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AKTUALNOŚCI 

Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych 
w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkuren-
cyjności)  

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że za pi-
smem z dnia 20.07.2018 r. otrzymało od Instytucji Zarządzającej 
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko listy spraw-
dzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projek-
tów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności). 

 Czytaj więcej... 

W Olsztynie powstaje nowa obwodnica. Na jej budowę UE 
przeznaczy prawie 368 milionów złotych  

Umowę o dofinansowanie podpisali 25 lipca 2018 roku Przemy-
sław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. Formalna nazwa inwestycji to „Budowa 
obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16”.  

 Czytaj więcej... 

Potężne wsparcie unijne na budowę kolejnego odcinka S5  

Umowę na unijne dofinansowanie projektu „Budowa drogi ekspre-
sowej S5 odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz” podpisali 25 lipca 2018 
roku Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.  

 Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1212-listy-sprawdzajace-poprawnosc-postepowan-prowadzonych-w-ramach-projektow-rozeznanie-rynku-i-zasada-konkurencyjnosci
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1211-w-olsztynie-powstaje-nowa-obwodnica-na-jej-budowe-ue-przeznaczy-prawie-368-milionow-zlotych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1210-potezne-wsparcie-unijne-na-budowe-kolejnego-odcinka-s5
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Wyniki procedury odwoławczej dla działania 5.2 Rozwój 
transportu kolejowego poza TEN– T 

13 lipca 2018 r. w związku z zakończeniem procedury odwoław-
czej w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/2/16 Instytucja Zarządzająca 
zatwierdziła listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty 
wybrane do dofinansowania.  

 

Podkarpackie otrzyma ponad 208 milionów złotych z UE na 
rozwój Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego podpisali 19 lipca 2018 r. umowę na unijne  
dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomera-
cyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infra-
struktury przystankowej”.  

Pół miliarda z Unii Europejskiej na drogi i żeglugę śródlądo-
wą 

18 lipca 2018 roku Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych, Jacek Gryga, p.o.  
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Piotr  
Durajczyk, p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie podpisali 3 umowy o dofinansowanie na inwestycje, 
które finansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. 

 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1208-podkarpackie-otrzyma-ponad-208-milionow-zlotych-z-ue-na-rozwoj-podmiejskiej-kolei-aglomeracyjnej
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1207-pol-miliarda-z-unii-europejskiej-na-drogi-i-zegluge-srodladowa
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1206-wyniki-procedury-odwolawczej-dla-dzialania-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t
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Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią –  
relacja z konferencji 

Dwudniowa konferencja CUPT  (20–21 czerwca br.) była okazją do  
refleksji nie tylko nad rozwojem infrastruktury transportu kolejo-
wego w Polsce Wschodniej, ale przede wszystkim nad wpływem 
tych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu.  

Ogłoszenie konkursu w Działaniu 5.2 – Rozwój transportu 
kolejowego poza TEN-T 

Od 31 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. można składać wnioski 
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V – Roz-
wój transportu kolejowego w Polsce (Działanie 5.2 – Rozwój trans-
portu kolejowego poza TEN-T). 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

Videorelacja z konferencji: „Przyszłość transportu kolejowe-
go w Polsce Wschodniej” 

Przedstawienie kluczowych inwestycji kolejowych w Polsce 
Wschodniej, w tym m.in. Wschodniej Magistrali Kolejowej oraz 
wybranych dworców PKP S.A., a także debata nad ich wpływem 
na rozwój makroregionu to tematy przewodnie konferencji CUPT, 
która odbyła się w dn. 20–21 czerwca 2018 r. w Olsztynie.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1190-unijne-inwestycje-w-kolej-zmieniaja-polske-wschodnia
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1203-ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/209-wideorelacje/1205-videorelacja-z-konferencji-przyszlosc-transportu-kolejowego-w-polsce-wschodniej
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Efekty wsparcia rozwoju transportu w polityce 
 spójności w latach 2007 –2013 uzasadnieniem  

dla kierunków interwencji po 2020 r.  

 TEMAT MIESIĄCA: 

Założenia budżetowe na politykę spójności 
w latach 2021-2027 
 
2 maja 2018 r. Komisja Europejska zapropono-
wała nowy podział środków na politykę spójności 
w latach 2021-2027.  
 
 
 
Całkowity budżet na politykę spójności dla 

całej UE na lata 2021-2027 ma wynieść  
w zobowiązaniach i cenach bieżących 

(uwzględniających inflację) 373 mld euro.  
 
 
 
Przy czym na politykę spójności KE zapropono-
wała  Polsce największa część tych środków, 
czyli 64,39 mld euro w cenach z 2018 roku lub 
72,7 mld euro w cenach stałych 
(uwzględniających przyszłą inflację). W obecnym 
kształcie propozycja KE na nową perspektywę 
oznaczałaby środki mniejsze o ponad 23 %  
(19,5 mld euro mniej). Nowe zasady przydziału 
środków polityki spójności - przedstawione przez 
KE - przewidują, że wielkość funduszy będzie 
nadal powiązana z zamożnością regionów, ale są 
też kryteria dodatkowe, takie jak bezrobocie 
wśród ludzi młodych, niski poziom szkolnictwa, 
zmiany klimatyczne oraz przyjmowanie i integra-
cja migrantów. Kolejnym etapem działań państw 
członkowskich będą intensywne negocjacje no-

Eksperci wskazują, iż niezbędne jest dalsze konsekwentne wspieranie rozwoju infrastruktury trans-
portowej. Potwierdzają to również przeprowadzone badania ewaluacyjne i przekrojowe analizy trans-
portowe. Osiągnięty postęp w tej dziedzinie jest nadal niewystarczający. Dotyczył on przede wszyst-
kim metropolii, ośrodków wojewódzkich, a w układzie przestrzennym w większym  stopniu  Polski  
Zachodniej  niż  Wschodniej.   

wej perspektywy finansowej Unii Europejskiej po 
2021 r.  
 
Efekty wsparcia w latach 2007-2013 
 
Jednocześnie trwają analizy i podsumowania rea-
lizacji efektów polityki spójności w okresie 2007-
2013. Organizowane są w związku z tym spo-
tkania w gronie ekspertów polskich i międzyna-
rodowych. Warto tutaj wspomnieć o dwóch wy-
darzeniach zorganizowanych przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju: Konferencji pn. Priorytety 
wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności 
po roku 2020 oraz uroczystym spotkaniu podsu-
mowującym wdrażanie Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  
 
Efekty mierzalne 
 
W perspektywie finansowej 2007-2013, tak jak 
w obecnej, Polska była największym beneficjen-
tem wsparcia UE w ogóle oraz największym be-
neficjentem środków przeznaczonych na rozwój 
transportu. Dzięki realizacji Narodowych Strate-
gicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO, 
dokument opracowany w celu realizacji polityki 
spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013 
na terytorium Polski) powstało łącznie 450 km 
autostrad i prawie 930 km dróg ekspresowych, 
wyremontowano i wybudowano ponad 10 000 
km dróg lokalnych, wytyczono prawie 4000 km 
dróg rowerowych i zakupiono prawie 2200 no-
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wych autobusów, trolejbusów i tramwajów.  
Wyremontowano ponad 2000 km linii kolejo-
wych. Podwoiła się liczba linii o dopuszczalnej 
prędkości zarówno 150 km/h i więcej, jak i 100 
km/h i więcej, a więc również w zakresie połączeń 
regionalnych. Jednocześnie spadł odsetek linii  
w niezadowalającym stanie. Pozwoliło to na zau-
ważalną poprawę jakości świadczonych usług. To 
wszystko przekłada się na realne efekty w postaci 
skrócenia czasu podróży, redukcji tzw. „wąskich 
gardeł” czy poprawy bezpieczeństwa. W trans-
porcie drogowym skrócenie czasu podróży w nie-
których relacjach wynosi ponad 30%:  
 Łódź-Gdańsk (42%) – efekt budowy pół-

nocnego odcinka autostrady A1 (częściowy 

efekt inwestycji POIiŚ 2007-2013 między 
Toruniem a Strykowem), 

 Rzeszów-Kraków (42%) – efekt budowy 
autostrady A4 (inwestycja realizowana  
w ramach POIiŚ 2007-2013), 

 Toruń-Łódź (33%) – efekt budowy auto-
strady A1 (POIiŚ 2007-2013), 

 Łódź-Wrocław (32%)– efekt budowy drogi 
ekspresowej S8 (POIiŚ 2007-2013). 

 
Podobne przykłady można znaleźć w transporcie 
kolejowym. Dzięki inwestycjom POIiŚ została 
znacznie poprawiona prędkość techniczna,  
co skutkowało skróceniem czasu podróży:  
 Łódź-Warszawa (39-40%) – efekt moder-

nizacji linii nr 1 (na odc. Warszawa Za-

Źródło: Raport ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2007-2013, CUPT, 2017 r. 

Procentowe zmiany czasów podróży samochodem osobowym (1.01.2007-31.12.2015) w relacjach 
między stolicami województw.  
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chodnia-Skierniewice-Koluszki) oraz linii nr 
17 (na odc. Koluszki-Łódź Widzew) – in-
westycja finansowana ze środków POIiŚ 
2007-2013), 

 Toruń-Bydgoszcz (33%) – efekt rewitaliza-
cji linii nr 18 (inwestycja finansowana ze 
środków POIiŚ 2007-2013). 

 
Dzięki poprawiającej się kondycji polskiej gospo-
darki i wsparciu portów morskich w ramach 
NSRO  o 15 %  względem 2007 r. wzrosły obroty 
polskich portów, co pozwoliło na umocnienie ich 
pozycji w regionie Morza Bałtyckiego. Porty mor-
skie w 2015 roku obsłużyły 21,5% masy ładun-
ków eksportowanych oraz 18,7% ładunków im-

portowanych do kraju w porównaniu do odpo-
wiednio 19,1% dla eksportu i 11,1% dla importu 
w 2007 r.  Środki unijne wsparły również lotniska 
w Polsce, co pozwoliło im stać się bardziej kon-
kurencyjnymi i bezpiecznymi. W latach 2007-
2013 ruch lotniczy we wszystkich polskich por-
tach lotniczych odnotowywał z roku na rok coraz 
lepsze wyniki. Można to było zaobserwować 
zwłaszcza w przypadku portów, które uzyskały 
największe dofinansowanie z POIiŚ: 
 Port Lotniczy Gdańsk (liczba pasażerów 

wzrosła z 1 696 975 w 2007 r. do 2 826 
412 w 2013 r.), 

 Port Lotniczy Wrocław (liczba pasażerów 

Źródło: Raport ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2007-2013, CUPT, 2017 r . 

 Procentowe zmiany czasów podróży koleją (2007.01.01-2015.12.31) w relacjach między stolicami woje-
wództw (według maksymalnego wykorzystania infrastruktury; według prędkości technicznych).  
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wzrosła z 1 267 570 w 2007 r. do 1 873 
245 w 2013 r.), 

 Port Lotniczy Rzeszów (liczba pasażerów 
wzrosła z 277 890 w 2007 r. do 588 148 
w 2013 r.). 

 
 

Efekty niemierzalne 
 
Efekty przedsięwzięć infrastrukturalnych, z uwagi 
na specyfikę projektów, pojawiają się dopiero po 
pewnym czasie od ich zakończenia. Dodatkowo 
należy wskazać, iż część efektów nie do końca 
jest mierzalna, choć są niezwykle ważne dla od-
bioru społecznego np.: 
 podwyższenie komfortu jazdy podróżują-

cych, 
 poprawa jakości wewnętrznych powiązań 

komunikacyjnych, 
 wzrost atrakcyjności terenów, poprawa 

konkurencyjności gospodarczej regionu, 
 wzrost mobilności osób i towarów w ra-

mach wymiany międzyregionalnej, 
 wzrost poczucia bezpieczeństwa użytkow-

ników transportu. 

Zrealizowane w ramach POIiŚ usprawnienia 
transportowe dotyczą m.in.: parametrów dróg  
i linii kolejowych, bezpieczeństwa (w tym rów-
nież zabezpieczenia w niezbędny sprzęt prze-
ciwpożarowy), usprawnień na sieciach kolejo-
wych, rozbudowy portów morskich i terminali 
lotniczych. W wyniku realizacji części inwestycji 
ruch tranzytowy został wyprowadzony poza 
miasta, poprawiło się bezpieczeństwo ludności. 
Dokonane analizy potwierdzają, iż zrealizowane 
projekty transportowe spowodowały rozbudowę 
i poprawę jakości infrastruktury transportowej. 
Daje to podstawę do zwiększenia możliwości 
wykorzystania potencjałów terytorialnych. Inwe-
stycje transportowe przekładają się więc na roz-
wój społeczno-gospodarczy kraju. Pozytywnie 
wpłynęły i nadal wpływają na rozwój regionów  
i komfort życia lokalnej społeczności.  
 
Wyniki modelowania makroekonomicznego 
HERMIN pokazują, iż realizacja POIiŚ średnio-
rocznie w latach 2008-2015 zwiększała poziom 
PKB w cenach bieżących w Polsce o 55 mld zł 
(3,4%). W makroregionie Polski Wschodniej od-
działywanie  POIiŚ  jest  relatywnie  mniej  wi-

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk 

Źródło: Port Lotniczy Wrocław 

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów 
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doczne  w  odniesieniu  do  tego  zaobserwowa-
nego  dla  całego  kraju. Zgodnie z otrzymanymi 
wynikami dla Polski Wschodniej wskutek realiza-
cji POIiŚ w latach 2008–2015 poziom PKB ma-
kroregionu ulegał zwiększeniu średnio o 3%. 
Środki unijne, poprzez generowanie dodatko-
wych miejsc pracy, przyczyniły się też do wzro-
stu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Wyni-
ki przeprowadzonej symulacji przy użyciu modelu 
HERMIN wskazują, iż w roku 2015 liczba pracu-
jących w Polsce w scenariuszu uwzględniającym 
środki POIiŚ była wyższa o 460,6 tys. osób w 
stosunku do zakładanej hipotetycznej sytuacji 
nieuwzględniającej funduszy z POIiŚ, a na terenie 
Polski Wschodniej liczba ta była wyższa o 71,3 
tys. osób. Wielkość wpływu na poziomie po-
szczególnych regionów była dość zróżnicowana, 
oscylowała od 5,9 tys. osób w województwie 
podlaskim aż do 65,7 tys. osób w województwie 
śląskim. 
 

 
Wyniki badań ankietowych wskazują, iż  
w większości inwestycje transportowe 

(infrastruktura i tabor) są oceniane przez 
społeczeństwo pozytywnie.  

 
 

Wskazywane są jednak dalsze potrzeby w tym 
zakresie. Zebrane dane i uzyskane informacje 
pozwoliły również zidentyfikować ogromny 
wkład projektów transportowych dofinansowa-
nych z POIiŚ 2007–2013 w poprawę komfortu 
podróżowania osób z niepełnosprawnością  
i o ograniczonej możliwości poruszania się. Ni-
welowanie barier transportowych i architekto-
nicznych ma bez wątpienia wpływ na mobilność 
tej grupy społecznej, a więc zarówno na ich sferę 
prywatną, zawodową, jak i życie społeczno - kul-
turalne.  
 
Szerzej o efektach wsparcia sektora transportu  
w POIiŚ można przeczytać w opracowaniach 
przygotowanych przez Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych:  Raporcie ewaluacyjnym ex
-post oraz Analizie wpływu projektów transpor-
towych zrealizowanych z POIiŚ na mobilność 
osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej 
możliwości poruszania się, dostępnych na stronie 
internetowej:  
 

https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-
ewaluacja 
 
Wniosek na 2020+ 
 
Eksperci wskazują, iż niezbędne jest dalsze kon-
sekwentne wspieranie rozwoju infrastruktury 
transportowej. Potwierdzają to również przepro-
wadzone badania ewaluacyjne i przekrojowe 
analizy transportowe. Osiągnięty postęp w tej 
dziedzinie jest nadal niewystarczający, gdyż do-
tyczył przede wszystkim metropolii, ośrodków 
wojewódzkich, a w układzie przestrzennym  
w większym  stopniu  Polski  Zachodniej  niż  
Wschodniej.  Niezwykle ważny jest rozwój trans-
portu towarowego. Wymiana Europa - Azja cią-
gle wzrasta i dlatego Polska powinna rozwijać 
sieć transportową. Konieczne jest ponadto 
wspieranie zarządzania, optymalizacja zasobów, 
digitalizacja. Istotnym wyzwaniem pozostaje 
również nierównowaga pomiędzy transportem 
drogowym i kolejowym oraz niesatysfakcjonujące 
znaczenie transportu publicznego związane m.in. 
z preferencjami konsumentów dla motoryzacji 
indywidualnej. Dodatkowo niezbędne jest pod-
kreślenie, iż pomimo odnotowanej poprawy bez-
pieczeństwa użytkowników dróg oraz kolei nadal 
osiągane wskaźniki nie są adekwatne do założeń. 
Warto również dalej inwestować w intermodal-
ność i elektromobilność, które coraz lepiej się roz-
wijają. Konieczne jest również podejmowanie 
dalszych działań na rzecz likwidowania barier 
transportowych dla osób z niepełnosprawnościa-
mi i o ograniczonej możliwości poruszania się. 
 
Decyzja w sprawie przyszłego budżetu UE zo-
stanie podjęta przez Radę stanowiącą jedno-
myślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu Euro-
pejskiego. Negocjacje będą teraz najważniejszym 
priorytetem. Niewątpliwie wnioski z badań ewa-
luacyjnych i wynikające z nich kierunki rozwoju 
transportu po 2020 roku oraz rekomendacje dla 
polityki transportowej będą miały istotne znacze-
nie podczas prowadzonych rozmów. Porozumie-
nie budżetowe powinno zostać osiągnięte przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego  
w 2019 r.  

 
Autor: 

Edyta Boratyńska-Karpiej, Ekspert 
Departament Analiz Transportowych 

 

 

https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miej-
skiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie 
innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elek-
trochemiczne źródło zasilania.  

Typ projektów podlegające dofinansowaniu – taborowe obejmujące: 

1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, 

2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz 
z niezbędną infrastrukturą. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wy-
nosi:  300 mln zł.  

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14.12.2018  r. do 31.01.2019 r. 

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się 
w Regulaminie Konkursu.  

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miej-
skie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w  ramach konkursu dla Działania 5.2  
wynosi: 500 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uza-
leżniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.  
 
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 31 lipca 2018 r. do 28 września 
2018 r.  

Nabór wniosków w trybie konkursowym dla Działania 6.1 – Rozwój publicznego  
transportu zbiorowego w miastach  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Nabór wniosków w trybie konkursowym dla  Działanie 5.2 – Rozwój transportu  
kolejowego poza TEN-T.  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Regulamin_konkursu.doc
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbi
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/nabor-wnioskow/5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-2018
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r e dakc ja  b iu le t y nu :  Ce nt r u m Un i j nyc h  Pr o je k t ó w  Tr an s po r t o w yc h  

p l ac  Eu r o pe j sk i  2 . ,  00 - 8 44  War s za wa  

w w w. c u pt . g o v . p l  

Szanowni Państwo,  
chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności  przekazywanych informacji. Prosimy o zgłaszanie 

sugestii, propozycji tematów, które – Państwa zdaniem – warto poruszyć na łamach biuletynu.  

Zachęcamy do kontaktu z nami: biuletyn@cupt.gov.pl 

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I INFORMACJE  

27 września 2018 r.  Warszawa 
Konferencja: ITS-2-FUTURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych 
Organizator: CUPT 
 
12 grudnia 2018 r. Warszawa 
Seminarium: Standardy Monitorowania wdrażania miejskiej i aglomeracyjnej polityki transportowej 
w kontekście wpływu projektów realizowanych z POIiŚ 
Organizator: CUPT 

* Informujemy, że jedno ze zdjęć na okładce niniejszego Biuletynu jest własnością: MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

https://www.linkedin.com/company/cupt
https://www.cupt.gov.pl/
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
http://www.cupt.gov.pl
mailto:mail%20to:%20biuletyn@cupt.gov.pl
mailto:biuletyn@cupt.gov.pl
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA

