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AKTUALNOŚCI 

Nowe inwestycje w gdańskim porcie. Będzie bezpieczniej i szybciej  

Falochrony w  gdańskim Porcie Północnym przejdą gruntowną 
modernizację. Na te działania UE przeznaczy prawie 611 milionów 
złotych.  

 

 

Czytaj więcej... 

Obwodnica Puław połączona z S17. Wartość inwestycji to ok. 2,2 
mld zł, w tym wkład unijny prawie 1,2 mld zł 

Oddano do użytku łącznik od węzła Kurów Zachód na S17 do mo-
stu na Wiśle w Puławach. Inwestycję, dzięki której skróci się czas 
dojazdu z Lublina do centrum Polski, współfinansowała Unia Euro-
pejska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
–2020.  

 

Czytaj więcej... 

 Czytaj więcej... 

 Komisja Europejska poinformowała o dacie zamknięcia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013  

Na podstawie art. 89 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) 
1083/2006 Komisja Europejska poinformowała o dacie zamknię-
cia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013.  

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci?limitstart=0
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1230-obwodnica-pulaw-polaczona-z-s17
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1230-obwodnica-pulaw-polaczona-z-s17
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1230-obwodnica-pulaw-polaczona-z-s17
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1227-komisja-europejska-poinformowala-o-dacie-zamkniecia-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2007-2013
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Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy obwodnicy Wał-
brzycha  

8 sierpnia 2018 r.  KE ostatecznie potwierdziła udzielnie wsparcia 
w wysokości 296 792 459,33 PLN na budowę obwodnicy Wał-
brzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.  

 

 Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych w projektach 
finansowanych z UE – wytyczne Komisji Europejskiej   

Komisja Europejska opublikowała (na stronie internetowej 
www.ec.europa.eu) „Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za 
udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęst-
szych błędów popełnianych w projektach finansowanych 
z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.  

Relacja z II posiedzenia Komitetu Sterującego Komponentu Kolejo-
wego Projektu „Centralny Port Komunikacyjny” 

10 sierpnia 2018 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego 
Komponentu Kolejowego Projektu CPK, na którym przedstawiono 
propozycje projektów inwestycyjnych w ramach instrumentu 
„Military Mobility” oraz listy zadań inwestycyjnych dla relacji łączą-
cych poszczególne regiony Polski z CPK, nowego systemu kolejo-
wych przewozów pasażerskich oraz budowy zintegrowanego mo-
delu ruchu sieciowego. 

 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1226-zamowienia-publiczne-wytyczne-ke
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1225-relacja-z-ii-posiedzenia-komitetu-sterujacego-komponentu-kolejowego-projektu-centralny-port-komunikacyjny-10-08-2018-r
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1223-zgodna-ke-na-wsparcie-budowy-obwodnicy-walbrzycha


 4 

 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

Aktualizacja dokumentacji konkursowej – działanie 5.2 Rozwój 
transportu kolejowego poza TEN-T  

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych zaktualizowało dokumentację konkursową 
dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.  

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1190-unijne-inwestycje-w-kolej-zmieniaja-polske-wschodnia
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1222-aktualizacja-dokumentacji-konkursowej-dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t
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Modelowanie ruchu - konieczność czy fanaberia? 

 TEMAT MIESIĄCA: 

Co modelujemy? 
 
Przy pomocy modelu ruchu można podjąć próbę 
odwzorowania obecnych i przyszłych zachowań 
komunikacyjnych. Odbywa się to przy pomocy 
narzędzi matematycznych, które dobiera się 
w taki sposób, aby odwzorowanie bieżącej sytu-
acji było jak najbliższe danym rzeczywistym. Sta-
nowi to bazę do analizy dotyczącej potencjalnej 
zmiany zachowań w sytuacji, kiedy zostanie zre-
alizowany konkretny projekt inwestycyjny – 
związany z rozbudową infrastruktury lub np. 
z poprawą oferty przewozowej konkretnego 
środka transportu.  
 
 
Zanim jednak zaczniemy przygotowywać pro-
gnozy, konieczne jest zebranie danych, które 
obrazują zarówno stan istniejący, jak i pewne 

przewidywania dotyczące przyszłości. 
 
 
Wbrew pozorom jest to jeden z najbardziej klu-
czowych elementów całej procedury modelowa-
nia – model ruchu, jak każde narzędzie oblicze-
niowe, jest całkowicie uzależniony od danych, 
które będą go zasilać jako podstawa do dalszych 
prac, a także od danych wprowadzonych na dal-
szych etapach zmian parametrów. Ich zła jakość 
może spowodować obarczenie wyników dużymi 
błędami. W procesie przygotowania inwestycji 

„To oczywiste, że ta droga jest potrzebna”. „Nie ma sensu analizować innego przebiegu tej linii tram-
wajowej – mamy ją zaplanowaną od 40 lat, tylko nigdy nie było pieniędzy”. Podobne opinie słyszymy 
na różnych etapach prac nad projektami transportowymi. Padają nawet przy okazji rozmów o analizie 
potrzeb użytkowników ruchu. Dlaczego więc modelowanie ruchu stało się priorytetem w toku oceny 
projektów dokonywanej przez CUPT?  

może to z kolei doprowadzić do szeregu błęd-
nych decyzji, związanych zarówno z samym za-
kresem projektu, jak i jego ekonomiczno - finan-
sową oceną, ponieważ dane pochodzące z mo-
delu ruchu stanowią podstawę do wykonania 
analiz kosztów i korzyści.  

 
Na czym stoimy? – o znaczeniu danych 
wejściowych 

 
Żeby zbudować poprawny model ruchu należy w 
pierwszej kolejności zgromadzić znaczną ilość 
danych dotyczących analizowanego obszaru, 
w tym: 

• dane   statystyczne – liczba ludności, miejsc 
pracy, obiektów handlowych, prognozy demo-
graficzne, gospodarcze, itp.; 

• dane opisujące sieć transportową – parametry 
dróg i linii kolejowych, rozkłady jazdy transportu 
publicznego; 

• dane dotyczące istniejących przemieszczeń – 
pomiary ruchu, badania frekwencji w pojazdach, 
wyniki badań ankietowych kierowców, pasaże-
rów i mieszkańców. 

Nie dysponując powyższymi danymi nie będzie-
my w stanie odpowiedzieć na pytanie o zapo-
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trzebowanie na transport, nie mając zaś danych  o 
sieci nie ocenimy, jak to zapotrzebowanie może 
być zaspokojone. Nie wiedząc, jak i czym prze-
mieszczają się kierowcy i pasażerowie nie będzie-
my w stanie sprawdzić, czy nasz model popraw-
nie odwzorowuje stan istniejący. A bez popraw-
nego odwzorowania stanu istniejącego nie uda 
się uzyskać wiarygodnych wyników prognoz. 

Model ruchu od kuchni 

Na pierwszy rzut oka model ruchu sprawia wra-
żenie „magicznego pudełka” i trudno się domyślić, 
jak powstało, i skąd biorą się wyniki obliczeń do-
konywanych w ramach modelu. Niezależnie od 
tego, czy chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jak zmieni się sytuacja transportowa po oddaniu 
do ruchu planowanej inwestycji, czy też jak pora-
dzić sobie z istniejącymi „wąskimi gardłami” po-
czątkiem pracy nad modelem powinna być próba 
możliwie precyzyjnego odwzorowania sytuacji 
istniejącej. Na tym etapie mamy do czynienia 
z dwoma zasadniczymi elementami: 

 opisanie analizowanego obszaru (strona 
popytowa modelu); 

 budowa sieci transportowej (strona poda-
żowa modelu). 

Analizowany obszar dzielony jest na tzw. rejony 
komunikacyjne. Do każdego z nich przyporządko-

wywane są dane statystyczne, które go charakte-
ryzują – liczba ludności z podziałem na kategorie 
wiekowe, liczba miejsc w szkołach, liczba miejsc 
pracy, obiektów handlowych i innych elementów, 
które mogą stanowić źródła lub cele podróży. To 
właśnie te dane odpowiadają następnie za ilość 
przemieszczeń  pomiędzy rejonami, które nasz 
model będzie brał pod uwagę. 

Drugą częścią modelu jest część podażowa, 
określająca dostępne możliwości przemieszcza-
nia się. Na tym etapie odwzorowuje się istniejącą 
sieć transportową (drogi, koleje, transport pu-
bliczny wraz z rozkładami jazdy). Odcinki sieci są 
opisywane przy pomocy parametrów określają-
cych ich przepustowość, dopuszczalną prędkość, 
liczbę pasów, itd.  

Kluczową zasadą przy budowie modelu na tym 
i kolejnych etapach jest wielokrotnie przywoły-
wana przez praktyków zasada: uogólniaj tam, 
gdzie możesz, uszczegóławiaj tam, gdzie mu-
sisz. W przeciwnym wypadku można stracić 
bardzo dużo czasu na tworzenie i analizowane 
elementów,  które  nie  mają  żadnego  znaczenia, 
jeśli popatrzymy na cel prowadzonych analiz. 
Jeśli  mamy  za  zadanie  ocenić  wpływ  budowy 
kilkudziesięciokilometrowego odcinka drogi eks-
presowej w rejonie Legnicy to bardzo dokładne 
odwzorowanie   sieci   dróg  gminnych  niedaleko   

Suwałk lub rozkładu jazdy linii tramwa-
jowej nr 38 w Bytomiu zajmie dużo 
czasu, a niekoniecznie może mieć 
znacznie dla całego procesu. Szczegól-
nie, jeżeli nie będziemy jednocześnie 
wiedzieli, ile osób mieszka 
w poszczególnych częściach Legnicy, 
i jakie jest natężenie ruchu na przebie-
gającej w pobliżu autostradzie A4.  
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Obie strony -  podażowa i popytowa - muszą 
być ze sobą połączone. Każdy z rejonów (strona 
popytowa) musi być, jak mówią „modelarze” - 

„podpięty” do  strony podażowej, czyli sieci ko-
munikacyjnej.  

 

Typowy model ruchu nazywany jest modelem 
czterostadiowym lub czterostopniowym (nazwa 
pochodzi od liczby etapów, w jakich następuje 
przygotowanie wyników): 

I Generacja ruchu (ile przemieszczeń?). 
II Rozkład przestrzenny (skąd?, dokąd?). 
III Podział zadań przewozowych (czym?). 
IV Rozkład ruchu na sieć (którędy?). 

Na każdym z tych etapów konieczne jest określe-
nie szczegółowych parametrów, które zebrane 
dane przekształcają na podróże, ich trasy oraz 
wybierane w modelu środki transportu.  

Chwila prawdy, czyli kalibracja modelu 

Stworzony model dla stanu istniejącego trzeba 
skonfrontować z rzeczywistością. Na tym etapie 
prac konieczne jest sięgnięcie do danych z badań 
ruchu – natężeń ruchu pojazdów samochodo-
wych, badań liczby pasażerów w pojazdach ko-
munikacji zbiorowej, itp. Im bardziej uzyskane 
wyniki są zbieżne z tymi, które pozyskano w toku 
badań, tym lepiej. Rozbieżności wymagają korek-
ty – poprzez zmianę dobranych parametrów po-
dejmuje się próbę maksymalnego zbliżenia wyni-
ków uzyskanych na skutek modelowania oraz 
tych pochodzących z badań. Z reguły nie jest 
możliwe doprowadzenie do stanu, w którym da-
ne będą zbieżne do siebie w 100% (rozbieżności 
w granicach 15 – 20% traktuje się jako dopusz-
czalne). 

Meteorologia transportowa 

Po opracowaniu modelu dla stanu istniejącego 
i jego skalibrowaniu można przejść do przygoto-
wania prognoz ruchu. Na tym etapie modelowa-

nie transportowe może „rozwinąć skrzydła" – 
analizie można poddać wiele wariantów realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia, a same analizy 
można przeprowadzać począwszy od skali ma-
kro (np. wielokilometrowe odcinki drogi szybkie-
go ruchu, linie kolejowe i zakupy taboru skutkują-
ce zmianą oferty przewozowej) do skali mikro, 
gdzie poszukujemy najlepszych rozwiązań dla 
pojedynczych skrzyżowań. Zawsze należy pa-
miętać, żeby na otrzymane wyniki spojrzeć kry-
tycznym okiem.  

 

Czasem nawet drobne niedopatrzenie może 
spowodować, że wyniki będą niewiarygodne. 
Wystarczy, że w zbudowanej sieci drogowej 

zabraknie relacji skrętnej na ważnym skrzyżo-
waniu i w rezultacie potoki ruchu rozłożą się na 

inne drogi, niż powinny.  

 

Rozwój sieci kolejowej może spowodować, że 
w modelu nastąpi niezwykły wzrost liczby pasa-
żerów, ale jeśli ich liczba będzie znacznie więk-
sza niż liczba ludności obsługiwanych obszarów 
to jest to sygnał, że warto sprawdzić wprowa-
dzone założenia. Dla przykładu, jeśli jeden kolejo-
wy skład zespolony przewozi w naszym modelu 
1 500 pasażerów dysponując w rzeczywistości 
350 miejscami, to należy cofnąć się do etapu 
wyjściowego naszych obliczeń.  

Czy założony model ruchu zawsze się 
sprawdza? 

Nie, nie zawsze. Prognozy transportowe są przy-
gotowywane na wieloletnie perspektywy i nawet 
najlepsze dane wejściowe i najstaranniej prze-
prowadzona analiza nie gwarantują, że przygoto-
wana prognoza się sprawdzi. Wystarczy nagłe 
załamanie gospodarcze czy zmiany związane 
z rozwojem systemów transportowych (np. jesz-
cze kilka lat temu idea systemów car sharing 
w Polsce nie była w ogóle dyskutowana) i wtedy 
rzeczywistość może okazać się inna niż przewi-
dywania.  
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Może się również okazać, że prognozy się spraw-
dzą, ale przyczyny tej sytuacji będą zupełnie inne, 
niż zakładali ich twórcy. Przygotowywane w la-
tach 80. XX wieku prognozy wykorzystania 
pierwszej linii metra w Warszawie (już wówczas 
wykonywane z użyciem narzędzi komputero-
wych) zakładały jej bardzo dobre wykorzystanie, 
m.in. z powodu umiejscowienia na końcu trasy 
Huty Warszawa, która wówczas zatrudniała po-
nad 10 tys. osób. Huta istnieje cały czas, zatrud-
nia jednak znacznie mniejszą liczbę pracowni-
ków, a wypełnienie metra jest na tym odcinku 
w znacznej części spowodowane rozwojem za-
budowy mieszkaniowej w północnej części lewo-
brzeżnej Warszawy oraz na prawym brzegu Wi-
sły (Tarchomin, Białołęka). Tego jednak twórcy 
prognozy nie zakładali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O korzyściach modelu ruchu  

Modelowanie ruchu,  jest narzędziem dostarcza-
jącym informacje, które mogą zracjonalizować 
decyzje inwestycyjne. Model sam w sobie decyzji 
oczywiście nie podejmuje i nie wyłącza dodatko-
wych czynników, które powinny być wzięte pod 
uwagę (np. środowiskowych). Decyzje inwesty-
cyjne w transporcie oznaczają duże wydatki po-
noszone ze środków publicznych, warto więc 
w maksymalnym możliwym stopniu te decyzje 

obiektywizować. Nie oznacza to oczywiście, że 
ten rodzaj analiz nie jest pozbawiony mankamen-
tów. Uzyskane wyniki są silnie uzależnione od 
jakości danych, które zasilają model, niejedno-
krotnie pojawiają się jednak kłopoty 
z dostępnością potrzebnych informacji. Zmien-
ność czynników społeczno–gospodarczych 
w powiązaniu z faktem, że prognozy w oparciu o 
modele sporządza się nawet na okres 30 lat po-
woduje, że szczególnie w dłuższym okresie wy-
niki są bardziej narażone na dezaktualizowanie 
się. Bilans jest jednak zdecydowanie pozytywny, 
a uzyskane wyniki mogą i wielokrotnie stanowią 
cenny materiał do dyskusji na temat rozwoju in-
frastruktury transportowej.  

W ostatnich latach zaobserwować można wzrost 
znaczenia modelowania transportu również na 
poziomie europejskim. Projekty, przedkładane do 
oceny Komisji Europejskiej w trwającej perspek-
tywie finansowej są szczegółowo weryfikowane 
również pod kątem realności prezentowanych 
prognoz ruchu. Co więcej, w pierwszym projekcie 
aktów prawnych, które mają regulować wydatko-
wanie środków polityki spójności po 2020 roku* 
Komisja Europejska zaproponowała zapis, aby 
wszystkie projekty transportowe, jakie miałyby 
pozyskać finansowanie z Funduszu Spójności lub 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
były poddane ocenie przeprowadzonej z wyko-
rzystaniem multimodalnego modelu transporto-
wego.  

Analizy transportowe wykonywane przy użyciu 
modelu nie są narzędziem idealnym. Przygoto-
wanie dobrego modelu wymaga czasu, podobnie 
jak zebranie danych o stanie istniejącym. Rozwój 
infrastruktury transportu, która pozostaje jednym 
z kluczowym elementów rozwoju gospodarcze-
go, jest jednak zdecydowanie tego wart. 

Autor: 
Paweł Engel 

Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych 
 
* Zał. IV do projektu tzw. Rozporządzenia Ogólnego dla per-
spektywy finansowej 2021 – 2028, COM(2018) 375 final. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52018PC0375&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/53286/2018_Wytyczne_info_promo_CEF.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/60155/instrukcja_tablice_CEF.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/60157/TABLICE.zip
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Og�lne%20zasady
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Og�lne%20zasady
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Og�lne%20zasady
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Og�lne%20zasady
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Obowi%C4%85zkowe%20oznaczenia
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Obowi%C4%85zkowe%20oznaczenia
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Obowi%C4%85zkowe%20oznaczenia
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Obowi%C4%85zkowe%20oznaczenia
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Znak%20Funduszy%20Europejskich
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Znak%20Funduszy%20Europejskich
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Znak%20Funduszy%20Europejskich
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Znak%20Funduszy%20Europejskich
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Znak%20Unii%20Europejskiej
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Znak%20Unii%20Europejskiej
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Znak%20Unii%20Europejskiej
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Znak%20Unii%20Europejskiej
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Zestawienie%20znak�w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Zestawienie%20znak�w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Zestawienie%20znak�w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Zestawienie%20znak�w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Widoczno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Widoczno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Widoczno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Widoczno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Liczba%20znak�w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Liczba%20znak�w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Liczba%20znak�w
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Liczba%20znak�w
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Plakaty%20Informacyjne
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Plakaty%20Informacyjne
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Plakaty%20Informacyjne
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Plakaty%20Informacyjne
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/#Logo%20do%20pobrania
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Logo%20do%20pobrania
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

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

Typ projektów podlegających dofinansowaniu – taborowe obejmujące: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Regulamin_konkursu.doc
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbi
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/nabor-wnioskow/5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-2018
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www.cupt.gov.pl 

 

r e dakc ja  b iu le t y nu :  Ce nt r u m Un i j nyc h  Pr o je k t ó w  Tr an s po r t o w yc h  

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

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

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

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

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

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I INFORMACJE  

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

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



