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13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019

W ostatnim tygodniu września Gdańsk stał się sercem 
transportu szynowego w Polsce, goszcząc na targach TRAKO 
licznych wystawców oraz miłośników branży z kraju i świata.

74 miliony zł z Unii Europejskiej na modernizację kolei  
na Mazowszu

Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na modernizację 
infrastruktury kolejowej linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
w województwie mazowieckim.

90 mln zł z UE na rzecz większego komfortu korzystania 
z komunikacji miejskiej dla pasażerów na Pomorzu

Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na stworzenie 
platformy systemu planowania podróży i zakupu biletów 
kolejowych oraz komunikacji lokalnej w województwie 
pomorskim.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1517-74-miliony-zl-z-unii-europejskiej-na-modernizacje-kolei-na-mazowszu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1518-13-miedzynarodowe-targi-kolejowe-trako-2019
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1514-90-mln-zl-z-ue-na-rzecz-wiekszego-komfortu-korzystania-z-komunikacji-miejskiej-dla-pasazerow-na-pomorzu
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Dni Transportu w Krakowie

W tym roku wyjątkowo, bo po raz pierwszy w historii,  
Dni Transportu oprócz obchodów w Warszawie, odbyły się 
również w Krakowie. Tydzień po warszawskiej edycji, czyli 
21 września, miłośnicy transportu i zabytkowych lokomotyw 
przyjechali do Krakowa.

Better Planning for Better Georgia - projekt twinningowy 
oparty o współpracę polsko-gruzińskiej administracji 
dobiegł końca

20 września br. w Tbilisi odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt twinningowy, w realizację którego po 
stronie polskich partnerów zaangażowani byli m.in. eksperci 
CUPT.

Szkolenie z obsługi systemu SL2014!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie  
z obsługi systemu SL2014. Szkolenie odbędzie się w dniu  
25 października 2019 roku w siedzibie CUPT (plac  
Europejski 2, 00-844 Warszawa) o godzinie 9:00 w sali 802 
(VIII piętro).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1513-better-planning-for-better-georgia-projekt-twinningowy-oparty-o-wspolprace-polsko-gruzinskiej-administracji-dobiegl-konca
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1511-dni-transportu-w-krakowie
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie-z-obslugi-systemu-sl2014-2
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2019 CEF Transport Blending Facility call – zapowiedź 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów  
w sektorze transportu 2019 z Instrumentu Łącząc Europę

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. 
Innowacji i Sieci planuje rozpoczęcie kolejnego konkursu na 
pozyskanie środków z Instrumentu Łącząc Europę.

1,88 mld zł z UE na budowę dróg w Lubelskim, 
Podkarpackim oraz Śląskim

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego  
w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone na budowę 
dwóch dróg ekspresowych: S1 w województwie śląskim oraz S19  
w województwie lubelskim i podkarpackim.

Spotkanie samorządowców przygotowujących Plany 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

24 września br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji  
i Rozwoju, odbyło się spotkanie w formule Progress Meeting, 
podczas którego omówione zostały z miastami postępy  
w przygotowaniu SUMP.
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Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1503-2019-cef-transport-blending-facility-call-zapowiedz-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-sektorze-transport-2019-z-instrumentu-laczac-europe
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1502-1-88-mld-zl-z-ue-na-budowe-drog-w-lubelskim-podkarpackim-oraz-slaskim
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1499-spotkanie-samorzadowcow-przygotowujacych-plany-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump
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Blisko 20 mln złotych ze środków unijnych na poprawę 
dostępu kolejowego do Portu Gdynia

Celem inwestycji jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego 
Terminalu Kolejowego od strony lądu, w efekcie czego 
sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane.

Zapraszamy do metra!

W niedzielę, 15 września, prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski zaprosił kilkaset osób zgromadzonych na 
antresoli stacji Trocka do pierwszej podróży nową trasą 
II odcinka metra. Trzy kolejne stacje linii M2 – Szwedzka, 
Targówek Mieszkaniowy i Trocka - są już dostępne dla 
Warszawiaków.

Kolejny odcinek szlaku Via Carpatia w budowie

9 września 2019 r., w obecności ministra infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra infrastruktury Rafała 
Webera, zainaugurowano budowę kolejnego odcinka trasy 
Via Carpatia w województwie lubelskim, obwodnicy Janowa 
Lubelskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1500-zapraszamy-do-metra
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1495-blisko-20-mln-zlotych-ze-srodkow-unijnych-na-poprawe-dostepu-kolejowego-do-portu-gdynia
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1496-kolejny-odcinek-szlaku-via-carpatia-w-budowie
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Kolejny odcinek S17 otwarty!

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy 
Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, jako jeden z pięciu kontraktów S17 pomiędzy 
Garwolinem i węzłem Kurów Zachód (i dojazdem do mostu 
w Puławach), na które w 2017 roku podpisano umowę  
o dofinansowanie.

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

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

Ponad 80 mln dofinansowania z UE na inwestycję  
w wielkopolski transport intermodalny

2 września 2019 r. CUPT zawarł z Centrum Logistyczno 
Inwestycyjnym Poznań II Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie dla 
projektu pn.: „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego 
w miejscowości Jasin k. Poznania”.
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Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1494-kolejny-odcinek-s17-otwarty
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1493-jak-podrozuja-polacy-trwaja-prace-badawcze-nad-zintegrowanym-modelem-ruchu
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1492-ponad-80-mln-dofinansowania-z-ue-na-inwestycje-w-wielkopolski-transport-intermodalny


BIULETYN INFORMACYJNY

REFLEKSJE TARGOWE

7

TEMAT MIESIĄCA:

24 września br. rozpoczęły się w Gdańsku 13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO.
Warto przy tej okazji wspomnieć jak to stosunkowo młode, bo mające 23-letnią historię
wydarzenie rozwijało się na stałe goszcząc w kalendarzu ludzi z branży i nie tylko.

Do połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia, 
branża kolejowa w zakresie ograniczonym do 
taboru i jego podzespołów eksponowana była 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich.  
W 1995 roku powstał pomysł organizacji 
cyklicznych targów kolejowych, poświęconych 
– oczywiście poza taborem – osiągnięciom 
w dziedzinie techniki, światowym 
trendom w branży, a także promocji  
i wymianie informacji wśród wystawców. W efekcie 
starań branżowych stowarzyszeń, naukowców 
i współpracy PKP z World Trade Center Gdynia 
Expo, w pierwszych dniach października 
1996 roku, w hali Gdynia Expo odbyła się  
I Międzynarodowa Konwencja Kolei TRAKO. 

Pojazdy szynowe prezentowano wówczas na stacji 
Gdynia Główna, a znakomitą większość wystawców 
stanowiły Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
(ZNTK). „Międzynarodowość” legitymizowała firma 
Deutsche Waggonbau, demonstrując wagon typu 
push-pull.

Kolejna, II Międzynarodowa Konwencja Kolei 
TRAKO odbyła się w końcu września ’98. 
Wydarzenie to znacznie się rozrosło przyciągając, 
obok rodzimych, również europejskich producentów 
taboru. Rosnąca skala przedsięwzięcia widoczna 
była także przez większy obszar ekspozycyjny 
maszyn – poza stacją Gdynia Główna, część taboru 
dodatkowo prezentowano na torach nieopodal hali 
targowej.
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Rok później, w październiku 1999 roku, odbyła się 
już 3. edycja imprezy, zyskując nową nazwę, pod 
którą znamy ją do dziś - Międzynarodowe Targi 
Kolejowe TRAKO. Tym razem tabor eksponowano 
na torach postojowych stacji Gdynia Port w pobliżu 
hali targowej. Popularność wydarzenia stale rosła, 
dlatego w celu podtrzymania jego atrakcyjności, 
organizatorzy zdecydowali się wprowadzić 
dwuletni cykl Targów, tym samym unikając 
kolidowania z berlińskimi targami InnoTrans 
wypadającymi wyłącznie w lata parzyste.

W 2000 roku Międzynarodowe Targi Gdańskie 
(MTG) przejęły od Gdynia Expo prawa do 
organizacji wszystkich wydarzeń o charakterze 
wystawienniczym w Trójmieście, co zaowocowało 
zmianami lokalizacyjnymi dla kolejnej, 4. edycji 
Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. 
W październiku 2001 roku już na terenie MTG  
zgromadziła się rekordowa wówczal liczba  
133 wystawców. Przystanek Gdańsk Oliwa przejął 
rolę gospodarza dla wystawianego taboru.

W cyklu dwuletnim odbywały się kolejne 
edycje targów. 6. zgromadzenie w 2005 roku 
było pierwszym, w którym miałem przyjemną 
sposobność uczestniczyć. Po ponad roku od 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na targach 
odbyła się ciekawa, przystająca do ówczesnego 
kontekstu historycznego konferencja pod nazwą 
„Kolej polska na liberalizowanym rynku UE”. 
Pozytywnym zaskoczeniem 6. Targów TRAKO była 
ekspozycja i oferta w zakresie kultowej modelarskiej 
kolejki TT. Po raz kolejny liczba wystawców 
przewyższyła oczekiwania. W wydarzeniu wzięło 
udział 250 wystawców z 14 krajów.

W kolejnych edycjach targów uczestniczyłem 
osobiście i nadal jestem pod wrażeniem ich 
rozwoju. 7. Międzynarodowe Targi Kolejowe 
TRAKO odbyły się w październiku 2007 roku  
i znowu były rekordowe pod względem liczby 
wystawców, co skutkowało chlubnym skokiem na 
podium pod względem wielkości tego typu imprez  
w Europie, plasując TRAKO na drugim miejscu 

zaraz za berlińskim InnoTransem. Wystawców 
ulokowano w dwóch dotychczasowych halach, 
a także w trzeciej wybudowanej przed targami. 
Część stoisk wystawienniczych ustawiona była 
także na zewnątrz pomiędzy halami. Po raz 
pierwszy zaprezentowano ofertę „tramwajową”, 
którą kontynuuje się w kolejnych edycjach targów 
po dziś dzień.

Dwa lata później, w październiku 2009 r. odbyły 
się 8. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO.  
Wydarzenie znakomicie się rozrosło zajmując 
już aż siedem (!) hal wystawowych i dodatkowy 
teren zewnętrzny. Spektrum wystawców również 
znacznie się poszerzyło. Znaleźli się wśród nich  
producenci taboru, podzespołów, firmy doradcze, 
wydawcy czasopism i książek branżowych 
oraz organizacje kolejowe, które miały szansę 
zaprezentować swoją ofertę.

Październik 2011 był znamienną dla Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych datą. 
Podczas 9. Międzynarodowych Targów Kolejowych 
TRAKO CUPT pierwszy raz uczestniczyło  
w tym wydarzeniu jako wystawca. Na cieszącym 
się dużym zainteresowaniem stoisku instytucji, 
udzielaliśmy konsultacji beneficjentom w zakresie 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,  
w tym właściwego przygotowania dokumentacji 
środowiskowej. Znacznym zainteresowaniem 
cieszyły się prezentowane rozwiązania w zakresie 
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minimalizowania wpływu linii kolejowych na 
środowisko (hałas, drgania).

W 2013 roku kolejny raz zmieniła się lokalizacja 
targów. 10 edycja imprezy odbyła się we wrześniu 
po raz pierwszy w Amber Expo w sąsiedztwie 
stadionu w Gdańsku Letnicy, wybudowanego na 
EURO 2012. Jubileuszowa edycja zgromadziła 
500 wystawców. To kolejny już rekord na koncie 
przedsięwzięcia pod tym względem. Wśród 
wystawców prezentowane były wszystkie sektory 
działalności związane z koleją – usługi, produkcja, 
handel, logistyka, finanse, organizacje branżowe 
i instytuty naukowo-badawcze. CUPT ponownie 
miało własne stoisko, na którym jego pracownicy 
udzielali porad i wyjaśnień dotyczących możliwości 
dofinansowania projektów w nowej perspektywie 
2014-2020. Obecni na stoisku ówczesny Minister 
Sławomir Nowak oraz Wiceminister Andrzej 
Massel podziękowali naszym pracownikom za 
promowanie POIiŚ i projektów kolejowych.

W 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych 
TRAKO 2015 wzieło udział ponad 600 wystawców 
z 20 krajów. Ekspozycja taboru na sąsiadujących 
z halami torach przystanku Gdańsk Stadion 
Expo zajmowała 800 metrów. Stoisko CUPT, 
współdzielone z ówczesnym Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju, Urzędem Transportu 
Kolejowego i Instytutem Kolejnictwa, cieszyło 

się dużym zainteresowaniem, również gości 
zagranicznych. Dyrektorzy CUPT wzięli czynny 
udział w licznych debatach zorganizowanych  
w ramach targów.

We wrześniu 2017 roku odbyła się 12. edycja 
przedsięwzięcia. Uczestniczyło w nim 700 
wystawców z 25 krajów (kolejny rekord!),  
a ekspozycja taboru zajęła ponad 1  000 metrów 
torów. Stoisko CUPT licznie odwiedzali uczestnicy 
targów, głównie poszukując informacji w zakresie 
realizacji POIiŚ 2014-2020. Wystawa taboru 
została wzbogacona o specjalistyczne pojazdy 
do realizacji robót budowlanych na szlakach 
kolejowych.

Mając możliwość bezpośredniego uczestnictwa  
w kolejnych targach, nie sposób nie zauważyć 
udziału CUPT w dynamicznym rozwoju tej imprezy. 
Jest to oczywiście wkład pośredni, bowiem wynika 
z wielkości środków alokowanych na zakup 
taboru przez beneficjentów POIiŚ 2007-2013  
i POIiŚ 2014-2020. Na TRAKO 2019, podobnie jak  
w poprzednich edycjach targów, CUPT współdzieliło 
stoisko z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem 
Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.

13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019 
przyniosły niewątpliwie liczne nowe pomysły, 
kontakty i inspiracje. Jak zwykle dużo emocji 
wzbudził eksponowany na torach zewnętrznych 
tabor szynowy. W realizowanych kontraktach 
na dostawy taboru w ramach projektów 
dofinansowywanych ze środków UE, firma 
Newag zaprezentowała lokomotywę Griffin dla 
PKP Intercity, a firma Stadler elektryczny zespół 
trakcyjny typu FLIRT dla Kolei Mazowieckich. Firma 
PESA pokazalała elektryczny zespół trakcyjny typu 
ELF dla Kolei Wielkopolskich. Zainteresowanie 
wzbudziła też lokomotywa TRAXX DC3 firmy 
Bombardier Transportation, a także propozycja 
dla miast – tramwaj TANGO NF2 firmy Stadler.  
Z kolei wykonawcy robót inwestycyjnych byli 
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Autor: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT

żywo zainteresowani ofertą maszyn torowych 
firmy Plasser & Theurer oraz pojazdami szynowo-
torowymi firm KZESO i Crystal Tractor. Wśród 
wystawców w halach, dużym zainteresowaniem 
tradycyjnie cieszyło się także stoisko China Railway 
Rolling Stock Corporation.

Targi obfitowały w imprezy towarzyszące  
i konferencje, wśród których nie sposób nie 
odnotować organizowanej przez Ministerstwo 

Infrastruktury, PKP S.A., PKP PLK S.A., Instytut 
Kolejnictwa oraz Izbę Gospodarczą Transportu 
Lądowego konferencji „Zmieniamy polską kolej” 
oraz międzynarodowej debaty „Masterplan dla 
przewozów towarowych” organizowanej przez 
Fundację Pro Kolej.
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TEMAT MIESIĄCA:

Zaczynamy dziś nietypowo… od wakacji. Skończyły 
się i fakt ten doskwiera zarówno uczniom, jak  
i dorosłym nieuczącym się. Na ulicach miast widać 
wyraźnie zwiększony ruch aut, a w autobusach, 
tramwajach czy pociągach - więcej podróżnych. 
Proces ten powtarza się w komunikacji miejskiej 
każdego roku. Na przestrzeni ostatnich lat 
zauważalna jest wyraźnie także inna zmiana: 
wśród pasażerów coraz częściej spotykamy 
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Dzieje się tak, gdyż tabor oraz cała infrastruktura 
transportowa staje się coraz bardziej dostępna dla 
osób o różnych potrzebach (m.in. dzięki realizacji 
projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko - POIiŚ).

Niewątpliwie od jakiegoś czasu hasło 
„dostępność” stało się niezwykle popularne. 
Odmieniane jest przez wszystkie przypadki, 
liczby, rodzaje i osoby. Nagłośnienie konieczności 
dostosowania transportu dla wszystkich 
użytkowników zaskutkowało szeregiem 
działań, w których Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (CUPT) również bierze udział. 
 
ZMIANY SYSTEMOWE  

Wart odnotowania jest fakt, że w Polsce 
powstał pierwszy akt prawny, którego celem jest 
umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
korzystania z usług publicznych poprzez stopniową 
poprawę dostępności podmiotów publicznych 
– urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, 
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muzeów itp. Mowa tu o Ustawie z 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (opublikowanej  
5 września 2019 r.). Do realizacji dostępności mają 
przyczynić się m.in. zapisy dotyczące:

 » zapewnienia dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 
w instytucjach publicznych (na przykład 
brak barier architektonicznych, właściwe 
oznakowanie, dostępne strony internetowe),

 » Funduszu Dostępności, którego 
środki mają być przeznaczane na 
usprawnienia w budynkach dla osób  
z niepełnosprawnościami (m.in. montaż 
wind w budynkach wielorodzinnych),

 » umożliwienia złożenia skargi na brak 
dostępności, która będzie nawet mogła 
poskutkować nałożeniem grzywny na 
instytucję publiczną,

 » szansy zdobycia certyfikatu dostępności 
nadawanego przez podmioty wyłonione 
przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu 
prawnego definicje pojęć wcześniej 
nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach 
polskich, takich jak:

 » osoby ze szczególnymi potrzebami,

 » uniwersalne projektowanie,

 » racjonalne usprawnienia,

 » bariery,

 » dostępność.

Ważne jest to, że ustawa zmienia również zapisy 
innych ustaw związane z jej przedmiotem. 
Szczególnej uwagi wymagają zmiany w poniższych 
przepisach prawa:

 » Prawo budowlane – nowy zapis: Zakres  
i treść projektu budowlanego powinny być 
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, 
stopnia skomplikowania robót budowlanych 
oraz w zależności od przeznaczenia 
projektowanego obiektu określać niezbędne 
warunki do korzystania z obiektu przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

 » Ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym – nowy zapis: Przy udzielaniu 
zamówienia publicznego na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego,  
w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia uwzględnia się konieczność 
zapewnienia w środkach transportu 
rozwiązań technicznych służących 
zapewnieniu ich dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i osób  
o ograniczonej zdolności ruchowej.

DZIAŁANIA CUPT

Mając na uwadze przede wszystkim potrzeby 
wszystkich użytkowników projektów 
transportowych realizowanych przy wsparciu 
funduszy unijnych, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych podpisało umowę na „Świadczenie 
usług doradztwa w zakresie zapewnienia 
dostępności produktów i usług oraz wsparcie 
CUPT w działaniach mających na celu zwiększenie 
społecznej świadomości wagi dostępności”. 
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Wykonawcą jest Spółdzielnia Socjalna FADO. 
Posiada ona kilkuletnie doświadczenie w zakresie 
doradzania i pomocy osobom oraz na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Celem doradztwa jest 
przede wszystkim uświadamianie jak ważne jest 
projektowanie uniwersalne, a także pokazanie 
barier w szeroko rozumianym transporcie, które 
utrudniają codzienne funkcjonowanie osobom  
z niepełnosprawnościami i o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Często bariery 
te nie są dostrzegane przez osoby, które 
nie mają szczególnych potrzeb. Planowane 
jest również stworzenie rekomendacji, 
wytycznych, a także filmików instruktażowych 
wskazujących potencjalnym wnioskodawcom  
w nowej perspektywie finansowej na co mają 
zwracać uwagę przy projektowaniu i wdrażaniu 
projektów w szeroko rozumianym kontekście 
dostępności.

Wszystkie działania docelowo mają prowadzić 
do realizacji projektów, które przyczynią się 
do stworzenia systemu transportu o wysokiej 
dostępności, powodującego włączenie wszystkich 
grup społecznych i zaspokajającego przy tym 
potrzeby wszystkich użytkowników. Zgodnie  
z założeniami, po zakończeniu doradztwa zarówno 
pracownicy CUPT, jak i beneficjenci nie będą 
mieć wątpliwości po co wdrażać rozwiązania 
dostępnościowe, tylko zaplanują jak to robić, żeby 
było maksymalnie efektywnie i użytecznie.

Opisane wyżej doradztwo jest kolejnym działaniem 
podejmowanym przez CUPT na rzecz realizacji 
dostępnego transportu. Wcześniejsze to m.in.:

 » Analiza wpływu projektów POIiŚ  
2007-2013 na mobilność osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się przygotowana 
przez ekspertów CUPT,

 » Wkład w opracowanie Standardów 
dostępności dla polityki spójności  
2014-2020 (załącznik do Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014–2020),

 » Przygotowanie i dystrybucja broszury 
„Dostępność jest na plus”,

 » Szkolenia dla przedstawicieli beneficjentów,

 » Warsztat ekspercki w ramach działań 
Transportowego Obserwatorium Badawczego.

Aktualnie oprócz doradztwa w zakresie 
dostępności realizujemy także inne działania 
mające na celu uświadamianie i zwracanie 
uwagi na potrzeby transportowe wszystkich 
podróżujących. Jeszcze w tym roku ukaże się 
publikacja CUPT pn. „Nowoczesna infrastruktura  
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w służbie dostępności”. Stanowi ona 
podsumowanie i rozszerzenie wątków podjętych 
podczas dyskusji, która odbyła się w marcu  
2019 r., w gronie eksperckim na spotkaniu 
powołanego przez CUPT Transportowego 
Obserwatorium Badawczego. Zachęcamy do 
śledzenia strony www.cupt.gov.pl, gdzie zostanie 
zamieszczona nieodpłatna, w peni dostępna 
publikacja.

Zdaniem ekspertów TOB działania prowadzone 
na rzecz dostępności w transporcie znajdują się 
na dobrej ścieżce. Od wszystkich projektujących 
przestrzeń (a więc również od beneficjentów 
CUPT), zależy czy ścieżka przerodzi się  
w standard realizacji projektów, który w niedalekiej 
przyszłości przyjmiemy jako jedyny słuszny. 

Autor: Edyta Boratyńska Karpiej, Ekspert, Departament Analiz Transportowych
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

Dostępne
środki UE

83 mld PLN

80%

12%

8%

PODPISANE
UMOWY 39%

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

WNIOSKI 
W OCENIE

POZOSTAŁE ŚRODKI 
DO WYKORZYSTANIA

POIiŚ

Dostępne
środki UE

1,66 mld PLN

96%

4%
PODPISANE
UMOWY 42,7%

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POZOSTAŁE ŚRODKI 
DO WYKORZYSTANIA

POPW

DROGOWE,
BRD I LOTNICZE

POIiŚ

98

KOLEJOWE
POIiŚ

65

MIEJSKIE
POIiŚ

47

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE

POIiŚ

16

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

umów

umów

KOLEJOWE
POPW

9
umów

umów

umów

Łącznie zawarto

o dofinansowanie 
na łączną kwotę środków UE

266 umów

67,4 mld PLN

Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020   
i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 30.08.2019 r.)

POIiŚ

1,60 mld PLN
POPW

INTERMODALNE
POIiŚ31

umów
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

drogowe, BRD
i lotnicze

52,9%

3,4%

17,5%
4,2% 3,8%

3,8%

13,4%
14,4%

0%
3,9%

4,0%

13,5%

7,6%
6,2%kolejowe

21,7%

0%

9,9%

0%
6%miejskie

19,7%

0%

2,6%

0,1%
0,7%

morskie,
śródlądowe

7,2%

2015 2016 2017 2018 2019

0%
0%

26,7%
2,5%kolejowe

42,7%

POIiŚ

POPW
0%
0%
0%
0%
1,6%

7,6%

intermodalne

1,6%

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

1,6
mld PLN

Łącznie 

31,8 mld
    PLN

POIiŚ

Łącznie 

0,71 mld
    PLN

POPW

2015 2017 20182016

8,7
mld PLN

7,2
mld PLN

10,9
mld PLN

2%

0,04
mld PLN

2017

2,5%

0,44
mld PLN

2018

29,2%
42,7%

0,23
mld PLN

2019

10%

21%

34%

2019

3,4
mld PLN

38%
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88%

75%

13%

29%

12%

94%
87%

101%

94%

100%
71%

108%

93%

Podpisane Umowy Wnioski w ocenie Pozostało do wykorzystania

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

drogowe, BRD
i lotnicze

kolejowe

miejskie
morskie,

śródlądowe intermodalne

6%

7%

POIiŚ POPW

96%

96%

kolejowe 4%

7%

15%

DROGOWE
I MIEJSKIE

KOLEJOWE

5 GA
PULA OGÓLNA

27

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)

Łącznie zawarto

(Grant Agreement)
na łączną kwotę środków UE

52 GA

4,11 mld EUR

4
2 GA

PULA OGÓLNA

22 GA
KOPERTA 
NARODOWA

2 GA
KOPERTA 
NARODOWA

LOTNICZE, MORSKIE
I RZECZNE

INTERMODALNE
I PALIWA ALTERNATYWNE

6 GA
PULA OGÓLNA

7

14

10 GA
PULA OGÓLNA

1 GA
KOPERTA 
NARODOWA

4 GA
KOPERTA 
NARODOWA

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 31.08.2019 r.)
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2017 20182016

Zatwierdzone płatności realizowane za pośrednictwem CUPT (%)*

Łącznie
3,90 mld
PLN (UE)

0,26%

4,85%

10,77%

3,88%

2019

*zmiany w wartościach procentowych w stosunku do poprzednich okresów są konsekwencją aktualizacji wysokości środków,
na które podpisane zostały GA, a także wartości ostatecznie rozliczonych płatności

5

Koperta narodowa Pula ogólna

Liczba GA (sztuki) i wykorzystanie środków UE w podziale na branże (%)

drogowe
i miejskie

kolejowe

lotnicze, morskie
i rzeczne

intermodalne
i paliwa alternatywne

83%

4

4%
10

22

12%2 2

1

1%

6
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Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności  
przekazywanych informacji. Prosimy o zgłaszanie sugestii, propozycji 

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

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

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

Plac Europejsk i  2 ,  0 0 - 84 4 Warszawa

w w w.cupt .gov.p l

www.cupt.gov.pl
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