
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju 

Elżbiety Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Niepokojem mogą napawać informacje publikowane ostatnio przez Informacyjną Agencję 

Radiową (IAR), „Puls Biznesu” oraz portale informacyjne Interia.pl i Onet.pl, mówiące o tym, że 

Niemcy i Włosi mogą dołączyć do międzynarodowego projektu magistrali kolejowej, która od 

południa Europy ominie tereny Polski. Projekt budowy rosyjskiego szerokiego toru przez Słowację do 

Wiednia, omijającego nasz kraj, staje się niebezpiecznie coraz bardziej możliwy. W Rosji założono 

spółkę, w której wkład mają też Chiny. Jej zadaniem jest transport towarów między Państwem Środka 

a Europą. Strona włoska rozważa budowę odgałęzienia szerokiego toru z Wiednia, które prowadziłoby 

do regionu Morza Adriatyckiego. Zainteresowani projektem są także Niemcy. Może to budzić obawy 

o to, że część towarów przewożonych do tego kraju ominie nasz kraj. W IV kwartale bieżącego roku 

ma być gotowe i kompletne studium wykonalności. Realizacja inwestycji, szacowanej na 4,5 miliarda 

euro, może rozpocząć się w przyszłym roku, a pierwsze pociągi mają pojechać w 2025 r. 

Są to bardzo niepokojące sygnały, zwłaszcza trend pozyskiwania europejskich entuzjastów dla 

rosyjskich propozycji rozwiązań przebiegu tras kolejowych. Gdyby doszło do realizacji 

przedstawionego przez stronę rosyjską projektu, wówczas mogłaby ulec osłabieniu chęć realizacji 

projektu poprowadzenia magistrali kolejowej na południe Europy przez tereny południowej Polski. A 

w ostatnim czasie dużo mówiło się o budowie takiej magistrali, która miałaby przebiegać przez tereny 

Śląska, chociaż osobiście wydaje mi się, że magistrala ta równie dobrze może przebiegać przez tereny 

Małopolski. 

Chcę zapytać: 

1. Jak Pani Minister ocenia realność budowy przedmiotowej nowoczesnej magistrali kolejowej 

według rosyjskich propozycji, z pominięciem terenów Polski? 

2. Jak ewentualna realizacja tej inwestycji wpłynie na czas realizacji planowanej linii kolejowej, 

łączącej północ Europy z południem, linii przebiegającej przez tereny naszego kraju? 

3. Czy ewentualna budowa magistrali według rosyjskich planów nie będzie w opinii Pani Minister 

opóźniała wydania potrzebnych decyzji, a następnie budowy magistrali, linii kolejowej przebiegającej 

przez nasz kraj? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 


