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Streszczenie 
I Duże projekty infrastrukturalne odgrywają kluczową rolę w budowie 
transeuropejskiej sieci transportowej w UE. Począwszy od 2013 r. jednym z głównych 
celów UE w zakresie infrastruktury transportowej jest ukończenie tzw. sieci bazowej do 
2030 r. i tzw. sieci kompleksowej do 2050 r., tak aby zapewnić dostęp do wszystkich 
regionów UE i wzajemne połączenia między nimi. 

II Odpowiedzialność za opracowywanie i wdrażanie polityki transportowej na 
poziomie UE spoczywa na Komisji, do której zadań należy identyfikowanie i wspieranie 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zarządzanie 
dofinansowaniem unijnym na rzecz dużych projektów, które z kolei są wdrażane przez 
państwa członkowskie i promotorów projektów. 

III Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się w dużej mierze na 
powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego 
sporządzenia. Ma on na celu porównanie ram unijnych przyjętych na potrzeby 
wdrażania dużych projektów infrastrukturalnych z rozwiązaniami stosowanymi 
w innych krajach objętych przeglądem (Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, 
Szwajcaria, Francja i Norwegia) i wskazanie przykładowych praktyk, które mogłyby być 
przydatne dla Komisji i decydentów politycznych przy udzielaniu unijnego wsparcia 
w przyszłości. Dokument ten posłuży również jako wkład w trwające obecnie prace nad 
przeglądem rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

IV Trybunał zidentyfikował pięć kluczowych etapów w procesie wdrażania dużych 
projektów transportowych (sformułowanie strategii, koordynacja projektów, wybór 
projektów do finansowania, monitorowanie i ewaluacja ex post projektów). 
W odniesieniu do każdego z tych etapów przedstawił on informacje na temat 
kluczowych aspektów ram unijnych, a także opisał uchybienia stwierdzone w toku 
wcześniejszych kontroli przeprowadzonych w UE. W odniesieniu do niektórych 
uchybień wskazał też przykłady innych praktyk, jakie zaobserwował w państwach 
objętych przeglądem. Trybunał nie skontrolował wprawdzie wdrożenia takich praktyk, 
lecz jest przekonany, że wypracowane rozwiązania mogą pomóc w wyeliminowaniu 
uchybień, pod warunkiem że zostaną odpowiednio dostosowane do kontekstu UE 
i skutecznie wdrożone. 

V Jeśli spojrzeć z perspektywy globalnej na uchybienia stwierdzone w ramach 
unijnych, w krajach wybranych na potrzeby przeglądu Trybunał nie zidentyfikował 
żadnych praktyk, które pozwoliłyby wyeliminować występujące w UE niedociągnięcia 
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w procesie formułowania strategii. Co więcej, w większości z sześciu projektów 
objętych dofinansowaniem unijnym, które zostały wytypowane do analizy, faktyczne 
koszty w niewielkim stopniu odbiegały od szacunkowych budżetów w zestawieniu 
z globalnym poziomem odniesienia. W przypadku procesów koordynacji, wyboru, 
monitorowania i ewaluacji ex post Trybunał jest z kolei zdania, że Komisja i decydenci 
polityczni mogliby wykorzystać praktyki zaobserwowane za granicą i przedstawione 
w niniejszym przeglądzie jako źródło inspiracji. Podobnie sytuacja przedstawia się 
w kwestii opóźnień, jako że w większości z sześciu projektów współfinansowanych ze 
środków UE stwierdzone opóźnienia były w ujęciu średnim większe niż 
w porównywalnych projektach na świecie. Włączenie wspomnianych praktyk 
bezpośrednio do obowiązujących obecnie ram unijnych może okazać się niewykonalne, 
niemniej mogą one posłużyć za punkt wyjścia do dalszej refleksji i w razie potrzeby 
zostać dostosowane do kontekstu UE. 

VI W tym względzie Trybunał wskazał cztery wyzwania, jakie stoją przed Komisją, 
jeśli chodzi o zapewnianie wsparcia na rzecz dużych projektów transportowych 
w przyszłości. Można je sformułować następująco: 

o Jak zapewnić większą harmonizację unijnych i krajowych strategii transportowych 
oraz lepszy nadzór nad działaniami, jeśli chodzi o planowanie i wdrażanie 
projektów wzdłuż głównych korytarzy transportowych? 

o W jaki sposób zagwarantować, by na etapie wyboru projektów w dostatecznym 
stopniu uwzględniano analizy kosztów i korzyści? Jak zmodyfikować podejście do 
wyboru projektów i przyznawania finansowania ze środków unijnych, tak aby 
jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenie administracyjne po stronie promotorów 
projektów? 

o Jak przejść na podejście oparte w większym stopniu na analizie ryzyka w procesie 
monitorowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych przy 
jednoczesnym poszerzeniu jego zakresu przez wprowadzenie wymogu, by 
promotorzy projektów przekazywali również informacje na temat wskaźników 
wyniku i poziomu akceptacji projektu wśród zainteresowanych stron? 

o Jak zapewnić, by duże projekty z zakresu infrastruktury transportowej 
współfinansowane ze środków UE były systematycznie poddawane ewaluacji 
ex post, w której nacisk położony będzie w większym stopniu na wyniki, a nie na 
wskaźniki finansowe bądź produkty? 
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Wstęp 

Duże projekty z zakresu infrastruktury transportowej 

01 Duże projekty z zakresu infrastruktury transportowej odgrywają kluczową rolę 
w sieciach transportowych. Ani na poziomie globalnym, ani na poziomie UE nie 
przyjęto jednak powszechnie uznanej definicji tego, co stanowi duży projekt 
transportowy. Najczęściej stosowanym kryterium jest łączny koszt projektu, po 
przekroczeniu którego jest on uznawany za duży projekt infrastrukturalny. 
Powszechnie przyjęte wartości progowe to 1 mld dolarów1 (tj. około 830 mln euro) lub 
500 mln euro2. 

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) 

02 Celem unijnej polityki transportowej jest utworzenie wspólnego obszaru 
transportu w całej Europie3. Począwszy od lat 90. XX w. jednym z głównych celów 
operacyjnych w tym zakresie było ukończenie transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T), tj. ogólnoeuropejskiej sieci transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, 
morskiego i lotniczego w przewozach pasażerskich i towarowych. W pierwszych 
wytycznych dotyczących TEN-T4 nacisk położono na wykaz tzw. projektów 
priorytetowych, z których większość można uznać za duże projekty transportowe. 

03 W 2013 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie5, w którym 
zdefiniowano tzw. sieć bazową infrastruktury transportowej, w tym dziewięć 

                                                      
1 B. Flyvbjerg, „What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project 

Management Journal, tom 45, nr 2, 2014, s. 6–19. 

2 Działanie TU1003 w ramach europejskiej współpracy naukowo-technicznej (COST) pt. 
„MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European 
Union”, 2010. 

3 Art. 170–172 wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 
202 z 7.6.2016, s. 47). 

4 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 
(Dz.U. L 228 z 9.9.1996, s. 1). 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). Rozporządzenie to zostało zaktualizowane 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
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składających się na nią korytarzy. Sieć ta stanowi podstawę zrównoważonej 
multimodalnej sieci transportowej w Europie (zob. rys. 1) i ma zostać ukończona do 
2030 r. Jej uzupełnieniem jest tzw. sieć kompleksowa, która do 2050 r. ma zapewnić 
dostępność i łączność wszystkich regionów w Unii, w tym regionów odległych, 
wyspiarskich i najbardziej oddalonych. Rozporządzenie w sprawie TEN-T jest obecnie 
poddawane przeglądowi6. 

 
Źródło: Komisja Europejska, grudzień 2020 r. 

04 Duże projekty transportowe mają strategiczne znaczenie w kontekście 
ukończenia sieci bazowej TEN-T, ponieważ przyczyniają się do usuwania wąskich gardeł 
i eliminowania brakujących połączeń, które często znajdują się na odcinkach 
transgranicznych. Jako że potencjalnie mają one bardzo duży wpływ na 

                                                      
w dniu 14 lipca 2021 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 
z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę” (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, 
s. 38). 

6 Art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1316/2013, DZ.U. L 348 Z 20.12.2013

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
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funkcjonowanie sieci transportowej, często są uznawane za kluczowe elementy 
z punktu widzenia przyszłych przepływów pasażerów i towarów7. Co więcej, jeśli 
projekty te dotyczą bardziej przyjaznych środowisku i zrównoważonych rodzajów 
transportu takich jak transport kolejowy, stanowią one jednocześnie filar polityki 
zmierzającej do tzw. przesunięcia międzygałęziowego (tj. przejścia z jednego rodzaju 
transportu na inny) oraz pomagają w osiągnięciu celów w zakresie środowiska i klimatu 
wytyczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu8. 

Planowanie i wdrażanie polityki transportowej i dużych 
projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków 
UE 

05 Odpowiedzialność za opracowywanie i wdrażanie polityki transportowej na 
poziomie UE spoczywa na Komisji, a w szczególności na Dyrekcji Generalnej ds. 
Mobilności i Transportu (DG MOVE). W tym celu wydaje ona dokumenty strategiczne 
oraz opracowuje wnioski ustawodawcze. Jeśli chodzi o sieć TEN-T, rola Komisji polega 
na ustanawianiu wytycznych, wskazywaniu projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i zapewnianiu wsparcia na ich rzecz oraz wdrażaniu 
środków w celu zapewnienia interoperacyjności9. W realizacji tych zadań Komisję 
wspomaga komitet (komitet TEN-T), w którym zasiadają przedstawiciele państw 
członkowskich i który wydaje wiążące opinie w sprawie wniosków ustawodawczych 
Komisji dotyczących aktów wykonawczych10. 

06 W działania dotyczące dużych projektów transportowych mogą włączyć się także 
inne dyrekcje generalne Komisji, zwłaszcza jeśli w przypadku konkretnego projektu 
złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE (zob. również pkt 10). 
Przykładowo Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV) może weryfikować 
zgodność takich wniosków z unijnymi ramami prawnymi w zakresie ochrony 

                                                      
7 Omega Centre, „Mega projects. Executive Summary”, grudzień 2012, s. 16–17. 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład, 
COM(2019) 640 final z 11.12.2019. 

9 Art. 171 wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 
z 7.6.2016, s. 47). 

10 Art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.POL
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środowiska, w tym sprawdzać, czy w wymaganym stopniu zaangażowano 
zainteresowane strony. 

07 Państwa członkowskie są odpowiedzialne za opracowywanie strategii krajowych 
bądź planów rozwoju infrastruktury transportowej zgodnie z celami uzgodnionymi na 
poziomie UE (zob. pkt 03). Podejmują również decyzje, które projekty mają zostać 
zrealizowane oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować. Władze krajowe sporządzają 
niezbędne oceny oddziaływania na środowisko oraz wydają pozwolenia na budowę. 

08 Promotorzy projektów z kolei, ustanowieni jako podmioty odpowiedzialne za 
wdrożenie projektów na poziomie państw członkowskich lub transgraniczne spółki 
joint venture, odpowiadają za faktyczną realizację tych dużych projektów 
infrastrukturalnych. 

Dofinansowanie ze środków unijnych na rzecz dużych 
projektów infrastrukturalnych 

09 Dwa główne źródła dofinansowania UE na rzecz dużych projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej to: 

o europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI), w skład których 
wchodzą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności, 
zarządzane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. W przypadku tych 
funduszy Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) 
zatwierdza programy inwestycyjne opracowane przez państwa członkowskie 
i monitoruje ich wdrażanie. Decyzja w sprawie współfinansowania poszczególnych 
projektów leży w gestii krajowych lub regionalnych instytucji zarządzających;  

o program TEN-T i instrument „Łącząc Europę”11 zarządzane bezpośrednio przez 
Komisję, która odpowiada za przyznawanie dotacji i monitorowanie ich 
wdrażania. Wszelkie zadania w zakresie zarządzania dotacjami wykonuje 
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) 
działająca w imieniu DG MOVE. 

10 Ponieważ duże projekty transportowe nie zostały zdefiniowane jako odrębna 
kategoria w ramach prawnych UE, brak jest kompleksowych danych na temat 
wysokości dofinansowania ze środków UE udzielonego na ich rzecz. W latach 2007–

                                                      
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R1316
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2020 z budżetu UE przeznaczono ponad 109 mld euro na projekty dotyczące 
infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T (bez względu na ich rozmiary). 
W tabeli 1 ukazano, jak alokacja środków przedstawiała się w dwóch ostatnich 
okresach wieloletnich ram finansowych (WRF), a także uwzględniono obecną 
propozycję dotyczącą WRF na lata 2021–2027. Dofinansowanie unijne może wynieść 
maksymalnie 85% łącznej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektów12, pozostała 
część musi natomiast zostać sfinansowana z budżetu krajowego lub innych źródeł. 

Tabela 1 – Środki z budżetu UE na rzecz projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T w latach 2007–2020 
i zaplanowane środki na lata 2021–2027 (w mld euro) 

Program 
finansowania 2007–2013 2014–2020 Łącznie 2021–2027 

EFRR i Fundusz 
Spójności/fundusze 
ESI 

44,2 33,3 77,5 

Kwoty zostaną 
ustalone 

w programach 
operacyjnych 

TEN-T/Instrument 
„Łącząc Europę” 
– transport 

8,0 24,2 32,2 25,7 

Łącznie 52,2 57,5 109,7  
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie ogólnodostępnych danych. W 2014 r. 

program TEN-T został zastąpiony instrumentem „Łącząc Europę”. 

11 Równolegle do tych programów finansowanych z budżetu UE w latach 2007–2020 
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił pożyczek w wysokości 150,6 mld euro na 
realizację projektów dotyczących transportu w UE. 

Wcześniejsze kontrole i przeglądy przeprowadzone przez 
Trybunał 

12 W minionych latach Trybunał opublikował szereg sprawozdań z kontroli 
i przeglądów dotyczących unijnej polityki transportowej, w tym na temat dużych 
projektów dotyczących infrastruktury transportowej (zob. załącznik I). 

                                                      
12 W przypadku instrumentu „Łącząc Europę” zob. art. 11 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę” (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013R1316
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13 W 2020 r. Trybunał przeprowadził szczegółową ocenę zarządzania przez Komisję 
dużymi projektami z zakresu infrastruktury transportowej współfinansowanymi ze 
środków UE13. W tym celu przeanalizował szereg takich projektów o oddziaływaniu 
transgranicznym zlokalizowanych wzdłuż siedmiu z dziewięciu korytarzy sieci bazowej 
TEN-T. Łączny koszt każdego z tych projektów przekraczał 1 mld euro. Niniejszy 
przegląd stanowi okazję do bardziej wnikliwego przeanalizowania poszczególnych 
procesów i porównania ich z praktykami w innych krajach. 

                                                      
13 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Cel i zakres przeglądu oraz podejście 
przyjęte przez Trybunał 
14 W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono informacje użyteczne dla 
zainteresowanych stron oraz opinii publicznej, ukazując w tym celu w bardziej 
globalnym ujęciu procesy związane z realizacją dużych projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków UE. Dokument ten posłuży również jako wkład 
w trwające obecnie prace nad przeglądem rozporządzenia w sprawie TEN-T. 

15 Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się w dużej mierze 
na powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego 
sporządzenia. Ma on na celu porównanie ram unijnych dotyczących wdrażania dużych 
projektów infrastrukturalnych z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach 
wytypowanych na potrzeby analizy oraz wskazanie przykładowych praktyk, które 
mogłyby być przydatne dla Komisji i decydentów politycznych przy udzielaniu unijnego 
wsparcia w przyszłości. 

16 W tym kontekście Trybunał zidentyfikował pięć kluczowych etapów w procesie 
wdrażania dużych projektów dotyczących transportu (zob. tabela 2). Następnie, mając 
na względzie praktyki dotyczące skutecznego i efektywnego wdrażania projektów 
zalecane na szczeblu międzynarodowym (np. przez MFW i OECD – zob. załącznik II, 
porównał on procedury przyjęte na poziomie UE z analogicznymi procedurami 
obowiązującymi w krajach objętych przeglądem. Jeśli chodzi o procesy wyboru, 
monitorowania i oceny ex post, Trybunał skupił się w swojej analizie na dotacjach 
z instrumentu „Łącząc Europę” (zob. pkt 10). W przypadku sześciu dużych projektów 
transportowych współfinansowanych przez UE przeanalizował również, czy 
przestrzegano kosztorysów i harmonogramów prac. W tym celu dokonał porównania 
z pierwotnymi założeniami przyjętymi w momencie podjęcia decyzji o realizacji 
projektu oraz z zestawem danych skompilowanych przez zewnętrznego eksperta, które 
posłużyły za punkt odniesienia. Ów zestaw danych obejmuje informacje na temat 
kilkuset projektów transportowych wdrożonych na całym świecie (zob. załącznik III). 
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Tabela 2 – Procesy objęte przeglądem 

Proces Cele w ramach procesu Ramy unijne istotne 
w kontekście przeglądu 

Sformułowanie strategii 

Opracowanie 
długofalowego 
strategicznego planu 
transportowego 

Dokumenty strategiczne 
i obecnie obowiązujące 
wytyczne dotyczące TEN-T 

Koordynacja projektów 

Skoordynowane 
planowanie i wdrażanie 
powiązanych ze sobą 
projektów oraz 
zharmonizowanie strategii 
transportowych na 
wszystkich szczeblach 
zarządzania 

Rola koordynatorów UE 
i dostępne narzędzia 
prawne 

Wybór projektów do 
finansowania 

Przyznawanie 
dofinansowania 
w pierwszej kolejności 
projektom o największej 
wartości dodanej przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
obciążenia 
administracyjnego po 
stronie promotorów 
projektów 

Wybór działań do objęcia 
finansowaniem 
z instrumentu „Łącząc 
Europę” 

Monitorowanie 
projektów objętych 
dofinansowaniem 

Monitorowanie postępów 
we wdrażaniu projektów 
z uwzględnieniem 
ewentualnych zagrożeń dla 
realizacji oraz śledzenie 
wypracowanych produktów 
i wyników 

Monitorowanie wdrażania 
dotacji z instrumentu 
„Łącząc Europę” 

Ewaluacja ex post 
projektów objętych 
dofinansowaniem 

Ocena wyników projektów 
objętych dofinansowaniem 
po oddaniu ich do 
eksploatacji, tak aby 
zapewnić większą 
rozliczalność i przejrzystość 
co do sposobów 
wykorzystania środków 
publicznych oraz wyciągnąć 
wnioski na przyszłość 

Ewaluacje ex post 
projektów wspieranych 
z instrumentu „Łącząc 
Europę” 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie zaleceń OECD i MFW. 
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17 W odniesieniu do każdego z pięciu wspomnianych procesów w sekcji poniżej 
przedstawiono informacje dotyczące kluczowych aspektów ram unijnych. Następnie 
Trybunał opisał uchybienia, jakie wykrył w toku swoich wcześniejszych kontroli 
przeprowadzonych w UE, które równie dobrze mogą wystąpić w innych dużych 
projektach dotyczących infrastruktury transportowej na całym świecie. W odniesieniu 
do niektórych uchybień wskazał również przykłady praktyk, jakie zaobserwował 
w państwach objętych przeglądem. Trybunał nie skontrolował wprawdzie wdrożenia 
takich praktyk, lecz jest przekonany, że wypracowane rozwiązania mogą pomóc 
w wyeliminowaniu uchybień, pod warunkiem że zostaną odpowiednio dostosowane do 
kontekstu UE i skutecznie wdrożone. 

18 Na potrzeby przeglądu Trybunał wytypował cztery kraje spoza UE, a mianowicie 
Australię, Kanadę, Szwajcarię i Stany Zjednoczone. Kraje te różnią się między sobą, jeśli 
chodzi o powierzchnię, liczbę ludności, ukształtowanie terenu oraz istniejącą już 
infrastrukturę (zob. załącznik IV). Są to ważne czynniki, które mają wpływ na kształt 
sieci infrastruktury transportowej. Przykładowo Australia ma najwyższe wskaźniki, jeśli 
chodzi o długość sieci drogowej i kolejowej w przeliczeniu na mieszkańca, co wynika 
z niewielkiej liczby ludności i ogromnej powierzchni tego kraju. Jednocześnie 
w czterech wspomnianych państwach poziom konkurencyjności infrastruktury 
transportowej14 jest podobny, a w przypadku, gdy podmioty na szczeblu federalnym 
realizują duże projekty infrastrukturalne we współpracy z władzami regionalnymi lub 
lokalnymi, ustanowiono wielopoziomowy system zarządzania. 

19 W swojej analizie Trybunał uwzględnił ponadto Norwegię i Francję, zważywszy na 
ich bogate doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji ex post dużych projektów 
transportowych, co często jest podkreślane w badaniach i analizach oraz 
w publikacjach akademickich15. 

                                                      
14 Światowe Forum Ekonomiczne, „Global Competitiveness Report 2019”. 

15 Zob. m.in. Międzynarodowe Forum Transportu, „Ex-Post Assessment of Transport 
Investments and Policy Interventions”, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, „Ex-post 
evaluations in Norway and France”, Transportation Research Procedia, tom 26, 2017, 
s. 144–155. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
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20 Za punkt wyjścia dla niniejszego przeglądu Trybunał przyjął ustalenia, jakie 
sformułował w swoich wcześniejszych sprawozdaniach, w tym trakcie kontroli z 2020 r. 
dotyczącej unijnej infrastruktury transportowej16, jak również stanowisko Komisji 
w sprawie odnośnych zaleceń (zob. załącznik V). W ramach prac nad przeglądem 
przeprowadził również wywiady i konsultacje z: 

o przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG ENV, DG MOVE i DG REGIO), CINEA 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

o przedstawicielami organów administracji publicznej odpowiedzialnych za 
realizację dużych projektów transportowych w krajach objętych przeglądem; 

o ekspertami w tej dziedzinie (zob. załącznik VI). 

21 W przeglądzie nie uwzględniono procesów szczegółowego planowania oraz prac 
budowlanych w ramach poszczególnych projektów transportowych, gdyż często należą 
one do zadań promotorów projektów, a nie organów administracji publicznej 
zapewniających dofinansowanie na rzecz tych projektów. Podobnie nie uwzględniono 
też kwestii związanych z obsługą i utrzymaniem infrastruktury po oddaniu jej do 
eksploatacji (zob. wykres 2). 

                                                      
16 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Rys. 2 – Pięć procesów wspierających realizację projektów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Analiza 

Pięć procesów poddanych analizie 

Sformułowanie strategii 

22 Duże projekty transportowe są kapitałochłonne i wymagają długiego okresu 
realizacji. Po oddaniu do eksploatacji mogą one jednak w znacznym stopniu usprawnić 
funkcjonowanie sieci transportowej w kolejnych dziesięcioleciach, zarówno na 
poziomie unijnym, jak i na poziomie poszczególnych państw członkowskich. W związku 
z tym niezmiernie istotne jest, by planować takie projekty w ramach szerzej zakrojonej 
strategii lub planu rozwoju infrastruktury transportowej. 

23 W tabeli 3 przedstawiono informacje na temat kluczowych aspektów procesu 
formułowania strategii oraz uchybień w tym zakresie wykrytych w UE, a także 
przykłady innych praktyk stwierdzonych przez kontrolerów Trybunału w państwach 
objętych przeglądem. 

Tabela 3 – Sformułowanie strategii: kluczowe aspekty, uchybienia 
wykryte w UE oraz inne praktyki w państwach spoza UE 

Kluczowe aspekty 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Czy istnieje 
strategia 
dotycząca 
transportu? 

Tak Tak 
Nie 
(trwają 
prace) 

Tak Tak 

Czy strategia 
obejmuje 
elementy 
wiążące 
i niewiążące? 

Tak Tak Nie 
dotyczy Tak Tak 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Parlament 
Europejski 
i Rada 
(rozporządzenie 
w sprawie 
TEN-T) 
Komisja 
(dokumenty 
strategiczne) 

Ustawodawca 
federalny 
i ministerstwo 
(DITRDC1) 

Mini-
sterstwo 
(Transport 
Canada) 

Ustawo-
dawca 
federalny 
i ministerstwo 
(DETEC2) 

Ustawodawca 
federalny 
i ministerstwo 
(Departament 
Transportu 
– DOT3) 
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Kluczowe aspekty 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Zakres 
Przewozy 
pasażerskie 
i towarowe 

Przewozy 
pasażerskie 
i towarowe 

Nie 
dotyczy 

Przewozy 
pasażerskie 
i towarowe 

Przewozy 
towarowe 

Priorytet w ramach prac dotyczących infrastruktury 

Ukończenie 
sieci Tak Nie Nie 

dotyczy Nie Nie 

Zwiększenie 
przepustowości 
istniejącej sieci 

Tak Tak Nie 
dotyczy Tak Tak 

Nacisk na nowe 
projekty czy 
modernizację 
istniejącej 
infrastruktury? 

Obydwie 
kategorie 

Obydwie 
kategorie 

Nie 
dotyczy Modernizacja Obydwie 

kategorie 

Podstawowy 
cel 

Ochrona 
środowiska, 
polepszenie 
jakości połączeń 
i wyelimino-
wanie 
brakujących 
połączeń 

Handel Nie 
dotyczy 

Ochrona 
środowiska Handel 

Czy 
oszacowano 
potrzeby 
finansowe? 

Tak Nie Nie 
dotyczy Tak Nie 

Czy 
wyznaczono 
termin 
ukończenia? 

Tak Nie Nie 
dotyczy Nie Nie 

Uchybienia stwierdzone 
w przypadku UE 

Inne praktyki zaobserwowane w krajach objętych przeglądem 

Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Zbyt ambitne cele w świetle 
dostępnego finansowania 

Nie 
zaobserwo-
wano 

Nie 
zaobser-
wowano 

Nie 
zaobserwo-
wano 

Nie 
zaobserwo-
wano 

1 Departament Infrastruktury, Transportu, Rozwoju Regionalnego i Komunikacji. 
2 Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji. 
3 Departament Transportu. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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24 UE i wszystkie kraje objęte niniejszym przeglądem posiadają ogólne ramy 
strategiczne w zakresie infrastruktury transportowej. Wyjątkiem jest Kanada, gdzie 
trwają obecnie prace nad takim planem. 

25 Zarówno w UE, jak i w przeanalizowanych krajach na ramy te składają się 
elementy wiążące i niewiążące. W UE ramy strategii transportowej są określane 
w białych księgach publikowanych przez Komisję w przybliżeniu co dziesięć lat. 
W dokumentach tych wyznacza się główne cele strategiczne, jakie UE powinna 
osiągnąć w sektorze transportu. Ostatnia biała księga została opublikowana w 2011 r.17 
i obejmowała cele w perspektywie na 2020, 2030 i 2050 r. Aby uzupełnić te cele, 
Komisja sporządza również inne dokumenty strategiczne, które dotyczą konkretnych 
rodzajów transportu bądź kwestii przekrojowych. W grudniu 2020 r. opublikowała ona 
na przykład strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności18, w której 
zaktualizowano cele wyznaczone dla unijnego sektora transportu w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu (zob. pkt 04). Żaden z tych dokumentów strategicznych 
nie jest prawnie wiążący. Jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, długofalowa 
koncepcja sieci transportowej oraz minimalne wymogi dotyczące projektów 
składających się na taką sieć zostały uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie TEN-T 
z 2013 r., które ma moc wiążącą (zob. pkt 03). 

26 Strategie UE i innych krajów różnią się od siebie pod względem zakresu i rodzaju 
priorytetów przyjętych w ramach prac dotyczących infrastruktury. O ile w unijnych 
dokumentach strategicznych za cel przyjęto ukończenie budowy sieci i jednocześnie 
zwiększenie jej przepustowości, wszystkie pozostałe kraje koncentrują się na tym 
drugim aspekcie. Przykładowo w strategii przyjętej w Szwajcarii w jednoznaczny 
sposób priorytet przyznaje się projektom polegającym na modernizacji istniejącej 
infrastruktury, nie zaś na budowie nowej. Wszystkie strategii transportowe, 
z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, dotyczyły zarówno przewozów pasażerskich, jak 
i towarowych. 

                                                      
17 Komisja Europejska, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 

dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 
COM(2011) 144 final z 28.3.2011. 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia na rzecz zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości, COM(2020) 789 
final z 9.12.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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27 Strategie przeanalizowane przez Trybunał różnią się także pod względem ich 
podstawowych celów. U postaw strategii unijnej leżą kwestie środowiskowe (w tym 
dążenie do przesunięcia międzygałęziowego), które w ostatnim czasie dodatkowo 
zyskały na znaczeniu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (zob. pkt 25). 
Strategia UE ma ponadto na celu polepszenie jakości połączeń i wyeliminowanie 
brakujących połączeń między państwami członkowskimi i regionami. Kontrolerzy 
Trybunału zauważyli, że podobny cel środowiskowy przewidziano w przypadku ram 
przyjętych w Szwajcarii, tam jednak został on ustanowiony w przepisach prawa. 
W Australii i Stanach Zjednoczonych z kolei strategie ukierunkowane są raczej na 
potrzebę usprawnienia krajowych i transgranicznych przepływów handlowych. 

28 Strategie przyjęte przez UE i Szwajcarię jako jedyne obejmowały szacunkową 
ogólną kwotę inwestycji, jaka jest niezbędna, by wdrożyć projekty z zakresu 
infrastruktury transportowej i osiągnąć zakładane cele. Co więcej, jedynie w strategii 
unijnej wyznaczono termin ukończenia całej sieci (2030 r. w przypadku sieci bazowej 
i 2050 r. w przypadku sieci kompleksowej). 

Zbyt ambitne cele w świetle dostępnego finansowania 

29 W swoich wcześniejszych sprawozdaniach19 Trybunał zauważył, że unijne cele 
strategiczne w dziedzinie transportu – zwłaszcza ukończenie sieci bazowej TEN-T do 
2030 r. – są zbyt ambitne, również w świetle dostępnego finansowania. Przykładowo 
ustalił on, że plan Komisji zakładający trzykrotne wydłużenie sieci kolei dużych 
prędkości do 2030 r. jest mało prawdopodobny i że należy opracować realistyczny 
długofalowy plan wdrożeniowy. 

30 W trakcie analizy w wybranych krajach nie wykryto jednak żadnych przykładów 
dobrych praktyk, które pozwoliłyby wyeliminować tego rodzaju uchybienia. 

Koordynacja projektów 

31 Duże projekty transportowe w wymiernym stopniu przyczyniają się do usuwania 
wąskich gardeł i eliminowania brakujących połączeń, które w UE często znajdują się na 
odcinkach transgranicznych. Skuteczność tych projektów z perspektywy zapewniania 
lepszej jakości połączeń w ramach sieci często uzależniona jest jednak od powiązanych 

                                                      
19 Przegląd nr 9/2018 pt. „Udoskonalanie sektora transportu w UE – aktualne wyzwania”, 

pkt 66; sprawozdanie specjalne nr 19/2018 pt. „Europejska sieć kolei dużych prędkości – 
nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”, pkt 23. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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przedsięwzięć, które są realizowane przez różne państwa członkowskie w tym samym 
korytarzu, lub od kolejowych linii dostępowych, jeśli projekt infrastrukturalny polega 
na budowie tunelu. Wiąże się to z koniecznością zharmonizowania unijnych 
i krajowych planów rozwoju infrastruktury transportowej oraz skoordynowanego 
planowania i wdrażania powiązanych ze sobą projektów. 

32 W tabeli 4 przedstawiono informacje na temat kluczowych aspektów procesu 
koordynowania dużych projektów transportowych oraz uchybień w tym zakresie 
wykrytych w UE, a także przykłady innych praktyk stwierdzonych przez kontrolerów 
Trybunału w państwach objętych przeglądem. 

Tabela 4 – Koordynacja projektów: kluczowe aspekty, uchybienia 
wykryte w UE oraz inne praktyki w państwach spoza UE 

Kluczowe aspekty 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Kompetencje 
do 
wdrażania 
projektów 

27 państw 
członkowskich 

8 podmiotów 
poniżej 
szczebla 
federalnego 
(stany / teryto-
ria) 

13 podmiotów 
poniżej 
szczebla 
federalnego 
(prowincje lub 
terytoria) 

Głównie 
organy na 
szczeblu 
federalnym 

50 podmiotów 
poniżej 
szczebla 
federalnego 
(stany) 

Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Komisja 
Europejska wraz 
z koordynato-
rami 
europejskimi 

Ministerstwo 
(DITRDC) 

Ministerstwo 
(Transport 
Canada) 

Ministerstwo 
(Federalny 
Urząd ds. 
Transportu) 

Ministerstwo 
(DOT) 

Uchybienia stwierdzone 
w przypadku UE 

Inne praktyki zaobserwowane w krajach objętych przeglądem 

Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Brak harmonizacji między 
unijnymi i krajowymi strategiami 
i projektami w zakresie rozwoju 
infrastruktury transportowej 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Regionalne 
plany rozwoju 
transportu są 
sporządzane 

w oparciu 
o szczegółowe 

wytyczne 
(przygotowy-

wane na 
poziomie 

federalnym) 
i przekazy-

wane rządowi 
federalnemu 

(pkt 36). 

Regionalne 
plany rozwoju 
transportu są 
sporządzane 

w oparciu 
o szczegółowe 

wytyczne 
(przygotowy-

wane na 
poziomie 

federalnym) 
i przekazy-

wane rządowi 
federalnemu 

(pkt 36). 
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Ograniczony nadzór ze strony 
Komisji nad procesami 
planowania i wdrażania 
projektów wzdłuż korytarzy 

Lista 
projektów do 
realizacji jest 

proponowana 
przez 

niezależną 
agencję 
(pkt 39). 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Organy 
szczebla 

federalnego 
uczestniczą 

jako 
pełnoprawni 
członkowie 

w pracach rad 
ds. nadzoru 

w przypadku 
projektów, na 
rzecz których 
udzieliły one 
dofinanso-

wania (pkt 42). 

Organy 
szczebla 

federalnego 
uczestniczą 

jako 
pełnoprawni 
członkowie 

w pracach rad 
ds. nadzoru 

w przypadku 
projektów, na 
rzecz których 
udzieliły one 
dofinanso-

wania (pkt 42). 
Parlamentarna 

komisja ds. 
nadzoru 
i komisje 

konsultacyjne 
ustanowione 

przez 
Federalny 
Urząd ds. 

Transportu 
(pkt 43) 

Nie 
zaobserwo-

wano 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

33 W UE kompetencje do wdrażania projektów leżą po stronie państw 
członkowskich. Sytuacja przedstawia się podobnie we wszystkich krajach objętych 
przeglądem, zadanie to powierzono bowiem podmiotom poniżej szczebla federalnego 
(np. stanom lub prowincjom). Wyjątkiem pod tym względem jest Szwajcaria, gdzie to 
organy szczebla federalnego są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację projektów 
dotyczących sieci kolejowej oraz części sieci drogowej, a za pozostałą część 
odpowiadają kantony. Aby zapewnić spójność pomiędzy priorytetami na szczeblu 
federalnym i na niższych szczeblach, opracowano odpowiednie narzędzia i mechanizmy 
koordynacji. 

34 W przypadku UE Komisja mianowała w tym celu koordynatorów europejskich, 
których zadanie polega na ułatwianiu wdrażania wszystkich projektów 
infrastrukturalnych wzdłuż każdego z dziewięciu korytarzy sieci bazowej określonych 
w rozporządzeniu w sprawie TEN-T. Koordynatorzy ci utrzymują kontakty 
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z decydentami wysokiego szczebla i lokalnymi zainteresowanymi stronami 
w państwach członkowskich wzdłuż danego korytarza oraz organizują posiedzenia 
forum ds. korytarza, w trakcie których Komisja, władze krajowe i regionalne oraz 
zainteresowane strony omawiają priorytety i wymieniają się aktualnymi informacjami 
na temat planowanych i realizowanych projektów. 

Brak harmonizacji między unijnymi i krajowymi strategiami i projektami w zakresie 
rozwoju infrastruktury transportowej 

35 Państwa członkowskie UE powinny uwzględnić w krajowych strategiach 
transportowych uzgodnione na szczeblu politycznym priorytety dotyczące unijnej 
infrastruktury transportowej w kształcie określonym w rozporządzeniu w sprawie 
TEN-T20. Nie są one jednak do tego prawnie zobowiązane, a obecnie nie przedkładają 
Komisji do wglądu nawet krajowych planów i programów rozwoju transportu. Wiążę 
się z tym ryzyko braku harmonizacji między priorytetami strategicznymi na poziomie 
UE i państw członkowskich. W niedawnym badaniu21 przeprowadzonym na zlecenie 
Komisji zwrócono uwagę na różnice w zakresach poszczególnych planów 
transportowych zatwierdzonych przez państwa członkowskie, a także poruszono 
kwestię tego, na ile ich realizacja jest spójna z terminem ukończenia sieci TEN-T 
wyznaczonym na 2030 r. Wniosek z tego badania jest taki, że trudno jest zapewnić 
odpowiednią koordynację projektów. Przykładowo zmiana priorytetów we Francji 
spowodowała opóźnienie rozpoczęcia budowy jednego z połączeń kolejowych dużych 
prędkości w tym kraju. Tymczasem projekt ten – w ramach korytarza atlantyckiego – 
miał umożliwić połączenie z baskijskim odcinkiem linii kolejowej na terytorium 
Hiszpanii, gdzie prace są już w toku22. 

36 Kontrolerzy Trybunału zidentyfikowali kolejną praktykę w tym zakresie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie stany mają prawny obowiązek uwzględnienia w swoich planach 
transportowych minimalnego zestawu informacji i analiz przeprowadzonych na 
poziomie federalnym. Organy szczebla federalnego zapewniają również szczegółowe 
wytyczne metodyczne z wyjaśnieniami, jak przeprowadzać takie analizy, a stany 

                                                      
20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie logistyki w UE 

i transportu multimodalnego w nowych korytarzach TEN-T, 2015/2348(INI), Dz.U. C 242 
z 10.7.2018, s. 15. 

21 Panteia i in., „Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans 
and programmes in Member States”, 2021. 

22 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, ramka 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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udostępniają swoje plany władzom federalnym, aby umożliwić ich harmonizację23. 
Podobny wymóg obowiązuje w Szwajcarii24. 

Ograniczony nadzór ze strony Komisji nad procesami planowania i wdrażania 
projektów wzdłuż korytarzy 

37 W toku wcześniejszych kontroli25 Trybunał zauważył, że Komisja miała 
ograniczony nadzór nad planowaniem i wdrażaniem projektów wzdłuż korytarzy. 
W tym względzie priorytety państw członkowskich są ustalane głównie na poziomie 
krajowym i mogą nie uwzględniać odcinków transgranicznych, na których realizowane 
są duże projekty infrastrukturalne współfinansowane przez UE. Tak było na przykład 
w przypadku tunelu bazowego pod przełęczą Brenner, gdzie Niemcy nie uznały 
budowy północnej trasy dostępowej za priorytet, podczas gdy UE wraz z Austrią 
i Włochami inwestowały w budowę tunelu transgranicznego od 1986 r. 

38 Jednym z czynników mających wpływ na tę sytuację jest fakt, że w rozporządzeniu 
w sprawie TEN-T nie wskazano, które odcinki lub projekty przewidziane do realizacji 
wzdłuż korytarzy mają status priorytetowy na poziomie UE. Zamiast tego w ramach 
forum ds. korytarza opracowywana jest nieformalna lista konkretnych projektów, 
które mają zostać zrealizowane w pierwszej kolejności przez państwa członkowskie 
(zob. pkt 33), z uwzględnieniem informacji uzyskanych od tych państw i promotorów 
projektów. 

39 W Australii kontrolerzy zaobserwowali inną praktykę w tym zakresie: rząd 
federalny ustanowił niezależną agencję, która proponuje listę projektów 
infrastrukturalnych uznanych za priorytetowe (lista projektów do realizacji) w oparciu 
o niezależną analizę potrzeb w zakresie rozwoju sieci transportowej (zob. ramka 1). 

                                                      
23 Ustawa Fixing America's Surface Transportation Act (FAST Act), sekcja 8001 (49 USC 70202). 

24 Sachplan Verkehr, sekcja 1.2 „Kantonale Richtpläne”. 

25 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, ramka 1 i pkt 53; sprawozdanie specjalne nr 19/2018 pt. „Europejska sieć kolei 
dużych prędkości – nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”, 
pkt 27; sprawozdanie specjalne nr 8/2016 pt. „Kolejowy transport towarowy w UE: wciąż 
nie na właściwym torze”, pkt 85. 

https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Ramka 1 

Infrastructure Australia 

W 2008 r. australijski rząd federalny stworzył agencję Infrastructure Australia, 
która ma za zadanie zapewniać niezależne doradztwo na temat inwestycji 
infrastrukturalnych organom na wszystkich szczeblach administracji publicznej, jak 
również inwestorom i promotorom projektów. Agencja ta nie przyznaje 
dofinansowania. Jest ona niezależna od rządu, lecz finansowana ze środków 
rządowych. 

Co pięć lat agencja przeprowadza strategiczne audyty dotyczące infrastruktury, 
w następstwie których prezentuje perspektywiczną analizę przyszłych potrzeb 
krajowych w tym zakresie. Na podstawie wyników tej analizy opracowuje ona plan 
kroczący w zakresie infrastruktury na 15 lat, obejmujący zalecenia dotyczące 
potencjalnych reform polityki i zarządzania. Jest również odpowiedzialna za stałe 
aktualizowanie listy priorytetowych projektów infrastrukturalnych, które – po 
objęciu finansowaniem ze środków publicznych – przyniosłyby największą wartość 
dodaną, jeśli chodzi o zwiększenie przepustowości sieci. Na liście tej uwzględnione 
są projekty zgłoszone przez poszczególne stany i terytoria, jak również projekty 
zidentyfikowane w toku analizy przeprowadzonej przez samą agencję. 

40 W przypadku projektów wdrażanych wzdłuż korytarzy Komisja nie dysponowała 
żadnymi środkami prawnymi, by wymóc na państwach członkowskich wybudowanie 
lub zmodernizowanie konkretnych odcinków na trasie korytarza bądź ukończenie prac 
w danym terminie przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego na 2030 r. 
Zmieniło się to w 2018 r., kiedy Komisja zaczęła korzystać z decyzji wykonawczych, 
które są prawnie wiążące dla państw członkowskich i mają sprawić, że harmonogramy 
prac na poszczególnych odcinkach w ramach projektu będą ze sobą zharmonizowane. 
Jak dotychczas takie decyzje wydano w odniesieniu do trzech projektów: linii kolei 
dużych prędkości Rail Baltica biegnącej przez państwa bałtyckie i Polskę, połączenia 
śródlądowych dróg wodnych Sekwana–Skalda między Belgią i Francją oraz połączenia 
kolejowego dużych prędkości Evora-Mérida między Hiszpanią i Portugalią. 

41 Dzięki tym decyzjom wykonawczym Komisja może obecnie skuteczniej 
nadzorować postępy państw członkowskich w budowie korytarzy sieci bazowej26, 
ponieważ przyznano w nich europejskim koordynatorom i pracownikom Komisji prawo 
do udziału, w charakterze obserwatorów, w posiedzeniach organów zarządzających 

                                                      
26 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 89. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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projektami. Komisja może wydawać takie decyzje jedynie w przypadku projektów 
dotyczących odcinków transgranicznych i za zgodą zainteresowanych państw 
członkowskich. 

42 Kontrolerzy Trybunału zaobserwowali dwie inne praktyki, jeśli chodzi o nadzór na 
szczeblu federalnym nad realizacją projektów. W Australii i Szwajcarii organy szczebla 
federalnego są reprezentowane jako pełnoprawni członkowie w radach ds. nadzoru 
i komitetach sterujących w przypadku projektów, na rzecz których udzieliły one 
dofinansowania. W Australii, jeśli projekt wymaga koordynacji transgranicznej lub jest 
złożony, rząd federalny może ponadto ustanowić osobną jednostkę, która 
bezpośrednio nadzoruje etapy planowania i robót budowlanych do momentu, kiedy 
gotowa infrastruktura zostanie przekazana stanom do codziennej eksploatacji. 

43 Ponadto w Szwajcarii utworzono stałą parlamentarną komisję ds. nadzoru27 
odpowiedzialną za projekt pn. „Nowe połączenie kolejowe przez Alpy” obejmujący 
budowę kilku tuneli bazowych (w tym tunelu Świętego Gotarda). Szwajcarski Federalny 
Urząd ds. Transportu utworzył także osobne komisje konsultacyjne, na forum których 
odnośne kantony i inne zainteresowane strony mogą zgłaszać i przedyskutować 
wszelkie kwestie związane z realizacją projektu. Zdaniem władz szwajcarskich takie 
podejście pozwala rozwiązać problemy zgłoszone przez zainteresowane strony na 
wczesnym etapie i umożliwia wypracowanie rozwiązań w przypadku trudności 
w trakcie wdrażania projektów. Ponadto w ten sposób udało się ograniczyć liczbę 
czasochłonnych i kosztownych postępowań sądowych, które zwykle skutkują 
opóźnieniami w planowaniu i wdrażaniu dużych projektów transportowych. Choć 
prace budowlane trwały ponad 20 lat, projekt „Nowe połączenie kolejowe przez Alpy” 
udało się zrealizować bez choćby jednego postępowania sądowego wniesionego przez 
organy władzy poniżej szczebla federalnego lub organizacje pozarządowe. 

Wybór projektów do objęcia finansowaniem 

44 Rzetelny proces wyboru projektów ma duże znaczenie, ponieważ umożliwia 
wytypowanie tych projektów, które mogą w największym stopniu przyczynić się do 
rozwoju sieci i jej przepustowości, a tym samym mają największą wartości dodaną. 

45 W tabeli 5 przedstawiono informacje na temat kluczowych aspektów procesu 
wyboru projektów oraz uchybień w tym zakresie wykrytych w UE, a także przykłady 

                                                      
27 Art. 19 ustawy Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-

Alpentransversale. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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innych praktyk stwierdzonych przez kontrolerów Trybunału w państwach objętych 
przeglądem. 

Tabela 5 – Wybór projektów: kluczowe aspekty, uchybienia wykryte 
w UE oraz inne praktyki w państwach spoza UE 

Kluczowe aspekty 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Komisja 
Europejska 
wraz z agencją 
wykonawczą 
(CINEA) 

Ministerstwo 
(DITRDC) 

Ministerstwo 
(Transport 
Canada) 

Ministerstwo 
(Federalny 
Urząd ds. 
Transportu) 

Ministerstwo 
(DOT) 

Ramy 
finanso-
wania 

Instrument 
„Łącząc 
Europę” 

Krajowe 
umowy 
partnerstwa 

Narodowy 
Fundusz na 
rzecz Korytarzy 
Handlowych 

Program 
rozbudowy 
kolei STEP 

Programy 
TIGER/BUILD 
i INFRA 

Metoda 
wyboru 

Nabór 
wniosków 
w trybie 
konkursowym 

Wybór z listy 
projektów 
wynegocjo-
wanej 
wcześniej ze 
stanami 
i terytoriami 

Nabór 
wniosków 
w trybie 
konkursowym 

Nabór 
wniosków 
w trybie 
konkursowym 

Nabór 
wniosków 
w trybie 
konkursowym 

Częstotli-
wość 
ogłaszania 
naborów 
wniosków 

Co roku i co 
kilka lat Nie dotyczy Nabór stale 

otwarty 
Co cztery–pięć 
lat Co roku 

Specjalna 
procedura 
wyboru 
w przypadku 
dużych 
projektów? 

Nie 

Tak, na 
podstawie 
wielkości 
projektu 

Nie Nie 

Tak, na 
podstawie 
wielkości 
projektu 



 28 

 

Uchybienia stwierdzone 
w przypadku UE 

Inne praktyki zaobserwowane w krajach objętych przeglądem 

Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Niedostateczne uwzględnienie 
analiz kosztów i korzyści na 
etapie wyboru projektów 

Promotorzy projektów przekazują surowe dane, a organy na szczeblu 
federalnym ponownie przeprowadzają analizę ex ante (pkt 50). 

Obciążenie administracyjne ze 
względu na przyjęte podejście 
do udzielania dofinansowania 

Projekty 
będące 
w trakcie 
realizacji są 
automatycznie 
przenoszone 
do kolejnego 
programu 
finansowania 
do momentu 
ich ukończenia, 
niezależnie od 
pięcioletniego 
okresu trwania 
programu 
(pkt 54). 

Dwuetapowy 
proces 
składania 
wniosków 
skutkuje 
mniejszym 
ryzykiem 
nadmiernego 
obciążenia 
administra-
cyjnego 
(pkt 51). 

Projekty są 
finansowane ze 
stałych 
funduszy, 
a decyzja 
o finansowaniu 
obejmuje cały 
zakres projektu, 
bez względu na 
okres jego 
realizacji 
(pkt 54). 

Nie 
zaobserwo-
wano 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

46 W ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisja wybiera projekty 
infrastrukturalne do objęcia finansowaniem ze środków unijnych i określa wysokość 
wkładu finansowego UE na podstawie ogłaszanych periodycznie naborów wniosków 
w trybie konkursowym. 

47 Większość pozostałych krajów objętych niniejszym przeglądem również korzysta 
z tej metody, aby wybrać projekty do finansowania, choć częstotliwość naborów 
wniosków jest różna. Wyjątkiem pod tym względem jest Australia, gdzie projekty 
wybierane są z listy wynegocjowanej wcześniej wspólnie przez organy szczebla 
federalnego oraz stany i terytoria. 

Niedostateczne uwzględnienie analiz kosztów i korzyści na etapie wyboru projektów 

48 W UE, ale również w Kanadzie i Szwajcarii procedura wyboru projektów nie jest 
uzależniona od ich wielkości. W Australii z kolei duże projekty transportowe 
wymagające dofinansowania ze środków federalnych w kwocie powyżej 160 mln euro 
podlegają specjalnym procedurom wyboru. W Stanach Zjednoczonych również 
przewidziano pewne wymogi w przypadku projektów, których koszt przekracza 
określony próg w zależności od programu finansowania (na przykład około 80 mln euro 
w przypadku projektów w ramach programu „Infrastruktura na rzecz odbudowy 
Ameryki” (Infrastructure for Rebuilding America – INFRA). Dzięki temu możliwe jest 
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dokonywanie szczegółowej weryfikacji na etapie wyboru dużych projektów 
transportowych. 

49 W swoich wcześniejszych sprawozdaniach28 Trybunał stwierdził, że etapy 
planowania ex ante i opracowywania koncepcji dużych projektów infrastrukturalnych 
wymagają poprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę kosztów i korzyści. Promotorzy 
projektów i osoby dokonujące oceny często bowiem uznają taką analizę jedynie za 
obligatoryjny krok administracyjny, a nie narzędzie wspomagające podejmowanie 
decyzji. Co więcej, przy udzielaniu dofinansowania Komisja nie zawsze dokonywała 
krytycznej analizy założeń przyjętych na etapie planowania. Sytuacja taka miała miejsce 
na przykład w przypadku odcinka kolei dużych prędkości we Francji, gdzie udzielono 
dofinansowania ze środków unijnych, choć z analizy kosztów i korzyści wynikało, że 
koszty społeczno-gospodarcze projektu prawdopodobnie będą większe niż jego 
korzyści29. 

50 Od 2015 r. Komisja wprowadziła wymóg przeprowadzania szczegółowej oceny 
analizy kosztów i korzyści projektów przez zewnętrznych ekspertów w tej dziedzinie. 
Taka ocena opiera się jednak wyłącznie na informacjach zawartych we wniosku 
projektowym. Dla porównania we wszystkich krajach objętych niniejszym przeglądem 
promotorzy dużych projektów transportowych muszą przedstawić w swoim wniosku 
surowe dane i analizy wykorzystane w analizie kosztów i korzyści. Dzięki temu na 
etapie wyboru projektów można zweryfikować uzasadnienie biznesowe projektu 
i analizę społeczno-ekonomiczną, a także sprawdzić, czy dane i przyjęte założenia są 
poprawne, co przekłada się na usprawnienie procesu podejmowania decyzji. 

Obciążenie administracyjne ze względu na przyjęte podejście do udzielania 
dofinansowania 

51 Wymaganie dodatkowych informacji i analiz może wprawdzie przyczynić się do 
większej rzetelności w procesie wyboru projektów, ale jednym ze skutków może być 
również dodatkowe obciążenie administracyjne po stronie promotorów projektów, 
zwłaszcza jeśli złożone przez nich wnioski nie zostaną wybrane do dofinansowania. Aby 
zniwelować to ryzyko, w Kanadzie wnioski projektowe o dofinansowanie ze środków 

                                                      
28 Przegląd nr 9/2018 pt. „Udoskonalanie sektora transportu w UE – aktualne wyzwania”, 

pkt 75; sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 46. 

29 Sprawozdanie specjalne nr 19/2018 pt. „Europejska sieć kolei dużych prędkości – 
nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”, pkt 50. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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federalnych przechodzą przez dwuetapowy proces, w ramach którego promotorzy 
projektów są proszeni o złożenie kompleksowego wniosku dopiero po tym, jak 
uzyskają pozytywną odpowiedź na oświadczenie o zainteresowaniu (zob. ramka 2). 

Ramka 2 

Kanadyjski Narodowy Fundusz na rzecz Korytarzy Handlowych 

Narodowy Fundusz na rzecz Korytarzy Handlowych dysponuje budżetem 
w wysokości 4,2 mld dolarów kanadyjskich (2,9 mld euro) z przeznaczeniem na 
projekty ułatwiające wymianę handlową, które można zrealizować w ciągu pięciu 
kolejnych lat. Wyboru projektów w ramach tej części Funduszu dokonuje się 
w drodze stale otwartego naboru, w którym nie wyznaczono ostatecznego 
terminu na złożenie wniosków. 

Proces składania wniosków odbywa się dwuetapowo: 

o Najpierw promotorzy projektów muszą złożyć oświadczenie 
o zainteresowaniu, w którym podają ograniczone informacje. Powinni oni 
wykazać, w jaki sposób projekt wpisuje się w cel naboru wniosków, podać 
szczegółowe dane ilościowe dotyczące sektorów gospodarki, które na nim 
skorzystają, przedstawić prognozy natężenia ruchu i wielkości wymiany 
handlowej oraz wskazać rynki międzynarodowe, w przypadku których dojdzie 
do usprawnienia wymiany handlowej. 

o Następnie, po tym jak oświadczenie o zainteresowaniu zostanie 
zatwierdzone, promotorzy projektów są proszeni o przedłożenie pełnego 
wniosku projektowego w ciągu dwóch miesięcy. 

52 Duże projekty transportowe wymagają dużo czasu na wdrożenie. Przykładowo 
średni planowany czas realizacji dużych projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków UE, które Trybunał przeanalizował w toku swojej 
kontroli z 2020 r., wynosił 15 lat30. Okres ten nie obejmuje etapu planowania, kiedy to 
projekt również może uzyskać dofinansowanie UE na działania takie jak badania. 

53 W związku z tym, że ramy czasowe w przypadku dofinansowania ze środków UE 
wyznacza siedmioletni okres obowiązywania WRF, duże projekty transportowe są 
często finansowane za pośrednictwem kilku następujących po sobie dotacji. Dla 
każdej z tych dotacji trzeba złożyć nowy wniosek projektowy, który musi przejść proces 

                                                      
30 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 45. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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wyboru. Prowadzi to do dublowania wysiłków31 po stronie promotorów projektów 
i organów administracji publicznej i wiąże się ze wzrostem obciążenia 
administracyjnego. 

54 W dwóch krajach objętych niniejszym przeglądem długofalowe wsparcie 
finansowe na rzecz dużych projektów transportowych jest zapewniane w inny sposób: 

o W Australii warunkiem wstępnym przyznania finansowania jest uzgodnienie przez 
organy szczebla federalnego oraz stany i terytoria listy projektów, które mają 
zostać uwzględnione w pięcioletniej krajowej umowie partnerstwa (NPA). 
W przypadku tych projektów rząd Australii zapewnia finansowanie 
z przeznaczeniem na określony etap realizacji projektu w oparciu o wniosek 
złożony przez podmioty poniżej szczebla federalnego. Jeśli realizacja danego 
projektu rozpoczęła się w ramach wcześniejszej umowy partnerstwa, projekt ten 
jest automatycznie uwzględniany w kolejnych umowach do momentu zakończenia 
etapu, na który udzielono finansowania, i niezależnie od pięcioletniego okresu 
obowiązywania umowy. 

o Podobnie sytuacja przedstawia się w Szwajcarii, gdzie rząd federalny podejmuje 
decyzje w sprawie finansowania indywidualnych projektów w ramach programów 
rozbudowy sieci (STEP) obejmujących okres pięciu lat. Finansowanie tych 
programów jest zapewniane za pośrednictwem dwóch centralnie zarządzanych 
funduszy, z których jeden wspiera inwestycje w sektorze kolejowym, a drugi – 
inwestycje dotyczące dróg i transportu lokalnego. W przypadku projektów 
wybranych do realizacji pokrywane jest 100% wydatków, a finansowanie ma 
charakter ciągły. Oznacza to, że jeżeli dany projekt kolejowy lub drogowy zostanie 
wytypowany do finansowania, odnośna decyzja obejmuje cały jego zakres, bez 
względu na czas potrzebny na wdrożenie. 

Monitorowanie wdrażania projektów 

55 Planowanie i budowa dużych projektów transportowych wiążą się z koniecznością 
zarządzania pokaźnymi zasobami finansowymi, technicznymi i kadrowymi przez długi 
czas, w kontekście wielu niewiadomych i zagrożeń. Kompleksowe monitorowanie 
wdrażania takich projektów ma zatem kluczowe znaczenie, by zidentyfikować 
ewentualną potrzebę podjęcia na czas odpowiednich działań naprawczych. 

                                                      
31 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 85. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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56 W tabeli 6 przedstawiono informacje na temat kluczowych aspektów procesu 
monitorowania oraz uchybień w tym zakresie wykrytych w UE, a także przykłady 
innych praktyk stwierdzonych przez kontrolerów Trybunału w państwach objętych 
przeglądem. 

Tabela 6 – Monitorowanie projektów: kluczowe aspekty, uchybienia 
wykryte w UE oraz inne praktyki w państwach spoza UE 

Kluczowe aspekty 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Podmiot 
odpowie-
dzialny 

Agencja 
wykonawcza 
(CINEA) 

Ministerstwo 
(DITRDC) 

Ministerstwo 
(Transport 
Canada) 

Ministerstwo 
(Federalny 
Urząd ds. 
Transportu) 

Ministerstwo 
(DOT) 

Częstotliwość 
oficjalnej 
sprawozdaw-
czości 

Raz w roku Co miesiąc W zależności od 
projektu 

Co sześć 
miesięcy 

Co trzy 
miesiące 

Uchybienia stwierdzone 
w przypadku UE 

Inne praktyki zaobserwowane w krajach objętych przeglądem 

Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Brak podejścia opartego na 
analizie ryzyka w ramach 
monitorowania 

Poziom 
akceptacji 
projektu przez 
zainteresowane 
strony jest stale 
monitorowany 
(pkt 65). 

Nie 
zaobserwowano 

Bardziej 
rozbudowane 
mechanizmy 
monitorowania 
w przypadku 
projektów na 
dużą skalę lub 
projektów 
wiążących się 
z dużym 
ryzykiem 
(pkt 64) 

Bardziej 
rozbudowane 
mechanizmy 
monitorowania 
w przypadku 
projektów 
wiążących się 
z dużym 
ryzykiem 
(pkt 64) 

Monitorowanie 
skoncentrowane głównie na 
wkładzie finansowym 
i produktach, a nie na 
wynikach 

Nie 
zaobserwowano 

Nie 
zaobserwowano 

Nie 
zaobserwowano 

Wskaźniki 
wyniku są 
ustalane na 
etapie 
sporządzania 
umów 
w sprawie 
finansowania 
(pkt 67). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

57 We wszystkich krajach objętych niniejszym przeglądem duże projekty 
transportowe są objęte monitorowaniem przez organy szczebla federalnego, przy czym 
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finansowanie jest zapewniane za pośrednictwem Ministerstwa Transportu bądź 
wyspecjalizowanych komórek działających w jego strukturach. 

58 Podobne rozwiązanie przyjęto w UE, gdzie za monitorowanie wdrażania 
projektów współfinansowanych z instrumentu „Łącząc Europę” odpowiada CINEA. 
Monitorowanie opiera się między innymi na rocznych sprawozdaniach z postępów, 
które są opracowywane przez beneficjentów projektów i zatwierdzane przez państwa 
członkowskie. W razie potrzeby, na przykład w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zaplanowaną wypłatę 
dofinansowania, CINEA podejmuje dodatkowe działania monitorujące (w tym wizyty 
ad hoc, które są przeprowadzane w uzupełnieniu do standardowych wizyt co dwa lata). 

59 Częstotliwość monitorowania jest bardzo zróżnicowana i w zależności od 
obowiązujących ram mieści się w przedziale od sprawozdań comiesięcznych (Australia) 
do sprawozdań corocznych (UE). 

Brak podejścia opartego na analizie ryzyka w ramach monitorowania 

60 W swoich wcześniejszych sprawozdaniach32 Trybunał wielokrotnie zwracał uwagę 
na przypadki przekroczenia kosztów i znacznych opóźnień w projektach 
współfinansowanych przez UE w porównaniu ze wstępnymi założeniami na etapie 
planowania. 

61 Aby zaprezentować informacje w szerszej perspektywie, na potrzeby niniejszego 
przeglądu sześć dużych projektów transportowych współfinansowanych ze środków 
unijnych, które zostały już objęte kontrolą w 2020 r.33, przeanalizowano ponownie pod 
kątem przekroczenia kosztów i opóźnień w porównaniu z populacją kilkuset projektów 
transportowych wdrożonych na całym świecie. Metodykę przyjętą na potrzeby tej 
analizy przedstawiono w zarysie w załączniku III. 

                                                      
32 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 50 i 53; sprawozdanie specjalne nr 19/2018 pt. „Europejska sieć kolei 
dużych prędkości – nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”, 
pkt 53–57; sprawozdanie specjalne nr 23/2016 pt. „Transport morski w UE na 
niespokojnych wodach – wiele nieskutecznych i nietrwałych inwestycji”, pkt 56–58 i 61. 

33 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699


 34 

 

62 W ramach kontroli z 2020 r.34 kontrolerzy Trybunału stwierdzili, że we wszystkich 
dużych projektach transportowych wybranych do analizy doszło do przekroczenia 
kosztów w porównaniu z pierwotnymi szacunkami, przy czym średnio wyniosło ono 
ponad 2 mld euro na projekt, co przekłada się na wzrost kosztów o 47% względem 
pierwotnych założeń. Jeśli jednak spojrzeć na tę kwestię w szerszym kontekście, jak 
pokazano na rys. 3, w momencie przeprowadzania niniejszego przeglądu w czterech 
z sześciu wybranych projektów transportowych zaobserwowano lepsze wyniki pod 
względem planowania budżetu niż wynosi globalny poziom odniesienia, jeśli chodzi 
o porównanie obecnych szacunkowych kosztów z kosztami szacowanymi pierwotnie 
(tj. projekty te plasują się na lewo od punktu P50 na wykresie). Trybunał pragnie 
jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do projektów wykorzystanych do obliczenia 
poziomu odniesienia sześć projektów unijnych nie zostało jeszcze ukończonych, 
w związku z czym przed oddaniem ich do eksploatacji może dojść do dalszego wzrostu 
kosztów. 

Rys. 3 – Przypadki przekroczenia budżetu w zestawieniu 
z międzynarodowym poziomem odniesienia (n = 1 463) 

 
* Wartość oszacowana przez Trybunał na podstawie analizy ryzyka, zgodnie z danymi opublikowanymi 

w sprawozdaniu specjalnym dotyczącym unijnej infrastruktury transportowej. 
Uwaga: Niebieska krzywa obrazuje zbiorcze wyniki w ramach populacji projektów na całym świecie (np. 

na pierwszym wykresie w projekcie znajdującym się w punkcie P25 nie doszło do przekroczenia 
budżetu, a jednocześnie zakłada się, że osiągnie on takie same bądź gorsze wyniki pod 
względem planowania budżetu niż 25% porównywalnych projektów i lepsze wyniki niż 75% 
projektów). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                      
34 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 50. 
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63 Z drugiej strony, jeśli chodzi o opóźnienia, w sześciu projektach 
współfinansowanych ze środków UE odnotowano gorsze wyniki niż wynosi 
międzynarodowy poziom odniesienia (zob. rys. 4) i wystąpiły w nich średnio większe 
opóźnienia niż w porównywalnych projektach transportowych wdrożonych w innych 
częściach świata. Opóźnienia te mogą wynikać z trudności w koordynacji prac 
w przypadku projektów transgranicznych, jak również z tego, że nawet po wyborze 
projektów do realizacji pewne kwestie mogą być wciąż nierozstrzygnięte, np. jeśli 
projekt nie został zaakceptowany przez zainteresowane strony bądź brakuje pozwoleń 
środowiskowych. W ramach kontroli z 2020 r.35 Trybunał stwierdził, że średnie 
opóźnienie w wybranych dużych projektach transportowych wynosiło 11 lat, co 
zagraża efektywności dofinansowania ze środków unijnych. 

Rys. 4 – Opóźnienia w zestawieniu z międzynarodowym poziomem 
odniesienia (n = 529) 

 
* Wartość oszacowana przez Trybunał na podstawie analizy ryzyka, zgodnie z danymi opublikowanymi 

w sprawozdaniu specjalnym dotyczącym unijnej infrastruktury transportowej. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

64 Jednym z potencjalnych rozwiązań problemu opóźnień w UE, które przyczyniłoby 
się jednocześnie do lepszego zarządzania w przypadku przekroczenia kosztów, 
mogłoby być systematyczne monitorowanie dużych projektów transportowych 
z wykorzystaniem analizy ryzyka. Taki mechanizm istnieje w Stanach Zjednoczonych 

                                                      
35 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 53. 
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i Szwajcarii w przypadku projektów, w których występuje duże ryzyko dla realizacji 
bądź w których doszło do znacznego wzrostu kosztów bądź opóźnień: 

o W Stanach Zjednoczonych Federalny Urząd ds. Autostrad (FHWA) przeprowadza 
doroczną analizę ryzyka, która opiera się na przekazanych przez stany 
informacjach dotyczących realizowanych i planowanych dużych projektów 
transportowych obarczonych dużym ryzykiem. Ów profil ryzyka ustala się 
z uwzględnieniem szeregu aspektów takich jak koszt projektu, harmonogram jego 
realizacji, stopień złożoności oraz zaangażowanie zainteresowanych stron. Do 
projektów o największym ryzyku automatycznie przydzielani są kierownicy ds. 
nadzoru, którzy sporządzają niezależne sprawozdania z postępów technicznych i, 
działając w imieniu organów federalnych, pozostają w kontakcie z kierownictwem 
projektu oraz podmiotami sprawującymi nadzór na miejscu. Ponadto, w razie 
wystąpienia odstępstw od pierwotnych założeń, ustanowiono rozbudowane 
automatyczne mechanizmy monitorowania. Przykładowo w przypadku wzrostu 
kosztów o ponad 2% w ujęciu rocznym w porównaniu z szacunkowym budżetem 
promotor projektu jest zobowiązany częściej przekazywać sprawozdania organom 
federalnym, a ponadto do projektu mogą zostać przypisani kierownicy ds. 
nadzoru. 

o W Szwajcarii istnieje podobny rozbudowany mechanizm monitorowania, który 
jest stosowany w przypadku dużych projektów kolejowych o łącznych 
szacowanych kosztach przekraczających 500 mln franków szwajcarskich (tj. 
452 mln euro), wszystkich tuneli i innych projektów o dużym ryzyku finansowym. 
Wszelkie czynniki ryzyka są identyfikowane i kwantyfikowane ex ante przez 
organy federalne i promotora projektu, z podaniem prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia i wskazaniem akceptowalnego poziomu odstępstwa od 
wyznaczonych celów. Wskazuje się także ewentualne środki ograniczania ryzyka. 
Promotor projektu jest następnie zobowiązany do przekazywania co sześć 
miesięcy sprawozdania na temat tego, jak kształtuje się ryzyko, a także do oceny 
potencjalnego wpływu zrealizowanego ryzyka na projekt, w tym na zakładany 
termin realizacji i koszt. 

65 W Australii z kolei stale monitorowany jest poziom akceptacji projektu przez 
zainteresowane strony, jako że stanowi on jeden z głównych czynników 
warunkujących wdrażanie dużych projektów transportowych zgodnie 
z harmonogramem prac. Promotorzy projektów są zobowiązani systematycznie 
przekazywać organom federalnym informacje na temat tego aspektu przy składaniu 
wniosków o płatność. Taka praktyka umożliwia wykrywanie w porę wszelkich 
problemów w realizacji projektu, a także pozwala na opracowanie odpowiednich 
działań w celu ich wyeliminowania. 
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Monitorowanie skoncentrowane głównie na wkładzie finansowym i produktach, 
a nie na wynikach 

66 Za monitorowanie projektów w UE odpowiada CINEA. Monitorowanie 
zorientowane jest przede wszystkim na aspekty finansowe i produkty (np. długość 
wybudowanych autostrad lub tuneli w km) i nie koncentruje się na szerzej 
rozumianych rezultatach projektu (np. liczba pasażerów korzystających 
z infrastruktury) i jego wpływie (np. poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu 
podróży), nawet jeśli takie efekty są widoczne już w trakcie budowy. Oznacza to, że 
istnieje jedynie ograniczona pula danych z monitorowania, które można następnie 
wykorzystać na potrzeby oceny projektów. W większości krajów objętych niniejszym 
przeglądem monitorowanie również koncentruje się na wkładach finansowych 
i produktach, w mniejszym stopniu zaś na wynikach. 

67 Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku niektórych programów w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie od samego początku prac promotorzy projektów są zobowiązani 
do przekazywania sprawozdań na temat wyników w oparciu o zestandaryzowane 
wskaźniki (zob. ramka 3). 
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Ramka 3 

Monitorowanie wskaźników wyniku w projektach finansowanych ze 
środków federalnych w Stanach Zjednoczonych 

W ramach uzgodnień dotyczących finansowania beneficjenci programów 
„Inwestycje w transport przyczyniające się do odbudowy gospodarki” 
(Transportation Investment Generating Economic Recovery – TIGER), „Lepsze 
wykorzystanie inwestycji w celu wspierania wzrostu gospodarczego” (Better 
Utilizing Investment to Leverage Development – BUILD)36 i INFRA uzgadniają 
z organami administracji na szczeblu federalnym, które spośród 40 dostępnych 
wskaźników ustalonych na poziomie federalnym będą monitorowane (np. 
przepływy pasażerów lub towarów). 

Następnie, przed ukończeniem projektu, beneficjenci przedkładają wstępne 
sprawozdanie przedprojektowe, które służy za punkt odniesienia na potrzeby 
porównań. Po ukończeniu projektu są oni zobowiązani do przekazania organom 
administracji na szczeblu federalnym faktycznych danych sięgających do pięciu lat 
wstecz. Muszą także sporządzić sprawozdanie poprojektowe. Jakość tych 
sprawozdań jest weryfikowana przez wykonawcę wyznaczonego specjalnie do 
tego celu, który wyciąga również wnioski na przyszłość. Amerykański Departament 
Transportu zamierza udostępnić dane pochodzące z pomiaru osiągniętych 
wyników w internecie. 

Niezadowalające rezultaty w przypadku wskaźników wyniku mogą poskutkować 
obniżeniem dotacji, choć jak dotychczas taka sytuacja miała miejsce jedynie raz. 

Ewaluacja ex post projektów 

68 Cykl projektowy nie kończy się w momencie, gdy duży projekt transportowy 
zostanie oddany do eksploatacji. Promotorzy projektów i organy administracji 
zapewniające finansowanie powinny porównywać faktyczne i zaplanowane wyniki 
projektów, tak aby zwiększyć przejrzystość oraz wyciągnąć wnioski, które mogą okazać 
się przydatne w kontekście ustalania przyszłych celów strategicznych i wdrażania 
kolejnych projektów37. 

                                                      
36 W 2021 r. program BUILD został zastąpiony przez program dotacji „Odbudowa 

amerykańskiej infrastruktury z poszanowaniem zrównoważoności i równości” (Rebuilding 
American Infrastructure with Sustainability and Equity – RAISE). 

37 Międzynarodowe Forum Transportu, „Ex-Post Assessment of Transport Investments and 
Policy Interventions”, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
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69 W tabeli 7 przedstawiono informacje na temat kluczowych aspektów ewaluacji 
ex post projektów oraz uchybień w tym zakresie wykrytych w UE, a także przykłady 
innych praktyk stwierdzonych przez kontrolerów Trybunału w państwach objętych 
przeglądem. 

Tabela 7 – Ewaluacja ex post projektów: kluczowe aspekty, uchybienia 
wykryte w UE oraz inne praktyki w państwach spoza UE 

Kluczowe aspekty procesu ewaluacji ex post 

 UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone Norwegia Francja 

Systematyczna 
ewaluacja 
ex post 
programów 

Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie 

Podmiot 
odpowiedzialny 
(w przypadku 
programów) 

Komisja 
(DG 

MOVE) 

Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

Ministerstwo 
(Federalny 
Urząd ds. 

Transportu) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Uchybienia wykryte w UE 
Inne praktyki zaobserwowane w krajach objętych przeglądem 

Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone Norwegia Francja 

Brak systematycznej 
ewaluacji dużych projektów 
transportowych 

Nie 
zaobser-
wowano 

Nie 
zaobser-
wowano 

Nie zaobser-
wowano 

Ewaluacje 
ex post 

projektów są 
przeprowa-
dzane przez 
promotorów 

projektów 
(pkt 72). 

Ewaluacje 
ex post 

projektów są 
przeprowa-
dzane przez 
niezależnych 
naukowców 

(pkt 72). 
 

Na podstawie 
indywi-

dualnych 
ewaluacji 

ex post 
przeprowa-

dzane są 
metaanalizy 

(pkt 72). 

Ewaluacje 
ex post 

projektów są 
przeprowa-
dzane przez 
promotorów 

projektów 
(pkt 72). 

 
Na podstawie 

indywi-
dualnych 
ewaluacji 

ex post 
przeprowa-

dzane są 
metaanalizy 

(pkt 72). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

70 Jedynie Szwajcaria i UE przeprowadzają systematyczne ewaluacje ex post 
programów. W UE ewaluacje takie – które stanowią istotny wkład na etapie 
opracowywania przyszłych wniosków ustawodawczych, polityki i strategii – są 
regularnie sporządzane przez Komisję w odniesieniu do programów finansowania 
i inicjatyw politycznych zgodnie ze standardowymi procedurami lepszego stanowienia 
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prawa38. W ramach tego podejścia Komisja konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami, przeprowadza ocenę ex ante skutków proponowanych zmian w polityce, 
a także monitoruje przyjęte ramy i dokonuje ich ewaluacji ex post, tak aby zgromadzić 
informacje na temat rezultatów i wpływu wcześniejszych strategii oraz uzyskać dane 
przydatne w kolejnych cyklach kształtowania polityki. 

Brak systematycznej ewaluacji dużych projektów transportowych 

71 Komisja jak dotąd nie przeprowadziła (ani nie zobowiązała promotorów 
projektów do przeprowadzenia) systematycznej oceny ex post poszczególnych dużych 
projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych, gdyż 
w przepisach nie przewidziano takiego obowiązku39. W 2007 r. Komisja przeprowadziła 
ewaluację ex post indywidualnych projektów transportowych na dużą skalę 
finansowanych z programu TEN-T40, aby ocenić ogólne wyniki osiągnięte w ich ramach. 
Była to jednak ocena jednorazowa, a nacisk w jej ramach położono na wskaźniki 
finansowe, takie jak poziom absorpcji dostępnych środków unijnych. 

72 W trzech krajach objętych niniejszym przeglądem przyjęto inne podejście: 
projekty są w systematyczny sposób poddawane ewaluacji ex post. 

o W przypadku projektów finansowanych przez Federalny Urząd ds. Transportu 
(FTA) w Stanach Zjednoczonych promotorzy projektów są od 2005 r. zobowiązani 
do przeprowadzania ocen ex post w ciągu 36 miesięcy od zakończenia projektu. 

o We Francji, zgodnie z metodyką ustaloną przez rząd, to również promotorzy 
projektów mają obowiązek opracowywania ewaluacji ex post ukończonych 
projektów transportowych sfinansowanych ze środków publicznych (tzw. bilans 
przewidziany w ustawie LOTI41). Opinię na temat jakości tego typu analiz wydaje 
niezależny organ – Rada Generalna ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
(CGEDD), która publikuje również metaanalizy opierające się na wynikach 

                                                      
38 Przegląd nr 2/2020 pt. „Kształtowanie prawa w Unii Europejskiej po niemal 20 latach 

realizowania strategii lepszego stanowienia prawa”. 

39 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”, pkt 66 i 78. 

40 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 
(Dz.U. L 228 z 9.9.1996, s. 1). 

41 Ustawa nr 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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ewaluacji ex post poszczególnych projektów, tak aby wskazać problemy 
o charakterze systemowym. 

o W Norwegii systematycznie przeprowadza się ewaluacje ex post projektów 
infrastrukturalnych, w tym również w dziedzinie transportu. Od 2012 r. za 
ewaluacje te odpowiada zespół pracowników programu badawczego „Concept” 
na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU). W Norwegii od 
niedawna opracowywane są również metaanalizy. 

73 W tabeli 8 przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak 
przeprowadzane są ewaluacje ex post projektów. 

Tabela 8 – Krótka charakterystyka ewaluacji ex post projektów 
w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Francji 

 Stany 
Zjednoczone(FTA) 

Norwegia (Concept) Francja (LOTI) 

Wartość progowa, 
powyżej której 
przeprowadza się 
ocenę 

Wszystkie projekty 
powyżej 300 mln 
dolarów 
amerykańskich (tj. 
245 mln euro) 
i dotacje powyżej 
100 mln dolarów 
amerykańskich (tj. 
82 mln euro) 

Wybrane projekty 
o wartości powyżej 
1 mld koron 
norweskich (tj. około 
100 mln euro) 

Wszystkie projekty 
powyżej 83 mln euro 
oraz pewne 
kategorie autostrad, 
portów lotniczych, 
linii kolejowych 
i śródlądowych dróg 
wodnych 

Zakres 

Porównanie 
faktycznych 
i zakładanych 
wyników 
w przypadku 
ograniczonej liczby 
wskaźników wyniku 
(np. koszt, 
wykorzystanie) 

Szerszy zestaw 
wskaźników 
obejmujący również 
wyniki społeczno-
gospodarcze 
projektu, jego 
efektywność 
i skuteczność oraz 
znaczenie 
w kontekście 
krajowej polityki 
transportowej; 
nieprzewidziane 
wyniki projektu oraz 
kwestie dotyczące 
jego trwałości 
w perspektywie 
długoterminowej 

Porównanie 
faktycznych 
i zakładanych 
wyników oraz 
analiza wyników 
społeczno-
gospodarczych 
i środowiskowych 
projektu, jak 
również aspekty 
dotyczące 
efektywności 
i skuteczności 
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 Stany 
Zjednoczone(FTA) 

Norwegia (Concept) Francja (LOTI) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
przeprowadzanie 
ewaluacji 

Promotor projektu 
Naukowcy z NTNU 
wspierani przez 
konsultantów 

Promotor projektu 

Metodyka 

Opracowana przez 
promotora projektu 
i zatwierdzona przez 
FTA 

Opracowana 
w ramach programu 
badawczego 

Opracowana przez 
rząd 

Finansowanie 

W przypadku 
beneficjentów 
ewaluacje 
finansowane ze 
środków 
federalnych, jako 
wydatki 
kwalifikowalne 
w ramach dotacji 

Ewaluacje w ramach 
programu 
badawczego 
finansowanego ze 
środków publicznych 

Ewaluacje 
finansowane przez 
promotora projektu 
(często podmiot 
publiczny) 

Liczba ocen ex post 
przeprowadzonych 
w przypadku 
projektów 
dotyczących 
transportu 

26 (2007–2020) 15 (2002–2020) 51 (1999–2016)1 

Publikacja 
ewaluacji? Tak Tak Tak 

Mechanizmy 
wyciągania 
wniosków na 
przyszłość 

Udostępnianie 
sprawozdań 
promotorom 
nowych projektów, 
tak aby polepszyć 
jakość wniosków 
projektowych 

Metaanalizy 
i weryfikacja założeń 
przyjętych na etapie 
planowania 
w przypadku 
przyszłych projektów 
w porównaniu 
z wynikami 
osiągniętymi 
w ramach 
podobnych 
projektów 
w przeszłości 

Metaanalizy 

1 Na podstawie liczby opinii wydanych przez CGEDD. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Uwagi końcowe 
74 W swoich wcześniejszych sprawozdaniach dotyczących projektów z zakresu 
infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków unijnych w państwach 
członkowskich Trybunał często zwracał uwagę na uchybienia, które negatywnie 
wpływały na realizację dużych projektów transportowych. 

75 Jeśli spojrzeć na te uchybienia z perspektywy globalnej, w krajach wybranych na 
potrzeby przeglądu Trybunał nie zidentyfikował żadnych praktyk, które pozwoliłyby 
wyeliminować występujące w UE niedociągnięcia w procesie formułowania strategii 
(zob. pkt 30). Co więcej, w czterech z sześciu projektów objętych dofinansowaniem 
unijnym, które zostały przeanalizowane przez Trybunał, faktyczne koszty odbiegały 
w mniejszym stopniu od szacunkowych budżetów niż miało to miejsce w przypadku 
globalnego poziomu odniesienia (zob. pkt 62). 

76 Jeśli chodzi o procesy koordynacji, wyboru, monitorowania i ewaluacji ex post, 
Trybunał jest z kolei zdania, że przy udzielaniu w przyszłości wsparcia ze środków 
unijnych Komisja i decydenci polityczni mogliby wykorzystać praktyki zaobserwowane 
za granicą i przedstawione w niniejszym przeglądzie jako źródło inspiracji. Podobnie 
sytuacja przedstawia się w kwestii opóźnień – Trybunał odnotował bowiem, że 
w większości z sześciu projektów współfinansowanych ze środków UE stwierdzone 
opóźnienia były w ujęciu średnim większe niż w porównywalnych projektach na 
świecie (zob. pkt 63). Opisane w przeglądzie praktyki mogłyby posłużyć za punkt 
wyjścia do refleksji, a w razie potrzeby mogłyby zostać dostosowane do kontekstu UE. 
W tym względzie w niniejszym przeglądzie wskazano cztery wyzwania, jakie stoją przed 
Komisją, jeśli chodzi o zapewnianie w przyszłości wsparcia na rzecz dużych projektów 
z zakresu infrastruktury transportowej. Wyzwania te dotyczą poszczególnych etapów 
realizacji tych projektów. 

Wyzwanie 1 – Jak zapewnić większą harmonizację unijnych i krajowych strategii 
transportowych oraz lepszy nadzór nad działaniami, jeśli chodzi o planowanie 
i wdrażanie projektów wzdłuż głównych korytarzy transportowych? 

77 Trybunał zauważył ryzyko braku harmonizacji między priorytetami strategicznymi 
na poziomie UE i państw członkowskich (zob. pkt 35). Taką harmonizację zapewniono 
w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych dzięki wydaniu szczegółowych wytycznych dla 
odpowiednio kantonów i stanów, co pomaga w sporządzaniu planów krajowych (zob. 
pkt 36). Trybunał zwrócił ponadto uwagę, że Komisja sprawowała ograniczony nadzór 
nad planowaniem i wdrażaniem projektów wzdłuż korytarzy (zob. pkt 37). W tym 



 44 

 

kontekście odnotował on praktykę przyjętą w Australii, która polega na identyfikacji 
priorytetowych projektów w skoordynowany sposób, w wyniku czego sporządzana jest 
formalna lista takich projektów (zob. ramka 1). Trybunał przedstawił również praktyki 
stosowane w Australii i Szwajcarii (zob. pkt 42) mające na celu zacieśnienie współpracy 
pomiędzy organami szczebla federalnego a podmiotami gospodarczymi 
i zainteresowanymi stronami na szczeblu lokalnym, takie jak udział przedstawicieli 
władz w roli pełnoprawnego członka w pracach rad ds. nadzoru bądź ustanowienie 
koordynacyjnej komisji ds. nadzoru w Szwajcarii (zob. pkt 43). 

Wyzwanie 2 – W jaki sposób zagwarantować, by na etapie wyboru projektów 
w dostatecznym stopniu uwzględniano analizy kosztów i korzyści? Jak zmodyfikować 
podejście do wyboru projektów i przyznawania finansowania ze środków unijnych, 
tak aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenie administracyjne po stronie 
promotorów projektów? 

78 Trybunał podkreślił, że na etapie wyboru projektów w UE w niewystarczającym 
stopniu uwzględniane są analizy kosztów i korzyści (zob. pkt 49) oraz że zasady 
udzielania finansowania unijnego mogą skutkować dodatkowym obciążeniem 
administracyjnym (zob. pkt 51). We wszystkich krajach wytypowanych do analizy 
Trybunał zaobserwował (zob. pkt 50), że w przypadku dużych projektów 
transportowych na etapie wyboru od promotorów projektów wymaga się 
przedstawienia kluczowych danych leżących u podstaw analiz zawartych we wnioskach 
projektowych. Dzięki temu osoby dokonujące oceny takich wniosków mogą 
zweryfikować najważniejsze ich elementy oraz przeanalizować, czy przyjęte założenia 
są poprawne, co z kolei przekłada się na usprawnienie procesu podejmowania decyzji. 
Ponadto Trybunał zwrócił uwagę na praktyki mające na celu ograniczenie obciążenia 
administracyjnego po stronie promotorów projektów, takie jak dwuetapowy proces 
składania wniosków w Kanadzie (zob. ramka 2) czy długofalowe wsparcie finansowe na 
rzecz dużych projektów transportowych w Australii i Szwajcarii (zob. pkt 54). 

Wyzwanie 3 – Jak przejść na podejście oparte w większym stopniu na analizie ryzyka 
w procesie monitorowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych przy 
jednoczesnym poszerzeniu jego zakresu przez wprowadzenie wymogu, by 
promotorzy projektów przekazywali również informacje na temat wskaźników 
wyniku i poziomu akceptacji projektu wśród zainteresowanych stron? 

79 Trybunał stwierdził, że w ramach monitorowania dużych projektów 
transportowych w UE nie stosuje się podejścia opartego na analizie ryzyka (zob. pkt 64) 
oraz że obecnie monitorowanie jest skoncentrowane głównie na wkładzie finansowym 
i produktach, a nie na wynikach (zob. pkt 66). Jednocześnie Trybunał odnotował 
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praktyki opierające się na analizie ryzyka i przyczyniające się do wyeliminowania 
opóźnień oraz przypadków przekroczenia kosztów w Stanach Zjednoczonych 
i Szwajcarii, gdzie podejście do monitorowania jest w systemowy sposób 
modyfikowane w przypadku projektów, w których występuje duże ryzyko dla realizacji 
bądź w których doszło do znacznego wzrostu kosztów bądź opóźnień (zob. pkt 64). 
Uzupełniającą praktykę stwierdzono w Australii, gdzie promotorzy projektów są 
zobowiązani do przekazywania informacji na temat poziomu akceptacji projektu wśród 
zainteresowanych stron, tak aby na czas zidentyfikować i rozwiązać ewentualne 
problemy związane z jego realizacją (zob. pkt 65). Jeśli chodzi o wyniki, Trybunał 
zwrócił uwagę na praktykę przyjętą w Stanach Zjednoczonych, gdzie beneficjenci 
opierają się w swojej sprawozdawczości na wspólnym zestawie wskaźników wyniku 
(zob. ramka 3). 

Wyzwanie 4 – Jak zapewnić, by duże projekty z zakresu infrastruktury transportowej 
współfinansowane ze środków UE były systematycznie poddawane ewaluacji 
ex post, w której nacisk położony będzie w większym stopniu na wyniki, a nie na 
wskaźniki finansowe bądź produkty? 

80 Trybunał zauważył ponadto, że duże projekty transportowe w UE nie są 
w systematyczny sposób objęte ewaluacją (zob. pkt 71). W tym kontekście zwrócił on 
uwagę na praktyki polegające na tym, że dane na temat bezpośrednich rezultatów 
osiągniętych w ramach projektów są wykorzystywane jako wkład w systematycznych 
ocenach ex post przeprowadzanych przez promotorów projektów lub niezależnych 
ekspertów (odpowiednio w Stanach Zjednoczonych bądź w Norwegii i Francji – zob. 
pkt 72–73). Oceny te, które w Stanach Zjednoczonych mogą być współfinansowane 
jako wydatki kwalifikowalne w ramach dotacji, przyczyniają się do większej 
przejrzystości względem obywateli co do skuteczności projektów i umożliwiają 
wyciągnięcie wniosków na przyszłość przydatnych w kontekście wdrażania dużych 
projektów infrastrukturalnych. 
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Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę II, której przewodniczy członkini Trybunału 
Obrachunkowego Iliana Ivanova, w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2021 r. 

 W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I – Niedawne publikacje Trybunału na temat unijnej 
polityki transportowej 

Skrócony 
i pełen tytuł 

publikacji 
Opis kontroli / wnioski Najważniejsze zalecenia 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 10/2020 pt. 
„Unijna 
infrastruktura 
transportowa – 
należy przyspieszyć 
wdrażanie wielkich 
projektów, tak aby 
terminowo 
osiągnąć efekty na 
poziomie całej 
sieci” 

Trybunał skontrolował sposób 
zarządzania przez Komisję ośmioma 
transgranicznymi projektami 
przewodnimi z zakresu infrastruktury 
transportowej w trzynastu państwach 
członkowskich. W toku kontroli 
stwierdził on, że wbrew planom 
z 2013 r. jest mało prawdopodobne, 
by sieć bazowa miała być w pełni 
funkcjonalna do 2030 r. Opóźnienia 
w budowie i oddaniu do eksploatacji 
wielkich projektów transportowych 
objętych kontrolą stawiają pod 
znakiem zapytania możliwość 
skutecznego funkcjonowania pięciu 
z dziewięciu korytarzy sieci TEN-T. 
Trybunał wykrył przykłady 
nieodpowiedniego planowania 
i niewydajnego wdrażania projektów. 
Nadzór nad terminowym ukończeniem 
budowy sieci sprawowany przez 
Komisję wykazuje uchybienia i ma 
jedynie pośredni charakter. Komisja 
posiada jednak narzędzie, które 
można wykorzystać w celu poprawy 
uzyskiwanych wyników. 

Komisja powinna dokonać przeglądu 
aktualnie dostępnych narzędzi 
i korzystać z nich w celu 
wyegzekwowania planowania w długiej 
perspektywie czasowej, a także 
wymagać lepszych analiz przed 
podjęciem decyzji o udzieleniu 
dofinansowania ze środków unijnych na 
rzecz wielkich projektów (podobnych do 
projektów przewodnich). Ponadto 
powinna ona usprawnić zarządzanie 
dofinansowaniem ze środków UE na 
działania wchodzące w zakres wielkich 
projektów (podobnych do projektów 
przewodnich) oraz wykorzystywać 
doświadczenia zdobyte przy stosowaniu 
decyzji wykonawczych i wzmocnić rolę 
koordynatorów europejskich. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
INEA 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 19/2019 pt. 
„INEA – osiągnięto 
korzyści, lecz 
należy zaradzić 
niedociągnięciom 
w zakresie 
instrumentu 
»Łącząc Europę«” 

INEA zrealizowała delegowane jej 
zadania określone w ramach 
uprawnień, a jej działalność przyniosła 
oczekiwane korzyści, chociaż 
w niepełnym wymiarze ze względu na 
ograniczenia wynikające z ram 
prawnych. Trybunał stwierdził 
niedociągnięcia w procedurach 
wyboru projektów w ramach CEF, pod 
innymi względami dobrze 
zorganizowanych, a także zagrożenia 
we wdrażaniu tego programu oraz 
uchybienia w sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów. 

Komisja i INEA powinny zwiększyć 
potencjał w zakresie uzyskiwania 
synergii pomiędzy różnymi programami 
finansowania oraz wzmocnić ramy 
zarządzania przez INEA delegowanymi 
jej programami poprzez korzystanie 
z celów i wskaźników bardziej 
zorientowanych na rezultaty. Powinny 
także zapewnić lepszą harmonizację 
i przejrzystość procedur wyboru 
projektów oraz stworzyć lepsze warunki 
dla terminowej realizacji programu CEF. 
Ponadto, w celu poprawy 
monitorowania rezultatów projektów, 
powinny one zmodyfikować koncepcję 
ram wykonania, tak aby cele programu 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51620
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Skrócony 
i pełen tytuł 

publikacji 
Opis kontroli / wnioski Najważniejsze zalecenia 

CEF znalazły przełożenie na jasne 
i mierzalne wskaźniki obejmujące 
wszystkie sektory CEF oraz na 
oczekiwane rezultaty projektów. Cele te 
powinny również być wykorzystywane 
na wszystkich etapach wyboru 
i monitorowania projektów. 

Przegląd 
horyzontalny 
dotyczący 
transportu 
 
Przegląd nr 9/2018 
pt. „Udoskonalanie 
sektora transportu 
w UE – aktualne 
wyzwania” 
(przegląd 
horyzontalny) 

W przeglądzie opisano i przeanalizowano, jaką rolę odgrywa UE w sektorze 
transportu. Trybunał skoncentrował się przy tym na inwestycjach w infrastrukturę 
finansowanych z budżetu UE oraz poruszył zagadnienia przekrojowe, które uznał 
za istotne w toku wcześniejszych kontroli z zakresu pięciu głównych rodzajów 
transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i transportu 
morskiego. W przeglądzie zwrócono uwagę na następujące wyzwania: a) 
przyporządkowanie dostępnych zasobów do istotnych i możliwych do osiągnięcia 
celów i priorytetów w dziedzinie transportu; b) ustanowienie na szczeblu unijnym 
skutecznych narzędzi egzekwowania, aby zagwarantować, że decyzje 
podejmowane przez państwa członkowskie w zakresie infrastruktury w większym 
stopniu będą pokrywały się z unijnymi priorytetami, ze szczególnym 
uwzględnieniem odcinków transgranicznych; c) przeznaczanie środków unijnych 
przede wszystkim na priorytety, które wnoszą największą unijną wartość dodaną; 
d) udoskonalenie planowania, wdrażania i monitorowania projektów 
finansowanych ze środków unijnych; e) zagwarantowanie właściwego utrzymania 
infrastruktury i jej zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju; f) 
zintensyfikowanie działań mających na celu ograniczenie wykorzystywania 
drogowego transportu towarów na rzecz innych środków transportu. W swoich 
przeglądach Trybunał nie formułuje zaleceń. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
kolei dużych 
prędkości 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 19/2018 pt. 
„Europejska sieć 
kolei dużych 
prędkości – 
nieefektywny 
i fragmentaryczny 
system zamiast 
realnego 
rozwiązania” 

Jest mało prawdopodobne, by obecny 
unijny plan długofalowego rozwoju 
kolei dużych prędkości miał zostać 
zrealizowany. Brakuje też solidnego 
ogólnounijnego podejścia 
strategicznego w tym zakresie. 
Europejska sieć kolei dużych prędkości 
to w rzeczywistości mozaika linii 
krajowych, pozbawiona odpowiedniej 
koordynacji na szczeblu 
międzynarodowym. Linie te zostały 
zaplanowane i wybudowane każda 
z osobna przez państwa członkowskie, 
czego skutkiem są słabo rozwinięte 
połączenia. Komisja Europejska nie 
dysponuje instrumentami prawnymi 
ani kompetencjami, by podejmować 
decyzje mające skłonić państwa 
członkowskie do szybkiego ukończenia 
budowy sieci bazowej. 

Komisja Europejska powinna: prowadzić 
realistyczne planowanie długofalowe; 
uzgodnić z państwami członkowskimi, 
które kluczowe odcinki strategiczne 
należy zrealizować w pierwszej 
kolejności, a także ocenić 
zapotrzebowanie na linie kolejowe 
bardzo dużych prędkości; prowadzić 
ścisłe monitorowanie i dysponować 
uprawnieniami pozwalającymi 
skutecznie wyegzekwować 
zobowiązania do ukończenia unijnej 
sieci bazowej kolei dużych prędkości; 
zarezerwować współfinansowanie 
unijne na priorytetowe projekty 
strategiczne i uzależnić przyznanie 
środków od faktycznej konkurencji 
w sektorze kolejowym i osiągnięcia 
rezultatów; uprościć procedury 
udzielania zamówień na projekty 
transgraniczne, ułatwić korzystanie 
z punktów kompleksowej obsługi w celu 
załatwienia różnych formalności 
i wyeliminować wszelkie istniejące nadal 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Skrócony 
i pełen tytuł 

publikacji 
Opis kontroli / wnioski Najważniejsze zalecenia 

bariery administracyjne i regulacyjne dla 
interoperacyjności; usprawnić przewozy 
pasażerskie kolejami dużych prędkości, 
na przykład poprzez stworzenie 
możliwości zakupu biletów 
elektronicznych i uproszczenie zasad 
obliczania opłat za dostęp do 
infrastruktury. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
transportu 
morskiego 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 23/2016 pt. 
„Transport morski 
w UE na 
niespokojnych 
wodach – wiele 
nieskutecznych 
i nietrwałych 
inwestycji” 

W latach 2000–2013 jedna trzecia 
wydatków UE na infrastrukturę taką 
jak nabrzeża, doki i falochrony 
w unijnych portach morskich była 
nieskuteczna i nietrwała. W przypadku 
skontrolowanych projektów co trzecie 
euro (194 mln euro) przeznaczono na 
projekty polegające na powielaniu 
obiektów istniejących w pobliżu. 
97 mln euro zainwestowano 
natomiast w infrastrukturę, która 
przez ponad trzy lata po zakończeniu 
prac była niewykorzystana lub 
w dużym stopniu niewykorzystana. 

Komisja powinna: dokonać przeglądu 
obecnej liczby 104 portów bazowych 
i sformułować ogólnounijny plan 
rozwoju portów; rozważyć wyłączenie 
z finansowania unijnego infrastruktury 
portowej służącej do przeładunku 
i składowania kontenerów, a także 
suprastruktury niemającej charakteru 
publicznego; dopilnować, by EBI dzielił 
się z nią wszystkimi istotnymi 
informacjami o proponowanych przez 
niego pożyczkach; udzielać priorytetowo 
wsparcia unijnego na inwestycje 
w przypadku portów bazowych 
i kluczowych dróg wodnych jedynie, jeśli 
wykazano istnienie wyraźnej 
europejskiej wartości dodanej oraz gdy 
występuje wystarczająco duży prywatny 
komponent inwestycyjny; wydać 
wytyczne w sprawie pomocy państwa 
na rzecz portów morskich oraz 
monitorować i podjąć działania 
następcze w związku z wcześniejszymi 
decyzjami w sprawie pomocy państwa; 
ograniczyć obciążenie administracyjne 
oraz opóźnienia poprzez promowanie 
zasady krajowych pojedynczych 
punktów kontaktowych do celów 
wydawania wszystkich zezwoleń i zgód; 
poprawić pozycję konkurencyjną 
transportu morskiego w porównaniu 
z innymi rodzajami transportu poprzez 
dalsze uproszczenie formalności 
związanych z transportem morskim 
i obowiązkami celnymi. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
kolejowych 
przewozów 
towarowych 
 

Pomimo przyjętego przez Komisję 
Europejską celu zakładającego 
ograniczenie drogowych przewozów 
towarowych na rzecz transportu 
kolejowego zaobserwowano 
nieznaczny spadek udziału kolejowego 
transportu towarowego w przewozach 

Komisja i państwa członkowskie 
powinny wyeliminować niedociągnięcia 
w procesie liberalizacji rynku kolejowych 
przewozów towarowych oraz 
w procedurach zarządzania ruchem, 
usunąć bariery administracyjne 
i techniczne, monitorować sytuację 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=37734
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Skrócony 
i pełen tytuł 

publikacji 
Opis kontroli / wnioski Najważniejsze zalecenia 

Sprawozdanie 
specjalne 
nr 8/2016 
pt. „Kolejowy 
transport 
towarowy w UE: 
wciąż nie na 
właściwym torze” 

na poziomie UE od 2011 r. Koleje są 
wprawdzie bardziej ekologicznym 
środkiem transportu i wymagają mniej 
importowanej ropy, ale nie 
wytrzymują konkurencji z transportem 
drogowym. 

w tym sektorze, a także zapewnić 
większą przejrzystość i uczciwą 
konkurencję pomiędzy różnymi 
rodzajami transportu. Z myślą o lepszym 
wykorzystaniu środków unijnych 
Komisja i państwa członkowskie 
powinny dążyć do większej spójności 
pomiędzy celami polityki i alokacją 
środków, a także wyborem 
i planowaniem projektów oraz 
zarządzaniem nimi i utrzymaniem sieci 
kolejowej. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
transeuropejskich 
osi kolejowych 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 8/2010 pt. 
„Poprawa 
funkcjonowania 
transportu 
w ramach 
transeuropejskich 
osi kolejowych: czy 
inwestycje UE 
w infrastrukturę 
kolejową są 
skuteczne?” 

Trybunał stwierdził, że poprzez 
współfinansowanie rozwoju 
infrastruktury kolejowej UE 
przyczyniła się do stworzenia nowych 
możliwości w transeuropejskim 
transporcie kolejowym. Należałoby 
jednak podjąć pewne działania w celu 
osiągnięcia lepszego efektu 
gospodarności w wydatkowaniu 
środków UE. 

Przy okazji przyszłych rozważań nad 
definicją projektów priorytetowych 
Komisja powinna współpracować 
z państwami członkowskimi 
i instytucjami kolejowymi, aby 
zidentyfikować te korytarze 
transeuropejskie, na które istnieje 
znaczące faktyczne lub przewidywane 
zapotrzebowanie, poszerzając w razie 
konieczności wiedzę i wzmacniając 
podstawy analityczne na poziomie 
europejskim. Komisja powinna również 
rozważyć położenie większego nacisku 
na eliminowanie praktycznych 
ograniczeń w transgranicznym 
transporcie kolejowym, które nie są 
same w sobie związane z infrastrukturą, 
oraz zachęcać do współpracy – 
i ułatwiać ją – między instytucjami 
kolejowymi państw członkowskich 
w tym zakresie. 

Sprawozdanie 
specjalne z 2005 r. 
na temat sieci 
TEN-T 
 
Sprawozdanie 
specjalne 
nr 6/2005 pt. 
„Transeuropejska 
sieć transportowa 
(TEN-T)” 

Trybunał ustalił, że realizacja 14 
priorytetowych projektów TEN-T jest 
opóźniona, a znaczne trudności 
dotyczą w szczególności odcinków 
transgranicznych, gdyż mają one niższy 
priorytet na szczeblu krajowym 
i wymagają większych nakładów 
w zakresie koordynacji. Pomoc 
finansowa na rzecz TEN-T jest 
przyznawana w sposób zbyt 
fragmentaryczny. Ustanowione przez 
Komisję coroczne procedury oceny 
i selekcji projektów były złożone, 
a informacje przekazywane Komisji 
przez beneficjentów – często zbyt 
ograniczone, by umożliwić urzędnikom 

Trybunał zaleca Komisji, aby: a) wraz 
z państwami członkowskimi przyznała 
priorytet finansowaniu tych części 
projektów TEN-T, w szczególności 
odcinków transgranicznych, których 
ukończenie jest konieczne, aby TEN-T 
mogła osiągnąć wartość dodaną 
w wymiarze europejskim; b) poprawiła 
i uzupełniła kluczowe aspekty modelu 
decyzji o finansowaniu; c) opracowała 
konsekwentną i spójną metodykę oceny 
TEN-T oraz zredukowała liczbę różnych 
formularzy wniosku i oceny; d) 
wzmocniła monitorowanie projektów 
poprzez określenie minimalnych 
standardów sprawozdawczości 
w zakresie stanu realizacji projektów 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
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Skrócony 
i pełen tytuł 

publikacji 
Opis kontroli / wnioski Najważniejsze zalecenia 

ds. projektów ocenę i monitorowanie 
projektów. 

oraz poprzez częstsze kontrole 
projektów na miejscu oraz oceny ex post 
oddziaływania; e) rozważyła powrót do 
scentralizowanej formy zarządzania 
projektami TEN-T; f) ustanowiła, w razie 
konieczności we współpracy 
z państwami członkowskimi, 
odpowiednie podstawy prawne, 
procedury i narzędzia w celu poprawy 
koordynacji finansowania infrastruktury 
transportowej oraz identyfikacji 
potencjalnych przypadków zawyżonego 
lub podwójnego finansowania. 

Uwaga: Sprawozdania Trybunału wraz z odpowiedziami Komisji na przedstawione w nich uwagi 
i zalecenia są publikowane na stronie internetowej Trybunału (http://eca.europa.eu). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

  

http://eca.europa.eu/
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Załącznik II – Międzynarodowe dokumenty z wytycznymi objęte 
przeglądem 
MFW, „Public Investment Management Assessment – Review and update”, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-
review-and-update 

OECD, „Good Practices for Performance Budgeting”, 2019, 
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-
en.htm 

OECD, „Strategic Investment Packages”, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategic-
investment-packages 

OECD, „Getting Infrastructure Right: A framework for better governance”, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-
en.htm 

OECD, „Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport”, ITF Roundtable 
Reports, nr 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en 

OECD, „Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice”, International 
Transport Forum Policy Papers, nr 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en 

OECD, „Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions”, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-
and-policy-interventions-9789282108154-en.htm 

OECD, „Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels 
of Government”, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-
Public-Investment.pdf 

OECD, „DAC Principles for Evaluation of Development Assistance”, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/10.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Załącznik III – Metodyka i najważniejsze wskaźniki 
wykorzystane na potrzeby analizy projektów pod kątem 
przekroczenia kosztów i opóźnień w realizacji 

01 Sześć projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych zostało 
przeanalizowanych pod kątem przekroczenia kosztów i ewentualnych opóźnień. 
Przekroczenie kosztów definiuje się jako procentowy wzrost faktycznych kosztów 
projektu względem szacunkowych kosztów ustalonych w momencie podjęcia decyzji 
o przystąpieniu do budowy. W analogiczny sposób opóźnienie definiuje się jako 
wyrażone procentowo wydłużenie okresu od momentu podjęcia decyzji 
o przystąpieniu do budowy do ukończenia projektu względem okresu realizacji 
zakładanego w momencie podjęcia tej decyzji. Zarówno w przypadku opóźnień, jak 
i przekroczenia kosztów niższe wartości oznaczają lepsze wyniki, jeśli chodzi o proces 
realizacji projektu. 

02 Data podjęcia decyzji o przystąpieniu do budowy przypada zazwyczaj pomiędzy 
zakończeniem analiz poprzedzających roboty budowlane a ogłoszeniem postępowania 
przetargowego. Ponieważ projekty objęte analizą przeszły już kilka etapów pośrednich 
w procesie planowania i realizacji, kontrolerzy Trybunału ustalili daty podjęcia decyzji 
o przystąpieniu do budowy w przypadku poszczególnych projektów na podstawie 
dokumentacji oraz informacji zgromadzonych w toku wcześniejszych kontroli42. Wybór 
innej daty podjęcia decyzji o przystąpieniu do budowy mógłby wpłynąć na wyniki 
analizy. Sześć dużych projektów transportowych objętych analizą nie zostało jeszcze 
wprawdzie ukończonych, lecz na potrzeby analizy kontrolerzy Trybunału przyjęli, że do 
momentu ich zakończenia i oddania do eksploatacji nie dojdzie do dalszego wzrostu 
kosztów ani opóźnień. 

03 W niniejszym przeglądzie porównania dokonano względem daty podjęcia decyzji 
o przystąpieniu do budowy, tymczasem w sprawozdaniu specjalnym dotyczącym 
unijnej infrastruktury transportowej43 za punkt odniesienia przyjęto budżet 
i harmonogram prac przewidziane w pierwotnych dokumentach planistycznych. 
W przypadku większości projektów etap planowania miał miejsce przed datą podjęcia 

                                                      
42 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 

przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”. 

43 Sprawozdanie specjalne nr 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie 
całej sieci”. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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decyzji o przystąpieniu do budowy, która to data została przyjęta za punkt wyjścia 
w niniejszej analizie. 

04 W tabeli 9 przedstawiono przegląd kluczowych wskaźników wykorzystanych na 
potrzeby analizy sześciu wytypowanych do kontroli dużych projektów transportowych 
objętych dofinansowaniem ze środków UE. 
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Tabela 9 – Kluczowe wskaźniki na potrzeby analizy sześciu projektów współfinansowanych ze środków unijnych 

Nazwa 
projektu 

Rodzaj 
transportu 

Państwa 
członkowskie 
zapewniające 

dofinansowanie 

Etap pośredni 
zdefiniowany 
jako moment 

podjęcia decyzji 
o przystąpieniu 

do budowy 

Rok podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(A) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(w mld euro) 
(B) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

w wartościach 
z 2019 r. 

(w mld euro)2 
(C) 

Najnowszy 
szacowany 

koszt 
w wartościach 

z 2019 r. 
(w mld euro)2 

(D) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w momencie 

podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(E) 

Okres realizacji 
zakładany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 
(E – A + 1) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w najnowszych 

szacunkach 
(F) 

Okres realizacji 
zakładany 

w najnowszych 
szacunkach 
(F – A + 1) 

Baskijski 
odcinek Y Koleje Hiszpania 

Pierwsza 
alokacja 
środków na 
roboty 
budowlane 

2006 4,2 4,6 6,5 2010 5 2023 18 

Tunel 
bazowy 
pod 
przełęczą 
Brenner 

Tunel 
kolejowy 

Austria, 
Włochy 

Ostateczny 
kosztorys przed 
wydaniem 
pozwolenia na 
rozpoczęcie 
robót 
budowlanych 
dotyczących 
głównego 
tunelu 

2011 7,51 8,5 8,5 2022 12 2028 
(2030)4 

18 
(20) 

Tunel pod 
Bełtem 
Fehmarn 

Podwodny 
tunel 
kolejowy 
i drogowy 

Dania 

Podpisanie 
umowy 
państwowej 
przez Danię 
i Niemcy 
w sprawie 
budowy tunelu 

2008 4,4 5,0 7,6 2018 11 2029 22 
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Nazwa 
projektu 

Rodzaj 
transportu 

Państwa 
członkowskie 
zapewniające 

dofinansowanie 

Etap pośredni 
zdefiniowany 
jako moment 

podjęcia decyzji 
o przystąpieniu 

do budowy 

Rok podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(A) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(w mld euro) 
(B) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

w wartościach 
z 2019 r. 

(w mld euro)2 
(C) 

Najnowszy 
szacowany 

koszt 
w wartościach 

z 2019 r. 
(w mld euro)2 

(D) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w momencie 

podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(E) 

Okres realizacji 
zakładany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 
(E – A + 1) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w najnowszych 

szacunkach 
(F) 

Okres realizacji 
zakładany 

w najnowszych 
szacunkach 
(F – A + 1) 

Lyon–
Turyn 

Tunel 
kolejowy 

Francja, 
Włochy 

Umowa 
w sprawie 
finansowania 
i ustanowienie 
nowego 
promotora 
projektu na 
potrzeby robót 
budowlanych 

2012 8,6 9,2 9,6 2023 12 2030 19 

Rail 
Baltica Koleje Estonia, Litwa, 

Łotwa 

Podpisanie 
umowy 
międzyrządowej 
przez Estonię, 
Litwę i Łotwę 

2017 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026 10 2029 

(2026)5 
13 

(10) 
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Nazwa 
projektu 

Rodzaj 
transportu 

Państwa 
członkowskie 
zapewniające 

dofinansowanie 

Etap pośredni 
zdefiniowany 
jako moment 

podjęcia decyzji 
o przystąpieniu 

do budowy 

Rok podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(A) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(w mld euro) 
(B) 

Koszt 
szacowany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

w wartościach 
z 2019 r. 

(w mld euro)2 
(C) 

Najnowszy 
szacowany 

koszt 
w wartościach 

z 2019 r. 
(w mld euro)2 

(D) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w momencie 

podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 

(E) 

Okres realizacji 
zakładany 

w momencie 
podjęcia 
decyzji 

o przystąpieniu 
do budowy 
(E – A + 1) 

Rok oddania 
do eksploatacji 

zakładany 
w najnowszych 

szacunkach 
(F) 

Okres realizacji 
zakładany 

w najnowszych 
szacunkach 
(F – A + 1) 

Kanał 
Sekwana–
Europa 
Północna 

Śródlądowy 
transport 
wodny 

Francja 

Oszacowanie 
kosztów 
projektu po 
podjęciu decyzji 
o realizacji 
projektu 
w trybie 
tradycyjnego 
postępowania 
przetargowego 

2014 4,5 4,7 5,0 2024 11 2028 15 

1 Koszt oszacowano, przyjmując rok 2010 za rok, dla którego ustalono wartości. 
2 Koszty wyrażone w wartościach z 2019 r. obliczono w razie potrzeby z wykorzystaniem domniemanych deflatorów PKB z 2019 r. w poszczególnych krajach. Odnośne 

dane pochodzą z otwartej bazy danych Banku Światowego. W przypadku projektów współfinansowanych przez więcej niż jedno państwo członkowskie dokonano 
korekty o wskaźnik inflacji proporcjonalnie do ich udziału w finansowaniu. 

3 W kosztach szacowanych na 7 mld euro uwzględniono rezerwę z tytułu ryzyka dalszego wzrostu kosztów, na które kontrolerzy Trybunału zwrócili uwagę w załączniku III 
do sprawozdania specjalnego nr 10/2020. Oficjalny koszt szacowany przez promotora projektu wynosi jak dotąd 5,8 mld euro. 

4 W sprawozdaniu specjalnym nr 10/2020 Trybunał zwrócił uwagę na ryzyko dodatkowego opóźnienia do 2030 r. 
5 Data wyznaczona na 2029 r. uwzględnia bufor ryzyka obliczony przez promotora projektu względem oficjalnej daty otwarcia przypadającej na 2026 r. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik IV – Wskaźniki ogólne 

Wskaźniki UE Australia Kanada Szwajcaria Stany 
Zjednoczone 

Liczba ludności (w mln)1 448 25 38 9 328 

Powierzchnia (w tys. km2)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na km2)2 112 3 4 215 36 

PKB na mieszkańca (w tys. USD)1 35 55 46 82 65 

Roczne inwestycje w infrastrukturę transportu lądowego (% PKB)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Roczne inwestycje w infrastrukturę drogową (w mld euro)4 50 14 8 4 81 

Roczne inwestycje w infrastrukturę kolejową (w mld euro)5 29 4 1 3 12 

Sieć infrastruktury transportu drogowego (w tys. km) 4 9308 8789 56511 8313 6 70014 

Sieć infrastruktury transportu kolejowego (w tys. km) 2018 4110 4212 613 22014 

Roczna liczba pasażerokilometrów w transporcie drogowym (w mld)6 4 680 312 493 104 6 558 

Roczna liczba pasażerokilometrów w transporcie kolejowym (w mld)6 407 17 2 21 33 

Roczna liczba tonokilometrów w transporcie drogowym (w mld)6 1 707 220 269 17 2 955 
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Roczna liczba tonokilometrów w transporcie kolejowym (w mld)6 415 413 446 11 2 445 

Emisje CO2 w tonach na mieszkańca generowane przez transport7 2 4 5 2 5 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wielu różnych źródeł. 1 World Bank Open Data, 2019. 2 World Bank Open Data, 2018. 3 OECD, 2017; UE: dane 
dotyczące PKB za 2017 r. pochodzą z Eurostatu; w podanych wartościach nie uwzględniono danych dotyczących Cypru, Malty, Niderlandów i Portugalii. 4 OECD, 
2017; UE: w podanych wartościach nie uwzględniono danych dotyczących Cypru, Malty, Niderlandów i Portugalii. 5 OECD, 2017; UE: w podanych wartościach nie 
uwzględniono danych dotyczących Cypru, Niderlandów i Portugalii. 6 OECD, 2017; UE: Komisja Europejska, 2017. 7 OECD, 2017; UE: Europejska Agencja Środowiska, 
2017. 8 Komisja Europejska, 2018. 9 Krajowa strategia w zakresie przewozów towarowych i łańcucha dostaw, 2019. 10 Krajowa Komisja Transportu, 2016. 
11 Kanadyjski Urząd Statystyczny StatsCan, 2018. 12 Transport Canada, 2019. 13 Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, 2020. 14 Amerykański Departament 
Transportu, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
https://www.bts.gov/tsar
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Rys. 5 – Wskaźniki geograficzne i powiązane z transportem dotyczące UE 
i czterech krajów objętych przeglądem 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy w oparciu o źródła wymienione powyżej. 
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Załącznik V – Wnioski i zalecenia dotyczące przeanalizowanych 
procesów sformułowane przez Trybunał w toku kontroli 
Strategia 

Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zważywszy na opóźnienia w realizacji wykryte w przypadku 
wytypowanych do kontroli dużych projektów transportowych 
i linii dostępowych Trybunał stwierdził, że jest mało 
prawdopodobne, by bazowa sieć transportowa UE osiągnęła 
pełną zdolność operacyjną do 2030 r. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
unijnej infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja ponownie oceniła adekwatność 
wymogów technicznych dotyczących sieci bazowej 
i kompleksowej, mając na uwadze czas pozostały na ukończenie 
tych sieci. Komisja przyjęła to zalecenie. 

Trybunał stwierdził, że jest mało prawdopodobne, by Komisji 
udało się zrealizować plan zakładający trzykrotne wydłużenie 
sieci kolei dużych prędkości do 2030 r. Sprawozdanie 

specjalne na temat 
kolei dużych 
prędkości z 2018 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja przyjęła realistyczny, długofalowy 
plan wdrożeniowy w zakresie budowy infrastruktury brakującej 
do ukończenia unijnej kolejowej sieci bazowej dużych prędkości 
w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-T. 
Komisja przyjęła to zalecenie. 

Trybunał stwierdził, że na poziomie UE wyznaczono zbyt wiele 
„portów bazowych”. Sprawozdanie 

specjalne na temat 
transportu morskiego 
z 2016 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja zrewidowała tę liczbę, mając na 
względzie konieczność utrzymania odpowiedniego stopnia 
dostępności UE jako całości. Komisja przyjęła to zalecenie. 

Trybunał zauważył, że przy ustalaniu ceny za dostęp do 
infrastruktury dla użytkowników nie uwzględnia się 
w kompleksowy sposób negatywnych efektów zewnętrznych 
transportu kolejowego i drogowego, co wpływa niekorzystnie 
na realizację celów UE w zakresie przesunięcia 
międzygałęziowego. 

Sprawozdanie 
specjalne na temat 
kolejowych 
przewozów 
towarowych z 2016 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja dążyła do tego, by poszczególne 
rodzaje transportu mogły konkurować ze sobą na jednakowych 
warunkach. W tym celu powinna ona wprowadzić w razie 
potrzeby dodatkowe środki regulacyjne lub inne środki 
wspierające kolejowy transport towarowy. Komisja przyjęła to 
zalecenie. 
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Koordynacja 

Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie 
samodzielnie podejmują decyzję co do tego, czy 
i kiedy wybudować infrastrukturę kolejową 
dużych prędkości. Roboty na transgranicznych 
odcinkach kolei dużych prędkości nie były 
finalizowane w skoordynowany sposób. Sprawozdanie 

specjalne na 
temat kolei 
dużych 
prędkości 
z 2018 r. Szwajcaria i Stany 

Zjednoczone: 
regionalne plany są 
sporządzane w oparciu 
o wytyczne 
przygotowane na 
poziomie federalnym 
i przekazywane 
organom tego szczebla. 

Trybunał zalecił, by Komisja podejmowała 
działania naprawcze, jeżeli projekty na 
priorytetowych odcinkach nie rozpoczną się 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, jeśli 
będą się opóźniać lub jeśli problemy 
z koordynacją działań na granicach mogą 
uniemożliwić oddanie linii do eksploatacji 
w zaplanowanym terminie. Komisja przyjęła to 
zalecenie. 

Z ustaleń Trybunału wynika, że Komisja 
Europejska dysponuje ograniczonymi 
narzędziami prawnymi, by wyegzekwować 
ukończenie sieci do 2030 r. Sprawozdanie 

specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja wprowadziła 
przepisy zapewniające większą spójność między 
krajowymi planami w dziedzinie transportu 
i zobowiązaniami TEN-T, co pozwoli 
zagwarantować właściwe egzekwowanie 
i wdrożenie rozporządzenia w sprawie TEN-T. 
Komisja przyjęła to zalecenie. 

Trybunał stwierdził, że choć istnieje wiele 
możliwości poprawy, decyzje wykonawcze 
stanowią krok w kierunku bardziej skutecznego 
nadzorowania postępów państw członkowskich 
w budowie korytarzy sieci bazowej. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Australia: niezależna 
agencja opracowuje 
i aktualizuje listę 
projektów do realizacji. 
 
Australia i Szwajcaria: 
organy szczebla 
federalnego uczestniczą 
jako pełnoprawni 
członkowie w pracach 
rad ds. nadzoru 
i komitetów sterujących 
w przypadku projektów, 
na rzecz których 
udzieliły one 
dofinansowania. 

Trybunał zalecił wzmocnienie roli 
koordynatorów europejskich poprzez 
usprawnienie egzekwowania planów prac 
dotyczących korytarzy, w których wskazane są 
priorytetowe odcinki, a także umożliwienie 
udziału koordynatorów w kluczowych 
posiedzeniach rad zarządzających oraz 
usprawnienie ich roli pod względem 
informowania o celach polityki TEN-T. Komisja 
przyjęła to zalecenie. 



 63 

 

Wybór projektów 

Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał stwierdził, że w żadnym z wybranych 
do kontroli projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej analiza kosztów 
i korzyści nie była prawidłowo wykorzystywana 
jako narzędzie decyzyjne na poziomie całego 
projektu. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Wszystkie kraje 
objęte przeglądem: 
wraz z wnioskiem 
o dofinansowanie 
promotorzy projektów 
przedkładają surowe 
dane i wykorzystane 
analizy, dzięki czemu 
organy szczebla 
federalnego mogą 
ponownie 
przeprowadzić 
badania i sprawdzić, 
czy dane i przyjęte 
założenia są 
poprawne. 

Trybunał zalecił Komisji, by wymagała, by 
oprócz szczegółowych analiz poszczególnych 
odcinków przeprowadzono rzetelną, 
kompleksową i przejrzystą analizę ogólną 
kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych 
w odniesieniu do wielkich projektów w ujęciu 
całościowym. Komisja nie przyjęła tego 
zalecenia. 

Trybunał stwierdził, że w przypadku inwestycji 
dotyczących kolei dużych prędkości 
w państwach członkowskich analizy 
zapotrzebowania charakteryzują się niską 
jakością, a decyzje o budowie są podejmowane 
na poziomie krajowym i mają charakter 
polityczny, a ponadto rzadko są oparte na 
odpowiednich analizach kosztów i korzyści. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat kolei 
dużych 
prędkości 
z 2018 r. Trybunał zalecił, by Komisja uzależniła 

dofinansowanie unijne od wyników analizy 
zapotrzebowania na linie kolejowe bardzo 
dużych prędkości. Komisja przyjęła to zalecenie 
częściowo. 

Trybunał ustalił, że w przypadku połowy 
skontrolowanego dofinansowania 
infrastruktura portowa była niewykorzystana 
lub w dużym stopniu niewykorzystana, co 
świadczy o uchybieniach w zakresie oceny 
potrzeb ex ante. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat 
transportu 
morskiego 
z 2016 r. 

Trybunał zalecił Komisji, by finansowała 
infrastrukturę portową, która nie stanowi 
połączeń z zapleczem lądowym, tylko pod 
pewnymi specyficznymi warunkami, np. jeśli 
istnieje na nią zapotrzebowanie i gdy wykazano 
europejską wartość dodaną. Komisja przyjęła 
to zalecenie częściowo. 
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Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał ustalił, że dofinansowanie ze środków 
unijnych na rzecz dużych projektów 
transportowych jest zapewniane w ramach 
wielu działań, co jest między innymi skutkiem 
siedmioletniego okresu programowania w UE. 
Taka metoda udzielania dofinansowania 
prowadzi do dublowania wysiłków. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Kanada: dwuetapowy 
proces składania 
wniosków skutkuje 
mniejszym ryzykiem 
nadmiernego 
obciążenia 
administracyjnego. 
 
Australia i Szwajcaria: 
ustanowione zostały 
mechanizmy 
pozwalające 
zharmonizować okres 
kwalifikowalności do 
objęcia 
finansowaniem 
z długim okresem 
realizacji w przypadku 
dużych projektów 
transportowych. 

Trybunał zalecił Komisji by, odpowiednio 
kierowała wyborem działań wchodzących 
w zakres wielkich projektów, tak aby zwiększyć 
wydajność zarządzania. Komisja nie przyjęła 
tego zalecenia. 

Monitorowanie 

Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał stwierdził, że duże projekty 
transportowe są realizowane w mało wydajny 
sposób, a w strukturach Komisji nie utworzono 
specjalnej komórki, która wspierałaby 
promotorów takich projektów i zapewniała im 
wytyczne. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Stany Zjednoczone: 
specjalnie mianowani 
kierownicy ds. 
nadzoru 
i automatyczny 
mechanizm 
rozbudowanego 
monitorowania. 
 
Szwajcaria: 
zaawansowane 
mechanizmy 
monitorowania 
wyników. 

Trybunał zalecił, by Komisja utworzyła taką 
komórkę. Komisja nie przyjęła tego zalecenia. 

Trybunał stwierdził, że przypadki przekroczenia 
kosztów i opóźnienia w budowie linii kolei 
dużych prędkości były normą, a od zakończenia 
budowy do oddania linii do eksploatacji 
upływało bardzo dużo czasu. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat kolei 
dużych 
prędkości 
z 2018 r. 

Trybunał stwierdził, że Komisja w dalszym ciągu 
uzależnia przyznanie dofinansowania UE na 
rzecz konkretnych działań wyłącznie od 
uzyskanych produktów. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 

Stany Zjednoczone: 
ustalenie wskaźników 
wyniku na etapie 
wyboru projektów 
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Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał zalecił, by w przyszłych decyzjach 
wykonawczych Komisja zawierała informacje na 
temat oczekiwanych rezultatów (np. przejście 
na bardziej ekologiczne rodzaje transportu, 
osiągnięcie wartości docelowych podanych 
w prognozach natężenia ruchu). Komisja 
przyjęła to zalecenie częściowo. 

transportowej 
z 2020 r. 

i przy sporządzaniu 
umów o udzielenie 
dotacji. 

Trybunał zalecił, by Komisja uzależniła unijne 
dofinansowanie na rzecz beneficjentów nie 
tylko od dostarczenia produktów, ale także od 
uzyskania zapowiedzianych rezultatów. Komisja 
nie przyjęła tego zalecenia. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat kolei 
dużych 
prędkości 
z 2018 r. 
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Ewaluacja ex post 

Wcześniejsze wnioski i zalecenia Trybunału Sprawozdanie 
Trybunału 

Zidentyfikowane 
praktyki 

Trybunał stwierdził, że Komisja nie dokonuje 
w systematyczny sposób ewaluacji ex post 
poszczególnych dużych projektów 
transportowych. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat unijnej 
infrastruktury 
transportowej 
z 2020 r. 

Stany Zjednoczone: 
promotorzy 
projektów mają 
obowiązek 
przeprowadzania 
ocen ex post, których 
koszty kwalifikują się 
do rozliczenia 
w ramach programu 
dotacji. 
 
Norwegia: niezależni 
naukowcy 
przeprowadzają 
oceny ex post, 
korzystając w tym 
celu z poziomu 
wyjściowego 
ustalonego na etapie 
planowania. 
 
Francja: promotorzy 
projektów są 
zobowiązani do 
przeprowadzania 
ocen ex post (tzw. 
bilans przewidziany 
w ustawie LOTI) 

Trybunał zalecił Komisji, by w decyzjach 
wykonawczych zawarła zobowiązanie pod 
adresem wszystkich państw członkowskich do 
udostępniania jej wyników ocen ex post. 
Komisja przyjęła to zalecenie częściowo. 

Trybunał zalecił, by Komisja wprowadziła 
premię za wyniki, która będzie wypłacana 
beneficjentom, jeśli w drodze oceny ex post 
można wykazać, że zakładane rezultaty zostały 
przekroczone. Komisja nie przyjęła tego 
zalecenia. 

Sprawozdanie 
specjalne na 
temat kolei 
dużych 
prędkości 
z 2018 r. 

Trybunał zalecił, by Komisja z większą 
częstotliwością przeprowadzała oceny ex post 
oddziaływania, co umożliwi wyciągnięcie 
wniosków, jak w bardziej skuteczny sposób 
wdrażać TEN-T. Komisja przyjęła to zalecenie. 

Sprawozdanie 
specjalne 
z 2005 r. na 
temat sieci 
TEN-T 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik VI – Skład paneli ekspertów 

Eksperci Organizacja / instytucja 

Australia 

Peter Abelson dyrektor zarządzający Applied Economics P/L oraz członek 
Australijskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Stephen Alchin dyrektor SD Alchin Advisory Pty Ltd 

Martin Locke wykładowca w Instytucie Badań w dziedzinie Transportu 
i Logistyki, The University of Sydney Business School 

John Stanley wykładowca w Instytucie Badań w dziedzinie Transportu 
i Logistyki, The University of Sydney Business School 

Peter Thornton dyrektor Transportation Associates Pty Ltd 

Marion Terrill dyrektor programu badań w dziedzinie transportu 
i urbanistyki, Grattan Institute 

Kanada 

Mary R. Brooks profesor emerita, Rowe School of Business, Dalhousie 
University, Halifax 

G. Kent Fellows 
wykładowca i zastępca dyrektora programu badań 
dotyczących Korytarza Północnego w Kanadzie, School of 
Public Policy, University of Calgary 

Anthony Perl profesor, Simon Fraser University, Vancouver 

Matti Siemiatycki profesor, University of Toronto, Toronto 

Szwajcaria 

Brian T. Adey profesor w Instytucie Budownictwa i Zarządzania 
Infrastrukturą, ETH Zürich 

Yves Crozet profesor emeritus, Instytut Nauk Politycznych, Université 
de Lyon (Francja) 

Heinz Ehrbar przedstawiciel biznesu-rezydent w Instytucie Budownictwa 
i Zarządzania Infrastrukturą, ETH Zürich 

Yves Putallaz 
dyrektor generalny firmy konsultingowej IMDM 
(Szwajcaria) i wykładowca na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w St. Pölten (Austria) 

Stany Zjednoczone 

Daniel Behr 
konsultant w dziedzinie transportu międzynarodowego 
specjalizujący się w usługach kolejowych, Behr & Associates 
Inc. 

Bruce Lambert doktorant, Universiteit Antwerpen 

Paul Lewis wiceprezes ds. polityki i finansów, Eno Center for 
Transportation 
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Analiza sześciu dużych projektów 
transportowych 

współfinansowanych ze środków 
unijnych pod kątem kosztów 

i zgodności z harmonogramem 
prac 

Oxford Global Projects Ltd.  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.  
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Wykaz akronimów 
BUILD – program „Lepsze wykorzystanie inwestycji w celu wspierania wzrostu 
gospodarczego” (Stany Zjednoczone) 

CEF – instrument „Łącząc Europę” 

CINEA – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury 

DG ENV – Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej 

DG MOVE – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej 

DG REGIO – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej 

FHWA – Federalny Urząd ds. Autostrad (Stany Zjednoczone) 

FTA – Federalny Urząd ds. Transportu (Stany Zjednoczone) 

Fundusze ESI – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

INEA – Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci 

INFRA – program „Infrastruktura na rzecz odbudowy Ameryki” (Stany Zjednoczone) 

LOTI – ustawa Loi d’orientation des transports intérieurs (Francja) 

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

NPA – krajowa umowa partnerstwa (Australia) 

NTNU – Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PKB – produkt krajowy brutto 

STEP – program rozbudowy sieci (Szwajcaria) 

TEN-T – transeuropejska sieć transportowa 



 70 

 

TIGER – program „Inwestycje w transport przyczyniające się do odbudowy gospodarki” 
(Stany Zjednoczone) 

WRF – wieloletnie ramy finansowe 
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Glosariusz 
Agencja wykonawcza – organizacja ustanowiona przez Komisję na określony czas 
i przez nią zarządzana, której celem jest realizacja konkretnych zadań związanych 
z programami lub projektami unijnymi w imieniu Komisji i pod jej zwierzchnictwem. 

Analiza kosztów i korzyści – porównanie szacowanych kosztów proponowanego 
rozwiązania z korzyściami, jakie ma ono przynieść. 

Dotacja – bezzwrotna płatność z budżetu UE na rzecz beneficjenta w celu 
zrealizowania kwalifikowalnego projektu lub programu. 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury – 
następczyni Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) utworzonej przez 
Komisję Europejską w celu zarządzania pod względem technicznym i finansowym 
instrumentem „Łącząc Europę” i wcześniejszymi programami. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz unijny mający na celu 
wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w UE poprzez finansowanie 
inwestycji, które niwelują nierówności między regionami. 

Europejski Zielony Ład – przyjęta w 2019 r. unijna strategia wzrostu, której celem jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – pięć głównych funduszy unijnych, 
których wspólnym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego w całej Unii. Są 
to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Fundusz Spójności – fundusz unijny na rzecz zmniejszania gospodarczych i społecznych 
dysproporcji w UE poprzez finansowanie inwestycji w państwach członkowskich, 
w których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE. 

Instrument „Łącząc Europę” – instrument służący do udzielania pomocy finansowej na 
rzecz budowy trwałych i wzajemnie powiązanych elementów infrastruktury 
w sektorach energii, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – unijny mechanizm 
wsparcia finansowego mający na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych 
skutków pandemii COVID-19 oraz pobudzenie odbudowy, przy jednoczesnym 
promowaniu transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
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Poziom odniesienia – punkt odniesienia lub norma, względem której można ocenić 
osiągnięte wyniki. 

Promotor projektu – podmiot publiczny lub prywatny, który jest odpowiedzialny za 
realizację dużego projektu infrastrukturalnego, w tym za złożenie wniosków 
o pozwolenie środowiskowe i pozwolenia na budowę oraz wniosków o dofinansowanie 
z wszelkich dostępnych środków krajowych i unijnych. 

Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – zaproponowana 
w 2020 r. strategia UE mająca na celu ograniczenie emisji pochodzących z transportu 
o 90% do 2050 r. dzięki bardziej konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu 
i przystępnemu cenowo systemowi transportu. 

TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe) – planowany układ sieci transportu 
drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego w Europie. Sieci TEN-T stanowią część 
szerszego systemu sieci transeuropejskich (TEN), obejmującego również sieć 
telekomunikacyjną i sieć energetyczną. 

Umorzenie zobowiązań – anulowanie przez Komisję całości lub części 
niewykorzystanych zobowiązań. 

Wieloletnie ramy finansowe – unijny plan wydatków, przyjmowany zazwyczaj na okres 
siedmiu lat, w którym określane są priorytety (w oparciu o cele polityki) i pułapy 
wydatków. Plan ten stanowi ramy, w obrębie których ustala się roczne budżety UE 
i wyznacza limity dla każdej kategorii wydatków. Obecne WRF obejmują lata 2021–
2027. 

Wskaźnik – informacje wykorzystane do pomiaru lub oceny danego aspektu 
osiągniętych wyników. 

Zarządzanie bezpośrednie – zarządzanie funduszem lub programem unijnym 
sprawowane samodzielnie przez Komisję, w przeciwieństwie do zarządzania dzielonego 
czy zarządzania pośredniego. 

Zarządzanie dzielone – metoda wydatkowania środków z budżetu UE, w której, 
w przeciwieństwie do zarządzania bezpośredniego, Komisja przekazuje pewne zadania 
państwu członkowskiemu, zachowując przy tym ostateczną odpowiedzialność. 
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Zespół Trybunału 
W przeglądzie Trybunału pt. „Unijne ramy wdrażania dużych projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej – międzynarodowe porównanie” przedstawiono 
przykłady międzynarodowych praktyk i wskazano wyzwania stojące przed Komisją 
w kontekście przyszłego wsparcia na tego rodzaju projekty. 

Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę II, której przewodniczy członkini Trybunału 
Iliana Ivanova i która zajmuje się takimi obszarami wydatków jak inwestycje na rzecz 
spójności, wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Zadaniem kierowała 
członkini Trybunału Annemie Turtelboom, a w działania kontrolne zaangażowani byli: 
Florence Fornaroli, szefowa gabinetu; Celil Ishik, attaché; Helder Faria Viegas, 
kierownik; Guido Fara, koordynator zadania, a także kontrolerzy: Manja Ernst, 
Nils Odins i Luc T'Joen. Wsparcie językowe zapewnił Adrian Williams. 

 
Od lewej: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas, 
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odins. 



Duże projekty infrastrukturalne odgrywają 
kluczową rolę w budowie transeuropejskiej sieci 
transportowej w UE. W niniejszym przeglądzie 
dokonano porównania ram unijnych w tym 
zakresie z rozwiązaniami przyjętymi w wybranych 
krajach, a także wskazano praktyki, które mogą 
stanowić źródło inspiracji dla Komisji  
i decydentów politycznych i które w razie 
potrzeby można dostosować do kontekstu UE.
Kontrolerom nie udało się zidentyfikować żadnych 
praktyk, które pozwoliłyby wyeliminować 
występujące w UE uchybienia w procesie 
formułowania strategii. Jeśli z kolei chodzi  
o procesy koordynacji i wyboru projektów oraz ich 
monitorowania i ewaluacji ex post, przytoczyli oni 
użyteczne przykłady.
Analizie poddano ponadto sześć projektów 
współfinansowanych przez UE, aby sprawdzić, 
czy nie doszło w nich do opóźnień i przekroczenia 
budżetu. W porównaniu z globalnym poziomem 
odniesienia w czterech z tych projektów 
stwierdzono nieznaczne przekroczenie budżetu, 
a ponadto w większości z nich wystąpiły 
istotne opóźnienia w stosunku do pierwotnego 
harmonogramu prac.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

Formularz kontaktowy:  
eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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