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1. Zamierzenia bez
rezultatów (1937–1971)

Plany przedwojenne
Nazwa i idea autostrad dotarły do Polski z Włoch,
gdzie w latach 20. ubiegłego wieku powstał plan nowoczesnych dróg samochodowych. Wprawdzie próby budowy dróg samochodowych miały miejsce także w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i w niektórych państwach europejskich, ale to program włoski wyróżniał się
kompleksowością. Autostrady, których budowy podjęły
się spółki wspierane przez subsydia rządowe, tworzono
na północy kraju. Były elementem polityki interwencjonizmu faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego.
Pierwsze włoskie autostrady posiadały jedną jezdnię,
bez trwale rozdzielonego ruchu, ale z wydzielonymi
miejscami włączania się do jazdy i dwupoziomowymi skrzyżowaniami. Jako pierwsza powstała Autostrada dei Laghi z Mediolanu do Varese, oddana do użytku
w 1924 roku. Do 1940 wybudowano 482 km autostrad,
a najdłuższy odcinek łączył Mediolan z Turynem. Włoskie rozwiązania wykorzystali twórcy amerykańskiej
sieci autostradowej (Interstate Highway System), realizowanej od połowy lat 50. ubiegłego wieku.
W Polsce obserwowano doświadczenia niemieckie,
gdzie pierwszy 20-kilometrowy odcinek autostrady między Kolonią i Bonn oddano do eksploatacji w 1932 roku.

Budowę sieci autostrad przyspieszono po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, w ramach programu robót publicznych
i wzmocnienia infrastruktury militarnej. Początkowo celem państwowego przedsiębiorstwa Reichsautobahnen
było wybudowanie dwóch autostrad północ-południe
i czterech wschód-zachód. Połączyć one miały główne
miasta i obszary uprzemysłowione Rzeszy. Elementem
planu były również oddalone od centrów miast obwodnice. Niemieckie drogi samochodowe posiadały dwie
jezdnie, bezkolizyjne skrzyżowania, wydzielone miejsca
włączania się do ruchu i miejsca dla obsługi podróżnych,
a ich nawierzchnie w 90% miały być wykonane z betonu.
Budowę pierwszego odcinka autostrady Frankfurt nad
Menem – Mannheim rozpoczęto we wrześniu 1933 roku.
W ciągu następnych pięciu lat wybudowano aż 3000 km
autostrad, co dało Niemcom pierwsze miejsce na świecie pod względem długości sieci autostradowej. Program
kontynuowano podczas wojny, przerywając go po 1942
roku na skutek trudności gospodarczych. Do tego czasu
powstało 3870 km, a w różnym stopniu zaawansowania
było 2400 km dróg samochodowych.
Obok projektów krajowych prowadzono także studia
nad systemem autostrad transkontynentalnych. W sieci
europejskiej, przygotowanej z inicjatywy włoskiego inżyniera i przedsiębiorcy Piero Puricelliego, rozpatrywano
m.in. powiązania: Lizbona – Paryż – Berlin – Warszawa

Fot. 1. Otwarcie autostrady
Mediolan – Turyn.
Źródło: Internet
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Fot. 2. Autostrada w Rzeszy
Niemieckiej. Źródło: Internet

– Moskwa i Gdańsk – Warszawa – Bukareszt – Ankara, co rzutowało na kształt polskiego układu dróg
samochodowych.1
W Polsce problem budowy autostrad podjęty został
publicznie przez obradujący we wrześniu 1937 roku
I Polski Kongres Inżynierów we Lwowie. Podczas jego
obrad Komisja Związku Inżynierów Drogowych, kierowana przez mgra inż. Aleksandra Gajkowicza, przedstawiła postulat wybudowania 4000–6000 km autostrad
w ciągu 30 lat. Ideę tę rozwinął prof. Melchior W. Nestorowicz na IV Kongresie Drogowym w styczniu 1938
roku. Sugerował zbudowanie w ciągu kilkudziesięciu lat
blisko 4700 km autostrad. W pierwszej kolejności miało
powstać 2400 km dróg na następujących trasach: Warszawa – Łódź, Warszawa – Poznań – granica państwa, Gdynia – Bydgoszcz – Łódź – Katowice, Bytów – granica
Wolnego Miasta Gdańska, Katowice – Kraków – Lwów,
Warszawa – Lublin – Lwów – granica państwa, Puławy
– Sandomierz – Przemyśl oraz obwodnice Warszawy, Poznania i Łodzi.
Drogi samochodowe drugiej kolejności miały połączyć: Piotrków przez Kielce z Sandomierzem, Warszawę przez Kielce z Krakowem, Łódź z Kaliszem i granicą
państwa w kierunku Wrocławia, Warszawę przez Grodno z Wilnem i dalej w kierunku granicy z Łotwą, Grodno z Nowogródkiem i dalej w kierunku granicy z ZSRR
(Mińsk), Bydgoszcz przez Poznań do Częstochowy, Ka1
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Mniej znana jest działalność P. Puricellego na rzecz autostrady łączącej
Niemcy z Prusami Wschodnimi przez terytorium polskie (Korytarz Pomorski), czemu sprzeciwiały się władze Rzeczypospolitej.

towice z Cieszynem, Ostrołękę z granicą w kierunku
Królewca, Grodno z granicą w kierunku Kowna, Grodno
z Brześciem i Krasnymstawem oraz Warszawę z Brześciem. Sieć autostradowa uwzględniała połączenie stolicy z głównymi miastami Polski oraz kierunki ruchu
międzynarodowego.
Nestorowicz zdawał sobie sprawę z tego, że Polski
nie stać na szybkie rozpoczęcie budowy autostrad. Postulował niezwłoczne przystąpienie do studiów ekonomicznych i technicznych, mających na uwadze względy
militarne i gospodarcze oraz konieczność skoordynowania sieci projektowanych dróg samochodowych w Polsce z autostradami w państwach sąsiednich. Wskazywał
na korzyści, jakie przynoszą nowoczesne drogi, czyli
oszczędność czasu i kosztów przewozu oraz przedłużenie
żywotności pojazdów. Opowiadał się za wydzieleniem
specjalnego funduszu, aby nie obciążać budżetu dróg
zwykłych, oraz wprowadzeniem opłat za korzystanie
z autostrad. Sugerował, ze względów ekonomicznych,
ograniczenie inwestycji do jednej jezdni i tworzenia rezerw w budowlach inżynierskich.
Projekt Nestorowicza, mimo że został zaakceptowany przez Kongres Drogowy i Komitet Publicznych Dróg
Kołowych Państwowej Rady Komunikacyjnej, miał
także swoich przeciwników. Już podczas Kongresu pojawiły się głosy, że budowa autostrad jest nierentowna
ze względu na niski poziom motoryzacji kraju. Opinia
ta nie była gołosłowna, gdyż w kraju zarejestrowanych
było 33 tys. pojazdów. W 1938 roku w Polsce na 1000
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Mapa nr 1. Sieć projektowanych dróg samochodowych wg koncepcji Melchiora W. Nestorowicza z 1938 r.
Źródło: IV-ty Polski Kongres Drogowy. Referat B-1, s. 9

mieszkańców przypadało 1,2 samochodu, podczas gdy
we Francji podobny wskaźnik wynosił 49, w Anglii 43,
w Niemczech 18, we Włoszech 9, a w Czechosłowacji 8.
Jednak podstawowym problemem związanym z realizacją programu było jego sfinansowanie. Szacowano,
że budowa 1 km autostrady będzie kosztować 200–400
tys. zł. Wobec słabości gospodarczej kraju i licznych
ważniejszych priorytetów budowa autostrad nie znalazła
wsparcia we władzach skarbowych. Pozostała w koncepcji planu wieloletniego na lata 1940–1954 wicepremiera
Eugeniusza Kwiatkowskiego z grudnia 1938 roku.
Jednak wiosną 1939 roku, wobec rosnącego zagrożenia wojennego, Biuro Planowania przy gabinecie ministra
skarbu ogłosiło plan rozbudowy komunikacji kolejowej

i drogowej, w którym przewidywano budowę autostrad
kosztem 130 mln zł, czyli ok. 400 km. Władze polityczno-wojskowe kraju uważały, że jako pierwsza powinna
powstać autostrada Gdynia – Warszawa – Sandomierz –
Lwów – granica z Rumunią.
Owocem wstępnych prac studialnych w okresie międzywojennym były przepisy projektowania autostrad,
oparte o doświadczenia niemieckie i włoskie. Zakładały one dwujezdniowe drogi samochodowe, budowane od
podstaw, z dwupoziomowymi skrzyżowaniami oraz rozmieszczonymi co 10–20 km wjazdami.
Podczas II wojny światowej problem budowy autostrad podniesiony został przez polskie władze emigracyjne w Londynie. W przygotowanym przez Ministerstwo
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Przemysłu, Handlu i Żeglugi wieloletnim planie gospodarczym dla powojennej Polski, przewidziano stworzenie sieci autostrad łączących główne ośrodki kraju.
W pierwszej fazie planu, obejmującej 15 lat, realizowane
miały być odcinki autostrad przechodzące przez obszary
o gęstym zaludnieniu, łączące podstawowe ośrodki gospodarcze lub kulturalne (Warszawa – Łódź – Bydgoszcz
– Toruń, Gdańsk – Gdynia, Śląsk – Kraków i Lwów –
Borysław). Docelowo przewidywano utworzenie „układu trójkątnego”, który polegał na funkcjonowaniu sieci
autostrad łączących ośrodki regionalne oddalone od siebie o ok. 75 km.

Dziedzictwo poniemieckie
Zmiany granic państwowych Polski w wyniku II wojny światowej sprawiły, że na zachodzie i północy kraju
przejęte zostały fragmenty autostrad niemieckich. Różniły się one standardem i stanem zaawansowania prac
budowlanych. Około 140 km poniemieckich autostrad,
mimo wojennej dewastacji, mogło jednak służyć potrzebom transportowym. Dalszych 200 km stanowiły odcinki
z częściowo wykonanymi robotami ziemnymi, obiektami
inżynierskimi i jezdniami. Najwięcej odcinków autostrad
znajdowało się na Dolnym i Górnym Śląsku.
W latach 1934–1942, w ramach hitlerowskiego planu
budowy autostrad, powstały odcinki Olszyna – Krzyżowa, Krzyżowa – Wrocław – Przylesie i jednojezdnio-

Fot. 3. Autostrada poniemiecka –
węzeł Przylesie.
Fot. ze zbiorów GDDKiA
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wy Nogowczyce – Gliwice. Na północy, na planowanej
autostradzie Berlin – Królewiec, w 1937 roku wybudowano jedną jezdnię na odcinku Elbląg – Królewiec,
a w 1938 roku południową obwodnicę Szczecina od Kołbaskowa do Rzęśnicy. Władze hitlerowskie projektowały
wydłużenie tzw. Berlinki do Królewca w celu uzyskania
połączenia przez Pomorze i Warmię z Prusami Wschodnimi. Stanowisko władz polskich, przeciwne korytarzowi
przez nasze terytorium, i niepowodzenia wojenne uniemożliwiły pełną realizację inwestycji. Powstały jednak jej
kolejne odcinki pod Szczecinem, zbudowano obwodnicę
Elbląga oraz wykonano wiele prac ziemnych od Szczecina
do Elbląga. W czasie działań wojennych wycofujące się oddziały wojsk hitlerowskich wysadziły w powietrze mosty
na wschodniej i zachodniej Odrze oraz uszkodziły obiekty
inżynierskie między Elblągiem a Królewcem.
W latach 1937–1939 podjęto prace przy przedłużeniu
autostrady z Berlina do Frankfurtu nad Odrą w kierunku
granicy z Polską. Prace prowadzono między Frankfurtem
a Rzepinem, a po zajęciu przez hitlerowców Polski postanowiono doprowadzić autostradę do Poznania. Na skutek
trudności gospodarczych inwestycję przerwano w 1943
roku, pozostawiając między Rzepinem a Nowym Tomyślem wiele obiektów ziemnych.
Znaczną część autostrad poniemieckich, szczególnie
budowanych podczas wojny z wykorzystaniem jeńców
obozów koncentracyjnych, cechowała niska jakość i niedostosowanie do intensywnego ruchu kołowego. Między
Krzyżową a Wrocławiem płyty betonowe ułożono na gruncie gliniastym. W warunkach rosnącego natężenia ruchu

płyty popękały i zostały wciśnięte, tworząc uskoki („schody”). Również na lepszych odcinkach, na skutek niedostatecznych powojennych remontów, szczególnie obiektów
inżynierskich, stopniowo wyłączano z ruchu poszczególne
odcinki, przekształcając autostrady w drogi jednojezdniowe. Również te ulegały dalszej degradacji, głównie z powodu braku odpowiednich odwodnień. W rezultacie na
początku lat 70. eksploatowano w Polsce 139 km autostrad.

Studia powojenne
Po wojnie pierwszym oficjalnym dokumentem dotyczącym autostrad były Tezy przygotowane na Kongres Techników Polskich w Katowicach w grudniu 1946
roku. Zawierały 30-letni plan rozwoju drogownictwa

podzielony na cztery okresy (1945–1946, 1947–1949,
1950–1954 i 1955–1974). W jego ramach zamierzano
zbudować 3300 km autostrad, które łącznie z autostradami poniemieckimi tworzyłyby sieć 3700 km nowoczesnych dróg samochodowych. Główne szlaki, ze względu
na lokalizację, uzyskały odpowiednie nazwy: Autostrada
Zachód-Wschód (Słubice – Poznań – Łódź – Warszawa – Białystok), Autostrada Północ-Południe (Gdynia
– Warszawa – Radom – Rzeszów – Dukla), Autostrada
Śląsk-Bałtyk I (Gdańsk – Łódź – Katowice), Autostrada
Śląsk-Bałtyk II (Gdańsk – Bydgoszcz – Wrocław), Autostrada Pomorska (Gdańsk – Szczecin), Autostrada Mazurska (Malbork – Elbląg – [granica] Królewiec), Autostrada
Śląska (Wrocław – Katowice). Dodatkowo miały powstać
autostrady: Łódź – Wrocław – (granica) Praga, Katowice
– Kraków, Katowice – (granica) Wiedeń, Szczecin – Poznań i Radom – Lublin – (granica) Lwów.
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Mapa nr 2. Projekt sieci autostrad w Polsce Eugeniusza Buszmy z 1945 r.
Źródło: „Przegląd Komunikacyjny” 1945, nr 3-4, s. 83
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Autorstwo Tez przypisuje się Eugeniuszowi Buszmie, późniejszemu dyrektorowi Centralnego Zarządu
Dróg Publicznych (CZDP). Jego koncepcja, opublikowana w 1945 roku, zakładała zbudowanie w pierwszej
kolejności autostrad Wschód-Zachód i Północ-Południe,
a pozostałych w trzech kolejnych okresach. Zgodnie
z kolejnością realizacji sieć autostrad dzieliła się na trasy
pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rzędu.
Buszma przeciwny był wprowadzaniu opłat za korzystanie z autostrad. Uważał także, że można je sfinansować w oparciu o środki krajowe, zarówno budżetowe, jak
i zainteresowanych miast, organizacji przemysłowych
i turystycznych. Chodziło o niebagatelną sumę, gdyż
koszt 1 km szacowano na 400–500 tys. zł przedwojennych (75–94 tys. dol.).
Oficjalny projekt sieci autostrad przygotował Główny Urząd Planowania Przestrzennego. W pochodzącym
z 1948 roku Studium Planu Krajowego II stwierdzono,
że w ramach okresu uprzemysłowienia (po 1949 r.) powinny powstać autostrady: Gdańsk – Bydgoszcz – Toruń – Łódź – Katowice – granica, Katowice – Kraków,
Łódź – Warszawa, Gdańsk – Elbląg, zaś w następnym
okresie (urbanizacji) magistrale: Bydgoszcz – Poznań –
Wrocław – granica, Bydgoszcz – Szczecin, Szczecin –
Zielona Góra – granica, Warszawa – Toruń, Warszawa
– Elbląg, Warszawa – Lublin, Kraków – Sandomierz –
Lublin, Łódź – Sandomierz oraz Warszawa – Białystok.
Cechą wspólną obu powojennych projektów był
„rusztowy” przebieg autostrad. Koncepcja ta rozwijana
była w następnych studiach poświęconych budownictwu dróg samochodowych w Polsce. Innym charakterystycznym elementem było objęcie siecią autostrad miast
leżących na wschodzie kraju, jak Białystok i Lublin.
W późniejszych studiach nie znalazło to akceptacji.
Tak więc już od okresu międzywojennego istniało
przekonanie o potrzebie przeprowadzenia autostrad Północ-Południe i Wschód-Zachód. Obecne na prezentowanych mapach były korytarze dzisiejszych autostrad A1
i A4, zaproponowane przez Nestorowicza, a także autostrady A2, którą w 1945 roku. Buszma poprowadził przez
Łódź. W powojennych projektach, ze względu na zmianę granic państwowych, zaznaczony jest także korytarz
autostrady A8, z Łodzi przez Wrocław w kierunku Pragi
oraz A3 ze Szczecina przez Poznań (lub Zieloną Górę)
i Wrocław do Pragi.
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Projekty z lat 60. XX wieku
Lata 50. XX wieku, w których wysiłek ekonomiczny skierowany był na rozwój przemysłu ciężkiego i podniesienie siły militarnej państwa, nie sprzyjały pracom
nad modernizacją sieci drogowej. Koncentrowano się na
budowie tradycyjnych dróg i ich rekonstrukcji. Jeszcze
w 1957 roku w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (KPRM) poważne autorytety naukowe i przedstawiciele praktyki gospodarczej negowali potrzebę
budowy autostrad. Koronnym argumentem był niski
poziom motoryzacji kraju, którego syntetyczną miarę
stanowił wskaźnik liczby pojazdów przypadających na
1 km dróg twardych. Wynosił on 3. W krajach Europy
Zachodniej kształtował się on następująco: RFN i Włochy – 20, Anglia i Francja – 18, Szwecja – 11.
Dlatego dominowało przekonanie, że dla istniejącego
ruchu kołowego przepustowość dróg jest w zupełności
wystarczająca. Uważano, że przy właściwej konserwacji i utrzymaniu oraz przebudowie niektórych odcinków
drogi mogą przyjąć co najmniej pięciokrotnie zwiększony ruch kołowy.
Przełom lat 50. i 60., charakteryzujący się ponownym
przyspieszeniem wzrostu gospodarczego kraju i tworzeniem nowych miejsc produkcyjnych, przyniósł zasadnicze przewartościowanie tych opinii. W kilku ośrodkach
podjęto prace studyjne i projektowe nad rozwinięciem
sieci drogowej. Istotnym ich elementem było wzbogacenie projektowanej sieci polskich dróg o nowe odcinki
autostrad.
W CZDP początkowo skupiono się na przygotowaniu
normatywu technicznego projektowania dróg samochodowych. Normatyw przyjęty w 1959 roku jako zasadniczą cechę techniczną autostrady uznał prowadzenie
ruchu na rozdzielnych jezdniach o co najmniej dwóch
pasach ruchu dla każdego kierunku. W 1962 roku zespół
CZDP pod kierunkiem E. Buszmy wykonał Koncepcję
układu sieci dróg szybkiego ruchu, która obejmowała planowane autostrady i jednojezdniowe magistrale
o długości ponad 4300 km. Koncepcja, akcentująca ekonomiczne uzasadnienie przedsięwzięć drogowych, zakładała wybudowanie 1400 km autostrad, zlokalizowanych
głównie między największymi miastami i regionami gospodarczymi, z uwzględnieniem sieci dróg międzynarodowych. Koncepcja układu sieci dróg szybkiego ruchu
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została zaakceptowana w połowie 1963 roku przez Radę
Motoryzacyjną przy Radzie Ministrów i stanowiła podstawę dalszych prac studyjnych i projektowych.
Stanowisko Rady Motoryzacyjnej podzielała KPRM,
która po 1960 roku podejmowała problem autostrad w ramach studiów nad przestrzennym zagospodarowaniem
kraju. Jako główne czynniki kształtowania sieci autostrad
przyjmowała: istniejące i przewidywane natężenie ruchu,
stopień uprzemysłowienia obszaru i ośrodków miejskich,
układ autostrad transkontynentalnych, kierunki ruchu turystycznego i ciągłość poszczególnych tras.
W kolejnych planach perspektywicznych KPRM
rozwijano koncepcję budowy autostrad, przedstawiając
różne warianty ich przebiegu i ogólnej długości. Według
specjalistów z KPRM w latach 1971–1980 powstać miało 700 km autostrad, m.in. łączących Warszawę z Katowicami przez Częstochowę oraz Opole z Katowicami.

W Polskiej Akademii Nauk sugerowano zbudowanie
do 2000 roku co najmniej 2–3 tys. km autostrad. Jako
priorytetowe wymieniano: Gdańsk – Łódź – Katowice
– granica, Olszyna/Zgorzelec – Wrocław – Katowice –
Kraków – Tarnów – Medyka, Słubice – Poznań – Łódź
– Warszawa – Terespol, Warszawa – Łódź – Wrocław
– granica państwa, Grudziądz – Bydgoszcz – Poznań –
Wrocław i Toruń – Warszawa – Radom – Kraków.
Prace koncepcyjne, nawiązujące do studiów CZDP,
kontynuowała Pracownia Sieci Drogowej Centralnego Biura Projektów i Studiów Dróg, Mostów i Lotnisk
(CBPiSDMiL) pod kierunkiem Eugeniusza Tarasiewicza,
uwzględniając nowsze hipotezy rozwoju motoryzacji i prognozy ruchu samochodowego. Znowelizowany kierunkowy układ dróg szybkiego ruchu, opracowany w 1969
roku, zawierał kierunkowy projekt sieci autostrad do
2000 roku o łącznej długości 2930 km i obejmował trasy:
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1) (Moskwa) – Terespol – Warszawa – Łódź – Poznań
– (Berlin),
2) (Lwów) – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław
– (Berlin) z odgałęzieniem,
3) Bolesławiec – Zgorzelec (Drezno),
4) Warszawa – Łódź – Katowice – (Wiedeń),
5) Łódź – Toruń – Gdańsk z podłączeniem Warszawy,
6) Warszawa – Radom – Kielce – Kraków,
7) Łódź – Wrocław – (Praga),
8) Wrocław – Poznań – Bydgoszcz.
Przewidywał także realizację w przyszłości autostrad: Poznań – Szczecin, (Berlin) – Szczecin – Koszalin
– Gdańsk, Warszawa – Lublin i Warszawa – Białystok
– (Wilno).
Kierunkowy układ dróg szybkiego ruchu znalazł poparcie Rady Techniczno-Ekonomicznej przy ministrze
komunikacji. W ramach prac przygotowawczych w Krakowskim Biurze Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego (KBPTDiL) oraz w Pracowni Sieci Drogowej
CBSiPDMiL wykonano studia dla odcinków autostrad:
Kraków – Katowice, Katowice – Ostrawa, Katowice
– Częstochowa, Warszawa – Łódź – Częstochowa, obwodowa Trójmiasta, Kraków – Tarnów, Łódź – Sieradz
i Łódź – Toruń – Gdańsk. Podstawą studiów były badania ruchu istniejącego, prognoza ruchu na okres 20-letni
i planowany rozwój poszczególnych regionów kraju, lokalizacja nowych oraz rozbudowa istniejących ośrodków
miejskich, przemysłowych i turystycznych, jak też rozwój innych systemów komunikacyjnych.
Jednocześnie zespół Transprojektu przygotował nowy
normatyw projektowania technicznego dróg szybkiego
ruchu i autostrad. Definiował on autostradę jako drogę
z odrębnymi jezdniami dla każdego kierunku ruchu, posiadającą skrzyżowania na różnych poziomach oraz wjazdy i zjazdy w specjalnie przystosowanych miejscach.
Ze studiami nad autostradami w Polsce systematycznie zapoznawana była Rada Motoryzacyjna, m.in.
w 1965 roku rozpatrywała studium techniczno-eko-
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nomiczne tras: Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa
i Warszawa – Radom – Kraków. Rada postulowała, aby
podstawowym kryterium projektowania autostrad była
intensywność ruchu. Zgodnie z tą przesłanką CZDP
przygotował w 1966 roku studium ruchowe i ekonomiczne zbudowania od podstaw autostrady Górnośląski Okręg
Przemysłowy (GOP) – Kraków. Wybór tego odcinka podyktowany był dużym natężeniem ruchu i wyczerpaniem
się możliwości zwiększenia przepustowości istniejących
powiązań między Katowicami i Krakowem. Rada Motoryzacyjna po zapoznaniu się ze studium postanowiła
wystąpić do rządu o zgodę na podjęcie prac przygotowawczych do budowy autostrady, czyli m.in. na wykup
gruntów.
Przygotowany przez KBPTDiL projekt koncepcyjny autostrady GOP – Kraków przewidywał szybkość
podstawową 120 km/godz., dwie jezdnie po 7,5 m i nawierzchnię asfaltobetonową. Dokumentacja obejmowała
trzy warianty przebiegu trasy o długości 55–60 km. Podczas dalszych prac koncepcyjnych projektowaną prędkość zwiększono do 150 km/godz., a koszt wyliczono na
1351 mln zł. Przy długości 67,9 km dawało to wskaźnik 19,9 mln zł za 1 km trasy. Przewidywano także, że
budowa rozpocznie się w 1974 roku i potrwa trzy lata.
Dnia 21 stycznia 1969 roku zastępca przewodniczącego
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zatwierdził
studium budowy autostrady GOP – Kraków. Zarządził
także, że prace projektowe niezbędne do budowy powinny być wykonane w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji tej autostrady w końcowych latach planu
1971–1975.
Wcześniej przystąpiono do budowy dwujezdniowych
wylotów z wielkich miast, które w przyszłości miały połączyć ich centra z autostradami i magistralami. Zmodernizowano w ten sposób m.in. wyloty z Warszawy do
Poznania, z Katowic do Warszawy i z Bydgoszczy do
Torunia.

2. Nieudane próby w latach
1972–1989
Projekt sieci autostrad z 1972 roku
Po objęciu w końcu 1970 roku władzy przez Edwarda
Gierka powstały wizje modernizacji kraju, realizowane
pod kierunkiem partii komunistycznej. Uwzględniały one
konieczność rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury
transportowej, tym razem wspartej kredytami zagranicznymi. Zdynamizowano prace koncepcyjne nad dostosowaniem sieci drogowej do kolejnego przyspieszenia wzrostu
gospodarczego. Rozszerzono plany budowy dróg dwujezdniowych nie tylko jako wylotów z wielkich miast, ale także łączących poszczególne aglomeracje. W marcu 1971
roku rząd zobowiązał resort komunikacji do opracowania
wstępnego projektu przyszłościowego układu autostrad
w Polsce i przedstawienia etapów jego realizacji. Uzasadnienie budowy autostrad opierano na wykonanych
w Komisji Planowania pracach prognostycznych, które
przewidywały, że natężenie ruchu na drogach w 1990
roku będzie ponad pięciokrotnie, a w 2000 roku ponad
ośmiokrotnie wyższe niż w 1970 roku.
Problemom projektowania i budowy autostrad poświęcona została naukowo-techniczna konferencja, która obradowała w Katowicach w czerwcu 1971 roku. Na
konferencji, obok generalnej wizji budowy autostrad,
podjęto następujące tematy: ekonomiczno-społeczne
przesłanki budowy autostrad, studia ich układu i przebiegu, wskaźniki techniczne projektowania autostrad, nowoczesne metody projektowania przy zastosowaniu zdjęć
lotniczych i maszyn cyfrowych, metody projektowania
skrzyżowań wielopoziomowych, podstawowe problemy technologiczne budowy autostrad, mechanizacja robót przy budowie, wyposażenie, oznakowanie i zaplecze
utrzymania autostrad.
Dyrektor CZDP, E. Buszma, uzasadniał podjęcie programu budowy autostrad wzrostem liczby tras o niedostatecznej przepustowości i rosnącym natężeniem ruchu
na wylotach z wielkich miast. Podkreślał przy tym, że
projekty z końca lat 60. zachowały swoją aktualność, co
umożliwiało rozpoczęcie budowy autostrad najpóźniej
w 1973 roku. Do tego czasu należało powołać Zarząd In-

westycji Autostrad, Pracownię Projektowania Autostrad
i przedsiębiorstwa budowy autostrad. Ważne było też pozyskanie odpowiedniej ilości materiałów budowlanych
oraz przeszkolenie, w ramach praktyk zagranicznych,
grupy specjalistów. Dyrektor CZDP sugerował utworzenie pięciu placów budów autostrad: odcinek Wrocław –
Gliwice, GOP, Kraków – Katowice, Warszawa-Południe
i Trójmiasto. Podczas konferencji zwrócono uwagę na
kwestię finansowania. Za mało realny uznano tryb budżetowy, gdyż realizacja 80–100 km autostrad rocznie
pochłonęłaby od 1/3 do 1/2 rocznych nakładów na drogi.
Dlatego wysuwano postulat utworzenia Funduszu Budowy Autostrad z opłat rocznych za samochody i opodatkowania benzyny.
Z konferencją katowicką zbiegły się prace projektowe Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki
Drogowej (COBiRTD). Na podstawie bardzo ambitnych
przesłanek przewidywano zbudowanie do 2010 roku ok.
4800 km autostrad, których sieć miała uwzględniać „nie
tylko kierunki, na których występuje i będzie się rozwijać ruch samochodowy związany z przestrzennym zagospodarowaniem, ale i kierunki ewentualnych przyszłych
eksplozji ruchu, a w tym zwłaszcza niedzielnego ruchu
turystyczno-wypoczynkowego i tranzytowego”. Propozycja ta wyraźnie nawiązywała do umacniającej się gierkowskiej „strategii sukcesu” i niewiele miała wspólnego
z realiami gospodarczymi kraju.
W Komisji Planowania, przy udziale Kazimierza Fedorowicza, przygotowano docelowy program ok. 3000 km
autostrad. Projekt, bliższy realiom, opierał się na hipotezie rozwoju motoryzacji, koncepcji rozwoju osadnictwa,
przewidywanym rozmieszczeniu przemysłu, powiązaniach administracyjnych ośrodków i prognozie ruchu.
Jego twórcy przyjęli założenie dynamicznego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i związanego z nim
wzrostu przewozów ładunków. Prognozowali wydatne
przyspieszenie motoryzacji indywidualnej, w zasadniczy
sposób wpływające na wzrost ruchu na drogach. Dowodzili, że sieć drogowa pracująca w oparciu o układ dróg
jednojezdniowych, o stosunkowo niewielkiej zdolności
przepustowej, przenosząca zarówno ruch miejscowy (lo-
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kalny) jak też dalekobieżny, nie będzie w stanie sprostać przewidywanemu w przyszłości ruchowi pojazdów.
Szczególnie dotyczyło to układu podstawowego dróg
(krajowych), na którym znaczna koncentracja ruchu powodowała nadmierne obciążenie niektórych odcinków
i konieczność przebudowy na drogi dwujezdniowe. Dlatego dla przystosowania dróg do wzrastających zadań
postulowali wprowadzenie w przyszłej sieci drogowej
autostrad, które powinny tworzyć system z pełnym wyposażeniem technicznym i usługowym.
Autostradę definiowali jako drogę kołową specjalnie
zaprojektowaną i wybudowaną wyłącznie dla szybkiego
ruchu samochodowego. Podstawowe jej cechy to dwie
jezdnie jednokierunkowe rozdzielone pasem terenu,
wielopoziomowe, specjalnie oznakowane skrzyżowania z wszelkimi naziemnymi drogami komunikacyjnymi
i ścieżkami dla pieszych. Podkreślali, że autostrada nie
może powstać w drodze modernizacji czy przebudowy
istniejącej drogi, a musi być nową drogą, specjalnie budowaną z zachowaniem wszelkich wymogów stawianych nowoczesnym drogom samochodowym. Korzyści
ekonomiczne i społeczne związane z autostradami sprowadzali do oszczędności czasu jazdy podróżnych, obniżki kosztów ruchu pojazdów, wzrostu bezpieczeństwa
ruchu, konkurencyjności w stosunku do kolei i oszczędność gruntu.
W uzasadnieniu do projektu znalazły się elementy
analizy finansowej przedsięwzięcia. Przyjęto koszt budowy 1 km autostrady w terenie nizinnym na ok. 40 mln zł,
ale z zastrzeżeniem, że może być wyższy na skutek braku doświadczenia w przygotowaniu tego typu inwestycji.
W konsekwencji koszt perspektywicznej sieci autostrad
skalkulowano na 105 mld zł, a inwestycji w latach 1976–
1990 na 55 mld zł. Tymczasem nakłady inwestycyjne na
drogi państwowe w latach 1966–1970 wyniosły 4,8 mld
zł, a planowane na lata 1971–1975 – 5,9 mld zł.
Przewidywane koszty autostrad daleko przewyższały
środki, jakie państwo dotychczas kierowało na inwestycje drogowe. Dlatego też autorzy opracowania stawiali
pytanie odnośnie opłat za korzystanie z autostrad i natychmiast dawali odpowiedź. W warunkach naszego
ustroju społecznego wydaje się, że wprowadzenie opłat
byłoby społecznie nieuzasadnione, zwłaszcza że w opłatach za benzynę i oleje napędowe zawarte są podatki
pośrednie, które płacą wszyscy użytkownicy pojazdów,
proporcjonalnie do wielkości przebiegu i klasy pojazdu,
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a więc proporcjonalnie w stosunku do korzystania z dróg.
Biorąc pod uwagę, że wpływy z wymienionych podatków
będą stale wzrastać na skutek większego zużycia paliwa
przez większą liczbę pojazdów i większą ruchliwość obywateli, można proponować, aby z części tych wpływów
utworzyć Fundusz Autostradowy i przeznaczyć go na budowę i ewentualne utrzymanie autostrad. Przewidywano,
że wpływy z Funduszu Autostradowego wyniosą w latach 1976–1980 14 mld zł, w latach 1981–1985 21 mld zł
i w latach 1986–1990 30 mld zł, co razem dałoby kwotę
65 mld zł. Ponieważ projektowane koszty przekraczały
100 mld zł, proponowano utworzenie wspólnego funduszu autostradowego krajów RWPG.
Koncepcja przygotowana w KPRM zatwierdzona została przez władze polityczne kraju jako projekt Kierunkowego układu perspektywicznego sieci autostrad. Zakładał
on budowę dwóch autostrad wschód-zachód (Terespol –
Warszawa – Łódź – Poznań – Świecko i granica państwa
– Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Trzebiel
– granica), dwóch autostrad południe-północ (granica –
Katowice – Łódź – Toruń – Grudziądz – Gdańsk i granica
– Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Grudziądz), autostrad uzupełniających Łódź –Wrocław, Warszawa – Toruń i Warszawa – Radom – Kielce – Kraków.
Z docelowej sieci autostrad zniknęły jej wschodnie
odcinki od Warszawy w kierunku Białegostoku i Lublina, przy silnym zagęszczeniu dróg samochodowych
w czworoboku Kraków – Poznań – Bydgoszcz – Warszawa – Kraków.
Kierunkowy układ przewidywał włączenie ciągów autostradowych do miejskich układów dróg ekspresowych
w dużych miastach. Mniejsze miasta i osiedla miały być
omijane przez autostrady. W studiach oparto się na wytycznych projektowania autostrad w krajach europejskich. Przewidywano projektowaną szybkość 120 km/
godz., szerokość pasa ruchu 3,75 m i nawierzchnię
bitumiczną.
Kierunkowy układ perspektywiczny sieci autostrad
zaakceptowało prezydium rządu decyzją z dnia 15 marca
1972 roku w sprawie prac przygotowawczych do budowy autostrad. Zobowiązało ono ministra komunikacji do
podjęcia prac wstępnych i przygotowawczych niezbędnych do realizacji do 1980 roku pierwszego etapu budowy odcinków autostrad o łącznej długości ok. 600 km.
Obejmował on realizację autostrad Warszawa – Katowice, Gliwice – Kraków, jednej jezdni odcinka Przylesie
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– Nogowczyce na poniemieckiej autostradzie Wrocław
– Gliwice oraz jednej jezdni nowych odcinków Gdańsk –
Tczew i Kraków – Tarnów.
Ogólne nakłady związane z realizacją pierwszego
etapu programu budowy autostrad szacowano na ok.
17 mld zł, z tego ok. 14 mld zł na roboty budowlano-montażowe oraz ok. 100 mln zł dewizowych, w tym na
zakupy w krajach zachodnich 22 mln zł dewizowych2.
Minister komunikacji miał zapewnić niezbędne nakłady
na prowadzenie prac wstępnych i przygotowawczych do
budowy autostrad w latach 1972–1975. Obejmowały one
studia techniczno-ekonomiczne tras, przygotowanie dokumentacji, wywłaszczenie oraz przejmowanie gruntów
pod budowę, inwentaryzację urządzeń obcych kolidujących z autostradami oraz szkolenie kadry specjalistów.

2 Złoty dewizowy, waluta obrachunkowa PRL (1 dolar = 4 złote dewizowe).

Prace Zarządu Autostrad
Zgodnie z decyzją prezydium rządu, dnia 12 maja
1972 roku powołano Zarząd Autostrad (ZA), jako jednostkę budżetową, pod nadzorem ministra komunikacji,
sprawowanym przez CZDP. Zadaniem ZA było: planowanie rozwoju sieci dróg i autostrad, studia, koordynacja
budowy, opracowanie projektów, przepisów i normatywów, sprawowanie nadzoru nad budową, przygotowanie
do eksploatacji oraz współpraca z zagranicą. Pierwszym
dyrektorem Zarządu mianowany został Henryk Wojciechowski, którego w 1981 roku zastąpił Henryk Ruder.
Od 1980 roku, kiedy pod wpływem kryzysu społeczno-ekonomicznego nastąpiło drastyczne ograniczenie robót inwestycyjnych, ZA rozpoczął przekazywanie
zadań poszczególnym dyrekcjom okręgowym dróg publicznych. W 1983 roku zadania Zarządu ograniczono do
dokonywania analiz i ocen stanu sieci drogowej i ruchu
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drogowego, opracowywania materiałów analitycznych
i studialnych odnośnie zarządzania siecią drogową oraz
planowania jej modernizacji i rozwoju, współpracy z organami planowania przestrzennego w zakresie rozwoju
sieci drogowej oraz prowadzenia działalności normatywnej odnośnie planowania i projektowania dróg. Pod
koniec 1985 roku minister komunikacji przekształcił ZA
w Biuro Planowania Rozwoju Sieci Drogowej (BPRSD)
w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (GDDP).
Przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ZA współpracował z uczelniami technicznymi,
Centralnym Biurem Studiów i Projektów Dróg i Mostów
(CBSiPDiM) Transprojekt, Centralnym Ośrodkiem Badań i Rozwoju Techniki Drogowej (Instytutem Badawczym Dróg i Mostów) i Krakowskim Biurem Projektów
Dróg i Mostów. Jeszcze przed powołaniem ZA rząd polski zwrócił się do agendy ONZ – United Nations Development Programme (UNDP) – o pomoc w zastosowaniu
nowoczesnych metod i urządzeń w pracach instytucji
planowania i projektowania dróg w Polsce. Chodziło
o szkolenie kadr, dostawę nowoczesnego sprzętu i aparatury, badania zasobów naturalnych, wyposażenie zakładów modelowych i prowadzenie projektów pilotowych.
Odpowiednią umowę między rządem polskim a UNDP
zawarto na początku 1973 roku.
W sierpniu 1972 roku w ramach ZA powołano Biuro Programu dla realizacji projektu ONZ Rozwój sieci
drogowej w Polsce. Biurem Programu kierował Andrzej
Sitkowski, a Głównym Inżynierem Koordynatorem
był Stefan Rolla. Skoncentrowało się ono na realizacji
trzech tematów: model sieci drogowej, projektowanie
autostrad i miejskie układy drogowe. Do ich realizacji
włączono CBSiPDiM Transprojekt, Instytut Kształtowania Środowiska i Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
oraz amerykańskie instytucje doradcze i ekspertów. Przy
współpracy specjalistów polskich i zagranicznych opracowany został docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych oraz szereg prac w zakresie ich projektowania.
M.in. powstało wzorcowe studium autostrady Warszawa
– Kielce, wzorcowe założenia techniczno-ekonomiczne
odcinka autostrady Skarżysko – Kielce, katalog powtarzalnych elementów drogowych oraz wytyczne (procedury) projektowania i realizacji autostrad.
W ramach programu UNDP miały miejsce liczne wyjazdy studialne i szkoleniowe do USA i państw Europy
Zachodniej, konsultacje ekspertów oraz zakupy sprzę-
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tu komputerowego i poligraficznego, wyposażenia laboratoriów i biur oraz części zamiennych i programów
komputerowych. Część dostaw nieodpłatnie skierowały
do Polski administracje drogowe USA i Szwecji. Dzięki współpracy z UNDP w CBSiPDiM Transprojekt powstał nowoczesny „System Autostrada”. Obejmował on
komputer ICL 2903, pakiet programów, zespół obsługi i zespół projektujący. Pracownię Projektową DODP
w Krakowie wyposażono w komputer ZX Spectrum +,
który później zastąpiono maszyną IBM.
Inną inicjatywą władz polskich, wspólnie z węgierskimi, mającą na celu przyspieszenie budowy nowoczesnych dróg samochodowych, była koncepcja autostrady
północ-południe („trasa bursztynowa”). Na początku
lat 70., przy współpracy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNDP, zainteresowano rządy 10 państw
stworzeniem sieci autostrad łączących kraje skandynawskie z Grecją, Turcją i Włochami, o łącznej długości
10,5 tys. km. Dopiero na początku lat 90. projekt Transeuropejskiej Autostrady Północ-Południe (TAPP) (Trans-European North-South Motorway – TEM) uzyskał status
projektu regionalnego.
Jego Centralne Biuro zostało zorganizowane w 1977
roku w Warszawie. Tam też powstało, na bazie programu
Rozwój sieci drogowej w Polsce, Krajowe Biuro Autostrady. W ramach projektu TAPP, wykonano m.in.: warunki techniczne projektowania, budowy i utrzymania
oraz prognozę ruchu międzynarodowego i krajowego dla
autostrady północ-południe. Miały miejsce liczne konsultacje, ekspertyzy, seminaria i kursy, powstały studia
i projekty związane zarówno z całą siecią TAPP, jak i jej
odcinkiem polskim.

Studia szczegółowe i realizacje
w latach 70.
Równolegle prowadzono studia i przygotowywano
projekty techniczne poszczególnych odcinków autostrad.
W Pracowni Studiów Autostrad, kierowanej kolejno
przez Eugeniusza Buszmę, Mariana Wałeckiego, Henryka Rudera, Jerzego Kaczmarka i Tadeusza Kowalczyka
powstały m.in. założenia generalne oraz studia techniczno-ekonomiczne odcinków autostrad Świecko – Poznań –
Warszawa – Terespol i Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice

