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KIM JESTEŚMY?

Przedmiotem działalności Centrum Unijnych
Projektów Transportowych (CUPT) jest wdrażanie
programów i projektów rozwoju infrastruktury
transportowej, w szczególności programów
i projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.

CUPT kompleksowo wspiera Beneficjenta – od
momentu przygotowania projektu, poprzez złożenie
wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy
o dofinansowanie i całkowite rozliczenie projektu.

Naszym celem jest pełne i efektywne wykorzystanie
unijnych środków na realizację projektów.



Agenda

• Projekt pilotażowy KE

• Partycypacja społeczna

• Metody badawcze

• Specyfika konfliktów przy liniowych inwestycjach transportowych

• Wytyczne dla inwestorów i Beneficjentów w zakresie partycypacji społecznej

• Wyzwania zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu



Projekt pilotażowy 
dotyczący 

wzmocnienia 
zaangażowania 

obywateli państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej w 
ramach Polityki 

Spójności



Kto brał udział w Pilotażu?

W wyniku prowadzonego naboru, spośród zgłoszonych 18 aplikacji, wybranych do udziału
w Pilotażu zostało 5 instytucji z różnych krajów:

 CUPT – Polska

 Instytucja Zarządzająca Regionu Emilia Romania – Włochy

 Instytucja Pośrednicząca Regionu Cantabria – Hiszpania

 Instytucja Zarządzająca projektu Interreg w regionach przygranicznych Belgii i Holandii

 Instytucja Zarządzająca projektu Interreg w regionach przygranicznych w Bułgarii i Rumunii



Bezpośrednie:

• SUMP

• SOOŚ

• Konsultacje dokumentów 
w zakresie dostępności

Doświadczenie CUPT w procesach partycypacyjnych

Pośrednie:
• Konsultacje w ramach 

procesu inwestycyjnego 
projektów ubiegających 
się o dofinansowanie
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Długotrwałość
i wieloetapowość procesu 

inwestycyjnego 

Krąg interesariuszy Trudność 
w komunikowaniu 

wyników 
konsultacji 

Formułowanie pytań 
i zdefiniowanie 

oczekiwań 

Trudność w doborze grup 
docelowych oraz wyboru 

odpowiednich środków komunikacji

Trudności jakie napotykają inwestorzy 
angażując mieszkańców w proces 
inwestycyjny
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Partycypacja społeczna 
w planowaniu 
infrastruktury z zakresu 
transportu liniowego



Dostępność 

Wpływ wizualny 

Wysiedlenia, zakup 
działek, zajęcie gruntów

Oddziaływania 
na środowisko 

Urządzenia 
ochrony 
środowiska 

NIMBY Lokalne 
społeczności 

Odszkodowania

Spadek wartości 
gruntów

Wycinki drzew
Szlaki migracyjne 

zwierząt

Szlaki 
komunikacyjne 
mieszkańców

Ochrona 
krajobrazu

    



Partycypacja społeczna 
w procesie 

inwestycyjnym 
projektów 

transportowych



Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjnym 
projektów transportowych

Formalne konsultacje społeczne 

Procedura administracyjna:

• Część procesu inwestycyjnego

• Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko

• Ocena oddziaływania na środowisko na etapie 
decyzji środowiskowej lub ponowna ocena na 
etapie decyzji budowlanej



Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjnym 
projektów transportowych

„Nieformalny” udział społeczeństwa

• Część procesu inwestycyjnego

• Etap planowania

• Budżet partycypacyjny

• Udział na etapie konsultowania projektów 
dokumentów strategicznych



Cel projektu?

Podniesienie 
świadomości 

społeczeństwa
i inwestorów

Rozwój kultury 
partycypacji

Zebranie dobrych 
praktyk w zakresie 

narzędzi 
partycypacyjnych

Propozycje 
rozwiązań 

zwiększających 
zaangażowanie 
społeczeństwa 



Cel projektu?

• Zwiększenie świadomości obywateli i inwestorów 
z korzyści wynikających z partycypacji społecznej, 

• Osiągniecie rozwiązań i wdrażanie projektów 
dostosowanych do potrzeb końcowych odbiorców,

• Odpowiednie przygotowanie do wyzwań nowej 
perspektywy finansowej UE,

• Lepsze wsparcie procesu oceny oddziaływania na 
środowisko w sektorze transportu,

• Wsparcie beneficjentów w implementacji nowych 
rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.



Produkty projektu i jego promocja

Badanie 
ankietowe wśród 
społeczeństwa 
i inwestorów

Panel
Ekspertów

Przewodnik dot. 
zwiększenia 
partycypacji 
społecznej 
projektach 

transportowych 

Promocja 
projektu podczas 

Europejskiego 
Tygodnia 

Regionów i Miast 
(EU Week of 
Regions and 

Cities)

Konferencja 
podsumowująca 
efekty projektu

Komunikacja za 
pośrednictwem 

mediów 
społecznościowych, 

strona CUPT, 
biuletyn, informacja 
prasowa, infografiki

(produkty w języku polskim i angielskim)



Badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu pilotażowego

ANKIETA 
DLA

SPOŁECZEŃSTWA

ANKIETA
DLA

INWESTORÓW



ANKIETA DLA SPOŁECZEŃSTWA

CEL: Dostarczenie informacji na temat aktualnego zaangażowania społecznego 

w proces planowania i projektowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

transportowej, a także świadomości społecznej na temat możliwości 

partycypacji społecznej.



ANKIETA DLA SPOŁECZEŃSTWA

897 osób

833 ankiet

Ankieta
anonimowa

25 pytań

10-15 minut

Ankieta
internetowa 



ANKIETA DLA INWESTORÓW

CEL: Dostarczenie informacji na temat aktualnego zaangażowania społecznego 

inwestorów w proces planowania i projektowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury transportowej, a także świadomości inwestorów na temat 

możliwości i korzyści jakie daje partycypacja społeczna.



ANKIETA DLA INWESTORÓW

Inwestorzy

33 pytania

119 ankiet

15-20 minut

144 osoby

Ankieta
internetowa 



    



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA: 
CO OZNACZA? DLACZEGO
I KIEDY JĄ STOSOWAĆ?

PLANOWANIE I REALIZACJA 
PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
W TWOIM PROJEKCIE

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
PARTYCYPACJI

PRZYDATNE ZASOBY I LINKI



Wyzwania

Zapewnienie dostępu do 
informacji

Współpraca
z inwestorem / 

jednostką 
odpowiedzialną za 

przygotowanie 
dokumentu

Czas 



 





CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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