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Szanowny Panie Prezesie Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, p. W. Szczurek 

Szanowni Sygnatariusze Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk, 

Drodzy uczestnicy 1-szego Polskiego Forum! 

 

Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej wspólnie  

z Koalicją Samorządów Lokalnych dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk organizuje dzisiaj to 

ważne przedsięwzięcie i tym samym daje czytelny sygnał zrozumienia i wsparcia dla nowego 

podejścia do korytarza TEN-T.  

Jako Europejski Koordynator Korytarza Bałtyk – Adriatyk, bardzo silnie popieram Państwa 

inicjatywę połączenia sił wokół korytarza w Polsce i zachęcam do kontynuowania tego 

ważnego procesu. 

 

Rok 2014 jest pierwszym rokiem funkcjonowania korytarzy sieci bazowej, będących 

kręgosłupem trans-europejskiej sieci transportowej. Wytyczne dla nowej TEN-T przyjęte  

w grudniu 2013 wyznaczyły nową erę w polityce infrastruktury transportu w Europie.  

W porównaniu do podejścia do tej polityki w ostatnich 20 latach, główna innowacja nowej 

polityki TEN-T polega na zdefiniowaniu zintegrowanej i multimodalnej sieci bazowej, która 

będzie rozwijana do 2030r. przez Państwa Członkowskie i właściwych interesariuszy, tj. 

menedżerów, regiony i innych, także Unię Europejską.  

Ta sieć bazowa łączy główne węzły (węzły miejskie, porty morskie, porty lotnicze i inne 

terminale transportowe) poprzez kluczowe połączenia kolejowe, drogowe, wodne – 

śródlądowe, morskie i powietrzne.  

Takie wzmocnione, ogólnoeuropejskie podejście do sieci transportowej, w porównaniu do 

poprzednich programów finansowania indywidualnych projektów, znacząco wzmacnia 

infrastrukturalną podstawę sprawnych, bezpiecznych i wysokojakościowych łańcuchów 

multimodalnych dla ładunków i pasażerów.  

Stanowi silne i spójne ramy polityki, przełamujące obecny problem wielu różnych projektów 

infrastrukturalnych. Jego celem jest sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 

zapewnienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności oraz lepszej dostępności całej 

Unii Europejskiej.  

Inwestycje w liczne projekty na rzecz powyższego celu będą kluczowe dla inteligentnego, 

pełnego oraz zrównoważonego rozwoju Europy. Stanowią też ogromny potencjał tworzenia 

miejsc pracy w wielu sektorach gospodarki – zarówno w trakcie realizacji jak i po ich 

ukończeniu. 

 

Korytarze sieci bazowej odgrywają kluczową rolę w skoordynowanym wdrażaniu nowej 

polityki TEN-T. Korytarze opierają się na trzech filarach: 

 poprawie połączeń transgraniczych i usuwaniu wąskich gardeł, 

 integrowaniu różnych rodzajów transportu (multimodalność) i  

       •   promowaniu interoperacyjności technicznej. 



 

Korytarz sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk jest jednym z dziewięciu ustanowionych 

korytarzy. Obejmuje sześć Państw Członkowskich. Z północy na południe łączy porty 

bałtyckie w Polsce z portami Adriatyku w Słowenii i we Włoszech. Korytarz zapewni zatem 

lepszy dostęp do tych portów z ośrodków gospodarczych położonych wzdłuż korytarza.  

 

Spotykacie się dziś w Łodzi, mieście będącym kluczową bramą naszego korytarza.  

Rzeczywiście, miasto Łódź leży na skrzyżowaniu dwóch korytarzy - Morze Północne-

Bałtyk  i  Bałtyk-Adriatyk – które dostarczają temu miastu wspaniałe możliwości.  

 

Od marca 2014 r., jestem mianowany Europejskim Koordynatorem Korytarza Bałtyk-

Adriatyk. Uczestnictwo w tym niełatwym, ale bardzo atrakcyjnym wyzwaniu, napawa mnie 

dumą.  

Widzę trzy główne zagadnienia, dotyczące tego korytarza: 

 

• połączenia transgraniczne, zarówno dla transportu kolejowego jak i drogowego, 

• połączenie zapleczy portów na styku korytarza, tworzące punkt startu i zakończenia  

   korytarza, 

• terminowe wdrożenie projektów dużych tuneli w Austrii, które pozwolą na duży krok  

   naprzód w zakresie głównych przepływów ruchu przez Alpy. 

 

Celem mojej misji jest zaprezentowanie Państwu pod koniec tego roku planu prac, który 

stanowić będzie pierwszy i bardzo konkretny harmonogram wdrożenia sieci bazowej oparty o 

dogłębną analizę korytarza.  

Plan dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk zawierać będzie szczegółowy i skoordynowany program  

inwestycji (‘linię projektową’) mający na celu zniesienie przeszkód w zakresie istniejących 

wąskich gardeł i brakujących połączeń w obrębie sześciu krajów położonych wzdłuż naszego 

korytarza. Pozwoli to na uchwycenie korzyści z inwestycji po obu stronach granicy.  

W ten sposób, podkreślone zostaną skuteczność i szansa na realizację tego, co stanowi 

prawdziwy cel transeuropejskiej sieci transportowej.  

 

Wyzwaniem jest przemiana ambicji dotyczących korytarzy -  w rzeczywistość.  

Oprócz planu zadań ze wskazówkami ich realizacji, przewidziano znaczący budżet 26 mld. 

Euro na wdrożenie sieci TEN-T, a zwłaszcza korytarzy sieci bazowej.  

Innymi słowy, nadszedł właściwy moment na mobilizację i złączenie sił wszystkich 

zainteresowanych stron w celu stworzenia zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci 

mobilności. Właśnie rozpoczęty został pierwszy nabór wniosków opublikowany w dniu 11 

września 2014 r., gdzie w grę wchodzi prawie 12 mld. Euro dofinansowania.  

Pierwszeństwomotrzymają projekty o największym znaczeniu dla całej Europy, chodzi 

zwłaszcza o ukończenie brakujących transgranicznych połączeń i usunięcie wąskich gardeł. 

Jako Europejski Koordynator, niniejszym zapraszam do przedstawienia dojrzałej i trwałej linii 

projektowej w tym naborze tak, aby osiągnąć wspólny cel – realizację ożywionego Korytarza 

Bałtyk-Adriatyk.  

 

W pełni zgadzam się z Państwem, że Korytarz Bałtyk-Adriatyk to coś znacznie więcej niż 

tylko infrastruktura transportowa.  

Stanowi europejską wartość dodaną do inwestycji infrastrukturalnych, wzmacnia 

transgraniczną i międzyregionalną współpracę, mając na celu skoordynowanie podejść i 

działań. Wreszcie, stanowi potężne narzędzie służące skupieniu zainteresowania właściwych 



interesariuszy z poszczególnych krajów i branż, aby utorować drogę dla ożywienia otoczenia 

korytarza.  

 

Uważam, że kluczowe dla sprawy jest zaangażowanie różnych interesariuszy.  

Moją rolą, jako Europejskiego Koordynatora, jest umożliwienie otwartej komunikacji i 

dialogu, aby połączyć siły, wysłuchać różnych potrzeb i krajowych ograniczeń i być – o ile 

jest to konieczne – niezależnym mediatorem.  

Forum Korytarza jest w tym kontekście ważnym narzędziem.  

31 marca br. w Brukseli zorganizowałem pierwsze Forum Korytarza. Na to spotkanie 

zaprosiłem przedstawicieli sześciu Państw Członkowskich zaangażowanych  

w Korytarz Bałtyk – Adriatyk w celu omówienia wyników pierwszego studium korytarza, 

które zostało przedstawione przez konsorcjum konsultantów kierowane przez f-mę Leigh 

Fisher. Forum to było rzeczywistym sukcesem, tworząc harmonijną atmosferę wzajemnej, 

konstruktywnej współpracy między Państwami Członkowskimi.  

W czerwcu 2014 roku wystosowałem zaproszenie na drugie Forum Korytarza, którego lista 

uczestników została rozszerzona o zarządców infrastruktury kolejowej, zarządy portów oraz 

Korytarz Kolejowy Transportowy nr 5 Bałtyk – Adriatyk.  

 

Za 10 dni, 3 października br., zorganizuję trzecie Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk w 

Brukseli. Przedstawiciele Państw Członkowskich i Regionów, jak również zarządcy 

infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniczej i portowej zostaną zaproszeni do omówienia 

wyników trzeciego sprawozdania okresowego wydanego przez wykonawców naszego 

studium korytarza.  

Będzie to duży krok naprzód w celu ustalenia planu prac dla realizacji Korytarza Bałtyk – 

Adriatyk.  

 

Zamierzam kontynuować proces Forów Korytarza w ciągu najbliższych miesięcy i lat, 

stopniowo zwiększając liczbę zaangażowanych interesariuszy. Ponadto, zorganizuję grupę 

roboczą dedykowaną wyłącznie zarządcom portów w dniu poprzedzającym następne 

posiedzenie Forum, czyli w dniu 2 października br. W grupie tej uczestniczyć będą 

przedstawiciele ośmiu portów morskich oraz dwóch portów śródlądowych, należących do 

naszego korytarza. Wszystkie porty zlokalizowane wzdłuż Korytarza Bałtyk – Adriatyk 

sprzężone są połączeniami  drogowymi i kolejowymi, stanowiąc podstawową infrastrukturę 

transportu intermodalnego.  

Jednak dla wielu z nich, jakość dostępu „ostatniej mili” wymaga poprawy lub rozwiązania 

problemów wydajności.  

Będę oczekiwał określenia specyficznych potrzeb i oczekiwań przez zarządy portów w 

odniesieniu do realizacji naszego korytarza i zebrania ich doświadczeń w grupie roboczej.  

 

Co więcej, zamierzam zorganizować grupę roboczą dla przedstawicieli regionalnych, w 

terminie zbliżonym do czwartego Forum Korytarza, które odbędzie się  

w listopadzie br. Inne grupy robocze, np. dla zarządców infrastruktury drogowej, mogą być 

przewidziane na 2015 r., ponieważ zgodność z wymogami dotyczącymi infrastruktury 

drogowej nie została do tej pory zapewniona, zwłaszcza w Państwach Spójności.  

 

Ale poza Forami Korytarza i grupami roboczymi, duże znaczenie ma dialog bezpośredni.  

To dlatego, w ostatnich miesiącach, złożyłem wizytę wszystkim Ministrom Transportu w 

stolicach państw zlokalizowanych wzdłuż korytarza. Ponadto, poszukiwałem możliwości 

bezpośredniej rozmowy z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej.  

Będę kontynuował tę misję w 2015 roku, z naciskiem na porty i odcinki transgraniczne.  



Mój harmonogram spotkań przewiduje wizytę w portach bałtyckich na początku 2015 roku, 

zatem nie mogę się już doczekać bezpośredniego spotkania z Państwem.  

 

Rozpowszechnienie oraz komunikowanie działań i wyników to kolejne, ważne tematy, 

wyznaczające cel mojej przyszłej pracy. Plan prac dla korytarza jest na tyle solidny i oparty 

na wspólnych porozumieniach, iż istotne wydaje się opowiedzenie o nim szerszej 

publiczności. Na przykład społeczeństwo obywatelskie, które nie jest (jeszcze) bezpośrednio 

zaangażowane w Forum Korytarza, nie powinno być  pomijane. Jest to szczególnie ważne dla 

Korytarza Bałtyk – Adriatyk, gdzie realizacja kilku – małych i większych – inwestycji 

infrastrukturalnych utrudniana jest obecnie przez obrońców środowiska.  

Dodatkowym wyzwaniem są długie i złożone procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania 

na Środowisko. Dzisiejsza konferencja stanowi ważną część szerokiego procesu konsultacji.  

 

W związku z powyższym chciałbym dzisiaj życzyć Państwu udanego Forum.  

Z przyjemnością będę oczekiwał udziału w jednym z Państwa przyszłych przedsięwzięć.  

 

 
                         Prof. Kurt Bodewig 

                                                                                                   Europejski Koordynator   

                                                                                                    

              

 


