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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1375/2011, którą złożył Jarosław Gryko (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia obywatelskiego Nasze Drogi – Wspólna Sprawa, wraz 
z 8 podpisami, w sprawie decyzji polskiego rządu dotyczącej przedstawienia 
projektu drogowego oraz wynikającego z niej naruszenia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie 
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się decyzji polskiego rządu dotyczącej przedstawienia projektu 
poszerzenia autostrad S6 i S19 na Podlasiu, w północno-wschodniej części Polski. Składający 
petycję podkreśla, że ten region – będący newralgicznym obszarem, jeśli chodzi o transport 
między Polską, Białorusią, Rosją i krajami bałtyckimi – pilnie wymaga zapewnienia mu 
lepszej infrastruktury zarówno drogowej, jak i kolejowej. Składający petycję stwierdza, że 
istniejące drogi nazywane są „drogami śmierci”, a ponieważ wymienione autostrady są 
częścią transeuropejskiej sieci transportowej, decyzja rządu stanowi naruszenie zasad 
ustanowionych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie 
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W związku z tym zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Polska jest największym beneficjentem polityki spójności w okresie programowania 2007–
2013. Przyznano jej prawie 68 mld euro w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 
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Spójności. Z kolei Podlasie otrzymało 672 mln euro w ramach regionalnego programu 
operacyjnego i uzyskuje dodatkowe wsparcie z programu operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej” i innych krajowych programów finansowanych przez UE. Komisja i polskie 
władze uzgodniły w 2007 r. plan inwestycji, który wymaga dużych zdolności 
administracyjnych do zarządzania tymi inwestycjami. Chociaż ogólne postępy są 
zadowalające, realizacja nie przebiegała we wszystkich sektorach zgodnie z planem: 
doprowadziło to fragmentarycznej realizacji inwestycji drogowych i wiele z nich zostało 
przełożonych na przyszły okres 2014–2020. 

Niemniej jednak ważne odcinki drogi S8 Warszawa–Białystok były finansowane z Funduszu 
Spójności, w tym odcinek Warszawa–Wyszków i obwodnica Zambrowa oraz odcinek 
Białystok–Jeżewo. W przypadku drogi S19 prace przygotowawcze wspiera inicjatywa 
JASPERS, która jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i innych partnerów. 

W październiku 2011 r. Komisja Europejska zgłosiła wniosek dotyczący sieci TEN-T1,w tym 
dróg S8 i S19. Z uwagi na to, że S8 i S61 są częścią połączenia drogowego pomiędzy 
Warszawą a Litwą, muszą być budowane zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym 
środowiska. Ponadto obecnie uwzględniono również odcinek S8 do Białegostoku i S19, w 
tym obwodnicę Białegostoku. W związku z tym również po 2014 r. będzie się ona 
kwalifikować do finansowania z Funduszu Spójności i w ramach TEN-T. 

Komisja opublikowała również projekt pakietu ustawodawczego dotyczącego przyszłej 
polityki spójności 2014–2020, w którym inwestycje w dziedzinie transportu będą w dalszym 
ciągu odgrywać istotną rolę i uzyskają wsparcie zarówno z Funduszu Spójności, jak i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, na rzecz którego zostanie przekazanych 10 mld euro z Funduszu Spójności. Stworzy 
to okazję do uzupełnienia brakujących obecnie odcinków sieci transportowej. 

Wniosek

Komisja przywiązuje duża wagę do usprawnienia transportu we wspomnianym regionie. 
Komisja wyraża ubolewanie w związku z opóźnieniami w realizacji, ale konkretne decyzje w 
sprawie kontynuowania przedsięwzięć są podejmowane na szczeblu krajowym. 

Komisja przygotowała podstawy zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i 
będzie ściśle współpracować z polskimi władzami, aby precyzyjnie określić inwestycje w 
dziedzinie transportu w latach 2014–2020. Komisja będzie również zachęcać do usprawnienia 
planowania i realizacji inwestycji w dziedzinie transportu we wszystkich 16 województwach 
Polski, w tym w województwie podlaskim. 

                                               
1Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej


