POLAND:
Poland has 2 Core Network Corridors crossing its country:
The Baltic-Adriatic Corridor extends from the Polish ports Gdansk and Gdynia and from Szczecin and
Swinoujscie via Czech Republic or Slovakia and through eastern Austria to the Slovenian port of
Koper and to the Italian ports of Trieste, Venice and Ravenna. It covers rail, road, airports, ports and
RRT's. The key projects are Semmering base tunnel and Koralm railway Graz – Klagenfurt in Austria.
The North Sea-Baltic Corridor stretches from the North Sea ports Antwerp, Rotterdam, Amsterdam,
Bremen and Hamburg through Poland to the Belarus border and to the Baltic countries' ports
Klaipeda, Ventspils, Riga and Tallinn as well as to Helsinki. It covers rail, road, airports, ports, RRT's,
inland waterway as the "Mittelland Kanal" and "Motorway of the Sea" links to Finland. The key
project is "Rail Baltic(a)", a UIC standard gauge railway between north-eastern Poland, Kaunas, Riga
and Tallinn.
The corridors and key projects which contribute to completing them are set out on the following
page.

What are the key benefits?
The multimodal TEN-T Core Network with the Core Network Corridors will strongly contribute to
European cohesion and strengthen the internal market. A more competitive economy will produce
higher employment. Enhanced multimodality on a better rail, inland waterways and maritime
infrastructure within the multimodal TEN-T, as well as innovative technologies in the field of
transport, will induce modal shift, reduce congestion on road, cut emissions of greenhouse and
polluting gases and boost transport safety and security.

The new infrastructure policy in Europe
Transport is vital to the European economy, without good connections Europe will not grow or
prosper. The new European infrastructure policy will put in place a powerful European transport
network across 28 Member States, connected to neighbouring countries and the rest of the world, to
promote growth and competitiveness. It will connect East with West and replace today's transport
patchwork with a network which is genuinely European.
The new policy triples EU financing to 26 € billion for transport in the period 2014 – 2020, at the
same time it refocuses transport financing on a tightly defined core network. The core network will
form the backbone for transportation in Europe's Single Market. By 2030, it will remove bottlenecks,
upgrade infrastructure and streamline cross border transport operations for passengers and
businesses throughout the EU. Its implementation will be pushed ahead by the setting up of 9 major
transport corridors that will bring together Member States and stakeholders and will allow to
concentrate tight resources and to achieve results.
The new TEN-T core network will be supported by a comprehensive network of routes, feeding into
the core network at regional and national level. The aim is to ensure that progressively, throughout
the entire EU, the TEN-T will contribute to enhancing internal market, strengthening territorial,
economic and social cohesion and reducing greenhouse gas emissions.
Taken as a whole, the new transport network will deliver:
safer and less congested travel
smoother and quicker journeys
as well as less impact on the climate.

Projects that could receive financing from the "Connecting Europe Facility" (CEF):
Taking into account the long-distance benefits of improvements in a corridor, the following tables
comprise, apart from projects in the country concerned, also measures in corridor sections beyond
its borders.
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podróżowanie w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa i mniejszego zatłoczenia;
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łatwiejsze i szybsze przejazdy;
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a także mniejsze oddziaływanie na środowisko.
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Traktowana jako całość, nowa sieć transportowa zapewni:

Projekty, które mogą otrzymać finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF):
Biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści wynikające z modernizacji korytarzy, w poniższej tabeli zawarto, oprócz projektów
realizowanych w danym państwie, również środki dotyczące odcinków korytarzy poza jego granicami.

Bałtyk – Adriatyk
Gdynia – Katowice
Gdynia, Gdańsk
Warszawa – Katowice
Wrocław – Poznań – Szczecin/
Świnoujście
Świnoujście, Szczecin

kolej

roboty budowlane

porty

połączenia między portami, (dalszy) rozwój platform multimodalnych

kolej

roboty budowlane

kolej

roboty budowlane

port

połączenia między portami

Bielsko-Biała – Żylina (Žilina)

droga

roboty budowlane

Katowice - Ostrawa - Brno Wiedeń & Katowice - Żylina
(Žilina) - Bratysława - Wiedeń

kolej

roboty budowlane, w szczególności odcinki transgraniczne PL-CZ, CZ-AT, PLSK oraz SK-AT, linia Brno-Přerov; (dalszy) rozwój platform multimodalnych i
wzajemnych połączeń kolej–porty lotnicze

Morze Północne – Bałtyk
Tallinn – Ryga – Kowno –
Warszawa

kolej

korytarz Via Baltica

droga

granica BY – Warszawa –
Poznań – granica DE

kolej

(szczegółowe) prace studyjne dotyczące nowej w pełni operacyjnej linii o
szerokości toru według norm UIC; roboty budowlane w zakresie nowej linii,
które mają rozpocząć się przed 2020 r.; modernizacja oraz budowa nowej
linii na terytorium PL, wzajemne połączenia kolej–porty lotnicze/porty,
terminale kolejowo-drogowe, autostrada morska
roboty budowlane w zakresie odcinków transgranicznych (EE, LV, LT, PL)
roboty budowlane w zakresie istniejącej linii, prace studyjne dotyczące kolei
dużych prędkości

Wrocław – Praga

transgraniczne

kolej

prace studyjne

Nowa Sól – Hradec Králové

transgraniczne

droga

roboty
budowlane

Kędzierzyn Koźle – Chałupki-granica

transgraniczne

kolej

roboty
budowlane

granica UA – Kraków – Katowice –
Wrocław – Drezno (Dresden)

pozostała sieć bazowa

kolej

roboty
budowlane

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm
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