wojskowego charakteru przez po-
wołanie  osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych6.  Militaryzacja
ma  służyć  zaangażowaniu  potencjału  gospodarki  narodowej  do  obrony
państwa. W literaturze spotkać można klasyfikację zadań uzasadniających
militaryzację, czyli takich, które wyraźnie wskazują, że jest ona niezbędna

4 Tamże, s. 73-74. 
5 http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14751?t=10-lat-programu-mobilizacji-

gospodarki [dostęp: 23.11.2016]. 
6 M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne…, s. 165. 
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dla  obronności  lub/i  bezpieczeństwa.  Niniejszą  klasyfikację  przedstawia
(tab. 2) 

Tabela 2.Kategorie zadań wskazujących na potrzebę militaryzacji

L.p. Kategorie zadań uzasadniających militaryzację

1.
Produkcja wyrobów, wykonywanie usług oraz prac wdrożeniowych 
i ekspertyz niezbędnych do zabezpieczenie potrzeb obronnych.

2.
Wykonywanie przewozów wojskowych oraz logistycznego wsparcia SZ
i sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach obowiązków państwa-
gospodarza.

3.
Funkcjonowanie systemów łączności, transportu, energetyki oraz ga-
zownictwa i sektora paliwowego, a także wykonywanie funkcji wynika-
jących ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

4.

Budowa, rozbudowa i odtwarzanie infrastruktury obronnej państwa 
oraz osłony technicznej infrastruktury transportowej, a także gromadze-
nie i utrzymywanie rezerw mobilizacyjnych na potrzeby osłony tech-
nicznej tej infrastruktury.

5.
Informacyjne zabezpieczenie funkcjonowania systemu obronności pań-
stwa.

6. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego.

7.
Prowadzenie ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpie-
czeństwa i obronności.

Źródło: M. Kuliczkowski, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematy-
zacji  procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, AON, Warszawa, 2016,
s. 175. 

Określenie  i  usystematyzowanie  potrzeb  obronnych  stanowi  zatem
podstawę do prowadzenia przygotowań obronnych państwa. Zadania reali-
zowane są w wielu obszarach, przy czym ich wykonawcami są różne pod-
mioty systemu obronnego RP. 

Rola i znaczenie infrastruktury transportowej 
w realizacji zadań obronnych

Dostrzeżenie potrzeby modernizacji  i  rozbudowy infrastruktury trans-
portowej wymaga poznania jej specyfiki oraz zdefiniowania podstawowych
terminów, z których została wyodrębniona.  Mianem  infrastruktury okre-
ślane są podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funk-
cjonowania gospodarki i społeczeństwa7. Samo słowo pochodzi z języka
łacińskiego  –  z  połączenia  wyrazów  infra (pod,  poniżej)  oraz  struktura

7 J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Warszawa 2002, s. 134. 
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(budowa,  układ) i oznacza  podbudowę, czyli podstawę różnych konstruk-
cji8. Zasadniczy podział infrastruktury, spotykany w literaturze przedmiotu,
wyodrębnia  infrastrukturę  ekonomiczną,  związaną  ze  świadczeniem
usług w obszarze transportu, energetyki,  komunikacji  itp., a także  infra-
strukturę społeczną, zapewniającą realizację potrzeb społecznych w za-
kresie kształcenia (m.in. szkoły), zabezpieczenia medycznego (m.in. szpi-
tale) czy działalności administracji państwowej9. 

Ze  względu  na  obszar  podjętych  w  niniejszym  artykule  rozważań,
szczególne znaczenie ma odpowiednia, pełna interpretacja terminu infra-
struktura logistyczna.  Definiowana jest ona jako  baza techniczna logi-
styki, która w zasadniczy sposób warunkuje sprawność i niezawodność fi-
zycznych przepływów surowców, materiałów, towarów i usług oraz towa-
rzyszących im strumieni informacyjnych […], będąca jednym z elementów
systemu logistycznego10.  Wśród podstawowych  elementów infrastruktury
logistycznej wymienia się m.in. szlaki transportowe, węzły komunikacyjne,
centra logistyczne,  będące przykładem ujęcia makroekonomicznego,  jak
również środki transportu, opakowania, place manipulacyjne, będące przy-
kładem ujęcia mikroekonomicznego.  Warto podkreślić  także, że procesy
logistyczne  zachodzące  w  przedsiębiorstwach  logistycznych  oraz  w  ich
otoczeniu charakteryzują się specyficzną infrastrukturą, stąd też wyróżnia
się często dodatkowy podział na: infrastrukturę magazynową i manipula-
cyjną,  informatyczną,  opakowań oraz transportową.  Kluczową rolą,  jaką
spełnia  infrastruktura  transportowa, jest  umożliwienie  pokonywania
przestrzeni  dzielącej  ogniwa  produkcyjne  i  nabywców  finalnych  dóbr
i usług. Podstawowym jej składnikiem jest sieć transportowa, na którą skła-
dają  się  elementy  liniowe,  obiekty  punktowe  oraz  środki  (urządzenia)
transportowe, zachowujące swoją odrębną charakterystykę ze względu na
poszczególne gałęzie transportu, dla których są przeznaczone11. Mając na
uwadze klasyfikację gałęziową transportu, wyróżnić można następujące ro-
dzaje infrastruktury: infrastrukturę transportu drogowego, kolejowego, lot-
niczego, morskiego, wodnego śródlądowego i przesyłowego12. 

Warto dodać,  że jednym z obszarów realizacji  zadań obronnych na
rzecz państwa jest przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej,

8 L.  Giermakowski,  Infrastruktura  techniczno-ekonomiczna  gospodarki  narodowej
w potencjale gospodarczo-obronnym kraju, AON, Warszawa, 1994, s. 51. 

9 K.  Wojewódzka-Król,  Rozwój  infrastruktury  transportu,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 13. 

10 K. Ficoń,  Logistyka  techniczna.  Infrastruktura logistyczna,  Bel  Studio,  Warszawa,
2009, s. 64.

11 Tamże, s. 46-47. 
12 G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Oficyna Wolters Kulwer Business,

Warszawa, 2009, s. 197. 
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które odbywa się w czasie pokoju. Dzięki temu w razie pojawienia się kry-
zysu lub wojny nie powinny występować problemy związane z przemiesz-
czaniem m.in. Sił Zbrojnych RP lub/i sił sojuszniczych na terenie kraju. Po-
nadto wśród kategorii zadań wskazujących na potrzebę militaryzacji wyod-
rębnia się zarówno działania związane z budową i rozbudową elementów
infrastrukturalnych,  jak i  z ich odtwarzaniem w przypadku zniszczenia w
czasie kryzysu lub wojny. Wskazuje to na fakt, iż potrzeby obronne kraju w
zakresie infrastruktury mają charakter kompleksowy. 

W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę poświęcono infrastruk-
turze transportu drogowego,  która  charakteryzuje  się  względnie  dużą
dostępnością przestrzenną. Dzięki  temu możliwa jest realizacja zarówno
przewozów tzw. door to door13 (od drzwi do drzwi), jak i przewozów o cha-
rakterze dowozowo-odwozowym w stosunku do innych gałęzi transportu.
Uznano  zatem,  że  infrastruktura  transportu  drogowego  ma  szczególne
znaczenie dla obronności państwa. 

Obecny stan infrastruktury 
transportu drogowego w Polsce

Zaspokajanie potrzeb obronnych dotyczących infrastruktury transpor-
towej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  infrastruktury  transportu  drogo-
wego,  jest  możliwe jedynie dzięki  wnikliwej  analizie  i  ocenie aktualnego
stanu infrastrukturalnego na terenie Polski. Istotne jest zwrócenie uwagi na
poszczególne jej elementy – zarówno liniowe, jak i punktowe, a także środ-
ki oraz urządzenia transportowe. 

W transporcie drogowym kluczowym elementem transportowej infra-
struktury  liniowej  jest  sieć  drogowa.  Często  stosowaną  klasyfikacją,  ze
względu na funkcje sieci drogowej,  jest podział  na drogi: krajowe, woje-
wódzkie, powiatowe, lokalne, miejskie, gminne oraz zakładowe. Ze wzglę-
du na stopień dostępności dróg zazwyczaj wymienia się: drogi ogólnodo-
stępne, ekspresowe i autostrady14. Tabela 3. przedstawia zmianę długości
wybranych dróg w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Z poniższych danych wynika, że na przestrzeni ostatnich lat w Polsce
zwiększyła się długość dróg, w tym także odcinków szybkiego ruchu, co
może być równoznaczne z rosnącym znaczeniem transportu samochodo-
wego.  Ilość autostrad w państwie  często utożsamiana jest  ze stopniem

13 S. Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie, Tom I - środki transportu, Wy-
dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011, s. 138. 

14 W.  Rydzkowski,  K.  Wojewódzka-Król  (red.),  Transport,  PWN,  Warszawa,  2008,
s. 45-46. 
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rozwoju infrastruktury danego kraju. W latach 2008-2014 na budowę auto-
strad i dróg ekspresowych przeznaczono ponad 45 mld PLN15.

Tabela 3. Długość dróg [w km] w Polsce w latach 2010-2016

Lata 2010 2012 2014
Stan na dzień
20.11.2016 r.

Drogi publiczne ogó-
łem

406122 412035 417026 Brak danych

Autostrady 857 1365 1556 1631,7
Drogi ekspresowe 675 1053 1448 1497,4

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady [dostęp: 20.11.2016];  http://swaid.stat-
gov.pl/TransportLacznosc_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_TRANS_2.asp
x [dostęp: 15.11.2016]. 

Pod względem łącznej długości dróg szybkiego ruchu Polska znajduje
się w czołówce państw Unii Europejskiej, zajmując 6. miejsce w zestawie-
niu. Warto jednak zauważyć wyraźne dysproporcje występujące np. pomię-
dzy Hiszpanią a Polską (tabela 4.). 

Tabela 4. Czołówka państw UE pod względem długości dróg szybkiego 
ruchu w 2015 roku 

Miejsce 
w rankingu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Państwo Hiszpania Niemcy Francja Włochy
Wielka

Brytania
Polska

Długość 16583 12917 11052 6844 3593 3049
Źródło:  http://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/autostrady-w-polsce-mamy-ich
wiecej-niz,142,0,1920910.html [dostęp: 15.11.2016]. 

Ponadto warto dodać,  że w Polsce systematycznie wykonywane są
pomiary natężenia ruchu na drogach krajowych.  Oznacza to, że można
sprawdzić i ocenić stan ruchu na polskich drogach, a następnie uzyskane
wyniki i trendy wykorzystać w prognozowaniu natężenia ruchu przebudo-
wując dotychczasowe, niewydolne odcinki dróg, jak również przy budowie
nowych.  Wzrastające od lat  natężenie  ruchu jest  podstawą do podjęcia
próby  wprowadzenia  innowacji  infrastrukturalnych,  choć  Polska  nie  jest
w czołówce państw odznaczających się dużym stopniem innowacyjności
i wdrażania  nowoczesnych  technologii16.  Pomimo  budowy  nowych  dróg
i modernizacji  istniejących  sieć  drogowa  w  Polsce  nie  odpowiada  tak

15 www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa  [dostęp:  5.12.
2016].

16 L. Rafalski,  Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Nowocze-
sne Budownictwo Inżynieryjne,  styczeń-luty 2013, s. 36-37, www.nbi.com.pl  /assets/NBI-
pdf/2013/1_46_2013/pdf/8_rafalski_inowacyjnosc_infrastruktura.pdf [dostęp: 5.12.2016]. 
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ogromnym  potrzebom  transportowym.  Od  ich  gęstości  i  jakości  zależy
płynność ruchu i  przepustowość dróg.  Elementy  te mają  znaczenie  dla
przedsiębiorstw świadczących usługi  transportowe,  wpływając  na rachu-
nek ekonomiczny w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług 

Warto podkreślić także, że nowo budowane drogi,  w tym szybkiego
ruchu,  charakteryzują  się  zadowalającym  stanem  jakościowym,  jednak
kondycja polskich dróg kołowych (krajowych) ogółem nie prezentuje się już
tak dobrze. Stan techniczny dróg krajowych zarządzanych przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (20770 km) na koniec 2015 roku
był następujący: 60,6% wszystkich dróg – stan pożądany/dobry, 25,3% –
stan ostrzegawczy/niezadowalający,  14,1% – stan krytyczny/zły17.  Niniej-
sze dane przekładają się na jakość oraz bezpieczeństwo realizowanych
podróży i przewozów, dlatego istotne jest, aby prowadzić działania moder-
nizacyjne. Mimo to jakość dróg kołowych w Polsce w ostatnich latach ule-
gła poprawie. Świadczą o tym dane zawarte m.in. w Globalnym Raporcie
Konkurencyjności, wydawanym każdego roku przez ekspertów Światowe-
go Forum Ekonomicznego.  Jednym z kryteriów wpływających na konku-
rencyjność krajowych gospodarek jest jakość infrastruktury drogowej. We-
dług tego miernika w raporcie z 2010 roku Polska uplasowała się na 131
miejscu ze 139 uczestniczących państw, pomiędzy Nepalem a Timorem
Wschodnim18. W raporcie ogłoszonym w 2016 roku zauważalna jest zdecy-
dowana poprawa – 72. miejsce na 138 uczestniczących krajów19. 

Na infrastrukturę punktową transportu drogowego składają się obiekty
przeznaczone do ruchu pasażerskiego (przystanki, dworce), do przewozu
ładunków (place,  miejsca organizacji  przeładunków),  a także do obsługi
środków transportowych20. Wśród elementów infrastruktury punktowej war-
to wymienić również te, które nie tworzą samego procesu transportowego,
jednakże są konieczne do jego sprawnej realizacji. Wymienia się tu stacje
obsługi, stacje serwisowania oraz stacje benzynowe. Równoczesne funk-
cjonowanie wszystkich wymienionych powyżej elementów wpływa na prze-
bieg procesu transportowego m.in. poprzez zachowanie gotowości tech-
nicznej oraz sprawną realizację usług transportowych21. 
Szczególne znaczenie dla obronności kraju mają środki transportowe wy-
korzystywane przez firmy przewozowe. W tabeli 5. przedstawiona została

17 M. Radzikowski, G. Foryś, M. Bogdaniuk, Raport o stanie technicznym nawierzchni
sieci  dróg  krajowych  na  koniec  2015  roku,  www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/raporty
_18751//Raport%20stan%20na%20koniec%202015%20v11.pdf [dostęp: 5.11.2016]. 

18 The  Global  Competitiveness  Report  2010-2011,  www.3.weforum.org/docs/WEF
_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf [dostęp: 5.11.2016]. 

19 The  Global  Competitiveness  Report  2016-2017,  http://www3.weforum.org/
docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
[dostęp: 5.11.2016]. 

20 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport…, s. 39. 
21 Tamże, s. 43. 
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liczba firm w rozróżnieniu na liczbę posiadanych przez przedsiębiorstwo
samochodów pod koniec 2014 roku. Wówczas w Polsce było zarejestrowa-
nych łącznie około 168 645 000 pojazdów towarowych, głównie o normie
Euro 522. 

Tabela 5. Liczba pojazdów transportowych w Polsce w 2014 roku 
w podziale na grupy

Liczba 
pojazdów
w grupie
(X)

1 2-4 5-10 11-20 21-50 51-100
>

100
Brak

danych

Procento-
wy  udział
grup pojaz-
dów

≈
23%

≈ 
40%

≈
20%

≈ 
7%

≈ 
3%

≈ 
1%

≈ 
0%

≈ 
6%

Liczba  firm
z  X  au-
tem  /auta-
mi

675
0

11818 6015 1988 948 223 94 1652

Źródło:  http://poradniktransportowy.pl/06/sytuacja-na-polskim-i-miedzynarodowym-rynku-
transportowym/ [dostęp: 15.11.2016]. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 największy
udział procentowy (24,6%) stanowiły pojazdy w wieku od 10 do 15 lat23.
Nie oznacza to jednak, że stan polskich samochodów ciężarowych odbie-
ga od norm unijnych - informacje dotyczące złego stanu taboru to głównie
stereotypy ukształtowane kilkanaście lat temu. Ponadto z badań Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że w okresie styczeń – wrze-
sień 2014 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzi-
li łącznie 164303 kontrole pojazdów przewożących rzeczy i osoby (pojazdy
ciężarowe, autobusy, taksówki). Zatrzymano 12918 dowodów rejestracyj-
nych pojazdów, z tego w 1599 przypadkach inspektorzy wydali zakaz dal-
szej jazdy24. Należy zatem podkreślić, że ITD zatrzymało 7,9% dowodów
rejestracyjnych, natomiast zakaz dalszej jazdy dotyczył jedynie niespełna
1% wszystkich skontrolowanych aut. Najczęściej wykrywane nieprawidło-
wości  to:  usterki  opon  i  zawieszenia,  oświetlenia,  układu  hamulcowego
oraz wycieki płynów eksploatacyjnych25. Mimo oficjalnych, dość zadowala-

22 http://poradniktransportowy.pl/06/sytuacja-na-polskim-i-miedzynarodowym-rynku-
transportowym/ [dostęp: 15.11.2016]. 

23 http://40ton.net/ile-lat-maja-ciezarowki-uzywane-w-polsce-i-jak-wyglada-wrzesniowa
-prognoza-kosztu-jednego-kilometra/ [dostęp: 21.11.2016]. 

24 http://www.cargonews.pl/polska-ciezarowka-to-nie-wrak-stan-techniczny/  [dostęp:
5.12.2016]. 

25 Tamże. 
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jących statystyk niepokój może wywoływać jednak fakt, iż w Polsce nie-
wielki  odsetek  kontrolowanych  w  stacjach  diagnostycznych  pojazdów
otrzymuje wynik negatywny.  W 2014 roku zaledwie 1,4% wszystkich aut
poddanych  badaniom diagnostycznym otrzymało  wynik  negatywny,  przy
czym np. w Belgii (posiadającej nowszą flotę niż Polska) badań nie prze-
szło blisko 24% samochodów. Powodem takiego stanu rzeczy może być
to, że polskie stacje diagnostyczne to w głównej mierze podmioty prywat-
ne, a w innych krajach UE często są to stacje państwowe, które nie muszą
rywalizować o klienta. 

Zauważyć należy zatem, że aktualny stan polskiej infrastruktury dro-
gowej, a także środków transportowych jest szczególnie ważny dla jej użyt-
kowników – osób prywatnych, firm (w tym transportowych), instytucji, któ-
rzy wykorzystują jej poszczególne elementy do przemieszczania i realizacji
codziennych zadań w czasie pokoju. Niemniej jednak zadowalający stan
infrastruktury transportu drogowego, modernizacja przestarzałych elemen-
tów i wdrażane innowacje mają ogromne znaczenie w przypadku wystąpie-
nia sytuacji kryzysowej czy wojny. 

Kierunki zmian w infrastrukturze transportu drogowego 
w Polsce i ich wpływ na bezpieczeństwo RP

Wszelkie zaburzenia w procesie rozbudowy lub modernizacji elemen-
tów liniowych i  punktowych  infrastruktury transportowej  mają negatywny
wpływ  na rozwój  gospodarczy  danego  kraju  czy regionu.  Warto jednak
zauważyć, że w praktyce gospodarczej, w przypadku pojawienia się kryzy-
su lub chociażby chwilowego regresu ekonomicznego, bardzo często do-
chodzi  do zahamowania  rozwoju  infrastrukturalnego -  wstrzymywane są
np.  dalsze  inwestycje  infrastrukturalne  i  stosowana  jest  tzw.  polityka
oszczędności.  Takie  działania  niejednokrotnie  powodują  nieodwracalne
skutki i opóźnienia gospodarcze względem innych państw26. W przypadku
Polski krajowy stan infrastruktury porównywany jest z sytuacją pozostałych
państw Unii Europejskiej. Należy podkreślić także, że niewydolność infra-
struktury może stać się swoistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pań-
stwa w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej lub wojny. Ponadto Pol-
ska jako członek NATO jest wręcz zobowiązana do dysponowania odpo-
wiednim zapleczem logistycznym,  w tym także  infrastrukturalnym,  które
(w razie konieczności) umożliwi siłom sojuszniczym prowadzenie operacji
na terenie kraju, m.in. w zakresie przemieszczania wojsk i organizacji po-
zamilitarnych przewozów. Z tego względu szczególnie istotne jest podkre-
ślenie niebagatelnej roli transportu i drogowej infrastruktury transportowej,
a także wskazanie możliwości, kierunków i sposobów jej prężnego rozwo-

26 K. Wojewódzka-Król, Rozwój infrastruktury transportu…, s. 11. 
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ju. Należy zatem stwierdzić,  że przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiają-
cym się w XXI wieku, które godzą w bezpieczeństwo kraju, nie polega je-
dynie na interwencji militarnej, ale w głównej mierze na integracji działań
militarnych,  politycznych  i  gospodarczych  (w  tym  także  przedsięwzięć
związanych z rozwojem infrastrukturalnym). 

W poprzedniej części niniejszego artykułu opisany został obecny stan
drogowej infrastruktury transportowej, który stanowi punkt wyjścia do two-
rzenia nowych rozwiązań dotyczących przebudowy, racjonalizacji i rozbu-
dowy dostępnych szlaków, obiektów i urządzeń infrastrukturalnych, prze-
znaczonych do prowadzonej lub planowanej działalności transportowej. Ze
względu  na  aktualną  sytuację  geopolityczną  przedstawienie  kluczowych
barier rozwojowych krajowej infrastruktury transportu drogowego oraz za-
uważenie pojawiających się szans pozwoli sformułować odpowiedź na bie-
żące potrzeby obronne państwa w obrębie infrastruktury. 

Wśród głównych barier dla rozwoju infrastruktury drogowej wymienia
się przede wszystkim duży odsetek dróg w Polsce, które charakteryzują
się niezadowalającym stanem jakościowym oraz słabą przepustowością na
niektórych szlakach komunikacyjnych.  Głównym powodem takiego stanu
rzeczy jest m.in. ciągłe niedoinwestowanie infrastruktury. Ponadto należy
podkreślić, że cechą charakterystyczną infrastruktury drogowej jest wysoka
kapitałochłonność, natomiast realizacja inwestycji  nie jest zabiegiem pro-
stym i rozkłada się w czasie. Mimo wyraźnie widocznych barier rozwojo-
wych warto wskazać kierunki działań umożliwiające rozbudowę i poprawę
stanu technicznego infrastruktury drogowej. Najważniejsze z nich to: 

 pozyskanie środków na budowę i modernizację infrastruktury;
 rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu;
 dążenie do poprawy stanu jakościowego wszystkich dróg kołowych 
 zwiększenie  jakości  i  wiarygodności  okresowych  przeglądów dia-

gnostycznych środków transportowych;
 wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych. 
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

zaplanowano,  że na rozbudowę infrastruktury drogowej  przeznaczonych
zostanie blisko 140 mld PLN. W ramach tej kwoty wydatki krajowe wyniosą
ok. 90 mld PLN, reszta to środki unijne27. Kluczowym źródłem dotacji pozy-
skiwanych na inwestycje  infrastrukturalne dotyczące infrastruktury trans-
portu drogowego jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020. Ponadto część środków pochodzi z Europejskiego Fundu-
szu  Rozwoju  Regionalnego.  Istotne  znaczenie  ma  także  modernizacja
dróg lokalnych,  która wspierana jest  przez Program Rozwoju  Obszarów
Wiejskich.  Uzupełniającym źródłem pozyskania kapitału na realizację in-
westycji drogowych są Europejskie Programy Współpracy Terytorialnej na

27 www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa  [dostęp:  5.12.
2016].
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lata 2014 – 2020 […]28. W przyszłości długość dróg ekspresowych ma wy-
nieść około 5500 km, a autostrad – około 2000 km29. W perspektywie do
samego 2023 roku ma się pojawić aż 1800 km dróg krajowych i ekspreso-
wych30.  Rozbudowa tych elementów infrastrukturalnych sprawi,  że wzro-
śnie odsetek zadowalającego stanu dróg w Polsce. Wśród kierunków roz-
woju infrastruktury drogowej wyróżnia się także wdrażanie Inteligentnych
Systemów Transportowych. W inteligentnym zarządzaniu ruchem kluczo-
we są:  optymalizacja wykorzystania sieci drogowej,  zarządzanie ruchem
i utrzymanie dróg w ekstremalnych warunkach pogodowych, zarządzanie
podczas wypadków i klęsk żywiołowych […]31. 

Przedstawione  kierunki  działań,  umożliwiające  rozwój  infrastruktury
transportowej, są istotne nie tylko z punktu widzenia aktualnych użytkow-
ników, którzy korzystają z poszczególnych elementów infrastruktury w cza-
sie pokoju. Wdrożenie zaproponowanych zmian jest zasadniczym krokiem
do wzmacniania obronności Polski. Dostępność dobrej jakości linii drogo-
wych, odpowiednie wyposażenie terminali przeładunkowych, dysponowa-
nie sprawnym taborem - to wszystko nie tylko podwyższa komfort realizo-
wanych  przewozów,  ale  przede  wszystkim  ułatwia  prowadzenie  działań
w obliczu wystąpienia kryzysu lub rozpoczęcia działań wojennych na tery-
torium RP. 

Zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  3  lutego
2004  r.  w  sprawie  warunków i  sposobu  przygotowania  i  wykorzystania
transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie
wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach, osobą wyznaczoną do
koordynacji w zakresie przygotowania transportu i infrastruktury na potrze-
by obronne jest minister właściwy ds. transportu. 

Wśród działań realizowanych przez ministra właściwego ds. transportu
w ramach przygotowań obronnych wymienia się m.in.: 

 wprowadzanie  w życie  wymagań techniczno-obronnych,  dotyczą-
cych budowy i modernizacji liniowych i punktowych elementów infrastruktu-
ry transportowej, 

 określenie (w czasie pokoju) głównych kierunków rozwoju transpor-
tu oraz infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym, 

 prowadzenie nadzoru nad procesem przygotowań i dostosowania
systemu transportowego państwa do prawidłowego funkcjonowania w cza-
sie wojny,

28 http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/abc-funduszy-unijnych/702845,Dotacje-na-
inwestycje-z-zakresu-infrastruktury-drogowej-2014-2020.html [dostęp: 4.12.2016]. 

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 784. 

30 www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa [dostęp: 5.12.2016]
31 L. Rafalski,  Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Nowocze-

sne Budownictwo  Inżynieryjne,  styczeń-luty  2013,  s.  36-37,  www.nbi.com.pl/assets/NBI-
pdf/2013/1_46_2013/pdf/8_rafalski_inowacyjnosc_infrastruktura.pdf [dostęp: 5.12.2016]. 
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 określenie kierunków rozwoju środków transportowych, organizacji
dostaw, importu, produkcji  itd. w porozumieniu z zainteresowanymi mini-
strami, 

 porozumienie się z ministrem obrony narodowej w sprawie progra-
mów zajęć oraz planów mających na celu rozwój nauki i techniki w obsza-
rze transportu, drogownictwa, kolejnictwa itp., 

 realizację zadań w zakresie międzynarodowej współpracy transpor-
towej i zawarcie stosownych umów międzynarodowych, 

 zapewnienie  zaspokojenia  potrzeb  przewozowych  SZ  RP  oraz
wojsk  sojuszniczych,  związanych  z wypełnianiem obowiązków państwa-
gospodarza32. 

W chwili podwyższenia gotowości bojowej państwa transport przecho-
dzi w stan organizacyjny jak podczas wojny. Wówczas ministrowie właści-
wi ds. transportu i gospodarki przygotowują programy działań oraz wytycz-
ne rzeczowo-finansowe, które mają na celu zapewnienie realizacji zadań
o charakterze obronnym przy wykorzystaniu szeroko pojętego transportu.
Potrzeby  obronne  dotyczące  transportu  i  infrastruktury  transportowej
uwzględniane są podczas ustalania budżetu i kwalifikowane  do programu
pozamilitarnych przygotowań obronnych. Działanie to wymaga dokładnego
określenia wysokości niezbędnych środków na inwestycje obronne. Ustala-
ne są także limity wydatkowania. W czasie pokoju minister obrony narodo-
wej wraz z pozostałymi zainteresowanymi ministrami zajmuje się groma-
dzeniem i wymianą informacji związanych z koordynacją zadań zmierzają-
cych do użycia transportu do realizacji zadań obronnych. 

Odnosząc się do  infrastruktury transportu drogowego,  należy do-
dać, że proces jej przygotowania do zaspokajania potrzeb obronnych doty-
czy m.in. dostosowania wybranych dróg publicznych do użytkowania pod-
czas wojny, budowy węzłów i objazdów wokół wskazanych miast, a także
pozostawienia bezkolizyjnych skrzyżowań w pełnej gotowości do użycia.
Ponadto istotnym działaniem jest budowa mostów tzw. dublujących, wska-
zanych przez ministra obrony narodowej. Kluczowe jest także przygotowa-
nie i utrzymanie dróg dojazdowych zapewniających funkcjonowanie: 

 przepraw przez przeszkody wodne, 
 rejonów przeładunkowych, 
 przeładowni polowych, 
 baz zaopatrywania Sił Zbrojnych33. 
Poza przygotowaniem elementów liniowych i punktowych infrastruktury

transportu drogowego w czasie kryzysu lub wojny szczególne znaczenia

32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i spo-
sobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego
ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach, Dz. U. z 2004 r., nr
34, poz. 294.

33 Tamże. 
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ma także wykorzystanie samochodów, w szczególności pojazdów ciężaro-
wych w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony państwa, dlatego
m.in. tak ważna jest dbałość o środki transportowe w czasie pokoju. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wyznaczenie priory-
tetowych działań w obszarze infrastruktury transportu drogowego i stopnio-
we ich wdrażanie, przy równoczesnym zachowaniu ciągłości finansowania
inwestycji  infrastrukturalnych,  może pozytywnie  wpłynąć na bezpieczeń-
stwo Polski w przypadku wystąpienia kryzysu lub wojny. 

Wnioski

Podsumowując, należy stwierdzić, że potrzeby obronne RP dotyczące
przygotowania  infrastruktury  transportowej  państwa  wciąż  są  aktualne
i prawdopodobnie nigdy nie zostaną w pełni  zaspokojone z powodu nie-
ustannego dążenia do poprawy jakości liniowych i punktowych elementów
infrastrukturalnych, ich rozbudowy, wdrażania nowoczesnych technologii,
stosowania  nowych  materiałów,  komponentów  i  urządzeń.  Informacje
i analizy zawarte w niniejszej pracy pozwoliły na sformułowanie następują-
cych wniosków: 

1. Infrastruktura transportu drogowego ma ogromne znaczenie zarów-
no w odniesieniu do działalności gospodarczej, jak i zaspokajania potrzeb
obronnych  kraju,  ponieważ  dzięki  wykorzystaniu  elementów  liniowych  i
punktowych możliwa jest realizacja przewozów typu door to door, a także
przemieszczeń o charakterze dowozowo-odwozowym w stosunku do in-
nych gałęzi transportowych. 

2. Określenie  i  usystematyzowanie  potrzeb obronnych stanowi  pod-
stawę do prowadzenia przygotowań obronnych państwa. Jest to niezwykle
istotne ze względu na fakt, że człowiek działa efektywniej, gdy jest do cze-
goś przygotowany niż wtedy, gdy musi podejmować decyzje i wykonywać
zadania w okolicznościach, które go zaskoczyły. 

3. Jednym z obszarów realizacji zadań obronnych na rzecz państwa
jest przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej, które odbywa
się w czasie pokoju. Dzięki temu, w razie wystąpienia kryzysu lub wojny,
nie powinny występować problemy związane z przemieszczaniem m.in. Sił
Zbrojnych RP lub/i sił sojuszniczych na terenie kraju. 

4. Potrzeby obronne  kraju  w zakresie  infrastruktury  mają  charakter
kompleksowy, ponieważ obejmują zarówno działania związane z budową
i rozbudową elementów infrastrukturalnych, jak i ich odtwarzanie w przy-
padku zniszczenia w czasie kryzysu lub wojny. 

5. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce zwiększyła się długość dróg,
w tym także odcinków szybkiego ruchu, co może być równoznaczne z ro-
snącym znaczeniem transportu samochodowego. Uznaje się, że im dłuż-
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sza jest  łączna długość autostrad w danym państwie,  tym wyższy  jego
stropień rozwoju infrastrukturalnego. 

6. W ostatnich latach jakoś infrastruktury liniowej transportu drogowe-
go w Polsce uległa poprawie, jednak należy pamiętać, że na koniec 2015 r.
wciąż około 40% dróg było w stanie niezadowalającym lub złym. Wynika to
głównie z faktu niedostatecznego dofinansowania modernizacji infrastruk-
tury transportowej w naszym kraju. 

7. Szczególne znaczenie dla obronności kraju mają środki transpor-
towe, wykorzystywane przez firmy przewozowe, ponieważ mogą one stać
się przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz państwa. Stan aut w Pol-
sce jest dobry, mimo że ich średni wiek plasuje się w przedziale 10-15 lat. 

8. Niewydolność infrastruktury może stać się swoistym zagrożeniem
dla bezpieczeństwa państwa w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
lub wojny, dlatego tak istotna jest identyfikacja barier rozwojowych i wyzna-
czenie kierunków działań umożliwiających rozwój infrastruktury drogowej
(m.in. pozyskiwanie funduszy na budowę i modernizację dróg, rozbudowa
sieci dróg szybkiego ruchu, wdrażanie Inteligentnych Systemów Transpor-
towych itp.). 

9. Proces przygotowania infrastruktury transportu drogowego do za-
spokajania potrzeb obronnych dotyczy m.in. dostosowania wybranych dróg
publicznych do użytkowania podczas wojny,  budowy węzłów i  objazdów
wokół  wskazanych miast,  a także mostów dublujących,  utrzymanie dróg
dojazdowych  m.in.  do rejonów przeładunkowych  czy baz zaopatrywania
SZ RP i sił sojuszniczych itp. 

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że realizacja zadań obronnych, bę-
dących odpowiedzią na konkretne potrzeby obronne, determinuje rozwój
infrastruktury transportowej w Polsce. Niemiej jednak warto zauważyć, że
w Polsce nie ma zbyt wielu publikacji podejmujących problematykę infra-
struktury transportowej i jej rozwoju w odniesieniu do aktualnie występują-
cych oraz przyszłych, prognozowanych potrzeb obronnych RP. Dlatego też
podjęte w niniejszym artykule rozważania mogą stanowić podstawę do dal-
szych  badań dotyczących  przygotowania  infrastruktury transportowej  na
potrzeby obronne. 

Bibliografia

1. Ficoń Krzysztof, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, Bel Stu-
dio, Warszawa 2009. 

2. Giermakowski  Lech,  Infrastruktura  techniczno-ekonomiczna  gospodarki
narodowej  w  potencjale  gospodarczo-obronnym  kraju,  Wydawnictwo  Akademii
Obrony Narodowej 4661/94, Warszawa 1994. 

147



Potrzeby obronne jako determinanta rozwoju infrastruktury…

3. Krawiec  Grzegorz,  Europejskie  prawo administracyjne,  Oficyna  Wolters
Kulwer Business, Warszawa 2009. 

4. Kuliczkowski  Marian,  Pozamilitarne  przygotowania  obronne  w  Polsce.
Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań,
AON, Warszawa 2016. 

5. Kuliczkowski Marian, Przygotowania obronne państwa w systemie bezpie-
czeństwa narodowego RP – podział i charakterystyka zadań obronnych, Zeszyty
Naukowe AON, nr 4(93) 2013. 

6. Kuliczkowski Marian, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania
formalnoprawne,  dylematy  pojęciowe  i  próba  systematyzacji,  AON,  Warszawa
2013. 

7. Markusik  Sylwester,  Infrastruktura  logistyczna  w  transporcie,  Tom  I  –
środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011. 

8. Radzikowski Maciej, Foryś Grzegorz, Bogdaniuk Marcin,  Raport o stanie
technicznym  nawierzchni  sieci  dróg  krajowych  na  koniec  2015  roku,
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/raporty_18751//Raport%20stan
%20na%20koniec%202015%20v11.pdf. 

9. Rafalski Leszek,  Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Pol-
sce,  Nowoczesne  Budownictwo  Inżynieryjne,  styczeń-luty  2013,  s.  36-37,
www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2013/1_46_2013/pdf/8_rafalski_inowacyjnosc_in-
frastruktura.pdf.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 maja 2016 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. z 2016 r., poz.
784. 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warun-
ków i  sposobu przygotowania  i  wykorzystania  transportu  na potrzeby  obronne
państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych
sprawach, Dz. U. z 2004 r., nr 34, poz. 294. 

12. Rydzkowski  Włodzimierz,  Wojewódzka-Król  Krystyna  (red.),  Transport,
PWN, Warszawa, 2008. 

13. Wojewódzka-Król Krystyna,  Rozwój  infrastruktury transportu,  Wydawnic-
two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002. 

14. Wojnowski Jan (red.), Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, 2002. 

Źródła internetowe

1. http://40ton.net/ile-lat-maja-ciezarowki-uzywane-w-polsce-i-jak-wyglada-
wrzesniowa-prognoza-kosztu-jednego-kilometra/. 

2. http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/abc-funduszy-unijnych/702845,-
Dotacje-na-inwestycje-z-zakresu-infrastruktury-drogowej-2014-2020.html. 

3. http://poradniktransportowy.pl/06/sytuacja-na-polskim-i-miedzynarodwym-
rynku-transportowym/. 

148



Weronika Kukla

4. http://www.cargonews.pl/polska-ciezarowka-to-nie-wrak-stan-techniczny/. 
5. http://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/autostrady-w-polsce-

mamy-ich-wiecej-niz,142,0,1920910.html. 
6. http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa. 
7. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14751?t=10-lat-programu-

mobilizacji-gospodarki. 
8. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/raport-gus-infrastruktura-

drogowa-nie-nadaza-za-potrzebami-transportu-17441.html.
9. https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady.

10. http://swaid.stat.gov.pl/TransportLacznosc_dashboards/Raporty_predefi-
niowane/RAP_DBD_TRANS_2.aspx. 

11. The Global Competitiveness Report 2016–2017, http://www3.weforum.org/
docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-
2017_FINAL.pdf. 

12. The Global  CompetitivenessReport  20102011,  http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf. 

DEFENSIVE NEEDS AS A DETERMINANT OF THE 
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF ROAD

TRANSPORT IN POLAND

The paper contains the main definitions concerning the transport infra-
structure.  It  also shows numerous defensive needs of  the state,  on the
basis of which areas of defensive tasks have been determined. The author
highlights the assessment of the current conditions of the road infrastruc-
ture in Poland - both linear and nodal, as well as of the means of transport.
Moreover,  the paper describes obstacles to development  which exist  in
road transport  infrastructure and the direction  of  changes whose imple-
menting could lead to increasing the innovativeness and utility of this infra-
structure. There is a correlation between the development of infrastructure
and the fulfilment of defensive needs – adequate qualitative and quantitat-
ive conditions of different elements of road infrastructure make it possible
to ensure the proper functioning of the state if a crisis erupts or war breaks
out. 
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