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       Znak sprawy: DST-3.054.4.2019

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 82 posiedzenia Senatu RP 
w sprawie rozszerzenia zakresu konsultacji publicznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej TEN-T, przedstawiam poniższe informacje.

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła już wstępne prace w ramach procesu rewizji sieci TEN-T. 
Ich pierwszym etapem były prowadzone w dniach 24 kwietnia – 17 lipca 2019 r. konsultacje publiczne, 
których zadaniem jest m.in. ewaluacja obowiązującego rozporządzenia nr 1315/2013 w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
postępów w realizacji oraz docelowych parametrów technicznych i operacyjnych sieci.

Zgodnie z art. 54 ww. rozporządzenia do 31 grudnia 2023 roku KE, po zasięgnięciu opinii państw 
członkowskich i z pomocą koordynatorów europejskich, dokonuje przeglądu wdrażania sieci bazowej.

Mając na uwadze powyższe, w Ministerstwie Infrastruktury (MI) powołano Zespół do spraw przygotowania 
propozycji modyfikacji unijnych wytycznych dotyczących rozwoju TEN-T, którego zadaniem będzie m.in. 
współpraca ze szczeblem samorządowym w przedmiotowym zakresie.

MI rozpoczęło również stosowane analizy, w rezultacie których wypracowana zostanie propozycja wyjściowa 
Rządu RP stanowiąca podstawię do negocjacji z KE, w ramach których ocenie zostaną poddane także 
propozycje wymienione w wystąpieniu Pana Senatora.

Jednocześnie zwracam uwagę, że ewentualne dodanie nowych elementów infrastruktury transportowej 
do sieci TEN-T stanowi również zobowiązanie do ich realizacji do 2030 r. (sieć bazowa) i 2050 r. (sieć 
kompleksowa). Ponadto niezbędne jest także spełnienie szeregu wymagań, w tym osiągnięcia parametrów 
technicznych jak np.: wyposażenie w nowoczesne systemy zarządzania ruchem gwarantujące wysoki 
poziom bezpieczeństwa, zapewnienie interoperacyjności sieci transportowych i odpowiednich połączeń 
pomiędzy różnymi gałęziami transportu (w tym otwarty dostęp do terminali towarowych wraz z zapewnieniem 
odpowiedniego połączenia lądowego), minimalny wolumen obsługiwanych pasażerów i towarów, pełnej 
elektryfikacji linii kolejowych, zapewnienie odpowiednio wysokiej klasy infrastruktury transportowej (dotyczy 
klasy żeglowności, ilości pasów i wyposażenia dróg wysokiej jakości, minimalnych prędkości, nacisków osi 
oraz minimalnej długości pociągów na sieci kolejowej), niezbędne wyposażenie infrastruktury punktowej, 
dostępność do paliw alternatywnych.

Wstępne propozycje strony polskiej odnośnie rewizji TEN-T mogłyby zostać przedstawione KE na przełomie 
2019 i 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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