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AKTUALNOŚCI

Fundusze unijne znacznie ożywią gospodarkę 
Zachodniopomorskiego 

tor wodny Świnoujście-Szczecin znacznie zwiększy 
swoją przepustowość, dzięki pogłębieniu do 12,5 m.

Przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych wzięli udział w konferencji...

Czytaj więcej...

Modernizacja stopnia wodnego Krapkowice startuje 
z dofinansowaniem UE 

Stopień wodny na Odrze w Krapkowicach już wkrótce 
zyska zupełnie nową komorę śluzy. Zmodernizowana 
zostanie też istniejąca komora śluzy pociągowej, obiekty 
towarzyszące oraz infrastruktura obiektu.

Czytaj więcej...

30 mld euro na projekty infrastrukturalne łączące 
regiony Unii Europejskiej 

Instrument „Łącząc Europę” będzie finansować 
transgraniczne projekty transportowe, energetyczne 
i cyfrowe. Od 2021 roku będą dostępne nowe fundusze 
na transgraniczne projekty transportowe, energetyczne 
i cyfrowe.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2202-30-mld-euro-na-projekty-infrastrukturalne-laczace-regiony-unii-europejskiej
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2201-modernizacja-stopnia-wodnego-krapkowice-startuje-z-dofinansowaniem-ue
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2200-fundusze-unijne-znacznie-ozywia-gospodarke-zachodniopomorskiego
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AKTUALNOŚCI

Dzięki funduszom UE Via Baltica o krok bliżej do 
finału  

Przy udziale przedstawicieli CUPT miało miejsce uroczyste 
otwarcie drogi ekspresowej S61 Śniadowo-Łomża Południe, 
dzięki któremu zakończenie polskiego odcinka trasy Via 
Baltica jest coraz bliższe.

Czytaj więcej...

Malbork - nowa flota niskoemisyjnych autobusów 
dofinansowanych z UE już wozi pasażerów 
w Malborku

Komunikacja miejska w Malborku od dziś jest bardziej 
atrakcyjna dla mieszkańców i dla turystów. Malbork 
kształtuje swój wizerunek miasta turystycznego wokół 
zabytków...

Czytaj więcej...

Nowoczesny sprzęt dla policji z  dofinansowaniem 
z funduszy UE 

Motocykle wraz ze specjalistyczną odzieżą, laserowe 
mierniki prędkości, analizatory spalin, dymomierze, 
sonometry – to tylko niektóre zakupy, jakich będzie mogła 
dokonać Komenda Stołeczna Policji dzięki wsparciu środków 
z programu Infrastruktura i Środowisko. 

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2204-nowa-flota-niskoemisyjnych-autobusow-dofinansowanych-z-ue-juz-wozi-pasazerow-w-malborku
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2203-dzieki-funduszom-ue-via-baltica-o-krok-blizej-do-finalu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2205-nowoczesny-sprzet-dla-policji-z-dofinansowaniem-z-funduszy-ue
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AKTUALNOŚCI

Obwodnica Koszalina i Sianowa coraz bliżej 

Wykonawca zbuduje obwodnicę w ramach projektu 
„Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, 
obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”, na który 
GDDKiA otrzymała 370 mln zł dofinansowania 
z Funduszy Europejskich. 

Czytaj więcej...

Głos beneficjenta. Zaproponuj usprawnienie we 
wdrażaniu Funduszy Europejskich 

Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy 
europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? 
Podziel się z Nami! Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskich 
uruchomiło nową inicjatywę,

Czytaj więcej...

Impuls 2 dla Warszawy! Pierwszy z 21 pojazdów dla 
SKM gotowy do testów. 

Pierwszy Impuls 2 z puli 21 produkowanych dla stołecznej 
Szybkiej Kolei Miejskiej przewiózł pierwszych pasażerów. 
Byli nimi przedstawiciele warszawskiego przewoźnika 
aglomeracyjnego oraz Newagu, czyli producenta. 

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2206-obwodnica-koszalina-i-sianowa-coraz-blizej
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2207-glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2208-impuls-2-dla-warszawy-pierwszy-z-21-pojazdow-dla-skm-gotowy-do-testow


BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY

5

AKTUALNOŚCI

Dostępność w transporcie multimodalnym - kolejne 
webinarium już we wrześniu 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców 
i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
finansowanych z funduszy europejskich organizuje kolejne 
spotkanie z cyklu spotkań „O dostępności w CUPT ...

Czytaj więcej...

Beneficjentów EFRR lub Funduszu Spójności 2014-
2020 zapraszamy do oceny systemu elektronicznej 
wymiany danych! 

Aby uprościć i zmniejszyć obciążenia administracyjne 
beneficjentów, rozpoczęto ewaluację programu 
e-Cohesion 2014-2020, która ma na celu zbadanie, 
w jaki sposób systemy elektronicznej wymiany danych...

Czytaj więcej...

Inwestycja w  ekologię, bezpieczeństwo i  innowacje 
poprzez edukację! – Europejski Rok Kolei 

W wtorek 10 sierpnia 2021 zostały złożone podpisy na 
Umowie o Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 
projektu Urzędu Transportu Kolejowego. 

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2209-sytuacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-transporcie-multimodalnym-kolejne-spotkanie-tob-juz-we-wrzesniu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2213-beneficjentow-efrr-lub-funduszu-spojnosci-2014-2020-zapraszamy-do-oceny-systemu-elektronicznej-wymiany-danych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2214-inwestycja-w-ekologie-bezpieczenstwo-i-innowacje-poprzez-edukacje-europejski-rok-kolei
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AKTUALNOŚCI

Przebudowa transeuropejskiego odcinka kolei 
Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer 

W środę 11 sierpnia br. PKP Polskie Linie Kolejowe 
podpisały umowę na wykonanie robót budowalnych na 
linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia 
Osobowa – Warszawa Wawer.

Czytaj więcej...

Dworzec w Skarżysku-Kamiennej przebudowany 
dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich 
otwarty  

Przebudowa dworca rozpoczęła się w połowie 2019 
roku i została wykonana w ramach projektu Prace na 
linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – 
Sandomierz z dofinansowaniem ze środków unijnych...

Czytaj więcej...

Obwodnica Kępna jest coraz dłuższa 

Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju 
sieci TEN-T jest stworzenie spójnej sieci transportowej 
o wysokich parametrach technicznych w ramach całej 
Unii Europejskiej. Obwodnica Kępna jest częścią szlaku 
komunikacyjnego będącego elementem sieci TEN-T...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2215-przebudowa-transeuropejskiego-odcinka-kolei-warszawa-wschodnia-warszawa-wawer
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2216-dworzec-w-skarzysku-kamiennej-otwarty-dla-podroznych
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2217-obwodnica-kepna-jest-coraz-dluzsza
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AKTUALNOŚCI

Nowy tabor kolejowy już w Krakowie 

17 sierpnia został odebrany pierwszy z 4 
czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 
(EZT) na potrzeby przewozów pasażerskich, kupiony 
z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

O Funduszach Europejskich na IX Forum Transportu 
Intermodalnego Fracht 2021 

Jak Fundusze Europejskie wpłynęły na rozwój transportu 
intermodalnego w Polsce w ostatnich latach i jak są 
zaplanowane w programach wspierających rozwój 
transportu intermodalnego na nową perspektywę unijną.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Tczewa z nowym dworcem dzięki środkom UE 

Od 19 sierpnia pierwsi podróżni mogą skorzystać ze świeżo 
przebudowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko dworca kolejowego w Tczewie.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2218-nowy-tabor-kolejowy-juz-w-krakowie
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2219-transport-intermodalny-na-ix-forum-transportu-intermodalnego-fracht-2020
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2210-mieszkancy-tczewa-z-nowym-dworcem-dzieki-srodkom-ue
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AKTUALNOŚCI

Już wkrótce zostanie odnowiony dworzec kolejowy 
w Sochaczewie 

Dzięki wsparciu środków z programu Infrastruktura 
i Środowisko przebudowanych zostanie 8 dworców 
kolejowych na Mazowszu. Obok Sochaczewa będą to 
Błonie, Brwinów, Jaktorów, Kornelin, Milanówek, Ożarów 
Mazowiecki, Płochocin.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2021 
nadchodzą! - przedłużamy termin zgłoszeń  

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) już lada 
dzień. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule 
hybrydowej. Spędź z nami fantastyczny weekend – 17-
19 września! DOFE to największa impreza związana 
z Funduszami Europejskimi w Polsce, dlatego nie może 
Cię na niej zabraknąć!’’

Czytaj więcej...

Domknięcie autostrady A1 w  korytarzu Bałtyk – 
Adriatyk z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich 

Komisja zatwierdziła współfinansowanie z budżetu Unii 
Europejskiej budowę autostrady A1 na południu Polski. 
W ramach projektu „Budowa autostrady A1, odc. koniec 
obwodnicy Częstochowy – Tuszyn” powstanie prawie 81 
kilometrów nowej drogi oraz między innymi mosty...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2220-juz-wkrotce-zostanie-odnowiony-dworzec-kolejowy-w-sochaczewie
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2212-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2021-nadchodza
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2221-domkniecie-autostrady-a1-w-korytarzu-baltyk-adriatyk-z-dofinansowaniem-z-funduszy-europejskich
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AKTUALNOŚCI

Fundusze Europejskie wspierają beneficjentów: 
PESA przekazała ostatnią z 12 lokomotyw dla RPC 

Pesa terminowo kończy kolejny kontrakt.We wtorek, 31 
sierpnia 2021 r.  spółka przekazała Rail Capital Partners 
ostatnią  z lokomotyw Gama Marathon, zamówionych 
w ramach umowy zawartej w dniu 07.06.2019 r.

Czytaj więcej...

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową 
perspektywę finansową 2021-2027 

14 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Unii 
Europejskiej ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” 
(CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027. 
Rozporządzenie obowiązuje wstecznie od 1 stycznia 
2021 r. 

Czytaj więcej...

CUPT na 8. edycji Europejskiego Forum Taborowego 
2021 - European Rolling Stock Forum 2021 

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Taborowego 
2021 Dyrektor CUPT Joanna Lech przedstawiła stan 
zaangażowania środków UE w realizację projektów dot. 
transportu kolejowego oraz efekty inwestycji. 

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2222-fundusze-europejskie-wspieraja-beneficjentow-pesa-przekazala-ostatnia-z-12-lokomotyw-dla-rpc
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2223-instrument-laczac-europe-cef-na-nowa-perspektywe-finansowa-2021-2027
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2224-cupt-na-8-edycji-europejskiego-forum-taborowego-2021-european-rolling-stock-forum-2021
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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 przedstawiamy Państwu stanowisko w sprawie kwalifikowalności 
wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie 
z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19).

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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MÓWIMY GŁOŚNO O CICHYCH HAMULCACH

TEMAT MIESIĄCA:

Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest jednym z największych i najważniejszych 
w Europie. Nawet w trakcie pandemii COVID-19, pomimo początkowych utrudnień, kolej jest 
jednym z pewniejszych środków transportu towarów, a w segmencie intermodalnym wystąpił 
trend wzrostowy1. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2020 roku do dyspozycji 
przewoźników kolejowych pozostawało 88 391 wagonów towarowych2. W 2018 roku 87% 
taboru wagonowego stanowiły pojazdy mające ponad 20 lat, a 71% pojazdy mające ponad 30 
lat. Wagony towarowe, odmiennie od pasażerskich, rzadko podlegają modernizacjom, a średni 
wiek wagonów towarowych niezmiennie utrzymuje się powyżej 30 lat - w 2019 roku wyniósł 33 
lata. Przyszłość tej gałęzi transportu w Polsce w dużej mierze zależy więc od działań mających 
na celu m.in. ochronę ludności zamieszkującej i przebywającej w pobliżu torów kolejowych przed 
hałasem poprzez wyposażenie taboru w kompozytowe wstawki hamulcowe, znacząco cichsze 
od wstawek żeliwnych, powszechnie stosowanych w starych wagonach towarowych. Działania 
te w konsekwencji powinny przyczynić się do większej akceptacji społeczeństwa dla rozwoju 
towarowego transportu kolejowego w Polsce oraz umożliwić dalsze realizowanie połączeń 
również w ruchu międzynarodowym.

1 https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16877,Wplyw-pandemii-na-rynek-kolejowy-w-Polsce-i-w-
Europie.html

2 Opracowanie „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego”, UTK, Warszawa 
2020, s. 168.
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JAK WALCZYĆ Z HAŁASEM?
Hałas w środowisku, szczególnie hałas kolejowy, jak wynika z oceny dyrektywy w sprawie hałasu 
w środowisku3 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Znaczącym źródłem hałasu w sektorze 
transportu są wagony towarowe hamowane wstawkami żeliwnymi, które powodują dużą 
chropowatość powierzchni tocznej kół, co staje się przyczyną zwiększonego poziomu wytwarzanego 
hałasu zarówno podczas hamowania, jak i podczas jazdy (drgania kół i szyn). Wstawka kompozytowa 
wygładza powierzchnię koła podczas hamowania, dzięki czemu przy toczeniu koło emituje znacznie 
niższy poziom hałasu (nawet o 50%)4. Wszystko ma swoje wady i zalety - warto więc wskazać, 
że wadą gładkiego koła może być np. poślizg w warunkach wilgotnej czy oszronionej nawierzchni 
i problem ten zgłaszają m.in. kraje nordyckie, gdzie zasady wdrażania technicznych specyfikacji 
interoperacyjności są nieco inne niż w pozostałych krajach.

3 Dokument roboczy służb Komisji – Ocena REFIT dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (SWD(2016) 454 final) oraz Sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania dyrektywy w sprawie hałasu 
w środowisku zgodnie z art. 11 dyrektywy 2002/49/WE (COM(2017) 151 final)

4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/774 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1304/2014 w zakresie stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu 
„Tabor kolejowy – hałas” w odniesieniu do istniejących wagonów towarowych
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Już w 2014 roku pojawiło się Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1304/2014 w sprawie 
technicznych  specyfikacji  interoperacyjności podsystemu „Tabor  kolejowy  —  hałas” (TSI Hałas), 
wprowadzające m.in. wartości dopuszczalne hałasu ruszania i przejazdu. Niedługo później podjęto 
prace nad objęciem tą specyfikacją także wagonów dopuszczonych do eksploatacji przed wejściem 
w życie TSI Hałas, czego efektem miałoby być nałożenie na kolejowych przewoźników towarowych 
konieczności posiadania wyłącznie cichego taboru, a tym samym obowiązku przezbrojenia całości 
floty wagonów z żeliwnych na kompozytowe wstawki hamulcowe. W przypadku części wagonów 
wiązałoby się to również z koniecznością wymiany kół obręczowanych, które funkcjonują ze 
wstawkami żeliwnymi, na koła monoblokowe, które funkcjonują ze wstawkami kompozytowymi. 
W proces przygotowania nowego TSI Hałas zaangażowały się instytucje z poszczególnych państw 
członkowskich, które zgłaszały propozycje uwzględniające specyfikę każdego z nich, w tym także 
Urząd Transportu Kolejowego. Znaczna część wagonów towarowych eksploatowanych w Polsce jest 
wyposażona w koła obręczowane, co kilkukrotnie zwiększa koszty dostosowania. 

Rys. 1 Udział pojazdów wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe w latach 2019 -2020
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Źródło: Opracowanie „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego”, UTK, Warszawa 
2020, s. 172.

Szacuje się, że dostosowanie taboru towarowego do nowych regulacji kosztowałoby polskich 
przewoźników nawet 2 mld zł5. Efektem kilkuletnich prac było opublikowanie Rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2019/774 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2014 w zakresie 
stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” 
w odniesieniu do istniejących wagonów towarowych. Główną ideą rozporządzenia jest rozwiązanie 
kwestii hałasu powodowanego przez kolejowe przewozy towarowe tam, gdzie stanowi to szczególną 
uciążliwość i zagrożenie dla zdrowia. Ponieważ za szczególnie uciążliwe uznano eksploatowanie 

5 https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14143,Mozliwe-korzystne-zmiany-w-TSI-Halas.html
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pociągów towarowych w nocy, ustanowiono cichsze trasy odnoszące się do natężenia ruchu nocnego. 
Są to odcinki o minimalnej długości 20 km, na których średnio w latach 2015-2017 przejechało 
powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej na dobę. Wytypowanie cichszych tras leży 
po stronie państw członkowskich, a ponieważ natężenie ruchu może podlegać wahaniom, wykaz 
cichszych tras powinien być aktualizowany co najmniej raz na pięć lat po 8 grudnia 2024 r. Od tej 
właśnie daty wagony towarowe eksploatowane na cichszych trasach muszą spełniać wymagania TSI 
Hałas – z pewnymi wyjątkami.

Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów 
z kołami obręczowanymi i żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, które jak wykazano, stanowią znaczną 
część floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym 
niezależnie od statusu linii do końca 2036 r., a do końca 2026 r. będą mogły także bez ograniczeń 
wjeżdżać do Czech i Słowacji. 

W Polsce cichszymi trasami będą fragmenty linii kolejowych nr 3, 8, 93, 131, 272 i 273.
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Do grudnia 2024 roku jest jeszcze ponad trzy i pół roku, jednak proces przezbrojenia wagonów 
towarowych powinien rozpocząć się już teraz, aby pomimo wynegocjowanego szczególnego 
przypadku, w planowanym terminie można było realnie zmniejszyć hałas na polskich cichszych 
trasach. Przede wszystkim jednak jpolscy przewoźnicy działający w ruchu międzynarodowym wkrótce 
nie będą mogli realizować przewozów wagonami niespełniającymi warunków TSI Hałas, ponieważ 
nasi południowi i zachodni sąsiedzi wytypowali jako cichsze trasy również te biegnące od granicy.
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CISZEJ NA TORACH Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH
Odpowiedzią na te pilne potrzeby jest konkurs organizowany przez CUPT dla przewoźników 
kolejowych i dysponentów taboru towarowego. Ma on stanowić zachętę do zastosowania 
cichszej technologii tj. zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi 
oraz dostosowania pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Konkurs został ogłoszony 1 czerwca 2021 r., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie 
zaplanowano w terminie od 1 do 30 września 2021 roku. Na dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu przeznaczono kwotę 200 mln zł.  Maksymalny poziom dofinansowania 
z Funduszy Europejskich na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. 
Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy 
kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania 
i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia 
wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe.   

Zgodnie z regulaminem konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/21, opublikowanym na stronie CUPT, do 
wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione 
w okresie kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na: przygotowanie projektu; 
zarządzanie projektem; zakup i montaż (kół monoblokowych lub zestawów kołowych z kołami 
monoblokowymi dopuszczonych do eksploatacji z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi, 
kompozytowych wstawek hamulcowych, łączników dźwigni nad zestawami kołowymi w układzie 
mechanicznym hamulca na wózkach, aparatury pneumatycznej); przygotowanie wagonów 
towarowych do modernizacji; działania informacyjne i komunikacyjne związane z wdrażaniem 
projektu; opłaty niezbędne do realizacji projektu, w tym opłaty administracyjne. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie m.in. zobowiązanie się przez beneficjenta 
do zachowania trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). Ponadto, beneficjent będzie musiał zobowiązać się, że 
tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do przewozów towarowych 
mających swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegających 
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabór projektów do uzyskania dofinansowania, 
odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap ma charakter fakultatywny. Mogą z niego skorzystać 
beneficjenci zainteresowani wcześniejszym ponoszeniem wydatków kwalifikowalnych. Obejmuje 
on możliwość przystąpienia do tzw. wstępnej kwalifikacji projektów, polegającej na możliwości 
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złożenia przez potencjalnych beneficjentów wniosków o udzielenie pomocy publicznej. W oparciu 
o informacje zawarte we wniosku CUPT dokonuje ich wstępnej oceny pod kątem kwalifikowania 
się projektu do otrzymania pomocy. Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym 
beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów dotyczących 
wymiany wstawek hamulcowych. Ostateczny wybór projektów do dofinansowania nastąpi 
na etapie procedury konkursowej w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21, gdyż zgodnie z art. 
52 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020, podstawą przyznania dofinansowania jest zawarcie 
pomiędzy przedsiębiorcą a CUPT umowy o dofinansowanie projektu.

Dobór grupy podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie został przeprowadzony na 
podstawie analizy potrzeby interwencji, z uwzględnieniem najbardziej optymalnego sposobu 
osiągnięcia zakładanych celów oraz przepisów regulujących dopuszczalność udzielania pomocy 
publicznej. W efekcie o dofinansowanie mogą się ubiegać:

1. przewoźnicy kolejowi w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym,

2. dysponenci w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym, tj. podmioty będące 
właścicielami pojazdów kolejowych lub posiadający prawo do korzystania z nich jako środka 
transportu, wpisani do krajowego rejestru pojazdów kolejowych;
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 ̵ mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie wagony spełniające wszystkie następujące 
warunki:

1. wpisane są do krajowego rejestru pojazdów kolejowych, 

2. służą obsłudze transportu towarowego przy wykorzystaniu polskiej sieci kolejowej (tj. 
przewozy towarowe, które mają swój początek lub koniec na terytorium Polski lub są 
świadczone na terytorium Polski);

3. zostały dopuszczone do eksploatacji przed 1 stycznia 2015 r.; 

4. zostaną zmodernizowane po wejściu w życie rozporządzenia pomocowego z 23 stycznia 
2020 r.

Na stronie internetowej CUPT zostały opublikowane dokumenty dotyczące wstępnej kwalifikacji 
projektów oraz naboru wniosków o dofinansowanie  m.in. wzór wniosku o udzielenie pomocy 
publicznej, regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wzór umowy o dofinansowanie, wzór 
wniosku o dofinansowanie, a także z uwagi na fakt, iż nie ma wymogu wykazania ilościowej 
efektywności ekonomicznej inwestycji, przygotowane przez CUPT dla wnioskodawców 
pomocnicze arkusze kalkulacyjne, co pozwoli wnioskodawcom na usprawnienie procesu 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Wierzymy, że dobre zorganizowanie konkursu 
z uwzględnieniem szerokiego doświadczenia instytucji i znajomości potrzeb po stronie 
wnioskodawców pozwala na efektywne wykorzystanie środków unijnych, dlatego CUPT jako 
instytucja organizująca konkurs przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
zorganizował dla potencjalnych beneficjentów już dwa webinaria, podczas których przekazano 
informacje o najważniejszych założeniach dotyczących udzielenia dofinansowania.

Wszystkie prezentacje z webinariów są opublikowanie na stronie CUPT:

 ̵ Prezentacje z webinarium z dnia 15.04.2021 r. opublikowane są w następującej zakładce  
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-
poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/wstepna-kwalifikacja-projektow#webinarium 

 ̵ Prezentacja z webinarium z dnia 24.06.2021 r. opublikowana jest w następującej zakładce 
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#webinarium 

Wszystkie pytania zadawane przez potencjalnych wnioskodawców wraz z udzielonymi 
odpowiedziami są również publikowane na stronie CUPT.

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
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 ̵ pytania wraz odpowiedziami wysłane do CUPT do 1.06.2021 są publikowane 
w następującej zakładce https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-
transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/wstepna-kwalifikacja-
projektow#pytania-i-odpowiedzi  

 ̵ pytania wraz odpowiedziami wysłane do CUPT po 1.06.2021 są publikowane w następującej 
zakładce 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#12-czy-do-ponizszego-konkursu-zwiazanego-z-
modernizacja-wagonow-poprzez-zastosowanie-kompozytowych-wstawek-hamulcowych-
beda-panstwo-organizowac-jakies-szkolenia-spotkania-ktore-ulatwilyby-wypelnienie-
wniosku 

Jako instytucja organizująca konkurs zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane udziałem 
w konkursie do zapoznania się z dokumentacją konkursową, materiałami z webinariów, a także 
opublikowanymi na stronie odpowiedziami na zadawane pytania. 

Autorzy:

Agnieszka Jasik, Wydział Projektów Taborowych i POPW, 
Departament Projektów Kolejowych

Marta Lorczyk, Wydział Analiz Kosztów i Korzyści, 
Departament Analiz Transportowych i Programowania

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kole
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ROZMOWA Z DR. INŻ. IGNACYM GÓRĄ – PREZESEM 
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO O EUROPEJSKIM 

ROKU KOLEI I PROJEKTACH BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI

Małgorzata Ozimska: Unia Europejska ogłosiła rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei (ERK2021). 
W Polsce za promocję/koordynację tego wydarzenia odpowiada UTK. Co było lub może nadal 
jest największym wyzwaniem?

dr inż. Ignacy Góra: Europejskiego Roku Kolei i związanych z nim działań nie rozpatruję 
w kategorii wyzwań, a raczej szans i możliwości. Dzięki tej inicjatywie mamy okazję do promocji 
kolei. Kolei, która jest najbezpieczniejszym i jednym z najbardziej ekologicznych środków 
transportu. Wokół Europejskiego Roku Kolei dzieje się wiele. Zarówno w kontekście europejskim, 
jak i naszym krajowym. Organizowanych jest dziesiątki wydarzeń i inicjatyw, które przybliżają 
obywatelom niezaprzeczalne korzyści jakie daje korzystanie z kolei. 



BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY

21

Z jednej strony nie brakuje wydarzeń branżowych, które w trakcie debat pozwalają znajdować 
rozwiązania służące popularyzacji kolei. Z drugiej strony są inicjatywy, które pozwalają pokazać 
nowoczesną kolej szerszemu gronu odbiorców. Takim działaniem było chociażby wydanie 
przez Pocztę Polską we współpracy z UTK okolicznościowego albumu znaczków z taborem, 
którym mogą jeździć podróżni w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się również oferty 
promocyjne przewoźników, które zachęcą nowych klientów do podróżowania koleją.

W trakcie Roku Kolei staramy się też zwiększać bezpieczeństwo systemu. Dzięki współpracy 
z Centrum Unijnych Projektów Transportowych udało się nam pozyskać fundusze na projekt 
„Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”. To program działań promocyjno-
informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym skierowany szczególnie do osób młodych. Działania 
realizowane będą dwutorowo. Poprzez kampanię edukacyjno-promocyjną w środkach 
społecznego przekazu, która będzie skoncentrowana na propagowaniu bezpiecznego zachowania 
na terenach kolejowych oraz roli i zadaniach wybranych zawodów kolejowych w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Przekaz skierujemy szczególnie do osób 
młodych stojących przed wyborem ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowymi działaniami będą 
konferencje i debaty oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 

M.O: Szczegółowe kalendarium ERK2021 w Polsce można znaleźć na stronie internetowej 
UTK, ale co by Pan polecił miłośnikowi kolei, a co polskiemu lub zagranicznemu młodemu 
turyście - gdzie, w jakim mieście będzie najciekawszy program?

dr inż. Ignacy Góra: Dla projektu ERK stworzyliśmy stronę rokkolei.pl, gdzie można znaleźć 
informacje o ERK2021 oraz o wydarzeniach z nim związanych. Przed nami dwa z największych 
wydarzeń Europejskiego Roku Kolei – przejazd przez Europę specjalnego pociągu Connecting 
Europe Express (CEE) oraz międzynarodowe targi TRAKO w Gdańsku. CEE odwiedzi w trakcie 
swojej podróży oczywiście także Polskę i 4 piękne miasta: Warszawę, Gdańsk, Białystok i Kraków. 
Już niedługo będziemy mówić o szczegółach przejazdu przez Polskę. Oprócz tych dużych 
wydarzeń warto śledzić lokalne inicjatywy organizowane przez branżę kolejową oraz miłośników 
kolei i organizacje społeczne np. Dzień Otwarty Kolei Śląskich, konkursy przygotowane przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego czy V Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej. Oczywiście 
to tylko wybrane wydarzenia z ogromnej liczby inicjatyw.

To na co z pewnością czekają młodzi ludzie to odpowiednie promocje, które zachęcą do 
podróżowania koleją. Deklaracje wprowadzenia takich specjalnych ofert dla ludzi młodych 
słyszałem m.in. ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ale jestem przekonany, że w niedługim 
czasie i inni przewoźnicy zachęcą młodych ludzi do podróżowania. Przykładów z całej Europy 
jest wiele. Sukcesem jest inicjatywa Unii Europejskiej „DiscoverUE” wprowadzona w 2018 roku. 

http://rokkolei.pl
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Pozwala ona na bezpłatne podróżowanie koleją osobom w wieku 18 lat, które były laureatami 
przygotowanego dla nich konkursu. Z takich podróży skorzystało ponad 30 tys. osób. Można 
zaproponować uczniom lub studentom np. pierwszy w roku szkolnym/akademickim bilet okresowy 
w zryczałtowanej cenie np. 1 zł, 5 zł, czy 10 zł. Możliwe jest rozszerzenie oferty biletów dobowych 
sieciowych, specjalne oferty dla większych grup podróżnych, czy ulgi handlowe dla młodych 
podróżnych, którzy skończyli już naukę. Pomysłów może być wiele, wierzę, że przewoźnicy 
będą mieli odpowiednią inicjatywę i przyciągną młodych ludzi do kolei. Jeśli ktoś pozna zalety 
podróżowania pociągami, to duża szansa, że z takich podróży będzie korzystał dłużej.

M.O: Koordynacja ERK2021 to na pewno wyjątkowe doświadczenie UTK z Funduszami 
Europejskimi, ale dość wyjątkowe, na tle projektów, które realizujecie z CUPT. Dwa projekty: 
Kampania Kolejowe ABC i Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) z programu 
Infrastruktura i Środowisko 14-20. Jak Pan ocenia stan realizacji tych projektów? Jak 
pandemia wpłynęła na ich wdrożenie?

dr inż. Ignacy Góra: Jestem bardzo zadowolony z realizacji obu projektów. Oczywiście pandemia 
była pewnym utrudnieniem i zmusiła nas do zmiany niektórych z działań, m.in. przejście do 
świata szkoleń i spotkań online, ale i tak osiągnięte rezultaty są więcej niż dobre. Wystarczy 
wspomnieć, że liczba uczestników szkoleń ABK w roku 2021 r. wynosi już ponad 1200 osób! 
Łącznie w ramach Projektu w zajęciach uczestniczyło niemal 2400 osób. To już ponad połowa 
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z planowanej minimalnej liczby przeszkolonych, a realizację Projektu zaplanowano do 30 czerwca 
2023 r. Darmowe szkolenia prowadzone przez UTK cieszą się ogromną popularnością wśród 
uczestników rynku. Bardzo mnie to cieszy, bo im więcej dobrze przeszkolonych specjalistów na 
rynku, tym większe bezpieczeństwo systemu kolejowego. Tematykę spotkań dobieramy tak, by 
zwiększać bezpieczeństwo systemu. Korzystamy przy tym ze wskazań samych zainteresowanych. 
Ostatnio na naszej stronie opublikowaliśmy ankietę, która pozwoli poznać oczekiwania rynku co 
do zakresu kolejnych warsztatów.

Kampania Kolejowe ABC – mogę powiedzieć, że to już uznana marka, a nosorożec Rogatek, 
bohater Kampanii jest rozpoznawany przez większość dzieci w Polsce. Podobnie jak 
w przypadku ABK, przejście na nauczanie zdalne nie wpłynęło negatywnie na realizację projektu. 
Udostępniliśmy materiały do nauki zdalnej, prowadziliśmy lekcje online. Do tej pory edukatorzy 
z UTK przeprowadzili prawie 700 lekcji dla niemal 21 tys. dzieci.

Pandemia spowodowała jedynie konieczność przełożenia pikników wakacyjnych z 2020 na 
2021 r. Imprezy plenerowe organizowane przez UTK cieszą się ogromną popularnością. Liczba 
odwiedzających każde ze spotkań dla całych rodzin to nawet 1,5 tys. osób. Na zakończenie 
wakacji planujemy duże wydarzenie w Warszawie. Będzie to także podsumowanie działań 
w pierwszej odsłonie Kampanii Kolejowe ABC.

M.O: Co by Pan polecił rodzicom, gdyby chcieli wziąć udział z dziećmi w wieku przedszkolny 
lub szkolnym, w Państwa projektach dotyczących bezpieczeństwa na kolei?

dr inż. Ignacy Góra: Zachęcam wszystkich do zgłaszania się do zajęć Kampanii Kolejowe ABC. To 
naprawdę wyjątkowe, multimedialne lekcje, które dzieci zapamiętują na długo. W czasie nauki jest 
dużo zabawy, a to pozwala najlepiej zapamiętać ważne dla bezpieczeństwa rzeczy. Oczywiście 
czekamy na zgłoszenia od szkół. Szczegóły dostępne są na stronie www.kolejoweabc.pl. 
Podróż z Rogatkiem po Peronowie można odbyć również samodzielnie. Na stronie udostępnione 
są również materiały do samodzielnej nauki, aplikacja, gra na smartfony a także podręczniki 
dostosowane do wieku dziecka. Dodatkowo mamy kolorowanki, czy Dziennik podróży pociągiem, 
który z wakacyjnej wyprawy pociągiem stworzy prawdziwą przygodę, a przy okazji nauczy 
bezpiecznego zachowania na dworcu i w pociągu. Wszystkich zapraszam również na piknik 
z Rogatkiem 28 sierpnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie! 

M.O: Na projekty, dla których zawarta już została umowa o dofinansowanie pomiędzy UTK 
a CUPT przewidziano ponad 78 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich, czy już 
można mówić o efektach ich prowadzenia, czy świadomość zachowania bezpieczeństwa 
zwiększyła się?  Które działania w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych – 
edukacyjnych cieszą się największym zainteresowaniem?

http://www.kolejoweabc.pl
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dr inż. Ignacy Góra: Nasze projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego 
i ta jest zauważalna. Najlepszym odzwierciedleniem jest miernik wypadkowości, który z roku na 
rok maleje, czyli jest mniej wypadków w stosunku do wykonywanej na kolei pracy eksploatacyjnej. 
W ubiegłym roku były mniej niż dwa wypadki na milion pociągo-kilometrów. Cieszę się, że 
od kilku lat trend spadku miernika jest zauważalny, czyli bezpieczeństwo rośnie, prowadzone 
działania przynoszą skutek. Są to także inicjatywy współfinansowane z funduszy europejskich 
takie jak Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego czy Kampania Kolejowe ABC.

Ważna jest zmiana świadomości społeczeństwa i branży kolejowej, tak by bezpieczeństwo stało 
zawsze na pierwszym miejscu. To udaje się osiągać. Niemal 250 instytucji i przedsiębiorstw 
zaangażowało się w inicjatywę UTK promującą kulturę bezpieczeństwa na kolei. Ponad milion 
osób obejrzało przygotowany przez nas film dla kierowców i kandydatów na kierowców, 
który pokazuje jak bezpiecznie zachować się na przejeździe kolejowym. W przypadku 
współfinansowanej ze środków europejskich Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego docieramy do 
precyzyjnie określonej grupy - przedstawicieli branży kolejowej. Dlatego nie mówimy o tysiącach 
przeszkolonych osób, profesjonalistów w swojej dziedzinie. Miejsca na każdym szkoleniu 
„rozchodzą się” w kilka godzin po ogłoszeniu zapisów. Widzę, że rynek czeka na nasze warsztaty, 
docenia ich wysoki poziom merytoryczny i ceni sobie sposób ich organizacji przez urząd.
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Nie możemy zapominać też o ważnym programie „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez 
budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”. Za półtora roku egzaminy 
na licencję maszynisty oraz na pierwsze świadectwo maszynisty będą prowadzone w UTK, 
a egzamin na świadectwo maszynisty zostanie rozszerzony o zadanie na symulatorze pojazdu 
kolejowego. W tym celu powstaje Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, 
wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory pozwalające na 
egzaminowanie maszynistów we wszystkich kategoriach świadectwa.

Wiele naszych działań edukacyjnych skierowanych jest do dorosłych, jednak jednym z cieszących 
się największym zainteresowaniem od lat, jest inicjatywa kierowana do dzieci - Kampania 
Kolejowe ABC. Bohater kampanii – nosorożec Rogatek jest ulubieńcem najmłodszych. Symbole 
kampanii są obecne w programach telewizyjnych dla dzieci, na ekranach zainstalowanych 
w pociągach osobowych, w publikacjach rozdawanych podróżnym. Podpisanie umowy na 
Kampanię Kolejowe ABC II stwarza możliwość na kontynuowanie i rozszerzanie tych działań. 
Dzięki zaangażowaniu większych środków, także z dofinansowania ze środków europejskich, 
rozszerzymy grupę docelową o grono dorosłych użytkowników dróg. Jestem przekonany, że 
działania te przyniosą jeszcze lepsze efekty niż Kampania Kolejowe ABC, w przypadku której 
możemy mówić o prawdziwym sukcesie.

M.O: Kolejna perspektywa finansowa to kolejne wyzwania – co można poprawić jeszcze
w zakresie bezpieczeństwa kolejowego, jakie wdrożyć działania i pomysły w tym zakresie?
Jakie wyzwania stoją przed UTK w nadchodzących latach?

dr inż. Ignacy Góra: Pomysłów, które mogę być realizowane w kolejnej perspektywie finansowej 
nam nie brakuje. Z pewnością są dwa strategiczne obszary, które wymagają zmian o charakterze 
technicznym i legislacyjnym: system zabezpieczenia całej sieci kolejowej wg standardu ETCS oraz 
nowoczesny monitoring przejazdów kolejowo – drogowych.

W pierwszym przypadku chodzi o instalację systemu ETCS Limited Supervision, który może 
być sposobem na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego. Zabudowa systemu ETCS 
w pełnej funkcjonalności zgodnie z „Krajowym Planem Wdrażania Technicznej Specyfikacji 
Interoperacyjności Sterowanie” zaplanowana jest na 8 233 km linii kolejowych – to ok. 42% 
polskiej sieci kolejowej. Tylko na takiej części sieci kolejowej będą zatem dostępne nowoczesne, 
komputerowe urządzenia sterowania ruchem zapewniające ciągły nadzór pracy maszynisty. 
Wyzwaniem pozostanie sposób poprawy bezpieczeństwa ruchu na tej części sieci kolejowej, na 
której zabudowa ETCS nie jest w chwili obecnej planowana. Oznaczałoby to, że nadal większa 
część polskiej sieci kolejowej pozostanie zabezpieczona jedynie urządzeniami SHP, opracowanymi 
w latach 60. XX wieku. Rozwiązaniem może być ETCS Limited Supervision, który jest tańszy 
i byłby możliwy do instalacji na pozostałej części sieci kolejowej.
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Kolejnym przykładem mogą być nowoczesne systemy zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-
drogowych. W Polsce mamy niemal 12,5 tys. przejazdów na czynnych liniach kolejowych. 
W pierwszym półroczu 2021 r. doszło na nich do 114 wypadków, zginęły 24 osoby. Tu wiele 
zależy od zachowania kierowców. Testy prowadzone przez kilka firm potwierdzają konieczność 
instalacji systemów monitorujących. W niektórych przypadkach nawet 70% kierowców ignoruje 
znak stop przed przejazdem. Do tej porty systemy nowoczesnego monitoringu zainstalowano 
testowo na 5 przejazdach kolejowo-drogowych. Dwóch kategorii D (zabezpieczonych krzyżem 
św. Andrzeja i znakiem stop), dwóch kategorii C (zabezpieczonych przez sygnalizatory świetlne) 
oraz jednym kategorii B (z sygnalizatorami oraz rogatkami). Monitoring testowany ostatnio 
we Władysławowie ostrzega również pieszych, którzy weszli w niebezpieczny obszar po 
opuszczeniu rogatek. Oczywiście potrzebne są jeszcze odpowiednie regulacje prawne, ale bez 
dodatkowych środków też nie uda się zbudować systemu, który zmotywuje kierowców do 
przestrzegania prawa.

Tylko te dwa przykłady pokazują, że są dobre rozwiązania, które warto wspierać i wprowadzać. 
Z pewnością fundusze europejskie mogą okazać się bardzo pomocne w realizacji tych zamierzeń. 

M.O: Dziękuję

Wywiad przeprowadziła:

Małgorzata Ozimska – Główny Specjalista 
Wydział ds. Komunikacji
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DOSTĘPNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH  
PUBLICZNYCH – NOWE OBOWIĄZKI

Potrzeba zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami istnieje od zawsze. Niemniej jednak w ostatnich latach stała się ona niezwykle 
popularna. Przyczynia się to do zmian na lepsze - prawnych, instytucjonalnych, a także 
świadomościowych. Oczywiście samo prawo nie wystarczy, aby zlikwidować wszelkie bariery 
w dostępności, ale jest to dobry początek.
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Jedną z bardzo ważnych zmian prawnych, które nakładają nowe obowiązki na instytucje 
publiczne jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi 
potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na 
niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Rozwiązania 
przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi 
z innymi obywatelami dostępu do wszystkich dziedzin życia. 

Ustawa wskazuje, że zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest 
obowiązkiem: 

1. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 

2. innych niż określone powyżej, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, 

3. osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty te 
pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a. finansują je w ponad 50% lub 

b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego, 

4. związków podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Ustawa weszła już w życie, ale część obowiązków zostało odroczonych. Jednym z nich jest 
obowiązek uwzględniania dostępności w określonym zakresie dotyczący także podmiotów innych 
niż publiczne, w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym na realizację 
zadań lub zamówień publicznych. Wchodzi w życie od 5 września br. na podstawie ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, 
realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania 
zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest 
obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień 
publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6.
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Natomiast minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami obejmują: 

1. w zakresie dostępności architektonicznej: 

a. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków, 

b. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

c. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 
i 1495), 

e. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób; 

2. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 
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3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa 
w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. po z. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego 
dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne 
technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, 

c. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym 
do czytania, 

d. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 
publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Art. 5 ust. 2 ustawy wskazuje, że w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, 
na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem 
środków publicznych - jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

Mając na uwadze powyższe przepisy trzeba pamiętać, że tam gdzie w grę wchodzą środki 
publiczne, w umowach na realizację zadań z nich finansowanych, konieczne jest określenie 
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warunków służących zapewnianiu dostępności, w zakresie tych zadań/zamówień. Ma to na celu 
zapewnienie, aby wszelkie działania realizowane ze środków publicznych objęte były reżimem 
dostępności w takim zakresie, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w tych działaniach. 

Wszystkie działania realizowane ze środków publicznych, przez podmioty inne 
niż podmioty publiczne w rozumieniu ustawy,  również powinny być realizowane 
z uwzględnieniem warunków dostępności. Jednak warunki te powinny być określone 
w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania bądź zamówienia.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w związku z powyższymi obowiązkami występuje 
konieczność zawierania stosownych zapisów w umowach z wykonawcami zadań lub zamówień 
publicznych, niezależnie od tego czy są one skutkiem procedury zamówień publicznych, czy też 
wynikają z innych procedur skutkujących wydatkowaniem środków publicznych.

Przypominamy: 

przepisy art. 4 ust 3 ustawy wchodzą w życie 5 września 2021 r. Jeśli podmiot 
publiczny chce zlecić lub powierzyć realizację zadań publicznych finansowanych 
z udziałem środków publicznych lub udzielić zamówienia publicznego podmiotom 
innym niż podmioty publiczne, musi określić w treści umowy (na realizację / 
powierzenie zadań lub umowy dotyczącej realizacji  zmówienia publicznego) 
warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te 
muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności (art. 6).

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej, Ekspert, 

Departament Analiz Transportowych i Programowania

CUPT
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MODERNIZACJA KANAŁU GLIWICKIEGO DZIĘKI 
FUNDUSZOM EUROPEJSKIM

W ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku 
w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”, 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 
multimodalnych, udało się zakończyć remont śluz Sławęcice i Nowa Wieś (województwo 
śląskie), a tym samym zakończyć modernizację Kanału Gliwickiego.

Wnioskodawcą, beneficjentem i inwestorem przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, utworzona dla realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania wodami, realizująca zadania związane z utrzymywaniem wód 
i urządzeń wodnych oraz pełniąca funkcję Inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie 
wodnym.
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Celem projektu była poprawa warunków transportu wodnego na Kanale Gliwickim – dokonano 
tego poprzez zwiększenie przepustowości, poprawę efektywności, zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu i poprawę niezawodności działania urządzeń oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Żeglowność tego szlaku wodnego została 
podniesiona do III klasy. Oznacza to usprawnienie warunków transportu towarowego, 
poprawienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowości Kanału. 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 20 grudnia 2016 r., z terminem realizacji 
od 01.03.2017 do 30.09.2021 r. Prace modernizacyjne zakończyły się w czerwcu 2021 r. 
Wartość projektu to 69 736 679,15 PLN, w tym 59 276 177,27 PLN to środki UE. W ramach 
kilkuetapowej modernizacji Kanału Gliwickiego Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły już 
remonty śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Koszt modernizacji śluz Kanału Gliwickiego 
wyniósł łącznie już ponad 246 mln zł.

Kanał Gliwicki został zbudowany w latach 1935–1939, a oddany do użytku 8 grudnia 1939 r. 
Jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jego 
długość to 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku 
i końcu kanału wynosi 43,60 m. Kanał przebiega przez województwa opolskie i śląskie. Jego 
początek znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98. kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec 
w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 
odcinków: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno i Łabędy. Dopuszczalna 
prędkość jednostek pływających na Kanale wynosi 9,00 km/h luzem i dla zestawów pustych, 
oraz 7,00 km/h dla zestawów załadowanych. Od czasu jego powstania na śluzach Sławęcice 
i Nowa Wieś, aż do czasów realizacji projektu współfinansowanego ze środków POIŚ, nie były 
przeprowadzane prace modernizacyjne, a śluzy te mają kluczowe znaczenie dla regionu.
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W ramach przeprowadzonych prac, przede wszystkim wykonano wrota w komorach śluz, 
naprawiono ich stalowe ściany, zmodernizowano mechanizmy służące do śluzowania, 
reprofilowano betony na głowach śluz w komorach, wybudowano kanały obiegowe na tych 
obiektach oraz zmodernizowano instalacje zasilania i instalacji wewnętrznych. Zdecydowano 
także o konieczności odmulenia awanportów śluz i wykonaniu na nich nowych dalb, wykonaniu 
pomostów dla załóg jednostek pływających - wyposażonych w energię elektryczną i wodę do 
ich użytku, modernizacji budynków sterowni głównej oraz maszynowni.  Ponadto wybudowano 
budynki socjalne i zagospodarowano teren wokół nich. Prowadzone prace budowlane umożliwiły 
żeglugę przez cały czas trwania projektu, bez konieczności jej ograniczania. Wykonawcą inwestycji 
była firma SKANSKA S.A., a Inżynierem Projektu konsorcjum firm Sweco Polska Sp. z o.o.

Prace modernizacyjne śluzy Sławęcice oraz śluzy Nowa Wieś poprawiły stan techniczny 
oraz bezpieczeństwo znajdujących się na nim budowli i urządzeń elektromechanicznych. 
Wprowadzono elektroniczny system zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłaniem 
informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Ponadto dzięki nowoczesnemu systemowi 
oszczędnościowego śluzowania możliwe stało się zmniejszenie zapotrzebowania na wodę 
niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektów, co jest istotne szczególnie w okresie 
niżówek. W czasie wezbrań, nowe rurociągi obiegowe mogą przeprowadzać nadmiar wód 
z pominięciem komór śluz.
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Cały zakres prowadzonych prac modernizacyjnych został uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Udało się pozostawić unikatowy w skali kraju historyczny charakter 
śluz, nadany jeszcze w pierwszej połowie XX w.

W najbliższym czasie Wody Polskie planują kontynuację prac na przedmiotowej drodze wodnej 
– planowana jest realizacja kolejnych etapów modernizacji kanału. Stanowić je będą projekty 
wpisane do Programu Planowanych Inwestycji na lata 2021-2027, pn. „Modernizacja Kanału 
Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap I” na sekcji V i VI, oraz 
„Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap II” 
na sekcjach 0, I, II, III i IV.
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Transport wodny śródlądowy wpływa na atrakcyjność ekonomiczną w stosunku do innych 
rodzajów transportu, poprzez dużą nośność i masowość, małe zużycie zasobów naturalnych, 
relatywnie niskie koszty zewnętrzne, niższe nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania dróg 
wodnych i szlaków rzecznych. Większość tych czynników wpływa na koszty przewozu drogami 
wodnymi, które w istotny sposób determinują wielkość popytu. 

Jest to jedyny kanał w Polsce o funkcji transportowej. Prowadzone modernizacje powodują, że 
może być istotnym w skali regionu szlakiem żeglugi śródlądowej. Ostatnio przewóz towarów tą 
drogą odbywa się na coraz większą skalę, stąd też przebudowa obiektów była nieodzowna. Ma to 
wpływ na zmniejszenie awaryjności, jak również wzrost bezpieczeństwa drogi wodnej dla załóg 
jednostek pływających i obsługi obiektów hydrotechnicznych.

Autorka: 

Anna Biernat - Starszy Specjalista 
Departament Projektów Multibranżowych
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FAKTY CUPT

Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 31.07.2021 r.)

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

33
umowy

INTERMODALNE 
POIiŚ

58
umów

MIEJSKIE 
POIiŚ

31
umów

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE 

POIiŚ

9
umów

KOLEJOWE 
POPW

73
umowy

KOLEJOWE 
POIiŚ

122
DROGOWE, BRD  

I LOTNICZE 
POIiŚ

umowy

Łącznie zawarto

326 umowy
o dofinansowanie 

na łączną kwotę środków UE
POIiŚ POPW

77,9 mld PLN 1,68 mld PLN
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

POIiŚ

Dostępne 
środki UE

87 mld PLN

6
4

90

%
POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

%
WNIOSKI 
W OCENIE

%
PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM 62%

POPW

Dostępne 
środki UE

1,71 mld PLN 1,4
98,6

%
POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY%

80,3 %
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE
73,7%

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

17,2%
11,0%
10,9%

3,9%

52,1%
MIEJSKIE

0,0%
0,0%

5,5%
9,1%

14,1%
16,3%

7,1%

KOLEJOWE
44,1%

0,0%
3,7%

5,9%
7,3%

11,4%
12,0%

3,8%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE
49,7%

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

2,6%
10,0%

21,5%
14,8%

INTERMODALNE
41,9%

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

7,6%
17,7%

16,6%

POPW

KOLEJOWE
80,3%

0,0%
0,0%

2,4%

27,6%
25,9%

19,0%
5,4%
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Zatwierdzone płatności globalnie - środki UE (mld PLN i %)

POIiŚ

Łącznie
53,4 MLD PLN

2015

1,6
mld PLN

2%

2016

7,2
mld PLN

10%

2017

8,7
mld PLN

20%

2018

10,9
mld PLN

33%

2019

9,8
mld PLN

44%

2020

10,8
mld PLN

57%

2021

4,4
mld PLN

62%

POPW

Łącznie

1,37 MLD PLN

2017

2,4%

0,04
mld PLN

2018

28,3%

0,44
mld PLN

2019

55,9%

0,47
mld PLN

2020

74,9%

0,32
mld PLN

2021

80,3%

0,10
mld PLN
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86+8+6+D 96+4+D

100+0+0+D
100+0+0+D

98+2+D

Wykorzystanie środków UE 
Umowy i Wnioski w podziale na branże (%)

Podpisane umowy Wnioski w ocenie Pozostało do wykorzystania

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE

94%87%

7%
6%

MIEJSKIE

96%96%

4%

91+1+8+D
KOLEJOWE

92%91%

1%
8%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE

101%101%

INTERMODALNE

100%100%

POPW

KOLEJOWE

98,6%98,6%

1,4%
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22+78+T

12+88+T86+14+T

40+60+T

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 31.07.2021 r.)

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

5
2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

DROGOWE 
I MIEJSKIE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA
18

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

14 GA 
PULA 

OGÓLNA

8
1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

7 GA 
PULA 

OGÓLNA
28

24 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

KOLEJOWE

4 GA 
PULA 

OGÓLNA

Łącznie zawarto

59 GA
(Grant Agreement) 

na łączną kwotę środków UE

4,29 mld EUR

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT
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Zatwierdzone płatności realizowane
za pośrednictwem CUPT (%*)

Łącznie

9,61 MLD PLN

2016

0,25%

2017

4,60%

2018

10,18%

2019

12,46%

2020

18,21%

2021

7,12%

*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

40+60++D
DROGOWE I MIEJSKIE

12% 23

LOTNICZE, MORSKIE,  
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

22+78++D4%

14

4

79+21++D 12+88++D
KOLEJOWE

83%

INTERMODALNE I PALIWA 
ALTERNATYWNE

1%

4

724

1

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT



BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY

45

14.09 Spotkanie TOB: Rowerowa Polska 
w rowerowej Europie 

16.09 Cykl O dostępności w CUPT – standard 
transportowy w praktyce - 17 spotkanie 
- Sytuacja osób z niepełnosprawnościami 
w transporcie multimodalnym

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 biulet ynu:  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/

	Zakładki struktury
	tor wodny Świnoujście-Szczecin znacznie zwiększy swoją przepustowość, dzięki pogłębieniu do 12,5 m.
	Przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych wzięli udział w konferencji...
	Stopień wodny na Odrze w Krapkowicach już wkrótce zyska zupełnie nową komorę śluzy. Zmodernizowana zostanie też istniejąca komora śluzy pociągowej, obiekty towarzyszące oraz infrastruktura obiektu.
	Instrument „Łącząc Europę” będzie finansować transgraniczne projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe. Od 2021 roku będą dostępne nowe fundusze na transgraniczne projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe.
	Przy udziale przedstawicieli CUPT miało miejsce uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S61 Śniadowo-Łomża Południe, dzięki któremu zakończenie polskiego odcinka trasy Via Baltica jest coraz bliższe.
	Komunikacja miejska w Malborku od dziś jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i dla turystów. Malbork kształtuje swój wizerunek miasta turystycznego wokół zabytków...
	Motocykle wraz ze specjalistyczną odzieżą, laserowe mierniki prędkości, analizatory spalin, dymomierze, sonometry – to tylko niektóre zakupy, jakich będzie mogła dokonać Komenda Stołeczna Policji dzięki wsparciu środków z programu Infrastruktura i Środowisko. 
	Wykonawca zbuduje obwodnicę w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”, na który GDDKiA otrzymała 370 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. 
	Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Podziel się z Nami! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskich uruchomiło nową inicjatywę,
	Pierwszy Impuls 2 z puli 21 produkowanych dla stołecznej Szybkiej Kolei Miejskiej przewiózł pierwszych pasażerów. Byli nimi przedstawiciele warszawskiego przewoźnika aglomeracyjnego oraz Newagu, czyli producenta. 
	Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich organizuje kolejne spotkanie z cyklu spotkań „O dostępności w CUPT ...
	Aby uprościć i zmniejszyć obciążenia administracyjne beneficjentów, rozpoczęto ewaluację programu e-Cohesion 2014-2020, która ma na celu zbadanie, w jaki sposób systemy elektronicznej wymiany danych...
	W wtorek 10 sierpnia 2021 zostały złożone podpisy na Umowie o Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu Urzędu Transportu Kolejowego. 
	W środę 11 sierpnia br. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie robót budowalnych na linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer.
	Przebudowa dworca rozpoczęła się w połowie 2019 roku i została wykonana w ramach projektu Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz z dofinansowaniem ze środków unijnych...
	Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest stworzenie spójnej sieci transportowej o wysokich parametrach technicznych w ramach całej Unii Europejskiej. Obwodnica Kępna jest częścią szlaku komunikacyjnego będącego elementem sieci TEN-T...
	17 sierpnia został odebrany pierwszy z 4 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) na potrzeby przewozów pasażerskich, kupiony z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.
	Jak Fundusze Europejskie wpłynęły na rozwój transportu intermodalnego w Polsce w ostatnich latach i jak są zaplanowane w programach wspierających rozwój transportu intermodalnego na nową perspektywę unijną.
	Od 19 sierpnia pierwsi podróżni mogą skorzystać ze świeżo przebudowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dworca kolejowego w Tczewie.
	Dzięki wsparciu środków z programu Infrastruktura i Środowisko przebudowanych zostanie 8 dworców kolejowych na Mazowszu. Obok Sochaczewa będą to Błonie, Brwinów, Jaktorów, Kornelin, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Płochocin.
	Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) już lada dzień. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Spędź z nami fantastyczny weekend – 17-19 września! DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce, dlatego nie może Cię na niej zabraknąć!’’
	Komisja zatwierdziła współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej budowę autostrady A1 na południu Polski. W ramach projektu „Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn” powstanie prawie 81 kilometrów nowej drogi oraz między innymi mosty...
	Pesa terminowo kończy kolejny kontrakt.We wtorek, 31 sierpnia 2021 r.  spółka przekazała Rail Capital Partners ostatnią  z lokomotyw Gama Marathon, zamówionych w ramach umowy zawartej w dniu 07.06.2019 r.
	14 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Unii Europejskiej ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027. Rozporządzenie obowiązuje wstecznie od 1 stycznia 2021 r. 
	Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Taborowego 2021 Dyrektor CUPT Joanna Lech przedstawiła stan zaangażowania środków UE w realizację projektów dot. transportu kolejowego oraz efekty inwestycji. 
	Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest jednym z największych i najważniejszych w Europie. Nawet w trakcie pandemii COVID-19, pomimo początkowych utrudnień, kolej jest jednym z pewniejszych środków transportu towarów, a w segmencie intermodalnym wystąpił trend wzrostowy. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2020 roku do dyspozycji przewoźników kolejowych pozostawało 88 391 wagonów towarowych. W 2018 roku 87% taboru wagonowego stanowiły pojazdy mające ponad 20 lat, a 71% pojazdy mające pona
	Hałas w środowisku, szczególnie hałas kolejowy, jak wynika z oceny dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Znaczącym źródłem hałasu w sektorze transportu są wagony towarowe hamowane wstawkami żeliwnymi, które powodują dużą chropowatość powierzchni tocznej kół, co staje się przyczyną zwiększonego poziomu wytwarzanego hałasu zarówno podczas hamowania, jak i podczas jazdy (drgania kół i szyn). Wstawka kompozytowa wygładza powierzchnię koła podczas hamowania, dzięki czemu
	Już w 2014 roku pojawiło się Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1304/2014 w sprawie technicznych  specyfikacji  interoperacyjności podsystemu „Tabor  kolejowy  —  hałas” (TSI Hałas), wprowadzające m.in. wartości dopuszczalne hałasu ruszania i przejazdu. Niedługo później podjęto prace nad objęciem tą specyfikacją także wagonów dopuszczonych do eksploatacji przed wejściem w życie TSI Hałas, czego efektem miałoby być nałożenie na kolejowych przewoźników towarowych konieczności posiadania wyłącznie cichego tab
	Rys. 1 Udział pojazdów wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe w latach 2019 -2020
	Źródło: Opracowanie „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego”, UTK, Warszawa 2020, s. 172.
	Szacuje się, że dostosowanie taboru towarowego do nowych regulacji kosztowałoby polskich przewoźników nawet 2 mld zł. Efektem kilkuletnich prac było opublikowanie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/774 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2014 w zakresie stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” w odniesieniu do istniejących wagonów towarowych. Główną ideą rozporządzenia jest rozwiązanie kwestii hałasu powodowanego przez kolejowe przewozy tow
	Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi i żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, które jak wykazano, stanowią znaczną część floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r., a do końca 2026 r. będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji. 
	W Polsce cichszymi trasami będą fragmenty linii kolejowych nr 3, 8, 93, 131, 272 i 273.
	Do grudnia 2024 roku jest jeszcze ponad trzy i pół roku, jednak proces przezbrojenia wagonów towarowych powinien rozpocząć się już teraz, aby pomimo wynegocjowanego szczególnego przypadku, w planowanym terminie można było realnie zmniejszyć hałas na polskich cichszych trasach. Przede wszystkim jednak jpolscy przewoźnicy działający w ruchu międzynarodowym wkrótce nie będą mogli realizować przewozów wagonami niespełniającymi warunków TSI Hałas, ponieważ nasi południowi i zachodni sąsiedzi wytypowali jako cich
	Odpowiedzią na te pilne potrzeby jest konkurs organizowany przez CUPT dla przewoźników kolejowych i dysponentów taboru towarowego. Ma on stanowić zachętę do zastosowania cichszej technologii tj. zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowania pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.
	Konkurs został ogłoszony 1 czerwca 2021 r., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano w terminie od 1 do 30 września 2021 roku. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę 200 mln zł.  Maksymalny poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim 
	Zgodnie z regulaminem konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/21, opublikowanym na stronie CUPT, do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione w okresie kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na: przygotowanie projektu; zarządzanie projektem; zakup i montaż (kół monoblokowych lub zestawów kołowych z kołami 
	Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie m.in. zobowiązanie się przez beneficjenta do zachowania trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). Ponadto, beneficjent będzie musiał zobowiązać się, że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do przewozów towarowych mających swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabór projektów do uzyskan
	Dobór grupy podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie został przeprowadzony na podstawie analizy potrzeby interwencji, z uwzględnieniem najbardziej optymalnego sposobu osiągnięcia zakładanych celów oraz przepisów regulujących dopuszczalność udzielania pomocy publicznej. W efekcie o dofinansowanie mogą się ubiegać:
	Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie wagony spełniające wszystkie następujące warunki:
	Na stronie internetowej CUPT zostały opublikowane dokumenty dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów oraz naboru wniosków o dofinansowanie  m.in. wzór wniosku o udzielenie pomocy publicznej, regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wzór umowy o dofinansowanie, wzór wniosku o dofinansowanie, a także z uwagi na fakt, iż nie ma wymogu wykazania ilościowej efektywności ekonomicznej inwestycji, przygotowane przez CUPT dla wnioskodawców pomocnicze arkusze kalkulacyjne, co pozwoli wnioskodawcom na usprawnie
	Wszystkie prezentacje z webinariów są opublikowanie na stronie CUPT:
	Wszystkie pytania zadawane przez potencjalnych wnioskodawców wraz z udzielonymi odpowiedziami są również publikowane na stronie CUPT.
	Jako instytucja organizująca konkurs zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie do zapoznania się z dokumentacją konkursową, materiałami z webinariów, a także opublikowanymi na stronie odpowiedziami na zadawane pytania. 
	Autorzy:
	Agnieszka Jasik, Wydział Projektów Taborowych i POPW, Departament Projektów Kolejowych
	Marta Lorczyk, Wydział Analiz Kosztów i Korzyści, Departament Analiz Transportowych i Programowania
	Z jednej strony nie brakuje wydarzeń branżowych, które w trakcie debat pozwalają znajdować rozwiązania służące popularyzacji kolei. Z drugiej strony są inicjatywy, które pozwalają pokazać nowoczesną kolej szerszemu gronu odbiorców. Takim działaniem było chociażby wydanie przez Pocztę Polską we współpracy z UTK okolicznościowego albumu znaczków z taborem, którym mogą jeździć podróżni w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się również oferty promocyjne przewoźników, które zachęcą nowych klientów do podróż
	W trakcie Roku Kolei staramy się też zwiększać bezpieczeństwo systemu. Dzięki współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych udało się nam pozyskać fundusze na projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”. To program działań promocyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym skierowany szczególnie do osób młodych. Działania realizowane będą dwutorowo. Poprzez kampanię edukacyjno-promocyjną w środkach społecznego przekazu, która będzie skoncentrowana na propagowaniu bezpieczneg
	dr inż. Ignacy Góra: Dla projektu ERK stworzyliśmy stronę  gdzie można znaleźć informacje o ERK2021 oraz o wydarzeniach z nim związanych. Przed nami dwa z największych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei – przejazd przez Europę specjalnego pociągu Connecting Europe Express (CEE) oraz międzynarodowe targi TRAKO w Gdańsku. CEE odwiedzi w trakcie swojej podróży oczywiście także Polskę i 4 piękne miasta: Warszawę, Gdańsk, Białystok i Kraków. Już niedługo będziemy mówić o szczegółach przejazdu przez Polskę. Oprócz
	To na co z pewnością czekają młodzi ludzie to odpowiednie promocje, które zachęcą do podróżowania koleją. Deklaracje wprowadzenia takich specjalnych ofert dla ludzi młodych słyszałem m.in. ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ale jestem przekonany, że w niedługim czasie i inni przewoźnicy zachęcą młodych ludzi do podróżowania. Przykładów z całej Europy jest wiele. Sukcesem jest inicjatywa Unii Europejskiej „DiscoverUE” wprowadzona w 2018 roku. Pozwala ona na bezpłatne podróżowanie koleją osobom w wieku 
	dr inż. Ignacy Góra: Jestem bardzo zadowolony z realizacji obu projektów. Oczywiście pandemia była pewnym utrudnieniem i zmusiła nas do zmiany niektórych z działań, m.in. przejście do świata szkoleń i spotkań online, ale i tak osiągnięte rezultaty są więcej niż dobre. Wystarczy wspomnieć, że liczba uczestników szkoleń ABK w roku 2021 r. wynosi już ponad 1200 osób! Łącznie w ramach Projektu w zajęciach uczestniczyło niemal 2400 osób. To już ponad połowa z planowanej minimalnej liczby przeszkolonych, a realiz
	Kampania Kolejowe ABC – mogę powiedzieć, że to już uznana marka, a nosorożec Rogatek, bohater Kampanii jest rozpoznawany przez większość dzieci w Polsce. Podobnie jak w przypadku ABK, przejście na nauczanie zdalne nie wpłynęło negatywnie na realizację projektu. Udostępniliśmy materiały do nauki zdalnej, prowadziliśmy lekcje online. Do tej pory edukatorzy z UTK przeprowadzili prawie 700 lekcji dla niemal 21 tys. dzieci.
	Pandemia spowodowała jedynie konieczność przełożenia pikników wakacyjnych z 2020 na 2021 r. Imprezy plenerowe organizowane przez UTK cieszą się ogromną popularnością. Liczba odwiedzających każde ze spotkań dla całych rodzin to nawet 1,5 tys. osób. Na zakończenie wakacji planujemy duże wydarzenie w Warszawie. Będzie to także podsumowanie działań w pierwszej odsłonie Kampanii Kolejowe ABC.
	dr inż. Ignacy Góra: Zachęcam wszystkich do zgłaszania się do zajęć Kampanii Kolejowe ABC. To naprawdę wyjątkowe, multimedialne lekcje, które dzieci zapamiętują na długo. W czasie nauki jest dużo zabawy, a to pozwala najlepiej zapamiętać ważne dla bezpieczeństwa rzeczy. Oczywiście czekamy na zgłoszenia od szkół. Szczegóły dostępne są na stronie  Podróż z Rogatkiem po Peronowie można odbyć również samodzielnie. Na stronie udostępnione są również materiały do samodzielnej nauki, aplikacja, gra na smartfony a 
	dr inż. Ignacy Góra: Nasze projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego i ta jest zauważalna. Najlepszym odzwierciedleniem jest miernik wypadkowości, który z roku na rok maleje, czyli jest mniej wypadków w stosunku do wykonywanej na kolei pracy eksploatacyjnej. W ubiegłym roku były mniej niż dwa wypadki na milion pociągo-kilometrów. Cieszę się, że od kilku lat trend spadku miernika jest zauważalny, czyli bezpieczeństwo rośnie, prowadzone działania przynoszą skutek. Są to także inicjatywy 
	Ważna jest zmiana świadomości społeczeństwa i branży kolejowej, tak by bezpieczeństwo stało zawsze na pierwszym miejscu. To udaje się osiągać. Niemal 250 instytucji i przedsiębiorstw zaangażowało się w inicjatywę UTK promującą kulturę bezpieczeństwa na kolei. Ponad milion osób obejrzało przygotowany przez nas film dla kierowców i kandydatów na kierowców, który pokazuje jak bezpiecznie zachować się na przejeździe kolejowym. W przypadku współfinansowanej ze środków europejskich Akademii Bezpieczeństwa Kolejow
	Nie możemy zapominać też o ważnym programie „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”. Za półtora roku egzaminy na licencję maszynisty oraz na pierwsze świadectwo maszynisty będą prowadzone w UTK, a egzamin na świadectwo maszynisty zostanie rozszerzony o zadanie na symulatorze pojazdu kolejowego. W tym celu powstaje Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory pozwalające na egzam
	Wiele naszych działań edukacyjnych skierowanych jest do dorosłych, jednak jednym z cieszących się największym zainteresowaniem od lat, jest inicjatywa kierowana do dzieci - Kampania Kolejowe ABC. Bohater kampanii – nosorożec Rogatek jest ulubieńcem najmłodszych. Symbole kampanii są obecne w programach telewizyjnych dla dzieci, na ekranach zainstalowanych w pociągach osobowych, w publikacjach rozdawanych podróżnym. Podpisanie umowy na Kampanię Kolejowe ABC II stwarza możliwość na kontynuowanie i rozszerzanie
	dr inż. Ignacy Góra: Pomysłów, które mogę być realizowane w kolejnej perspektywie finansowej nam nie brakuje. Z pewnością są dwa strategiczne obszary, które wymagają zmian o charakterze technicznym i legislacyjnym: system zabezpieczenia całej sieci kolejowej wg standardu ETCS oraz nowoczesny monitoring przejazdów kolejowo – drogowych.
	W pierwszym przypadku chodzi o instalację systemu ETCS Limited Supervision, który może być sposobem na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego. Zabudowa systemu ETCS w pełnej funkcjonalności zgodnie z „Krajowym Planem Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Sterowanie” zaplanowana jest na 8 233 km linii kolejowych – to ok. 42% polskiej sieci kolejowej. Tylko na takiej części sieci kolejowej będą zatem dostępne nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem zapewniające ciągły nadzór pr
	Kolejnym przykładem mogą być nowoczesne systemy zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. W Polsce mamy niemal 12,5 tys. przejazdów na czynnych liniach kolejowych. W pierwszym półroczu 2021 r. doszło na nich do 114 wypadków, zginęły 24 osoby. Tu wiele zależy od zachowania kierowców. Testy prowadzone przez kilka firm potwierdzają konieczność instalacji systemów monitorujących. W niektórych przypadkach nawet 70% kierowców ignoruje znak stop przed przejazdem. Do tej porty systemy nowoczesnego monitoringu
	Tylko te dwa przykłady pokazują, że są dobre rozwiązania, które warto wspierać i wprowadzać. Z pewnością fundusze europejskie mogą okazać się bardzo pomocne w realizacji tych zamierzeń. 
	Wywiad przeprowadziła:
	Małgorzata Ozimska – Główny SpecjalistaWydział ds. Komunikacji
	Potrzeba zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje od zawsze. Niemniej jednak w ostatnich latach stała się ona niezwykle popularna. Przyczynia się to do zmian na lepsze - prawnych, instytucjonalnych, a także świadomościowych. Oczywiście samo prawo nie wystarczy, aby zlikwidować wszelkie bariery w dostępności, ale jest to dobry początek.
	Jedną z bardzo ważnych zmian prawnych, które nakładają nowe obowiązki na instytucje publiczne jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji Organizacji Na
	Ustawa wskazuje, że zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem: 
	Ustawa weszła już w życie, ale część obowiązków zostało odroczonych. Jednym z nich jest obowiązek uwzględniania dostępności w określonym zakresie dotyczący także podmiotów innych niż publiczne, w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym na realizację zadań lub zamówień publicznych. Wchodzi w życie od 5 września br. na podstawie ww. ustawy.
	Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6.
	Natomiast minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: 
	Art. 5 ust. 2 ustawy wskazuje, że w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych - jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.
	Mając na uwadze powyższe przepisy trzeba pamiętać, że tam gdzie w grę wchodzą środki publiczne, w umowach na realizację zadań z nich finansowanych, konieczne jest określenie warunków służących zapewnianiu dostępności, w zakresie tych zadań/zamówień. Ma to na celu zapewnienie, aby wszelkie działania realizowane ze środków publicznych objęte były reżimem dostępności w takim zakresie, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w tych działaniach. 
	Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w związku z powyższymi obowiązkami występuje konieczność zawierania stosownych zapisów w umowach z wykonawcami zadań lub zamówień publicznych, niezależnie od tego czy są one skutkiem procedury zamówień publicznych, czy też wynikają z innych procedur skutkujących wydatkowaniem środków publicznych.
	!
	W ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, udało się zakończyć remont śluz Sławęcice i Nowa Wieś (województwo śląskie), a tym samym zakończyć modernizację Kanału Gliwickiego.
	Wnioskodawcą, beneficjentem i inwestorem przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, utworzona dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, realizująca zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniąca funkcję Inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.
	Celem projektu była poprawa warunków transportu wodnego na Kanale Gliwickim – dokonano tego poprzez zwiększenie przepustowości, poprawę efektywności, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i poprawę niezawodności działania urządzeń oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Żeglowność tego szlaku wodnego została podniesiona do III klasy. Oznacza to usprawnienie warunków transportu towarowego, poprawienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowo
	Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 20 grudnia 2016 r., z terminem realizacji od 01.03.2017 do 30.09.2021 r. Prace modernizacyjne zakończyły się w czerwcu 2021 r. Wartość projektu to 69 736 679,15 PLN, w tym 59 276 177,27 PLN to środki UE. W ramach kilkuetapowej modernizacji Kanału Gliwickiego Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły już remonty śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Koszt modernizacji śluz Kanału Gliwickiego wyniósł łącznie już ponad 246 mln zł.
	Kanał Gliwicki został zbudowany w latach 1935–1939, a oddany do użytku 8 grudnia 1939 r. Jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jego długość to 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Kanał przebiega przez województwa opolskie i śląskie. Jego początek znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98. kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał został podzielony stanowiska
	W ramach przeprowadzonych prac, przede wszystkim wykonano wrota w komorach śluz, naprawiono ich stalowe ściany, zmodernizowano mechanizmy służące do śluzowania, reprofilowano betony na głowach śluz w komorach, wybudowano kanały obiegowe na tych obiektach oraz zmodernizowano instalacje zasilania i instalacji wewnętrznych. Zdecydowano także o konieczności odmulenia awanportów śluz i wykonaniu na nich nowych dalb, wykonaniu pomostów dla załóg jednostek pływających - wyposażonych w energię elektryczną i wodę do
	Prace modernizacyjne śluzy Sławęcice oraz śluzy Nowa Wieś poprawiły stan techniczny oraz bezpieczeństwo znajdujących się na nim budowli i urządzeń elektromechanicznych. Wprowadzono elektroniczny system zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłaniem informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Ponadto dzięki nowoczesnemu systemowi oszczędnościowego śluzowania możliwe stało się zmniejszenie zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektów, co jest istotne szczególnie w okre
	Cały zakres prowadzonych prac modernizacyjnych został uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Udało się pozostawić unikatowy w skali kraju historyczny charakter śluz, nadany jeszcze w pierwszej połowie XX w.
	W najbliższym czasie Wody Polskie planują kontynuację prac na przedmiotowej drodze wodnej – planowana jest realizacja kolejnych etapów modernizacji kanału. Stanowić je będą projekty wpisane do Programu Planowanych Inwestycji na lata 2021-2027, pn. „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap I” na sekcji V i VI, oraz „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap II” na sekcjach 0, I, II, III i IV.
	Transport wodny śródlądowy wpływa na atrakcyjność ekonomiczną w stosunku do innych rodzajów transportu, poprzez dużą nośność i masowość, małe zużycie zasobów naturalnych, relatywnie niskie koszty zewnętrzne, niższe nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania dróg wodnych i szlaków rzecznych. Większość tych czynników wpływa na koszty przewozu drogami wodnymi, które w istotny sposób determinują wielkość popytu. 
	Jest to jedyny kanał w Polsce o funkcji transportowej. Prowadzone modernizacje powodują, że może być istotnym w skali regionu szlakiem żeglugi śródlądowej. Ostatnio przewóz towarów tą drogą odbywa się na coraz większą skalę, stąd też przebudowa obiektów była nieodzowna. Ma to wpływ na zmniejszenie awaryjności, jak również wzrost bezpieczeństwa drogi wodnej dla załóg jednostek pływających i obsługi obiektów hydrotechnicznych.
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