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RECENZJA MONOGRAFII PT. „KIERUNKI ROZWOJU
INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE”
W połowie 2014 r. nakładem Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie
ukazała się monografia pod tytułem „Kierunki rozwoju infrastruktury transportu
samochodowego w Polsce”. Jej autorami są prof. dr hab. Jacek Brdulak z Katedry
Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mgr Michał Banak
z Zespołu Planowania Przestrzennego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
w Warszawie oraz pracownicy ITS: mgr Piotr Pawlak z Zakładu Badań Ekonomicznych
i mgr Cezary Krysiuk z Sekcji Projektów Krajowych.
Opracowanie stanowi kontynuację wcześniejszych prac badawczych zespołu, których
wyniki opublikowano w książce pt. „Rozwój gałęziowy transportu w Europie –
priorytetowe osie sieci TEN-T”, wydanej przez Instytut Transportu Samochodowego
w 2012 r. Pierwsza publikacja, faktograficzna i nieskomplikowana w przekazie, miała
w uporządkowany sposób ukazać największe, ponadregionalne inwestycje transportowe
w integrującej się Europie. Ze zrozumiałych względów nie mogła uwzględnić tego, co się
dzieje w europejskich korytarzach transportowych, ani sytuacji takiego kraju, jak Polska,
który z pomocą Unii Europejskiej realizuje poważny program rozbudowy infrastruktury
transportu samochodowego. Informacje dotyczące m.in. przygotowań realizacyjnych do
nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020, skłoniły zespół autorski do
przygotowania kolejnej pozycji, poświęconej tym razem rozwojowi sieci drogowej
w Polsce oraz niektórym elementom infrastrukturalnym, które ją uzupełniają, szczególnie
w strefie miejskiej.
Książka składa się ze wstępu i zakończenia oraz z czterech rozdziałów stanowiących
całościową analizę problemu zawartego w tytule. Każdy rozdział pisał inny autor. We
wstępie określono zakres analizy w sensie przedmiotowym i przestrzennym.
Rozdział 1 pt. „Transport w przestrzeni geograficznej państwa”, stanowi dobre
wprowadzenie dla kolejnych rozdziałów. Autor z dużą erudycją i lekkością wywodu
usystematyzował w nim pojęcia dotyczące systemu transportowego, samego transportu,
jego znaczenia w kontekście powiązań z przestrzenią geograficzną, której jest elementem.
W rozdziale 2 pt. „Infrastruktura transportu samochodowego w Polsce – podstawowe
problemy” autor dokonał analizy rozmieszczenia infrastruktury transportu samochodowego
w Polsce z uwzględnieniem podziału dróg publicznych według pełnionych funkcji
(krajowe, wojewódzkie itd.) uzupełniając je dodatkowymi przekrojami np. analizą
dostępności transportowej czy stanu technicznego dróg. Analiza ta stanowi podstawowe
narzędzie do oceny zakresu przemian w infrastrukturze transportu samochodowego,
zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym w układzie województw.
W rozdziale 3 pt. „Infrastruktura transportu samochodowego Mazowsza” autor
rozpoczął analizę od rozkładu przestrzennego infrastruktury drogowej województwa
mazowieckiego poprzez prezentację stanu dróg w aspekcie technicznym, a następnie
przemiany ilościowe i jakościowe infrastruktury transportu samochodowego wyrażonego
prezentacją przedsięwzięć obejmujących przebudowy dróg o ograniczonej dostępności,
wymagające podniesienia jakości, obwodnice czy mosty na mazowieckich drogach
krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Rozdział wyczerpująco prezentuje zaprezentowaną
tematykę szczegółowo rozpoznając przedstawione problemy.
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Rozdział 4 pt. „Miejska infrastruktura transportu samochodowego w Polsce” to
interesujący wywód stanowiący wprowadzenie do problematyki infrastruktury miejskiej.
Autor podkreśla w tej części pracy, że system transportowy jest jednym z ważniejszych
czynników warunkujących rozwój miast, co udowadnia podnosząc kwestie cech
infrastruktury i jej funkcji. Autor porusza też kwestie transportu miejskiego z punktu
widzenia polityki polskiej i unijnej oraz złożoności działań związanych z rozwojem
infrastruktury drogowej na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. W rozdziale tym
sformułowano wiele słusznych spostrzeżeń i wniosków np. dotyczących przebudowy
wewnętrznej struktury połączeń drogowych w stolicy.
W Zakończeniu książki Autorzy podsumowują opracowanie syntetyzując swoje
rozważania. Opracowanie posiada bibliografię i dwa załączniki tj. „wykaz dróg krajowych”
oraz „wykaz dodatkowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z
rozporządzeniem RM z dn. 20.10.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych”. Brak jest wykazu tabel, rysunków i ilustracji.
Konstrukcja pracy jest logiczna, czytelna i mieści się w metodologii od ogółu do
szczegółu. Autorzy po zaprezentowaniu ogólnych, faktograficznych kierunków rozwoju
infrastruktury samochodowej w Polsce przedstawili jej stan na Mazowszu i w aglomeracji
Warszawy. Całość tych rozważań poprzedzona została rozdziałem wstępnym, w którym
przypomniano materiał z zakresu pojęć systemu transportowego czy kryteriów
klasyfikacyjnych transportu. To dobre podejście gdyż autorzy przypominają przedmiotowy
dorobek polskich naukowców-transportowców. Jest to dorobek często już zapomniany, nie
ujęty w wielu pracach współczesnych transportowców, a który powinien mieć duży wpływ
na powstające obecnie opracowania dotyczące transportu samochodowego.
Praca prezentuje nie tylko materiał dotyczący infrastruktury transportu samochodowego
i infrastruktury miejskiej w Polsce, ale także na tym tle przedstawia konkretny jej obraz na
przykładzie Mazowsza i aglomeracji warszawskiej. Co prawda część materiału może być
znana czytelnikom, ale znaczna część jest nowa, selektywnie uporządkowana. Całość
została napisana poprawnie merytorycznie i metodologicznie. Jest to jedno z nielicznych
opracowań, które porządkuje problematykę infrastruktury transportu samochodowego.
Przedstawia szeroką wiedzę w układzie krajowym a także prezentuje to zagadnienie w
kontekście wybranych dwóch jednostek przestrzenno-terytorialnych.
Monografia ta to interesująca pozycja książkowa, która może być źródłem wielu
informacji zarówno dla studentów, jak i praktyków gospodarczych. Autorzy wykorzystali
w pracy aktualną literaturę przedmiotu. Opracowanie zostało napisanie czytelnie
i poprawnie merytorycznie. Podsumowując, monografia podejmuje ważną problematykę,
której zrozumienie i popularyzacja ma duże znaczenie poznawcze dla polityki
transportowej, pod adresem której Autorzy kierują wiele trafnych spostrzeżeń i wniosków,
oraz praktyki gospodarczej. Publikacja ta może być skierowana do środowiska
transportowego, zarówno naukowego, jak i biznesowego oraz do studentów i uczniów
szkół średnich.
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