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może zlecić całość zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom?

O dostępności w CUPT – standard transportowy 
w praktyce – podsumowanie 2020 r.
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Startuje przebudowa dworca kolejowego w 
Węglińcu z dofinansowaniem z Funduszy UE 

Poprawa standardu obsługi podróżnych, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa oraz 
przywrócenie historycznego wyglądu dworca, a także 
modernizacja towarzyszącej mu infrastruktury...

Czytaj więcej...

Warsztaty w ramach pilotażu SUMP już za nami 

W dniach 30.11 - 01.12.2020 r. zorganizowane zostało 
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
kolejne spotkanie warsztatowe w ramach Pilotażu 
SUMP. 

Czytaj więcej...

Spotkanie Transportowego Obserwatorium 
Badawczego COVID – 19 - dziś i jutro transportu  

Transportowe Obserwatorium Badawcze zostało 
powołane, aby zajmować się tematami ważnymi dla 
transportu. Nie mogło więc nie zająć się w tym roku 
tematem dominującym czyli COVID-19.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2011-spotkanie-transportowego-covid-19-dzis-i-jutro-transportu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2012-warsztaty-w-ramach-pilotazu-sump-juz-za-nami
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2010-startuje-przebudowa-dworca-kolejowego-w-weglincu-z-dofinansowaniem-z-funduszy-ue
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Umowa na prace modernizacyjne na Odrze Granicznej 
podpisana  

Wody Polskie podpisały umowę z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych na realizację projektu „Prace 
modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia 
zimowego lodołamania – odcinek 1, 2 i 4”.

Czytaj więcej...

Milion euro z Funduszy UE na 150 szybkich stacji 
ładowania 

W III turze konkursu CEF 2019 Transport Blending znalazła 
się polska spółka innogy Stoen Operator z projektem : 
Budowa szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
jako element rozwoju niskoemisyjnego transportu w 
Warszawie.

Czytaj więcej...

Półmetek projektu twiningowego: podsumowanie 
dotychczasowego wsparcia administracji drogowej w 
Albanii     

Współpraca bliźniacza to program zainicjowany przez 
Komisję Europejską, którego głównym celem jest wspieranie 
instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju 
nowoczesnych administracji.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2016-innogy-stoen-operator-otrzyma-na-swoj-projekt-milion-euro-z-funduszy-ue
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2014-umowa-na-prace-modernizacyjne-na-odrze-granicznej-podpisana
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2019-polmetek-projektu-twiningowego-podsumowanie-dotychczasowego-wsparcia-administracji-drogowej-w-albanii
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Od dziś kierowcy przejadą Wałem Miedzeszyńskim 
pod budowaną S2 

Nowe jezdnie ul. Wał Miedzeszyński w rejonie 
budowanego węzła z Południową Obwodnicą Warszawy 
umożliwiły przejazd na wprost pod powstającą trasą S2. 
Od dziś ruch odbywa się już na całym przebudowanym 
przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych...

Czytaj więcej...

Webinar CUPT - Osoby starsze też podróżują w 
transporcie publicznym 

Cykl O dostępności w CUPT – standard transportowy 
w praktyce: Spotkanie 10 - Osoby starsze też podróżują 
w transporcie publicznym – standard transportowy w 
praktyce. Tym razem tematem dyskusji były potrzeby w 
zakresie infrastruktury jak i obsługi podróżnych...

Czytaj więcej...

Pierwsze mazowieckie dworce na Rail Baltice w 
budowie  

Od listopada ruszyła budowa pierwszych mazowieckich 
dworców na Rail Baltice. Nowoczesna bryła, dbałość 
o komfort wszystkich grup podróżnych, w tym 
osób z niepełnosprawnościami oraz proekologiczne 
rozwiązania...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2021-od-dzis-kierowcy-przejada-walem-miedzeszynskim-pod-s2
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2022-webinar-cupt-osoby-starsze-tez-podrozuja-w-transporcie-publicznym
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2023-pierwsze-mazowieckie-dworce-na-rail-baltice-w-budowie
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Konkurs CEF Transport MAP (Multi-Annual Work 
Programme) 2020 - ruszył nabór wniosków o 
dofinansowanie projektów w sektorze transportowym 
z Instrumentu Łącząc Europę 

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. 
Innowacji i Sieci (INEA) opublikowała w dniu 15 grudnia 
2020 r. informację o możliwości składania wniosków...

Czytaj więcej...

Kolejne spotkanie warsztatowe SUMP za nami 

Zorganizowane w ramach projektu pilotażowego 
SUMP spotkanie odbyło się 14 i 16 grudnia 2020 roku 
i przeprowadzone zostało przy udziale konsultanta 
zewnętrznego wspierającego Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych w prowadzeniu działań...

Czytaj więcej...

Historyczny dworzec w Mrozach zmodernizowany 
dzięki wsparciu z funduszy UE  

Zabytkowy, a zarazem nowoczesny. Komfortowy, 
bezpieczny, dostosowany do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności i przy tym zrewitalizowany 
jako piękny zabytek – taki jest dworzec w Mrozach po 
zakończonej inwestycji. 

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2024-konkurs-cef-transport-map-multi-annual-work-programme-2020-ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-sektorze-transportowym-z-instrumentu-laczac-europe
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2025-kolejne-spotkanie-warsztatowe-sump-za-nami
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2026-historyczny-dworzec-w-mrozach-zmodernizowany-dzieki-wsparciu-z-funduszy-ue
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Droga ekspresowa S2 Warszawa Wilanów – Lubelska 
dziś otwarta dla ruchu 

Tuż przed świętami kierowcy pojadą wyczekiwaną 
Południową Obwodnicą Warszawy. Na 15-kilometrowej 
trasie znajdą się cztery węzły: Warszawa Wilanów 
(Przyczółkowa), Wał Miedzeszyński, Patriotów, Lubelska 
oraz nowy most. 

Czytaj więcej...

Świąteczna Szlachetna Paczka od CUPT 

Pomagamy i wspieramy nie tylko w zakresie swojej 
działalności. Staramy się, by jak najwięcej osób, 
szczególnie tych najbardziej potrzebujących, również 
poczuło magię świąt Bożego Narodzenia i przeżyło je w 
atmosferze przynajmniej częściowo spełnionych marzeń.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2034-droga-ekspresowa-s2-warszawa-wilanow-lubelska-dzis-otwarta-dla-ruchu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2035-swiateczna-szlachetna-paczka-od-cupt
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COVID-19: INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

Stanowisko IZ POIiŚ oraz IK UP w sprawie kwalifikowalności wydatków rozliczanych 
w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy 
antykryzysowej (COVID-19).

W związku z otrzymaną korespondencją z Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IZ POIiŚ) oraz Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa (IK UP), poniżej przedstawiam Państwu stanowisko w sprawie kwalifikowalności 
wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie 
z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19).

7

Czytaj więcej...

Zalecenia i wytyczne CUPT w związku z epidemią SARS-CoV-2.

CUPT walczy z pandemią COVID-19 – pomóż nam w tym i Ty! Wszyscy mamy wpływ na 
rozprzestrzenianie się epidemii, musimy tylko stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Ze 
względu na wspólne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i gości CUPT zebraliśmy je 
w jednym miejscu. Przeczytaj, zapamiętaj i stosuj.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1948-stanowisko-iz-poiis-oraz-ik-up-w-sprawie-kwalifikowalnosci-wydatkow-rozliczanych-w-ramach-projektow-ue-przez-beneficjentow-uzyskujacych-wsparcie-z-tzw-tarczy-antykryzysowej-covid-19
https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1942-zalecenia-i-wytyczne-cupt-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2
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WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. CZY WYKONAWCA MOŻE ZLECIĆ 
CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY LUB 

PODWYKONAWCOM?

TEMAT MIESIĄCA:

Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosując Prawo 
zamówień publicznych (dalej Pzp) niejednokrotnie mierzą się z niejednoznacznymi lub 
podlegającymi zmianom przepisami niniejszej ustawy. Dodatkowe wątpliwości potęguje 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
i działania licznych jednostek kontrolujących postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Jednym z zagadnień, które niewątpliwie budzi kontrowersje jest pytanie czy przepisy Pzp 
dopuszczają możliwość, aby wykonawca w całości powierzył podwykonawcy realizację 
zamówienia? W związku z wątpliwościami w niniejszej materii warto zapoznać się z 
orzecznictwem i doktryną w tym zakresie w odniesieniu do Polski, ale również i innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, aby wypracować i bronić swojego stanowiska i 
uniknąć w przyszłości ryzyka korekt finansowych.
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W brzmieniu obowiązujących przepisów Pzp kwestie zlecenia zamówienia podwykonawcom 
reguluje art. 36a1 tj.:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–14, którego 
przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest 
obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Celem procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy, 
który prawidłowo zweryfikowany przez Zamawiającego gwarantuje rzetelne i zgodne ze sztuką 
wykonanie zamówienia, a art. 7 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie 
wykonawcy, a nie podwykonawcy. Powyższe oczywiste stwierdzenia powinny prowadzić do 
konkluzji, że nie jest możliwym zlecenie całości zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, 
gdyż w takim przypadku mielibyśmy do czynienia, jak słusznie podnosił Zamawiający w 
zastrzeżeniach do wyników jednej z kontroli2, z sytuacją akceptacji istnienia na rynku podmiotów, 
których rolą byłoby wyłącznie wygrywanie przetargów, nie zaś realizacja zamówień. 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest jednak w tej materii jednolite, co uprawnia do 
stwierdzenia konieczności zapoznania się z przykładowymi wyrokami/uchwałami w niniejszym 
zakresie. 

Materiał przedstawiony w artykule może stanowić punkt wyjścia do sformułowania własnej opinii 
w temacie zamówień publicznych i, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia kontrolujących lub w 
przypadku odwołań wykonawców.

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 poz. 1086.
2 Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt: KIO/KU 67/16, 

uchwała dostępna przykładowo na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej: www.uzp.
gov.pl/kio, w zakładce Orzecznictwo KIO / Uchwały.
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ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ:
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 listopada 2016 r. (KIO/KU 67/16)3

Stan faktyczny – zastosowane przez Zamawiającego zapisy specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:

(…) w klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu (Podwykonawcy) zamawiający podał: 
„Wykonawca nie podzleci całości Robót. (...).

Działania Zamawiającego:

Zamawiający poinformował m.in. o odrzuceniu oferty wykonawcy (…) na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 2 Pzp, tj. klauzula 4.4. Warunków Szczególnych Kontraktu (Załącznik nr 2 do siwz) nie 
dopuszczała możliwości podzlecenia całości Robót, a dopuszczalną kwotę wynagrodzeń dla 
Podwykonawców dotyczących stricte robót budowlanych ustaliła na poziomie 60% zatwierdzonej 
kwoty kontraktowej. Wykonawca w pkt 11 „Formularza Oferty” oświadczył natomiast, że „(...) 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom - 
wszystkie roboty z wyłączeniem koordynacji i kierowania robotami w ramach generalnego 
wykonawstwa”.

Działania Wykonawcy oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 sierpnia 2016 r.:

Odwołanie wykonawcy (…) zostało oddalone wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO 
1394/16, w którym wskazano m.in., że „Wobec brzmienia klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych 
Kontraktu, zawartych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (a zatem 
stanowiącym jej integralną część), iż: „Wykonawca nie podzleci całości Robót” oraz wobec 
definicji tychże Robót zawartej w klauzuli 1.1.5.8, zamawiający słusznie uznał, że treść oferty 
odwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)”.

Argumentacja Zamawiającego w toku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

W świetle regulacji ustawowej należy uznać za niedopuszczalne powierzenie podwykonawcy 
realizacji całości zamówienia. Z literalnej wykładni art. 36a ust. 1 Pzp wynika bowiem wprost, 
że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Tak więc 
ustawodawca wyraźnie ograniczył możliwość korzystania z pomocy podwykonawcy jedynie 
do fragmentu realizowanego zamówienia, który nie może wyczerpywać całości przedmiotu 

3  Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt: KIO/KU 67/16, 
uchwała dostępna przykładowo na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej: www.uzp.
gov.pl/kio, w zakładce Orzecznictwo KIO / Uchwały.
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zamówienia. Zgodnie z powyższymi zapisami Wykonawca nie może podzlecić całości robót 
podwykonawcy”.

Argumentacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

Należy uznać, zdaniem Prezesa UZP, że Zamawiający faktycznie ograniczył udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia, przez co dopuścił się naruszenia art. 36a ust. 1 i 2 
ustawy Pzp. Skoro bowiem ustawodawca wskazał na możliwość żądania osobistego świadczenia 
tylko kluczowej części przedmiotu zamówienia, brak jest podstaw, aby przyjąć, iż zamawiający 
jest uprawniony do wyłączenia podwykonawstwa w odniesieniu do części, która nie była 
kluczowa. Byłoby to sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, 
zgodnie z którą wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 
co oznacza, że co do zasady każda z części zamówienia (o ile nie jest kluczowa) może być 
powierzona do wykonania przez podwykonawcę.

Argumentacja i wnioski Krajowej Izby Odwoławczej:

Zdaniem Izby, nie powinno budzić żadnych wątpliwości stwierdzenie, że w zamówieniach 
publicznych zakazane jest zlecenie całości zamówienia przez wykonawcę jego 
podwykonawcom. Wynika to z literalnej treści art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.

W ocenie Izby, prawidłowa wykładnia ustępów 1 i 2 przepisu art. 36a Pzp powinna być 
następująca. Przepis ust. 2 art. 36a ustawy Pzp pozwala Zamawiającemu na ograniczenie 
podwykonawstwa wyłącznie poprzez rodzajowe wskazanie prac, które muszą być wykonane 
osobiście przez wykonawcę i są kluczowymi elementami danego zamówienia. To uprawnienie 
polega na tym, że ustawodawca przyznał zamawiającym prawo do określenia, że w całym 
zamówieniu są takie części (mające charakter kluczowych), które nie mogą być w danym 
postępowaniu podzlecane podwykonawcom. Jednakże uprawnienie to nie zmienia treści ust. 
1 art. 36a ustawy Pzp, bowiem ani zamawiający ani wykonawca nie mogą zdecydować, iż 
w danym zamówieniu możliwe będzie podzlecenie całości zadania do wykonania. Zatem, 
zamawiający w ramach uprawnienia wynikającego z ust. 2 art. 36a ustawy Pzp może jedynie 
dokonać wyboru konkretnych elementów (części zamówienia), co do których nie będzie działał 
art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający/nasi Beneficjenci po zapoznaniu się z powyższą uchwałą nie mieliby wątpliwości co 
do tego, że nie jest dopuszczalnym, w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aby 
wykonawca wykonał całość zamówienia przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców. 
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Jednakże zupełnie odmienny pogląd został zaprezentowany zgodnie z poniższym wyrokiem.

WYROK KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 19 
CZERWCA 2018 R. SYGN. AKT: 1107/184

Stan faktyczny:

Zamawiający wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień w przedmiocie kalkulacji ceny 
ofertowej oraz wyjaśnienia treści oferty w zakresie złożonego oświadczenia dotyczącego zakresu 
zlecenia podwykonawstwa, tj.: „których dokładnie części zamówienia oraz w jakim zakresie 
rzeczowym oświadczenie dotyczy, wraz ze wskazaniem firm podwykonawców.”

W odpowiedzi na powyższe, odwołujący pismem z dnia 21 maja 2018 r. wskazał co następuje: 
„Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć całość zadania podwykonawcom, jednak na 
chwilę obecną nie są oni nam znani gdyż w przypadku wygrania przez Wykonawcę przetargu 
rozpocznie on procedurę konkursu ofert w celu wyłonienia podwykonawcy. 

Ocena Zamawiającego:

„Zachowanie Wykonawcy wskazuje na pozorność oferty poprzez fakt złożenia jej przez 
inny podmiot, niż ten, który w praktyce będzie realizować zadanie, co w praktyce jest 
niedopuszczalne”. 

W konsekwencji powyższego domniemania zamawiający wskazał, że „Tym samym wyjaśnienia 
Wykonawcy w zakresie podanych przez niego kwot przyjętych dla wyliczenia ceny oferty jest 
w chwili obecnej iluzoryczne i nie mogą potwierdzać wykonania zamówienia za zaoferowane 
wynagrodzenie”.

Ocena Wykonawcy:

W okolicznościach niniejszej sprawy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której wykonawca, 
któremu udzielane jest zamówienie, nie ma zamiaru go wykonywać. Wręcz przeciwnie, 
odwołujący ma zamiar wykonywać przedmiotowe zamówienie angażując miejscowy personel, 
który będzie bezpośrednio wykonywał określone rodzaje prac. W tym aspekcie „najem 
pracowników” również postrzegany jest w kategoriach podwykonawstwa, wobec czego 

4 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO/KU 1107/18, 
wyrok dostępny przykładowo na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej: www.uzp.
gov.pl/kio, w zakładce Orzecznictwo KIO /Wyroki/ Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej na 
serwerze ftp
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odwołujący nie mógł złożyć innego oświadczenia w zakresie powierzenia wykonywania 
zamówienia podwykonawcom.

Ocena Krajowej Izby Odwoławczej:

Zdaniem Izby, zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zastrzegł 
obowiązku osobistego świadczenia usługi przez wykonawcę składającego ofertę, w zakresie 
kluczowych części zamówienia. Zastrzeżenia takie możliwe jest w trybie przepisu art. 36a ust. 2 
ustawy Pzp.

Skoro zatem zamawiający, po pierwsze nie wskazał kluczowych części zamówienia, a po drugie 
nie zastrzegł obowiązku ich osobistego wykonania przez wykonawcę, to nie sposób uznać, 
iż odwołujący nie był uprawniony do posłużenia się podwykonawstwem w zakresie całego 
przedmiotu zamówienia.

(…)

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie wykluczają 
bowiem, w sposób jednoznaczny, możliwości powierzenia wykonania zamówienia w 
całości podwykonawcom, a jak to wynika z dotychczasowego dorobku orzeczniczego Sądów 
Okręgowych, jak i Krajowej Izby Odwoławczej, wszelkie rozbieżności czy też niejasności, 
powstające na tle obowiązujących przepisów ustawy Pzp czy też specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia należy oceniać na korzyść wykonawcy.
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Z kolei zgodnie z wyrokiem: 

KIO 1794/18, KIO 1816/18 WYROK  
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R.5 

został zaprezentowany następujący pogląd.

Celowościowa wykładnia przepisów ustawy Pzp prowadzi jednoznacznie do wniosku, że 
zamówienie powinno być zrealizowane przez podmiot należycie zweryfikowany, dający rękojmię 
prawidłowego wykonania zamówienia. Zatem, tylko powierzenie wykonania całości zamówienia 
jednemu podwykonawcy w 100% należy uznać za sprzeczne z ustawą, a czynność taka byłaby 
nieważna w świetle art. 58 k.c. jako stanowiąca wyraz obejścia przepisów ustawy. Biorąc 
także pod uwagę wykładnię językową przepisu art. 36a ust. 1 Pzp oraz art. 36b ust. 1 Pzp, 
należy przyjąć, że ustawodawca dopuścił możliwość powierzenia jednemu podwykonawcy 
jedynie pewnego fragmentu zamówienia. Wykładnia ta jest także spójna z brzmieniem 
definicji umowy o podwykonawstwo w art. 2 pkt 2b Pzp, zgodnie z którą jest to umowa, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia. Za 
niedopuszczalne zatem należy uznać ustanowienie 100% podwykonawstwa jednego podmiotu 
dla zamówienia publicznego, a o które ubiega się dany wykonawca.

Powierzenie natomiast wykonania części zamówienia podwykonawcom, nawet w przeważającym 
zakresie, wówczas, gdy jest możliwe wyodrębnienie poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia jako części, nie jest sprzeczne z art. 7 ust. 3 Pzp, który wymaga, aby zamówienie 
było udzielone wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W takiej 
bowiem sytuacji wykonawca nadal jest podmiotem, który zawiera umowę i jest odpowiedzialny 
za działania podwykonawców, jak za swoje własne. Zgodnie z art. 36ba ust. 4 Pzp, powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia, co znajduje wyraz w przedmiotowym postępowaniu w § 7 
ust. 10 wzoru umowy.

 

5 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt: KIO 1794/18KIO 
1816/18, wyrok dostępny przykładowo na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej: 
www.uzp.gov.pl/kio, w zakładce Orzecznictwo KIO /Wyroki/ Orzecznictwo Krajowej Izby 
Odwoławczej na serwerze ftp
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ORZECZNICTWO/DOKTRYNA W INNYCH PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH UE:

WŁOSKI SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia 
procentowego dopuszczalnego limitu podwykonawstwa (m.in.: C-63/18 Vitali6) dotyczyło 
włoskiego systemu zamówień publicznych (kwestie podwykonawstwa reguluje art. 105 Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici7).

W związku z powyższym jednostka odpowiedzialna za nadzór nad systemem zamówień 
publicznych w Republice Włoskiej tj. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sformułowała 
tzw. „Atto di segnalazione n. 8” z dnia 13 listopada 2019 r. (propozycja koniecznych zmian, które 
ANAC kieruje do rządu na podstawie art. 213 ust. 3 litera d) Codice dei contratti pubblici8), w 
związku z niezgodnością pomiędzy prawem unijnym, a normą prawa krajowego, która przewiduje 
dopuszczalny limit procentowy w zakresie podwykonawstwa.

W powyższym dokumencie odnajdujemy także zapisy, dotyczące możliwości zlecenia 
podwykonawstwa w zakresie całego zamówienia. ANAC stwierdza, że zgodnie z art. 105 ust. 
1 Codice dei contratti pubblici umowa (poza wyjątkami określonymi w art. 106 ust. 1 litera d) 
Codice, tj. przepisami wdrażającymi art. 72 ust. 1 pkt. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE-dalej jako „dyrektywa 2014/24/UE”9) nie może być, pod rygorem 
nieważności przedmiotem cesji. Wskazane zostało, że wolą ustawodawcy było ustanowienie 
generalnej zasady wykonywania zamówienia samodzielnie przez wykonawcę, celem uniknięcia 
sytuacji, w której dany podmiot uczestniczy w postępowaniu wyłącznie celem uzyskania 
zamówienia, aby później zlecić wykonanie innym podmiotom, które nie zostały zweryfikowane w 
toku procedury. 

6 Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 września 2019 r., w sprawie C-63/18, wniosek o 
wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ECLI:EU:C:2019:787.

7 G.U. (Gazzetta Ufficiale ) n. 91 del 19 aprile 2016 ( z dnia 19 kwietnia 2016 r.).
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Jako argumenty na rzecz zakazu zlecania podwykonawcom całego zamówienia wskazano 
również:

 ̵ art. 71 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym, tak jak w uprzednio obowiązującej 
dyrektywie 2004/18/UE, wskazanym zostało, że w dokumentach zamówienia instytucja 
zamawiająca może zażądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do 
zażądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał 
ewentualnych proponowanych podwykonawców. Wobec powyższego również w dyrektywie 
mowa jest o ewentualnej części zamówienia, co pozwala dostrzec naczelną zasadę zlecenia 
podwykonawcom części, a nie całości zamówienia;

 ̵ w wyroku C-63/18 wskazanym zostało (pkt. 38), że: Niemniej jednak nawet gdyby ograniczenie 
ilościowe korzystania z podwykonawstwa można było uznać za umożliwiające zwalczanie 
takiego zjawiska (zwalczanie infiltracji sektora zamówień publicznych przez przestępczość 
zorganizowaną – dopisek autora), ograniczenie takie jak to będące przedmiotem sporu w 
postępowaniu głównym wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. 
ANAC wskazuje, że w konsekwencji podczas gdy z jednej strony TSUE wykluczył limit 
podwykonawstwa, jaki został przewidziany w prawie krajowym, z drugiej strony nie wydaje się, 
aby istniała taka możliwość, aby oferenci mogli z podwykonawstwa korzystać bez ograniczeń 
(nie wynika to z wyroku Trybunału).

 ̵ zgodnie z art. 105 ust. 8 Codice dei contratti pubblici przed Zamawiającym odpowiada 
wyłącznie tzw. „główny wykonawca”. Dopuszczenie pełnego zakresu podwykonawstwa 
wypaczyłoby zasadę powierzenia wykonania zamówienia wykonawcy, a dodatkowo 
podwykonawca nie ma żadnych zobowiązań wobec instytucji zamawiającej.

W konsekwencji jedną z propozycji legislacyjnych ANAC było, aby podtrzymać w legislacji zakaz 
podwykonawstwa w zakresie całego zamówienia albo w zakresie istotnej części zamówienia.

Hiszpański system zamówień publicznych oraz opinia SIGMA(Support for Improvement in 
Governance and Management) - wspólnej inicjatywy Unii Europejskiej oraz OECD

Materię udzielania zamówień publicznych (aczkolwiek należy pamiętać o pewnej swobodzie 
regionów w niniejszej materii w Królestwie Hiszpanii) reguluje Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (z dnia 8 listopada 2017 r.10, ostatnia zmiana opublikowana w dniu 

10 “BOE” (Boletín Oficial del Estado), num. 272, de 09/11/2017
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19 września 2020 r.). Z historycznego punktu widzenia można zauważyć ewolucję systemu11, tj. 
z ograniczenia procentowego dopuszczalnego podwykonawstwa wg uprzednio obowiązujących 
aktów prawnych (od 30 do 50% i nie przekraczającego 60% wartości zamówienia) do generalnej 
możliwości podwykonawstwa, ale co do części zamówienia (art. 215 ust. 1: El contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación). 

W komentarzach hiszpańskich autorów, co do tematu podwykonawstwa, odnajdujemy 
stwierdzenie, że nie może być zgody na zlecenie 100% zamówienia podwykonawcom, ani zgody 
na nieustanowienie jakiegoś limitu procentowego podwykonawstwa12 13. Problemem pozostaje 
jednak rozstrzygnięcie, czy dany limit nie ma wyłączenie charakteru abstrakcyjnego (wyrażenie 
limitu wyłącznie w procentach bez odniesienia np. do rodzaju robót) i czy zamierzony przez 
zamawiającego efekt nie jest możliwy do osiągnięcia (proporcjonalność) w inny sposób niż 
ograniczenie podwykonawstwa i ryzyko dyskryminowania małych i średnich przedsiębiorstw. 

Temat możliwości zlecenia podwykonawcom całego zamówienia (100%) został również 
poruszony, w formule pytań i odpowiedzi, w opracowaniu: „Public Procurement – 
Subcontracting”14.

Na postawione pytanie: czy jest dozwolonym, aby wykonawca zlecił podwykonawcom 100% 
umowy (cały kontrakt) została udzielona następująca odpowiedź:

Dyrektywa (w sprawie zamówień publicznych – dopisek autora) nie zawiera wprost zakazu 
podwykonawstwa co do całej umowy, ale można podnieść, że ten zakaz wynika z zapisów 
dyrektywy w zakresie podwykonawstwa, które odnoszą się do części umowy, którą 
wykonawca zamierza zalecić podwykonawcom. W niektórych państwach członkowskich 
przepisy krajowe wprost zabraniają podwykonawstwa całej umowy uznając, że jest to 
równoznaczne z cesją umowy, która zasadniczo nie jest dozwolona w zamówieniach 
publicznych.

11 Szczegółowe informacje w zakresie ewolucji hiszpańskiego system zamówień publicznych 
(wyłącznie w języku hiszpańskim): Carlos Padrós Reig, „El inexorable avance de la 
subcontratación administrativa”  http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510678

12 Fernandez Farreres G., “La subcontratación administrativa” Revista Aragonesa de 
Administración Pública n 21, 2002.

13 Fernandez Farreres G., “Régimen jurídico de la subcontratación en la nueva Ley de contratos del 
sector público” en Estudios sobre la Ley de contratos del sector público, Fundación Democracia 
y Gobierno Local, 2009, p. 251 (http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/
handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1).

14 http://www.sigmaweb.org/ w zakładce Publications/Key-public-procurement-publications: 
http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-37-200117.pdf

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510678
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
http://www.sigmaweb.org/
http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-37-200117.pdf
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Podsumowując, w materii podwykonawstwa całej umowy polskie orzecznictwo Pzp nie jest 
jednolite. Z kolei w doktrynie dwóch państw członkowskich, którą przedstawiono powyżej, 
jak i organizacji związanej z UE/OECD mowa jest o zakazie cesji umowy, a tym de facto jest 
podwykonawstwo w zakresie całej umowy.

Autor skłania się do argumentacji, że ochrona interesu publicznego powinna być zabezpieczona 
i nie można aprobować sytuacji, w której celem wykonawców byłoby wygrywanie przetargów, 
nie zaś realizacja zamówienia. Realizacja zamówienia przez podmioty, które nie zostały 
zweryfikowane pod kątem rzetelności i zdolności do należytego wykonania zamówienia (bez 
wiedzy i doświadczenia, zdolności finansowych i ekonomicznych) rodzi ryzyko i może skutkować 
wymiernymi stratami finansowymi. Niewątpliwie należy wspierać sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, umożliwiając im realizację części zamówienia, jednakże ta swoboda nie powinna 
mieć, w ocenie autora, charakteru nieograniczonego tj. realizacji całego zamówienia wyłącznie 
siłami podwykonawców. 

Ustawodawca unijny i w konsekwencji krajowy poprzez implementację zapisów dyrektyw 
zamówieniowych także stwierdził, że mogą istnieć kluczowe części zamówienia, które powinien 
wykonać samodzielnie wykonawca i zamawiający może z tego prawa w uzasadniony sposób, 
skorzystać. 

Autor:

Przemysław Ostrowski 
Ekspert, Departament Kontroli i Audytu CUPT 
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O DOSTĘPNOŚCI W CUPT – STANDARD TRANSPORTOWY W 
PRAKTYCE – PODSUMOWANIE 2020 R.
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O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce – podsumowanie 2020 r. 

Przełom roku to zazwyczaj czas podsumowań i planowania. Nie mogąc więc oprzeć się tradycji 
przygotowaliśmy bilans działań realizowanych w ramach cyklu „O dostępności w CUPT – 
standard transportowy w praktyce”.

CO SIĘ DZIAŁO?
Kiedy zaczynaliśmy cykl, a było to w styczniu,  na pierwszym spotkaniu stacjonarnym w biurze 
CUPT,  nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam zmierzyć się z pandemią, która zmieni nasze plany. 
Nie poddaliśmy się i mimo małej korekty udało się zrealizować cały harmonogram przewidziany 
na 2020 r. Za nami 10 spotkań: 2 – odbyły się stacjonarnie, w siedzibie CUPT, 8 – z uwagi na 
bezpieczeństwo uczestników – w formie webinarium. W każdym ze spotkań wzięło średnio udział 
około 70 osób. Mamy już stałych uczestników, ale wciąż (co bardzo cieszy) powiększa się grupa 
osób zainteresowanych dostępnością w transporcie. 

Pierwsze 6 spotkań, które odbyły się w pierwszym półroczu podsumowaliśmy  szczegółowo w 
czerwcowym Biuletynie, natomiast pozostałe 4 spotkania zostały opisane poniżej. 

SPOTKANIE 7: 24.09.2020 R. - ZABYTKOWA 
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA VERSUS 
DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI.
Spotkanie miało odmienny charakter od poprzednich w tym cyklu, ponieważ dotyczyło 
kwestii horyzontalnej. Dyskutowaliśmy na temat stosowania rozwiązań dostępnościowych na 
zabytkowych dworcach kolejowych.

Zagadnienie to jest bardzo ważne, ale jednocześnie trudne do wprowadzenia. Trzeba zacząć 
od tego, że porównujemy dwie ważne wartości - dostępność oraz ochronę dziedzictwa 
narodowego. Obie te wartości są chronione przepisami, czyli również gwarantowane ustawami 
i międzynarodowymi aktami prawnymi. Nie można wprost stwierdzić, że któraś z wymienionych 
wartości jest ważniejsza lub do którejś należy przyłożyć większą wagę. Podczas spotkania 
padło ciekawe porównanie kwestii wprowadzania dostępności w obiektach zabytkowych, do 
wprowadzenia w obiektach zabytkowych elektryczności. Bez wątpienia, podczas gdy budowano 
te obiekty, w większości nie posiadały one instalacji elektrycznej. Dzisiaj, w XXI wieku, jest 
całkowicie oczywiste, że prąd jest wszędzie, więc również w obiektach zabytkowych umieszcza 
się te instalacje zachowując dbałość o pozostawione nam dziedzictwo.

https://www.cupt.gov.pl/images/biuletyny/Biuletyn_CUPT_czerwiec.pdf
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SPOTKANIE 8: 15.10.2020 R. - UŻYTKOWNICY TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO ZE SPEKTRUM AUTYZMU (W TYM Z 
ZESPOŁEM ASPERGERA) I ICH POTRZEBY DOSTĘPNOŚCI.
CUPT podjął ten temat m.in. dlatego, że, o tej kwestii rzadko myślą projektanci i zamawiający 
infrastrukturę, czy też tabor transportowy. Zagadnienie to jest jednak bardzo ważne, ponieważ 
i dotyczy relatywnie sporej części społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
zaburzenia ze spektrum autyzmu występują przeciętnie u 1 na 100 osób, Do tego dochodzą 
również rodziny – co sprawia, że powiększa się liczba osób, których autyzm dotyczy. Osoby te 
potrzebują dostępnych przestrzeni publicznych i transportu.

SPOTKANIE 9: 19.11.2020 R. - OBSŁUGA PASAŻERA Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PODRÓŻY.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, 
co ważne, uznaje dostępność jako jedną z jej zasad ogólnych. Artykuł 9 Konwencji wskazuje 
na wymóg dyspozycji odpowiedniej wysokości środków w celu zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnością dostępu do wszystkiego na zasadach równych tym, które mają osoby w 
pełni sprawne. Przeznaczone na to środki muszą obejmować kilka kwestii: od rozpoznania po 
likwidację barier w zakresie dostępności. W związku z zapisami Konwencji, realizacja owej zasady 
dostępności, a co za tym idzie – najwyższy poziom obsługi klientów dla każdego, bez względu na 
specjalne potrzeby - jest bardzo ważna a jej stosowanie obligatoryjne.

SPOTKANIE 10: 10.12.2020 R. - OSOBY STARSZE TEŻ 
PODRÓŻUJĄ W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym – ludzie starzeli się i starzeją zawsze i wszędzie. 
Jednak intensywność tego zjawiska z roku na rok przybiera na sile. Przy jednoczesnym spadku 
przyrostu naturalnego sprawia to, że odsetek ludzi starszych w społeczeństwie rośnie coraz 
szybciej. Tendencja ta jest bardzo widoczna zwłaszcza w krajach UE. Musimy więc pamiętać, 
że to, co teraz jest projektowane i wdrażane, za chwilę będzie ważne również dla nas samych. 
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Zapewnienie starszym osobom możliwości bezpiecznego i swobodnego poruszania się jest 
podstawowym warunkiem ich niezależności, zapobiegającym ich wykluczeniu społecznemu. 
Podczas spotkania eksperci rozmawiali zarówno o barierach w przestrzeni publicznej oraz 
transporcie, ale także o sposobach ich niwelowania.

Każde wydarzenie organizowane przez CUPT propagowało zasadę dostępności w transporcie, 
zajmując się za każdym razem kolejnym jej aspektem. Celem spotkań była także integracja 
środowiska zainteresowanych grup społecznych, pokazanie możliwości i wypracowanie dzięki 
temu rozwiązań na przyszłość, tzn. w kolejnej perspektywie finansowej. Owocem każdego 
spotkania były na bieżąco przygotowywane opracowania zawierające najważniejsze aspekty 
poruszanych zagadnień i rekomendacje na przyszłość. Razem z ekspertyzami dotyczącymi 
poszczególnych wątków są one dostępne w zakładce Dostępność na stronie www.cupt.gov.pl. 

https://www.cupt.gov.pl/dostepnosc/dobre-praktyki
https://www.cupt.gov.pl/
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PLANY NA 2021 R.
Mimo, że pierwotnie założyliśmy maksymalnie 10 spotkań, to nie mówimy stop. Podczas każdego 
spotkania pojawiały się kolejne niedookreślone, problematyczne wątki. Biorąc pod uwagę 
potrzeby pracowników i beneficjentów CUPT, podjęliśmy decyzję o kontynuacji organizacji 
spotkań w ramach cyklu. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań na I półrocze 2021 r.:

 ̵ Spotkanie 11: 28.01.2021 r. - Podróże - małe i duże - z psem przewodnikiem

 ̵ Spotkanie 12: 18.02.2021 r. - Wysiąść z transportu byle jakiego – rzecz o ewakuacji

 ̵ Spotkanie 13: 18.03.2021 r. – Dostępna informacja pasażerska

 ̵  Spotkanie 14: 15.04.2021 r. - Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością podróżujących 
transportem publicznym

 ̵  Spotkanie 15: 20.05.2021 r. - Dostępne biletomaty – czyli jakie?

 ̵ Spotkanie 16: 24.06.2021 r. - Dostępne miejsca podróży w pojazdach miejskiego transportu 
publicznego.

Cykl zgodnie z ideą, nadal będzie propagować dostępność, integrować środowisko, tworzyć 
platformę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zbierać dobre praktyki. Chcemy poznawać 
i pokazywać rozwiązania, które beneficjenci już wdrożyli i eksponować dobre praktyki oraz 
wykorzystywane technologie. 

Zachęcamy do współpracy i aktywnego włączenia się w działania na rzecz propagowania i 
rozwijania dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością w 
ramach cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. Jeśli macie Państwo 
propozycje kolejnych tematów zachęcamy do kontaktu: dostepnosc@cupt.gov.pl. 

Szczegóły dotyczące zrealizowanych, a także planowanych spotkań dostępne są na stronie 
www.cupt.gov.pl. 

Autor: Edyta Boratyńska-Karpiej 

Ekspert, Departament Analiz Transportowych i 
Programowania, CUPT

mailto:dostepnosc%40cupt.gov.pl.?subject=
mailto:https://www.cupt.gov.pl/?subject=
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Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 30.11.2020 r.)

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

umowy

INTERMODALNE 
POIiŚ

33

umów
57

MIEJSKIE 
POIiŚ

30
umów

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE 

POIiŚ

9
umów

KOLEJOWE 
POPW

73
umowy

KOLEJOWE 
POIiŚ

DROGOWE, BRD  
I LOTNICZE 

POIiŚ

umów
118

Łącznie zawarto

320 umów
o dofinansowanie 

na łączną kwotę środków UE
POIiŚ POPW

78,1 mld PLN 1,65 mld PLN
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

POIiŚ

Dostępne 
środki UE

86,5 mld PLN

9
1

90

%

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

WNIOSKI 
W OCENIE

PODPISANE 
UMOWY

52%
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POPW

Dostępne 
środki UE

1,68 mld PLN 2,1
97,9

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY

73,3 %
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

POIiŚ

KOLEJOWE
35,9%

DROGOWE, BRD I LOTNICZE
62,9%

3,3%
13,2%
14,2%

17,2%
11,0%

4,0%

38,4%
MIEJSKIE

0,0%
0,0%

5,4%
9,1%

14,1%
9,8%

0,0%
3,8%

5,9%
7,2%

11,3%
7,7%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE
22,4%

0,0%
0,1%
0,7%

2,6%
10,0%

9,0%

INTERMODALNE
16,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7,6%
8,4%

POPW

KOLEJOWE
73,3%

0,0%
0,0%

2,5%

28,0%
26,3%

16,5%
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Zatwierdzone płatności globalnie - środki UE (mld PLN i %)

POIiŚ

Łącznie

43,4 MLD PLN

2015

2%

mld pln
1,6

2016

10%

mld pln
7,2

2017

20%

mld pln
8,7

2018

33%

mld pln
10,9

2019

44%

mld pln
9,8

2020

50%

mld pln
5,2

POPW

Łącznie

1,23 MLD PLN

2017

2,5%

mld pln
0,04

2018

28,8%

mld pln
0,44

2019

56,8%

mld pln
0,47

2020

73,3%

0,28
mld pln
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MIEJSKIE

KOLEJOWE

KOLEJOWE
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2 GA 2 GA 14 GA 4 GA

7 GA
8

1 GA6 GA 23 GA
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13,65%

Zatwierdzone płatności realizowane
za pośrednictwem CUPT (%*)

Łącznie

7,3 MLD PLN

2016

0,27%

2017

5,03%

2018

11,13%

2019

13,48%

2020

14,24%

*zmiany w wartościach procentowych w stosunku do poprzednich okresów są konsekwencją 
aktualizacji wysokości środków, na które podpisane zostały GA, a także wartości ostatecznie 
rozliczonych płatności
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Liczba GA (sztuki) i wykorzystanie środków UE
w podziale na branże (%)

Koperta narodowa Pula ogólna

50+50++D
DROGOWE I MIEJSKIE

2 13% 22+78++D
LOTNICZE, MORSKIE,  
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

14

4%

4

2

KOLEJOWE INTERMODALNE I PALIWA 
ALTERNATYWNE

6

79+21++D 12+88++D
7

1

82%

23

1%
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28.01 - Cykl o Dostępności Plus - Spotkanie 11: Podróże 
- małe i duże - z psem przewodnikiem 

www.cupt.gov.pl

Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności przekazywanych informacji. 

Prosimy o zgłaszanie sugestii, propozycji tematów, które Państwa 
zdaniem warto poruszyć na łamach biuletynu.

redakcja biuletynu:  Centrum Unijnych Projek tów Transpor towych
Plac Europejsk i  2 ,  00-844 Warszawa

www.cupt .gov.pl

https://www.cupt.gov.pl/
https://www.cupt.gov.pl/
mailto:cupt%40cupt.gov.pl?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA?view_as=subscriber
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
https://www.linkedin.com/company/cupt/
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