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Czytaj więcej...

Dostępność tramwajów dla osób ze szczególnymi 
potrzebami

W ramach kolejnych już działań na rzecz propagowania 
dostępności w transporcie Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (CUPT) zorganizowało robocze spotkanie, 
którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie 
zapewniania dostępności pojazdów szynowych w miastach.

Czytaj więcej...

Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę 
bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

26 listopada  br. podczas konferencji CEF Info Days w Gdyni, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 
z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o dofinansowanie 
unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności  
w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

Czytaj więcej...

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie projektów 
złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18

W związku z zakończeniem oceny wniosków  
o dofinansowanie przedstawiamy listę członków Komisji 
Oceny Projektów oraz listę uwzględniającą wszystkie projekty 
wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny  
i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1487-szkolenie-z-obslugi-systemu-sl2014
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1561-dostepnosc-tramwajow-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1488-powstaje-drugi-etap-obwodnicy-kepna-na-s11
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1562-ponad-16-mln-zlotych-ze-srodkow-unijnych-na-poprawe-bezpieczenstwa-zeglugi-na-baltyku
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1486-pakty-uczciwosci-otrzymaly-prestizowa-nagrode
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1560-zakonczenie-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-nr-poiis-6-1-1-18
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Czytaj więcej...

716 mln złotych z UE na rozwój transportu kolejowego 
w Małopolsce

Dofinansowanie unijne trafia do Małopolski. Środki z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyczynią się do 
usprawnienia ruchu na liniach kolejowych od Skawiny, przez 
Suchą Beskidzką i Chabówkę do Zakopanego.

Czytaj więcej...

2,3 mld zł z UE na budowę dróg w Mazowieckim, 
Podlaskim, Podkarpackim, Lubelskim i Świętokrzyskim

Sektor drogowy w Polsce otrzymał kolejne środki na 
budowę trzech dróg ekspresowych: S61 w mazowieckim  
i podlaskim na odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, S19 
w podkarpackim i lubelskim na odc. Lasy Janowskie - Nisko 
Południe oraz S7 od granicy mazowieckiego i świętokrzyskiego 
do Skarżyska – Kamiennej w świętokrzyskim.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ „Efektywne 
wykorzystanie środków z funduszy europejskich na 
realizację projektów transportowych”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie CUPT dla Beneficjentów 
POIiŚ 2014-2020, które odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 
2019 r.
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https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1480-laczac-polske-laczymy-europe-nowe-kilometry-a1
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1559-716-mln-zlotych-z-ue-na-rozwoj-transportu-kolejowego-w-malopolsce
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1479-rozstrzygniecie-konkursu-poiis-5-2-1-18
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1551-2-3-mld-zl-z-ue-na-budowe-drog-w-mazowieckim-podlaskim-podkarpackim-lubelskim-i-swietokrzyskim
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1478-obowiazek-przechowywania-dokumentacji-poiis-2007-2013-projekty-niefunkcjonujace-projekty-fazowane-i-projekty-z-pomoca-publiczna
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1553-szkolenie-dla-beneficjentow-poiis-z-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-wnioskow
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Czytaj więcej...

Unijne wsparcie na poczet budowy infrastruktury 
portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków  
w Porcie Gdynia

7 listopada 2019 r. CUPT zawarł z Zarządem Morskiego Portu 
Gdynia Umowę o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-
2020 w ramach Priorytetu III Rozwój transportu morskiego, 
śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, 
Działanie 3.2 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 
multimodalnego.

Czytaj więcej...

Obwodnica Szczecinka oddana do użytkowania

7 listopada 2019 r. została oddana do ruchu obwodnica 
Szczecinka o długości 12 km, w ciągu drogi ekspresowej 
S11. Oddanie tego odcinka oznacza. że przekroczona została 
właśnie liczba 4000 km autostrad i dróg ekspresowych 
będących w użytkowaniu w Polsce.

Czytaj więcej...

Obwodnica Myśliny otwarta dla kierowców

5 listopada 2019 r. oddano do użytku kolejny odcinek 
obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. Jest to 
jedna z pięciu inwestycji mających na celu budowę obwodnic, 
które są realizowane obecnie przez GDDKiA. Budowa ponad 
3-kilometorwego odcinka obwodnicy Myśliny wynosiła 
łącznie około 51,3 mln złotych.
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https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1480-laczac-polske-laczymy-europe-nowe-kilometry-a1
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1552-unijne-wsparcie-na-poczet-budowy-infrastruktury-portowej-do-odbioru-sciekow-sanitarnych-ze-statkow-w-porcie-gdynia
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1479-rozstrzygniecie-konkursu-poiis-5-2-1-18
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1548-obwodnica-szczecinka-oddana-do-uzytkowania
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1478-obowiazek-przechowywania-dokumentacji-poiis-2007-2013-projekty-niefunkcjonujace-projekty-fazowane-i-projekty-z-pomoca-publiczna
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1547-obwodnica-mysliny-otwarta-dla-kierowcow
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Czytaj więcej...

Aktualizacja listy rankingowej oraz dokumentacji 
konkursowej Konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16

Informujemy, że w związku ze zwiększeniem alokacji przez 
IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było 
przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym 
do dofinasowania po procedurze odwoławczej. 

Czytaj więcej...

Jak podróżują Polacy? Trwają prace badawcze nad 
Zintegrowanym Modelem Ruchu!

W CUPT trwają prace nad Zintegrowanym Modelem 
Ruchu (ZMR), którego celem będzie wypełnienie warunków 
finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 
finansowej 2021 – 2027 oraz wsparcie planowania 
strategicznego w sektorze transportu. 

Czytaj więcej...

Kolejny odcinek S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin 
Węglin - w. Kraśnik Południe już w budowie

4 listopada 2019 r., w obecności Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka oraz Joanny Lech, Dyrektor CUPT, 
zainaugurowano budowę drogi ekspresowej S19 - Lublin - 
Rzeszów, odc. Lublin Węglin, w. Kraśnik Południe.
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https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1480-laczac-polske-laczymy-europe-nowe-kilometry-a1
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1545-aktualizacja-listy-rankingowej-oraz-dokumentacji-konkursowej-konkursu-nr-poiis-3-2-1-16
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1479-rozstrzygniecie-konkursu-poiis-5-2-1-18
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1493-jak-podrozuja-polacy-trwaja-prace-badawcze-nad-zintegrowanym-modelem-ruchu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1479-rozstrzygniecie-konkursu-poiis-5-2-1-18
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1542-kolejny-odcinek-s19-lublin-rzeszow-odc-w-lublin-weglin-w-krasnik-poludnie-juz-w-budowie
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WYMÓG OSOBISTEGO WYKONANIA 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - DZIAŁANIA 
NIEDOZWOLONE W OPARCIU O ORZECZNICTWO 

UNIJNE I KRAJOWE
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TEMAT MIESIĄCA:

Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosując ustawę Prawo 
zamówień publicznych (PZP) mogą wymagać, aby wykonawca osobiście wykonał kluczowe 
części zamówienia. Wymóg ten powinien jednak znajdować uzasadnienie, w związku  
z czym warto zapoznać się z przykładami, które zostały ocenione jako naruszenie przepisów, 
aby uniknąć w przyszłości ryzyka korekt finansowych oraz mieć świadomość możliwości 
wspierania udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych. 

Wymogi w zakresie osobistego wykonania 
kluczowych części zamówienia wpływają 
na możliwość posługiwania się potencjałem 
podmiotów trzecich celem spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, a następnie realizacji 
umowy. Niewątpliwie warto więc znać niniejsze 
konsekwencje, aby kontrolujący lub inni 
wykonawcy nie zgłaszali uwag do badanego 
postępowania. Dokonując zastrzeżenia kluczowych 
części zamówienia należy mieć choćby na 
uwadze, że: „Zamówienia publiczne powinny 

być dostosowane do potrzeb małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) (Instytucje zamawiające 
należy zachęcać do korzystania z kodeksu 
najlepszych praktyk określonego w dokumencie 
roboczym służb Komisji z 25 czerwca 2008 r. 
zatytułowanym „Europejski kodeks najlepszych 
praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień 
publicznych”, zawierającego wytyczne mówiące 
o tym, w jaki sposób instytucje te mogą stosować 
ramy zamówień publicznych, aby ułatwić udział 
MŚP”1). Zgodnie ze wskazanym powyżej 

1) Motyw 78 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych.
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kodeksem w wypadku dużych zamówień, gdzie 
MŚP nie są w stanie występować w charakterze 
głównego wykonawcy lub składać ofert wspólnie  
z innymi MŚP, podwykonawstwo może zapewnić im 
atrakcyjne możliwości, w szczególności w sytuacji, 
gdzie MŚP mogłyby zaoferować wartość dodaną 
w postaci specjalistycznych lub innowacyjnych 
produktów bądź usług2.

Na gruncie prawa krajowego zagadnienie wymogu 
osobistego świadczenia kluczowych części 
zamówienia reguluje art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy 
Prawo zamówień publicznych3, a na gruncie prawa 
unijnego art. 63 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE4 
oraz art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE5.

2) Europejski Kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych, pkt. 1.4, Lepsze eksponowanie możliwości 
podwykonawstwa i zapewnienie równych warunków dla wszystkich podwykonawców, s.10; materiał dostępny na stronie internetowej:  
www.uzp.gov.pl.
3) Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity.
4) Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 65, z późn. zm.
5) Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 243, z późn. zm.
6) Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 września 2019 r. Vitali SpA przeciwko Autostrade per l’Italia SpA, C-63/18, ECLI:EU:C:2019:787.
7) Decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (z dnia 18 kwietnia 2016 r. (dodatek zwykły do GURI nr 91 z dnia 19 kwietnia 2016 r.).

Przykłady zapisów/działań Zamawiającego z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ograniczających podwykonawstwo, 

które zostały ocenione jako niezgodne z prawem UE:

Zapis specyfikacji/przebieg postępowania Argumentacja TSUE

Wyrok z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
C-63/18 Vitali6

W sierpniu 2016 r. Autostrade per l’Italia  
w drodze publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
ogłosiła przetarg ograniczony na roboty 
budowlane dotyczące poszerzenia o piąty pas 
włoskiej autostrady A8 pomiędzy punktem 
poboru opłat Milano Nord, a węzłem w Lainate. 
Wykonawca Vitali SpA została wykluczona  
z przetargu na tej podstawie, że przekroczono 
limit 30% przewidziany w zakresie 
podwykonawstwa w art. 105 ust. 2 dekretu 
ustawodawczego nr 50/2016.

Zgodnie z obowiązującym prawem włoskim  
w zakresie zamówień publicznych7:

Artykuł 105 ust. 2 zdanie trzecie decreto 
legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici: 

Wyrok z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
C-63/18 Vitali

Dyrektywę 2014/24 należy 
interpretować w ten sposób, że stoi 
ona na przeszkodzie uregulowaniu 
krajowemu takiemu jak rozpatrywane  
w postępowaniu głównym, ograniczającym 
do 30% część zamówienia, której wykonanie 
wolno oferentowi podzlecić podmiotom trzecim.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i, jak 
wynika z motywu 78 dyrektywy 2014/24, 
w interesie Unii leży, by w dziedzinie 
zamówień publicznych wzmocnić otwarcie 
postępowania przetargowego na konkurencję. 
Korzystanie z podwykonawstwa, które może 
sprzyjać przystępowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw do przetargów publicznych, 
przyczynia się do realizacji tego celu.

http://www.uzp.gov.pl
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„Z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 ewentualne 
zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy 
nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty 
zamówienia na roboty budowlane, usługi lub 
dostawy”.

Uregulowanie krajowe rozpatrywane 
w postępowaniu głównym zakazuje  
w sposób ogólny i abstrakcyjny korzystania  
z podwykonawstwa w zakresie przekraczającym 
określony procent wartości danego zamówienia 
publicznego, przez co zakaz ten ma zastosowanie 
niezależnie od sektora gospodarki, którego 
dotyczy dane zamówienie, charakteru robót 
lub tożsamości podwykonawców. Ponadto, taki 
ogólny zakaz nie pozostawia miejsca na ocenę 
każdego konkretnego przypadku z osobna przez 
instytucję zamawiającą.

Wyrok z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  
C 406/14 Wrocław  

– miasto na prawach powiatu8

Skierowana do pięciu wykonawców specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia zawierała 
klauzulę o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnymi siłami minimum 25% robót 
objętych zamówieniem”.

Wyrok z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie  
C 406/14 Wrocław  

– miasto na prawach powiatu

Dyrektywę 2004/18 należy interpretować  
w ten sposób, że instytucja zamawiająca nie jest 
uprawniona do wymagania w drodze klauzuli  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na roboty budowlane, by przyszły wykonawca 
tego zamówienia wykonał własnymi siłami 
pewną, określoną procentowo, część robót 
objętych wspomnianym zamówieniem.

Klauzula nakłada ograniczenia na korzystanie 
z podwykonawstwa przy wykonywaniu części 
zamówienia określonej procentowo, w sposób 
abstrakcyjny, i to niezależnie od możliwości 
sprawdzenia kwalifikacji ewentualnych 
podwykonawców oraz bez żadnej wzmianki 
dotyczącej istotnego charakteru odnośnych 
zadań. We wszystkich tych aspektach klauzula 
taka okazuje się niezgodna z dyrektywą 2004/18 
mającą znaczenie dla sporu rozpatrywanego  
w postępowaniu głównym.

8) Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 lipca 2016 r. Wrocław – miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, C-406/14, ECLI:EU:C:2016:562.
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9) Uchwała KIO z dnia 11 sierpnia 2015 r. (KIO/KD 43/15), www.uzp.gov.pl.
10) Wyrok KIO z dnia 21 września 2017 r. sygn. akt: KIO 1837/17, www.uzp.gov.pl

Przykłady ograniczenia podwykonawstwa z orzecznictwa Krajowej Izby 
Odwoławczej, które zostały ocenione jako niezgodne  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP):

Zapis specyfikacji Argumentacja UZP/KIO

Uchwała KIO z dnia 11 sierpnia 2015 r.  
(KIO/KD 43/15)9

Zamawiający wprost postanowił w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że nie 
zastrzega żadnej kluczowej części zamówienia 
do osobistego wykonania przez wykonawcę. 
Jednocześnie zamawiający zamieścił w SIWZ 
postanowienie ograniczające wysokość 
wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości 
50% kwoty wynagrodzenia.

Uchwała KIO z dnia 11 sierpnia 2015 r.  
(KIO/KD 43/15)

Postanowienie dotyczy całego zakresu 
zamówienia, a tym samym, niezależnie od części 
zamówienia, w szczególności, niezależnie od 
tego, czy dana część zamówienia jest kluczowa, 
czy też nie, zamawiający ograniczył udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia, 
poprzez zobowiązanie wykonawcy do 
samodzielnej realizacji przynajmniej części robót.

Określenia „kluczowe części zamówienia” nie 
można odnosić do całego zakresu zamówienia 
wyłącznie dlatego, że każdy z elementów robót 
ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości 
robót. Jak słusznie zauważył Prezes Urzędu 
Zamwówień Publicznych (UZP), powyższa 
interpretacja prowadziłaby do całkowitego 
wyłączenia możliwości powierzenia realizacji 
zamówienia podwykonawcom, co jest 
sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 
36a ust. 1 Pzp, zgodnie z którą wykonawca 
może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, co oznacza, że co do zasady 
każda z części zamówienia może być powierzona 
do wykonania przez podwykonawcę.

Wyrok KIO z dnia 21 września 2017 r. sygn. 
akt: KIO 1837/1710

Zamawiający zastrzegł obowiązek wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zadania, 
tj. rozmieszczenie i instalację w zakresie 
systemu sterowania i zdalnego monitoringu 

Wyrok KIO z dnia 21 września 2017 r. sygn. 
akt: KIO 1837/17

Wskazać należy, iż Zamawiający dotychczas 
realizując zamówienia na taki sam przedmiot 
zamówienia, rozdzielał zamówienie na dwa 
odrębne postepowania.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Agregatów sprężarkowych w ramach Umowy 
o Kompleksową Realizację Inwestycji oraz 
świadczenia usług długoletniego serwisu  
w zakresie Serwisu Bieżącego i Prac 
Planowanych w rozumieniu postanowień 
Umowy Serwisowej.

W tym postępowaniu - pomimo tego, iż będą 
zawarte dwie umowy - Zamawiający prowadzi 
na całość zamówienia jedno postępowanie, 
a nadto postawił warunek, że o uzyskanie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy 
spełniający łącznie postawione wymagania,  
a elementy kluczowe winien wykonać osobiście 
sam wykonawca. Zamawiający formułując 
takie warunki udziału wyeliminował możliwość 
ubiegania się o zamówienie podmiotów, które 
samodzielnie nie spełniają postawionych 
ww. warunków, lecz zamierzałyby w zakresie 
instalacji sterowania i monitoringu oraz 
świadczenia długoletniego serwisu w zakresie 
serwisu bieżącego i prac planowanych korzystać 
z zasobów podmiotu trzeciego.

Brak jest obiektywnej zasadności uznania 
wykonywania usług serwisu oraz monitoringu za 
element kluczowy zamówienia, chociażby z tego 
powodu, że od wielu lat w tych postępowaniach 
dopuszczany był udział podwykonawców 
i zamówienia były wykonywane w sposób 
prawidłowy.

Wpływ wymogu wykonania kluczowych części zamówienia osobiście 
przez wykonawcę robót budowlanych lub usług na możliwość 

posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich:

 » wykonawca nie będzie mógł polegać na 
zasobach podmiotów trzecich, w myśl art. 
22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
odnoszących się do zastrzeżonej, jako kluczowa 
części zamówienia;

 » nie jest możliwym, aby zastrzeżoną do 
osobistego świadczenia część robót wykonywał 
podwykonawca, gdyż oznaczałoby to zmianę 
umowy w stosunku do treści oferty (wolą 
zamawiającego było, aby kluczowa część 
świadczenia była wykonywana osobiście przez 
wykonawcę).

Wymóg osobistego świadczenia powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy, 
poprzez:

 » wskazanie zobowiązania wykonawcy do 
osobistego wykonania danej części;

 » określenie zasad kontroli wraz ze wskazaniem 
sankcji za niewykonanie osobistego świadczenia 
w wymaganym zakresie.
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 » dokonane zastrzeżenie kluczowej/kluczowych 
części do osobistego świadczenia robót 
budowlanych lub usług przez wykonawcę 
nie może mieć charakteru abstrakcyjnego  
i odnosić się wyłącznie do wartości procentowej 
zamówienia;

 » zbyt ogólne określenie części do osobistego 
świadczenia przez wykonawcę może 
skutkować skorzystaniem przez wykonawców 
ze środków ochrony prawnej lub znaczną 
ilością pytań do zamawiającego, dotyczących 
zakresu zastrzeżenia np. w zakresie robót 
drogowych - czy dotyczy np. wszystkich warstw 
podbudowy, czy dotyczy też uzbrojenia terenu, 
obiektów inżynierskich, a w przypadku gdy 
zastrzeżenie dotyczy obiektów inżynierskich 
może skutkować pojawieniem się wątpliwości 
czy w tym zastrzeżeniu występują także roboty 
związane z odwodnieniem oraz roboty drogowe, 
bez których nie jest możliwe kompleksowe 
wykonanie obiektu inżynierskiego;

 » dokonane zastrzeżenie, przy uprzedniej ocenie 
wszystkich okoliczności postępowania, może 

dotyczyć przykładowo11:

 » robót ziemnych niezbędnych do wykonania 
korpusu drogi głównej z wyłączeniem 
dostaw materiałów i usług oraz wyłączeniem 
wykonania wzmocnień podłoża i nasypu 
drogowego w obrębie połączenia z obiektami 
mostowymi;

 » wykonania nawierzchni bitumicznej, łącznie 
z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek 
bitumicznych oraz pozostałych warstw 
konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu 
rodzimego lub nasypowego;

 » posadowienia, montażu i spawania 
rurociągów ciepłowniczych (zamówienie 
dotyczące przebudowy magistrali sieci 
ciepłowniczej);

 » robót mostowych w zakresie robót 
betonowych, z wyłączeniem robót palowych   
i innych specjalistycznych technik 
posadowienia pośredniego oraz 
wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych 
(betonowych, stalowych, kompozytowych) 
oraz wyłączeniem robót wykończeniowych.

O czym warto pamiętać konstruując zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie obowiązku osobistego 

świadczenia przez wykonawcę robót budowlanych lub usług:

11) Na podstawie: Urząd Zamówień Publicznych, „Raport dotyczący stosowania art. 36 ust. 2 ustawy Pzp”, raport dostępny na stronie internetowej UZP: www.uzp.gov.pl

http://www.uzp.gov.pl
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Jak wynika z „Raportu, dotyczącego stosowania 
art. 36a ust. 2 ustawy Pzp”12 wśród 228 
postępowań poddanych analizie, jedynie w 29  
z nich zamawiający ograniczyli podwykonawstwo 
zgodnie z treścią art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zaś  
w 199 postępowaniach takie ograniczenie nie 
zostało przewidziane, co stanowi zdecydowaną 
większość postępowań (87%). 

Wyniki kontroli Departamentu Kontroli Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych potwierdzają, 
że Beneficjenci w roli Zamawiających w niewielkim 
stopniu korzystają z przysługującego im 
uprawnienia wymogu osobistego świadczenia 
przez wykonawcę w zakresie kluczowych części 
zamówienia, co zdaniem autora należy ocenić 
pozytywnie mając na względzie możliwość 
wspierania udziału w rynku zamówień publicznych 
wykonawców z sektora MŚP. Jednocześnie kontrola 
procedur zawierania umów powinna opierać się, 

po zapoznaniu się z argumentami Beneficjentów/
Zamawiających, na zrozumieniu powodów 
zastosowania danych zapisów specyfikacji.  
W związku z tym sam fakt stosowania art. 36a ust. 
2 pkt. 1) ustawy Pzp nie oznacza automatycznie 
niedozwolonego ograniczania konkurencji, o ile 
nie są stosowane zapisy i procedowanie, jak we 
wskazanych przykładach z orzecznictwa Trybunału  
Sprawiedliwości UE i Krajowej Izby Odwoławczej.

 
 
 
 
 
 

Autor:
Przemysław Ostrowski, 
Ekspert, Departament Kontroli, CUPT

12) Ibidem.
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TEMAT MIESIĄCA:

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to ważne zadanie polskiej administracji publicznej. 
CUPT od dwóch lat angażuje się w realizację międzynarodowych projektów współpracy 
bliźniaczej. Kontynuując rozpoczęty na łamach Biuletynu temat działalności Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych na arenie międzynarodowej, przybliżamy nasze  
zaangażowanie we wdrażanie przedsięwzięć w tym obszarze.

Twinning (pol. współpraca bliźniacza) jest to 
program utworzony przez Komisję Europejską 
(dalej „KE”) w celu wsparcia i rozwoju kompetencji 
administracji publicznej w krajach objętych 
instrumentem pomocy przedakcesyjnej (ang. 
Instrument for Pre-accession Assistance – dalej 
„IPA”1) oraz w krajach objętych Europejska Polityką 

Sąsiedztwa (ang. European Neighbourhood Policy 
– dalej „ENP”2).

Główną zasadą twinningu jest współpraca 
instytucjonalna administracji publicznej państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej (dalej „UE”) 
oraz krajów beneficjentów programu. Projekty 

1) Instrument for Pre-accession Assistance (IPA): Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.
2) European Neighbourhood Policy (ENP):Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Tunezja.

Twinning jako narzędzie wsparcia krajów aspirujących do wejścia do UE 
i objętych polityką sąsiedztwa - ogólne informacje o programie  
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3) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en
4) Podręcznik współpracy bliźniaczej dla dawców pomocy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, marzec 2010 r. 

twinningowe łączą fachową wiedzę sektora 
publicznego z państw członkowskich UE i krajów 
beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych 
rezultatów poprzez działania peer to peer, czyli 
bezpośredniej współpracy i korzystania z wiedzy 
ekspertów. 

W przypadku krajów IPA, twinning jest głównie 
skoncentrowany na wsparciu transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE.  
Nawiązana współpraca ma na celu dzielenie 
się dobrymi praktykami UE z administracjami 
publicznymi będącymi beneficjentami oraz 
wspierania długoterminowych relacji między 
administracjami istniejących i przyszłych krajów 
UE.

Od 2004 r. Instrument twinningowy jest również 
dostępny dla krajów ENP i ma na celu zwiększenie 
kompetencji i rozwój administracji publicznej 
kraju partnerskiego poprzez szkolenie personelu 
i wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych. 
Pomaga także zbliżać krajowe przepisy 
ustawowe i wykonawcze do standardów unijnych  
w ramach umów o współpracy lub stowarzyszeniu 
podpisanych z UE3. 

Realizacja projektu twinningowego wymaga nie 
tylko zaangażowania kraju oferującego pomoc, 

ale także kraju korzystającego ze wsparcia. 
Dlatego obie administracje muszą dysponować 
odpowiednim zapleczem. Szczególnie ważne 
jest zaangażowanie ekspertów po obu stronach 
i ich aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, 
konsultacjach i wizytach studyjnych. Kluczowym 
czynnikiem sukcesu jest zapewnienie trwałości 
projektu, tak aby dostarczone produkty 
procentowały w przyszłości i były bazą do 
dalszych działań. Obie strony projektu mają 
nałożone obowiązki i obie strony odpowiadają za 
sukces projektu. 

W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać 
udział jednostki administracji publicznej oraz  
podmioty posiadające status tzw. Mandated Body. 
Status taki nadaje KE instytucjom nie będącym 
częścią administracji publicznej i spełniającym 
określone przez KE wymagania4.  

Po opublikowaniu przez kraj beneficjenta 
fiszki projektowej, zainteresowane Państwa 
Członkowskie składają samodzielnie lub  
w konsorcjum ofertę. Kolejny krok to proces 
oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej. Po 
wyborze, podpisywana jest umowa i po przyjeździe 
do kraju beneficjenta przedstawiciela państwa 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en 
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5) Obecnie obowiązująca wersja Podręcznika dostępna na stronie KE: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_-_
update_2018.pdf 
6) https://twinning.msz.gov.pl/korzysci 

członkowskiego tzw. RTA (Resident Twinning 
Adivisor) projekt rozpoczyna się.   

Projekt jest zarządzany przez lidera we współpracy 
z RTA i liderów komponentów, na które zazwyczaj 
podzielony jest projekt. W każdym z komponentów 
zaangażowani eksperci (STE – Short Term 
Experts) realizują określone działania zmierzające 
do osiągniecia wyznaczonych rezultatów  
i określonych wskaźników wykonania. Także po 
stronie kraju beneficjenta w realizację projektu 
włączone są osoby odpowiadające roli lidera i RTA. 
Projekt realizowany jest w ramach pracy zdalnej, 
misji w kraju beneficjenta (szkolenia, warsztaty, 
konsultacje, spotkania promujące rezultaty 
projektu, konferencje) oraz wizyt studyjnych.  

Cały proces realizacji projektu twinningowego, 
zasady, wzory m.in. fiszki projektowej, oferty, 
umowy, dokumentów finansowych są zawarte  
w Podręczniku KE (Twinning Manual)5. 

Obok tradycyjnego twinningu funkcjonuje 
jeszcze tzw.: Twinning Light, który ma na 
celu zaoferowanie bardziej elastycznego, 
średnioterminowego podejścia (do sześciu 
miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może 
zostać przedłużony do ośmiu miesięcy) bez 
obecności RTA. Więcej informacji na temat 
instrumentu jakim jest twinning można znaleźć na 
stronie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (MSZ).

Wkład Polski w realizację projektów twinningowych

Polska przygotowując się do akcesji do UE 
sama była beneficjentem szeregu projektów 
twinningowych. Do 2008 r. polskie jednostki 
administracji publicznej były beneficjentem 
łącznie ponad 200 projektów współpracy 

bliźniaczej (sektor rolnictwa, ochrony środowiska, 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
finansów, polityki gospodarczej, zatrudnienia 
i polityki społecznej, transportu i energetyki,  
a także rozwoju regionalnego6). Dzięki wsparciu 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_-_update_2018.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_-_update_2018.pdf
https://twinning.msz.gov.pl/korzysci
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en
https://twinning.msz.gov.pl/
https://twinning.msz.gov.pl/
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Zaangażowanie CUPT w projekty twinningowe 

Projekt  Twinningowy zrealizowany przy udziale CUPT w Gruzji 

Zaangażowanie instytucji administracji publicznej 
w Polsce w realizację projektów twinningowych 
wzrasta, co jest zgodne z kierunkami wyznaczanymi 
przez MSZ. Wsparcie krajów objętych programem 
twinningowym przez polskie podmioty jest istotne 
dla wzmocnienia ich potencjału, ale także dla 
promowania wizerunku Polski za granicą.    

CUPT wychodząc naprzeciw wyzwaniom 
stawianym administracji publicznej ciągłego 

rozwoju i dzielenia się zdobytą wiedzą uznało, iż 
zdobyte doświadczenie, przede wszystkim dzięki 
środkom unijnym powinno być przekazywane 
i wykorzystywane także w projektach 
pomocowych. Rozszerzenie działalności CUPT na 
projekty pomocowe, w tym twinningowe to krok 
w kierunku poszerzenia kompetencji instytucji  
i zwiększenie trwałości efektów jakie dają środki 
unijne przeznaczone na pomoc techniczną.

Projekt twinningowy pt. „Poprawa jakości 
Infrastruktury poprzez lepszy system planowania” 
(„Improving Infrastructure Quality through Better 
Planning Systems nr. GE/13/ENPI/OT/02/17”), 
trwał 21 miesięcy i realizowany był od stycznia 
2017 r. do października 2019 r. Beneficjentami 

projektu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
i Infrastruktury Gruzji (MRDI) oraz dwa wybrane 
przez MRDI lokalne samorządy Gori i Zugdidi.

Po stronie polskiej liderem Projektu było 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR),  

administracji ówczesnych państw członkowskich, 
dostosowanie do przepisów i wymagań UE 
przebiegło sprawniej w wielu obszarach.

Po wstąpieniu do UE, Polska mogła sama 
zaoferować swoje doświadczenie i wiedzę  
w projektach twinningowych. Od 2004 r. instytucje 
polskiej administracji publicznej oraz instytucje 
posiadające status Mandated Body, mogą 
uczestniczyć w realizacji projektów współpracy 
bliźniaczej jako dawca pomocy. Do 2018 r. polskie 
instytucje uczestniczyły w realizacji ponad 100 
projektów bliźniaczych7 zarówno jako członek 
konsorcjów międzynarodowych, jako ich lider lub 
samodzielnie. 

Po stronie polskiej koordynacją programu 
twinningowego zajmuje się Krajowy Punkt 
Kontaktowy (dalej „KPK”), działający w ramach 
Departamentu Współpracy Rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadaniem 

KPK jest współpraca z instytucjami unijnymi oraz 
przekazywanie polskim instytucjom publicznym 
ważnych informacji o nowych możliwościach 
współpracy. Udziela pomocy związanej z analizą 
fiszek projektowych, a także asystuje w procesie 
przygotowania ofert doradzając oferentom 
wprowadzanie stosownych modyfikacji tak aby 
oferty spełniały wymogi formalne. Służy pomocą 
także w zakresie przygotowania odpowiedniej 
prezentacji ofert twinningowych8. KPK jest także 
odpowiedzialny za oficjalną korespondencję  
z krajem beneficjentem do momentu wybrania 
zwycięskiej oferty.

Obecnie Polska realizuje kilka projektów 
twinningowych m.in. w Gruzji (lider: Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego), Kosowie (Najwyższa Izba 
Kontroli) i Albanii (lider: Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej). 

7) Ibidem.
8) Ibidem.
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z którego wywodził się także RTA. W projekcie 
uczestniczyło 50 ekspertów z 7 instytucji, 
tj. MIiR, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), Instytutu Rozwoju Miast i Regionów 
(IRMiR), Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów 
Unijnych. 

Cele Projektu koncentrowały się przede 
wszystkim na wsparciu administracji 
gruzińskiej na szczeblu centralnym, 
regionalnym i lokalnym oraz wzmocnieniu 
jej potencjału w zakresie planowania 
przestrzennego, programowania strategicznego  
i planowania projektów infrastrukturalnych.  
Projekt miał za zadanie implementowanie 
standardów europejskich w wyżej wymienionych 
obszarach.

Realizacja Projektu była ukierunkowana na 
osiągniecie rezultatów pogrupowanych w dwóch 
komponentach. Działania były przypisane do 
określonych przez Beneficjenta szczegółowych 
rezultatów i obudowane systemem wskaźników 
na podstawie, których dokonywany był odbiór 
poszczególnych produktów. 

Pierwszy komponent, którego koordynatorem 
był IRMIR, miał na celu zaimplementowanie 
metodologii i standardów UE w zakresie planowania 
przestrzennego, w tym opracowanie dwóch 
planów zagospodarowania przestrzennego dla 
wskazanych przez samorządy obszarów. Eksperci 
w ramach komponentu pierwszego przygotowali 
także wytyczne i propozycje zmian legislacyjnych 
w zakresie planowania przestrzennego.

Komponent drugi, który był koordynowany przez 
CUPT, miał za zadanie wzmocnienie kompetencji 
w procesie identyfikacji i przygotowania 
projektów infrastrukturalnych, przede wszystkim 
transportowych. Przygotowano metodologię 
planowania i przygotowania portfeli projektów, 
prognozowania, opracowano dwa projekty 
portfolio, po jednym dla każdego z samorządów, 
fiszki dla projektów oraz metodykę oceny  
i priorytetyzacji projektów. Wszystkie produkty 
były przygotowane zarówno po angielsku, jak  
i gruzińsku, co zapewniło dotarcie z przekazem 
i produktami do dużej grupy zainteresowanych 
osób. Wszystkie wspomniane działania były 
wsparte warsztatami i konsultacjami społecznymi 
i przede wszystkim 22 szkoleniami także w miejscu 
wykonywania pracy (tzw. on-job trainings), a także 
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szkoleniami trenerów, którzy będą przekazywać 
zdobytą wiedzę. 

Ważnym elementem zdobywania wiedzy  
i wymiany doświadczeń były cztery wizyty 
studyjne przedstawicieli MRDI i samorządów Gori i 
Zugdidi w Polsce. Wizyty były zorganizowane tak, 
aby zaprezentować szeroki wachlarz inwestycji 
zarówno na poziomie centralnym, regionalnym, 
jak i lokalnym. Przedstawiciele beneficjenta 
mieli okazję odwiedzić wiele miast i instytucji 
zarówno administracji publicznej, operatorów 
transportowych czy wykonawców inwestycji 

realizowanych, zarówno przy udziale środków 
krajowych jak i unijnych.

Realizacja obu komponentów miała na celu 
koordynację pomiędzy poszczególnymi 
rezultatami i pozwalała na zaproponowanie 
rozwiązań możliwych do zastosowania  
w praktyce. Jednocześnie zapewniających 
zgodność z prawem unijnym, a także 
dopasowanie do realiów gruzińskich. 
Ważne dla obu stron, jak również dla Komisji 
Europejskiej było zagwarantowanie spójności  
i kontynuacji rozpoczętych już reform  

i zrealizowanych lub trwających innych projektów 
w obszarze rozwoju regionalnego, transportu  
i infrastruktury.

Zapewniono odpowiednią promocję projektu, 
organizując spotkania i opracowując kilka 
broszur zawierających informacje o projekcie, 
metodyce i produktach. Powstały infografiki 
przybliżające tematykę projektu. Niezależnie 
od promocji samego projektu twinningowego, 
eksperci pomogli obu samorządom wypromować 
ważne dla nich programy i projekty oraz dotrzeć  
z tą informacją do mieszkańców. 

 
Zakończony w październiku tego roku projekt, 
był pierwszym projektem twinningowym 
realizowanym przez ekspertów CUPT. Było 
to cenne doświadczenie, które pozowliło na 
podzielenie się wiedzą zdobytą podczas realizacji 
programów operacyjnych i procesu dystrybucji 
środków unijnych, z drugiej strony pozwoliło na 
podniesienie kompetencji samych ekspertów 
CUPT. Sukces projektu pokazał, że instytucja 
jest gotowa do realizacji podobnych projektów 
pomocowych w przyszłości.
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W dniu 30 kwietnia 2019 r. na stronie MSZ 
poświęconej projektom twinningowym został 
opublikowany nabór do składania ofert dla projektu 
w Albanii pn: Wzmocnienie zdolności Albańskiej 
Administracji Drogowej (Albanian Roads 
Authority, dalej „ARA”) we wdrażaniu dobrych 
praktyk w planowaniu, zarządzaniu, zamówieniach 
oraz implementowaniu i utrzymywaniu inwestycji 
drogowych (eng. Strengthening the capacity of 
the Albanian Road Authority in applying good 
governance practices for planning, managing, 
procuring, implementing and maintaining Road 
investments nr. AL 16 IPA TR 01 19).

Głównym beneficjentem projektu jest ARA, 
odpowiednik GDDKiA w Polsce. Projekt rozpoczął 
się 19 października br. i będzie trwał 24 miesiące. 
Pierwsze misje w projekcie w kraju Beneficjenta 
zaplanowane zostały na styczeń 2020 r.

Doświadczenie zdobyte przez CUPT podczas 
realizacji projektu twinningowego w Gruzji, 
pozwoliło na złożenie wspólnie z partnerami 
kolejnej oferty, tym razem w Albanii. Liderem 
Projektu jest MFiPR, CUPT odpowiada za jeden 
z trzech komponentów i będzie go realizował 
wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych  
i GDDKiA, natomiast za dwa pozostałe 
komponenty odpowiada GDDKiA i będzie 
je realizowała wspólnie z CUPT i ekspertem  
z Chorwacji, reprezentującym Ministerstwo 
Morskie, Transportu i Infrastruktury. 

Zaangażowanie strony chorwackiej jest istotne 
dla lepszego i szybszego rozeznania się  
w obecnej sytuacji w Albanii i na Bałkanach  
w kontekście rozwoju transportu drogowego.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie  
w dążeniu do stworzenia efektywnego systemu 

transportu w Albanii, zintegrowanego w regionie 
i sieci UE, który wspiera rozwój gospodarczy 
i dobrą jakość życia obywateli, koncentrujący 
się na zarządzaniu i standardach w transporcie 
drogowym.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności 
administracyjnej ARA w planowaniu i zarządzaniu 
inwestycjami i utrzymaniem albańskiej sieci dróg 
krajowych w zrównoważony i skuteczny sposób 
oraz zgodnie ze standardami i najlepszymi 
praktykami UE.

Jeden z obszarów szczególnego zainteresowania 
wskazany do wsparcia to obszar zamówień 
publicznych. Oczekiwane wsparcie dotyczyć 
ma między innymi propozycji zmian w prawie 
i dostosowania wewnętrznych procedur do 
najlepszych praktyk, norm i standardów. Inne 
obszary to usprawnienie funkcjonowania 
struktury ARA w obszarze zarządzania zasobami 
i jakością, poprawa bezpieczeństwa drogowego 
w sieci dróg krajowych, wzmocnienie systemu, 
metodyki i kontroli inspekcyjnych dróg. Wszelkie 
działania, będą wsparte szkoleniami, warsztatami 
czy seminariami, a cały projekt będzie  

Projekt Twinningowy  w obszarze transportu drogowego 
realizowany przy udziale CUPT w Albanii
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Podsumowanie i plany na przyszłość 

Zgodnie w wytycznymi MSZ, udział polskiej 
administracji publicznej w realizacji programów 
twinningowych wzmacnia międzynarodową 
pozycję Polski i przyczynia się m.in. do realizacji 
celów polskiej polityki rozwojowej z wykorzystaniem 
instrumentów i funduszy unijnych, promowania 
doświadczenia i wiedzy polskich ekspertów, co 
buduje dobre podstawy do zwiększenia obecności 
polskich w firm na rynkach zagranicznych. 
CUPT będzie kontynuował wspieranie krajów 
aspirujących do członkostwa w UE i tych objętych 
polityką sąsiedztwa, traktując to jako ważną 
misję oraz szansę na rozwój swoich kompetencji,  
a także na zwiększenie wartości dodanej 

środków unijnych wydatkowanych  
w Polsce. Będziemy dalej starali się wspólnie  
z innymi przedstawicielami administracji 
publicznej w Polsce i w innych krajach UE, 
aplikować o projekty zwiększające potencjał 
administracji kraju beneficjenta. 

 

Autor: 
Edyta Jaszczuk
Ekspert, Departament Przygotowania Projektów  
i Wdrażania, CUPT

w odpowiedni sposób promowany aby dotrzeć do 
jak największej liczby odbiorców. 

Szerokie spektrum zagadnień, które będą 
przedmiotem projektu wymagało zaangażowania 
ekspertów z różnych dziedzin. Jest to z jednej 

strony wyzwanie, z drugiej szansa, także dla 
ekspertów CUPT na rozwój swoich kompetencji  
w projektach pomocowych.
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

NABÓR WNIOSKÓW Z SEKTORA TRANSPORTU W RAMACH 

INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF).
 
Nabór dotyczy projektów, które kwalifikują się do otrzymania środków z CEF w ramach 
Wieloletniego Programu Prac, tj. zostały one określone lub wpisują się w priorytety 
wymienione w Załączniku I, Część I do Rozporządzenia UE nr 1316/2013 ustanawiającego 
Instrument „Łącząc Europę”.

Szacunkowy budżet konkursu wynosi 1,4 mld euro.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym naborze zapraszamy do kontaktu z Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej – e-mail: cef@miir.gov.pl. 

Więcej >>> 

mailto:cef%40miir.gov.pl?subject=
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1532-nowy-nabor-wnioskow-na-projekty-z-sektora-transportu-w-ramach-instrumentu-laczac-europe
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

Dostępne
środki UE

86 mld PLN

81%

9%

10%

PODPISANE
UMOWY 39%

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

WNIOSKI 
W OCENIE

POZOSTAŁE ŚRODKI 
DO WYKORZYSTANIA

POIiŚ

Dostępne
środki UE

1,64 mld PLN

99,5%

0,5%
PODPISANE
UMOWY 49,3%

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POZOSTAŁE ŚRODKI 
DO WYKORZYSTANIA

POPW
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

drogowe, BRD
i lotnicze

54,6%

0%

7,4%

kolejowe

21,3%

0%
0%

miejskie

22,0%

0%
0,1%
0,7%

morskie,
śródlądowe

9,2%

2015 2016 2017 2018 2019

0%
0%

2,5%kolejowe

49,3%

POIiŚ

POPW
0%
0%
0%
0%

intermodalne

5,5%

3,3%
13,3%

6,4%

14,3%
17,3%

3,8%
6,0%

4,1%

5,5%

5,5%
9,1%

7,4%

2,3%
6,1%

27%
19,8%
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2017 20182016

Zatwierdzone płatności realizowane za pośrednictwem CUPT (%)*

Łącznie
3,90 mld
PLN (UE)

0,28%

4,85%

11,42%

6,85%

2019

*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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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

3 grudnia – Spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. „Badania 
społeczne w zintegrowanym modelu ruchu”. Organizator: CUPT. Miejsce: Warszawa. 

16-17 grudnia – Szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ 2014-2020 i Wnioskodawców 
konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 „Efektywne wykorzystanie środków z funduszy europejskich 
na realizację projektów transportowych”. Organizator: CUPT. Miejsce: Jachranka.

redakc ja b iu le t ynu :  Centrum Uni jnych Projek tów Transpor tow ych

Plac Europejsk i  2 ,  0 0 - 84 4 Warszawa

w w w.cupt .gov.p l

www.cupt.gov.pl

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I INFORMACJE

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

