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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Polski rząd angażuje ogromne środki, ok. 30 miliardów zł, w budowę trasy Via Carpatia, która ma zakty-

wizować wschodnie regiony Polski przez zlokalizowanie na tzw. ścianie wschodniej połączenia transporto-

wego Bałtyku z Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. 

Niestety to rozwojowe połączenie skomunikuje z południem Europy litewski port Kłajpeda kosztem na-

szych portów w Gdańsku, w Gdyni i w Elblągu. Uczyni też litewski port atrakcyjnym dla inwestorów nowe-

go Jedwabnego Szlaku, który może przez to ominąć nasz kraj oraz nasze porty morskie i multimodalne. 

Jednocześnie polski rząd w 2017 r., przyjmując konwencję AGN, przystąpił do realizacji połączenia śród-

lądowego łączącego Gdańsk i Elbląg właśnie z portami Morza Czarnego. Koszt tej inwestycji szacowany jest 

także na ok. 30 miliardów zł. 

Zdaniem ekonomistów oraz zarządu portu morskiego w Gdańsku te 2 projekty wzajemnie się wykluczają. 

Zasadne byłoby połączenie realizowanej Via Carpatii z polskimi portami, a nie z litewskimi. Po przyjęciu tej 

koncepcji osiągnięto by efekt wzmocnienia gospodarczego ściany wschodniej, obejmującej Białystok, Lu-

blin, Rzeszów, wraz ze wzmocnieniem polskich portów oraz osiągnięto by opłacalność ekonomiczną połą-

czenia śródlądowego MDW E40 – Gdańsk i Elbląg, Bydgoszcz, Warszawa, Morze Czarne – a także wyko-

rzystano by oraz rozwinięto połączenia już prawie gotowe, czyli drogę ekspresową S7, i od lat projektowane, 

takie jak Via Hanseatica czy Via Intermare. 

Proszę o informacje: czy rządowi znane są zastrzeżenia ekonomistów; czy rozważano wpływ budowy Via 

Carpatii na ekonomiczną zasadność budowy drogi wodnej E40 i na zmniejszenie atrakcyjności portów Trój-

miasta i Elbląga; czy analizowano możliwość sprzęgnięcia rozwoju polskich portów, MDW E40 i szlaków 

transportowych z nimi związanych ze zmodyfikowanym szlakiem Via Carpatia.  

Proszę o analizę ekonomiczną przedsięwzięcia Via Carpatia pod kątem jego szkodliwości dla rozwoju 

polskich portów i dróg transportowych oraz o przeprowadzenie analiz korzyści z połączenia Via Carpatii z 

portami trójmiejskimi i portem w Elblągu. 
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