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AKTUALNOŚCI

Droga ekspresowa S61 dłuższa o kolejne 20 km – 
otwarcie w. Wysokie – m. Raczki!

Do ruchu został oddany kolejny odcinek drogi ekspresowej 
S61. Projekt Wysokie – Raczki (dokładnie odc. od węzła 
Wysokie (z węzłem) - do m. Raczki, o długości 20,17 
km) jest realizowany w ramach projektu „Budowa 
drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (granica 
państwa)...

Czytaj więcej...

Dwa nowe Impulsy 2 w Warszawskiej stajni SKM! 

Stołeczny przewoźnik kolejowy w ramach projektu 
dofinansowanego z funduszy unijnych kwotą 
przekraczającą 202,5 mln zł zamówił 21 pojazdów: 15 
złożonych z 5 członów i 6 złożonych z 4 członów. Pociągi 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, 
przez rodzimą firmę Newag z Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ponad 46 milionów złotych z UE na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach

53 pojazdy do kontroli technicznej i 100 nieoznakowanych 
samochodów z wideorejestratorami – o tyle zwiększy się flota 
polskiej Policji dzięki dwóm projektom dofinansowanym ze 
środków unijnych.

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2306-droga-ekspresowa-s61-dluzsza-o-kolejne-20-km-otwarcie-w-wysokie-m-raczki
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2310-dwa-nowe-impulsy-2-w-warszawskiej-stajni-skm
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2311-ponad-46-milionow-zlotych-z-ue-na-poprawe-bezpieczenstwa-na-drogach


AKTUALNOŚCI

3

21 spotkanie Transportowego Obserwatorium 
Badawczego za nami  

27 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie 
Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. 
Otwarte dane transportowe w mieście - tu i teraz.

Czytaj więcej...

2,5 mld euro na projekty dla Polski Wschodniej 

Rada Ministrów zakończyła ostatni etap prac na 
gruncie polskim nad programem Fundusze Europejskie 
dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW). 
Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji 
Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje.

Mazury na tory: elektryfikacja i przyspieszenie kolei 

Rusza modernizacja i elektryfikacja odcinka kolejowego 
Ełk-Giżycko. Inwestycja otrzymała wsparcie unijne 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2319-21-spotkanie-transportowego-obserwatorium-badawczego-za-nami
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2315-2-5-mld-euro-na-projekty-dla-polski-wschodniej
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2313-mazury-na-tory-elektryfikacja-i-przyspieszenie-kolei
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Zaktualizowane zasady oznaczania działań 
informacyjno-promocyjnych w CEF

Na stronach MFiPR pojawiły się zaktualizowane zasady 
oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w CEF, które 
obowiązują od 4 lutego 2022 roku.

Czytaj więcej...

Konferencja #EU4smartMobility - relacja filmowa

EU FOR SMART MOBILITY to konferencja, podczas której 
zarówno na scenie jak i w kuluarach rozmawialiśmy 
o kierunkach rozwoju transportu i o tym, co zrobić, by 
transport w Polsce dynamicznie się rozwijał, zyskał na 
konkurencyjności i był bardziej nowoczesny.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Nowy cykl: DostępnośćLab 

Startujemy z nową inicjatywą - cyklem spotkań 
„DostępnośćLab”. Jej celem jest stworzenie forum wymiany 
wiedzy pod kątem opisywania, planowania i wdrażania 
dostępności w projektach dofinansowywanych z funduszy 
UE.

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2326-zaktualizowane-zasady-oznaczania-dzialan-informacyjno-promocyjnych-w-cef
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2334-konferencja-eu4smartmobility-relacja-filmowa
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2327-nowy-cykl-dostepnosclab
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Fundusze UE: postępy w budowie łódzkiego tunelu 

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko przyczynia się do powstania 
nowych możliwości połączeń dalekobieżnych, 
regionalnych i aglomeracyjnych w Łodzi.

Czytaj więcej...

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie 
w konkursie 6.1 POIiŚ 

W dniu 21 lutego 2022 r. ogłoszono nabór w trybie 
konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach 
działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 na projekty...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca I etap realizacji Pilotażu 
w zakresie planowania zrównoważonej mobilności 
miejskiej

Dnia 22 lutego 2022 roku odbyła się Konferencja 
podsumowująca I etap realizacji Pilotażu w zakresie 
planowania zrównoważonej mobilności miejskiej.

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2331-fundusze-ue-postepy-w-budowie-lodzkiego-tunelu
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2333-ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-konkursie-6-1-poiis
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2335-konferencja-podsumowujaca-i-etap-realizacji-pilotazu-w-zakresie-planowania-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej
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Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie 
w konkursie 3.1 POIiŚ

W dniu 28 lutego 2022 r. ogłoszono nabór w trybie 
konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach 
działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na 
projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia...

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2337-ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-konkursie-3-1-poiis


COVID-19: INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

7

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).

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...

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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Na łamach niniejszego artykułu przyjrzymy się tematowi certyfikacji wykonawców 
w zamówieniach publicznych. Wskazując i omawiając dostępne orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozwiązania dostępne w prawodawstwie innego państwa 
członkowskiego (Królestwo Hiszpanii), jak również pomysły ustawodawcy w zakresie polskiego 
porządku prawnego, udzielimy odpowiedzi na pytanie, czy warto wprowadzać do systemu 
prawnego niniejsze rozwiązanie (jakie są jego zalety i wady).

• Czy wprowadzenie systemu certyfikacji ułatwi lub przyspieszy Zamawiającym 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

• Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania ?

• Czy w wielu innych państwach członkowskich UE funkcjonuje system certyfikacji 
wykonawców i czy to rozwiązanie się sprawdza?

Prześledzimy również historię tego pomysłu, gdyż nie jest on tylko jednym z celów „Polskiego 
Ładu”, a idea jego wprowadzenia do polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych miała 
miejsce m.in. w 2009 r.

CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

TEMAT MIESIĄCA:
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CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW W PRAWIE UNIJNYM 
– DYREKTYWY I ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU 
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Możliwość ustanowienia lub prowadzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców, 
dostawców lub usługodawców albo ich certyfikację przez jednostki certyfikujące spełniające 
wymogi europejskich norm certyfikacji została wpisana w art. 64 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE1.

Poświadczony przez właściwy organ wpis do urzędowego wykazu lub zaświadczenie wydane 
przez jednostkę certyfikującą stanowią podstawę domniemania spełnienia przez dany podmiot 
wymogów kwalifikacji podmiotowej objętych urzędowym wykazem lub zaświadczeniem 
oraz informacje, które wynikają z wpisu do wykazu urzędowego lub certyfikacji, nie mogą być 
kwestionowane bez uzasadnienia2.

1 Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 65, z późn. zm. 
2 Art. 64 ust. 4-5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r., str. 65, z późn. 

zm.
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Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiadał się w temacie certyfikacji wykonawców.  
Warto zapoznać się za najważniejszymi tezami niniejszego orzecznictwa.

WYROK Z DNIA 21 MAJA 2021 R. C-6/20 SOTSIAALMINISTEERIUM 
PRZECIWKO RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS3.
Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, złożony przez Tallinna Ringkonnakohus (sąd apelacyjny w Tallinie, Estonia).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 2 i 46 dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 
134, s. 114) oraz zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Sotsiaalministeerium (ministerstwem 
spraw społecznych, Estonia) a Riigi Tugiteenuste Keskus (państwowe centrum usług wspólnych), 
dawniej Innove SA, w przedmiocie decyzji w sprawie korekty finansowej, na mocy której spółka 
ta odrzuciła wnioski o płatność złożone przez to ministerstwo w ramach projektu zakupu 
i dystrybucji pomocy żywnościowej na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Stan faktyczny sprawy.

Ministerstwo spraw społecznych zorganizowało dwa przetargi nieograniczone na zamówienia 
publiczne, których przedmiotem był zakup „pomocy żywnościowej dla osób najbardziej 
potrzebujących”. Pierwszy z nich został ogłoszony w 2015 r., a drugi w 2017 r.

W ramach pierwszego zamówienia wymagano początkowo od oferentów, aby posiadali 
zatwierdzenie Veterinaar- ja Toiduamet (urzędu ds. żywności i weterynarii, Estonia), ponieważ 
uznano je za konieczne do wykonania tego zamówienia. Jednakże w toku postępowania 
przetargowego dokumenty przetargowe zostały zmienione w celu zastąpienia owego wymogu 
obowiązkiem przedstawienia zaświadczenia o spełnieniu przewidzianych w ustawie o środkach 
spożywczych wymogów w zakresie informacji i uzyskania zezwolenia, niezbędnych do wykonania 
tego zamówienia.

3 Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 maja 2021 r., w sprawie C-6/20 
Sotsiaalministeerium przeciwko Riigi Tugiteenuste Keskus, dawniej Innove SA, przy udziale: 
Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2021:402.
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W ramach drugiego zamówienia instytucja zamawiająca zażądała na wstępie przedstawienia 
zaświadczenia, o którym mowa w poprzednim punkcie.  
W ramach każdego z tych dwóch zamówień publicznych umowy ramowe zostały podpisane 
z trzema wybranymi oferentami.

Na mocy decyzji w przedmiocie korekty finansowej z dnia 30 października 2018 r. Riigi 
Tugiteenuste Keskus odrzucił wnioski o płatność na kwotę w wysokości około 463 000 
EUR. Wnioski te zostały złożone w ramach projektu „Zakup i transport żywności do miejsca 
przechowywania”, który jest częścią programu pomocy żywnościowej ministerstwa spraw 
społecznych dla osób najbardziej potrzebujących.

Riigi Tugiteenuste Keskus przychylił się tym samym do stanowiska wyrażonego przez 
Rahandusministeerium (ministerstwo finansów, Estonia) w końcowym sprawozdaniu z audytu 
z dnia 10 września 2018 r., w którym stwierdzono, że wymóg posiadania przez oferentów 
zatwierdzenia wydanego przez organ estoński lub spełnienia przez nich obowiązków w zakresie 
informacji i uzyskania zezwolenia w Estonii był nieuzasadniony i ograniczający względem 
oferentów mających siedzibę w państwie członkowskim innym niż Republika Estonii.
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Po oddaleniu zażalenia wniesionego przez ministerstwo spraw społecznych do Riigi Tugiteenuste 
Keskus ministerstwo to złożyło do Tallinna Halduskohus (sądu administracyjnego w Tallinie, 
Estonia) skargę w celu stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie korekty finansowej z dnia 
30 października 2018 r.

W tych okolicznościach Tallinna Ringkonnakohus (sąd apelacyjny w Tallinie) postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1. „Czy art. 2 i 46 dyrektywy [2004/18] należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają 
się one przepisom krajowym takim jak § 41 ust. 3 [ustawy o zamówieniach publicznych], 
zgodnie z którymi w przypadku gdy prawo określa wymogi szczególne dotyczące czynności, 
które mają być wykonywane na podstawie zamówienia publicznego, instytucja zamawiająca 
musi określić w ogłoszeniu o zamówieniu, jakie rejestracje lub zezwolenia na prowadzenie 
działalności są wymagane do zakwalifikowania oferenta, oraz musi zażądać przedłożenia 
dowodu posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności lub dowodu rejestracji 
w celu sprawdzenia, czy spełnione są wymogi szczególne prawne zawarte w ogłoszeniu 
o zamówieniu, a jeżeli oferent nie posiada odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie 
działalności lub rejestracji, musi odrzucić go jako niekwalifikującego się do udziału?

2. Czy art. 2 i 46 dyrektywy [2004/18] należy interpretować łącznie w ten sposób, że 
sprzeciwiają się one temu, aby instytucja zamawiająca, w przypadku zamówienia na pomoc 
żywnościową przekraczającą próg międzynarodowy, ustanowiła dla oferentów kryterium 
kwalifikacji, zgodnie z którym wszyscy oferenci, niezależnie od ich dotychczasowego miejsca 
prowadzenia działalności, muszą już w chwili składania ofert posiadać zezwolenie na 
prowadzenie działalności lub być zarejestrowani w państwie członkowskim, w którym pomoc 
żywnościowa jest udzielana, nawet jeśli dany oferent nie prowadził dotychczas działalności 
w tym państwie członkowskim?

3. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie:

a) czy art. 2 i 46 dyrektywy [2004/18] należy uznać za przepisy, które są na tyle jasne, że nie 
można powoływać przeciwko nim zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz

b) czy art. 2 i 46 dyrektywy [2004/18] należy interpretować w ten sposób, że jeśli instytucja 
zamawiająca w ramach zamówienia publicznego dotyczącego pomocy żywnościowej wymaga od 
oferentów na podstawie ustawy o środkach spożywczych posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności już w chwili składania ofert, to sytuacja taka może zostać uznana za oczywiste 
naruszenie obowiązujących uregulowań, niedbalstwo lub nadużycie, które uniemożliwiają 
powołanie się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań?”.
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Na zadane pytania Trybunał udzielił następujące odpowiedzi:

Artykuły 2 i 46 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie uregulowaniu 
krajowemu, na mocy którego instytucja zamawiająca powinna wymagać w ogłoszeniu 
o zamówieniu – jako kryterium kwalifikacji podmiotowej – aby oferenci przedstawili z chwilą 
złożenia oferty dowód, że zostali zarejestrowani lub że posiadają wymagane przez przepisy 
mające zastosowanie do działalności będącej przedmiotem rozpatrywanego zamówienia 
publicznego zatwierdzenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym 
zamówienie ma zostać wykonane, nawet jeżeli zostali już zarejestrowani lub posiadają 
podobne zatwierdzenie w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę.

Zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nie może się na 
nią powoływać instytucja zamawiająca, która w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w celu zastosowania się do przepisów krajowych dotyczących środków spożywczych, 
wymagała od oferentów, aby w chwili złożenia oferty byli zarejestrowani lub posiadali 
zatwierdzenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego wykonania zamówienia. 

Jako argumentację do powyższych stwierdzeń posłużył m.in. artykuł 52 dyrektywy 2004/18, 
zatytułowany „Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców oraz certyfikacja przez instytucje 
publiczne lub prywatne”, przewidujący m.in., że w przypadku wpisu wykonawców z innych 
państw członkowskich do wykazu urzędowego lub ich certyfikacji przez instytucje, o których 
mowa w ust. 1, nie można wymagać żadnych innych dowodów ani oświadczeń poza tymi, których 
wymaga się od wykonawców krajowych ani też w żadnym wypadku innych niż wymagane w art. 
45–49, a także, w stosownych okolicznościach, art. 50.

Niemniej jednak wykonawcy z innych państw członkowskich nie mogą zostać zobligowani do 
dokonania takiego wpisu lub certyfikacji w celu udziału w procedurze udzielania zamówienia. 
Instytucje zamawiające uznają równoważne zaświadczenia wydawane przez instytucje 
mające swoje siedziby w pozostałych państwach członkowskich. Przyjmują one również inne, 
równoważne środki dowodowe.

Wykonawcy mogą w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o dokonanie wpisu w urzędowym 
wykazie lub wydanie stosownego certyfikatu. O decyzji organu sporządzającego wykaz lub 
odpowiedniej instytucji certyfikacyjnej muszą oni zostać poinformowani w odpowiednio krótkim czasie.
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WYROK Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 R. C-203/14 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME PRZECIWKO 
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA4.
Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Hiszpania) 
postanowieniem z dnia 25 marca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 23 kwietnia 2014 r., 
w postępowaniu: Consorci Sanitari del Maresme przeciwko Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 ust. 8 oraz art. 
52 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 
(Dz.U. L 134, s. 114).

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Consorci Sanitari del Maresme (konsorcjum 
opieki zdrowotnej gminy Maresme) a Corporació de Salut del Maresme i la Selva (stowarzyszeniem 
służby zdrowia gmin Maresme i Selva) w przedmiocie decyzji o odmowie dopuszczenia 
tego konsorcjum do udziału w przetargu w trybie procedury otwartej na usługi w zakresie 
magnetycznego rezonansu jądrowego dla placówek opieki zdrowotnej zarządzanych przez 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

4 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r., w sprawie C-203/14 
Consorci Sanitari del Maresme przeciwko Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 
ECLI:EU:C:2015:664.
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Stan faktyczny sprawy: 
Consorci Sanitari del Maresme zgłosiło swoją kandydaturę w przetargu w trybie procedury otwartej 
na usługi w zakresie magnetycznego rezonansu dla placówek opieki zdrowotnej zarządzanych przez 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva. W specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia 
nałożono na oferentów obowiązek wykazania ich zdolności do zawarcia umowy w postaci 
przedłożenia zaświadczenia „o klasyfikacji”.

Podczas otwierania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że Consorci Sanitari del Maresme 
nie przedstawiło wymaganego zaświadczenia i wezwała je do jego przedłożenia. Consorci 
Sanitari del Maresme nie przedstawiło tego zaświadczenia, lecz dostarczyło oświadczenie, 
w którym zobowiązało się pozyskania środków pochodzących z przedsiębiorstwa handlowego, 
i oświadczenie, że jest podmiotem publicznym. W tych okolicznościach w dniu 28 listopada 
2013 r. instytucja zamawiająca poinformowała Consorci Sanitari del Maresme o jego wykluczeniu 
z postępowania ze względu na to, że nie usunęło ani w terminie, ani we właściwej formie 
wskazanych uchybień w przedłożonej dokumentacji.

W dniu 10 grudnia 2013 r. Consorci Sanitari del Maresme wniosło do organu odsyłającego szczególny 
środek zaskarżenia w zakresie zamówienia publicznego od decyzji instytucji zamawiającej. Uważa ono, 
że ze względu na jego status administracji publicznej wymóg klasyfikacji działalności gospodarczej 
nie znajduje do niego zastosowania. Konsorcjum to wniosło, po pierwsze, o dopuszczenie do 
postępowania o udzielenie zamówienia, i po drugie, o zawieszenie tego postępowania.
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W tych okolicznościach Tribunal Català de Contractes del Sector Públic postanowił zawiesić 
postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:

1. „Czy zgodnie z dyrektywą 2004/18 organy administracji publicznej należy uznać za podmioty 
publiczne?

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy zgodnie z dyrektywą 2004/18 organy 
administracji publicznej należy uznać za wykonawców, a tym samym czy mogą one 
uczestniczyć w przetargach publicznych?

3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy zgodnie z dyrektywą 2004/18 organy administracji 
publicznej mogą i powinny być wpisane do urzędowych wykazów zatwierdzonych 
przedsiębiorców budowlanych, dostawców lub usługodawców lub dysponować certyfikacją 
udzieloną przez publiczne lub prywatne instytucje certyfikacyjne, znaną w prawie hiszpańskim 
jako system klasyfikacji działalności gospodarczej?

4. Czy zgodnie z dyrektywą 2004/18 doszło do niewłaściwej transpozycji tej dyrektywy 
w drodze dekretu z mocą ustawy 3/2011 do prawa hiszpańskiego, a jeżeli ma to miejsce, 
czy hiszpański prawodawca ograniczył w drodze art. 62 i 65 dekretu z mocą ustawy dostęp 
organów administracji publicznej do rejestrów klasyfikacji działalności gospodarczej?

5. W sytuacji gdy organy administracji publicznej mogą uczestniczyć w przetargach, lecz 
nie mogą zostać wpisane do klasyfikacji działalności gospodarczej – zgodnie z dyrektywą 
2004/18 – jakie są środki służące do wykazania ich zdolności do zawierania umów?”

Na zadane pytania Trybunał udzielił następujące odpowiedzi:

1) Artykuł 1 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „wykonawcy” użyte w akapicie drugim tego 
przepisu obejmuje organy administracji publicznej, które mogą zatem uczestniczyć w przetargach 
publicznych, o ile – i w takim zakresie, w jakim ma to miejsce – mają one prawo do oferowania 
odpłatnie usług na rynku.

2) Artykuł 52 dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że nawet jeśli zawiera on 
pewne wymogi w zakresie określania warunków wpisu wykonawców do krajowych wykazów 
urzędowych i certyfikacji, to nie określa on w sposób wyczerpujący ani warunków wpisu 
tych wykonawców do krajowych wykazów urzędowych czy też warunków ich dopuszczenia 
do certyfikacji, ani praw i obowiązków podmiotów publicznych w tym zakresie. W każdym 
wypadku dyrektywę 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie 
uregulowaniu krajowemu, na mocy którego z jednej strony krajowe organy administracji 
publicznej uprawnione do oferowania robót budowlanych, produktów lub usług określonych 
w odnośnym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nie mogą zostać wpisane do tych wykazów 
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lub nie mogą korzystać z owej certyfikacji, a z drugiej strony prawo do uczestnictwa w danym 
przetargu jest zarezerwowane tylko dla wykonawców znajdujących się na wspomnianych 
wykazach lub dysponujących wspomnianą certyfikacją.

Jak wskazał Trybunał, argumentując za powyższymi stwierdzeniami:

 W odniesieniu do państw członkowskich, które wybrały wprowadzenie bądź urzędowych wykazów 
zatwierdzonych przedsiębiorców budowlanych, dostawców lub usługodawców, bądź certyfikacji 
przez publiczne lub prywatne jednostki certyfikujące, należy stwierdzić, że mimo iż art. 52 ust. 1 i 5 
dyrektywy 2004/18 zawiera pewne wymogi w zakresie określania warunków wpisu do tych wykazów 
i owej certyfikacji, dyrektywa ta nie określa ani w jakim zakresie podmioty publiczne mogą zostać 
wpisane do odnośnych urzędowych wykazów lub korzystać ze wspomnianej certyfikacji, ani czy 
przedmiotowy wpis lub przedmiotowa certyfikacja są obligatoryjne, czy też nie.

Niemniej należy przypomnieć, że jak zasadniczo wynika z pkt 36 niniejszego wyroku, podmioty 
publiczne, które na podstawie prawa krajowego są uprawnione do oferowania robót budowlanych, 
produktów lub usług określonych w odnośnym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, mają również 
prawo do uczestnictwa w przetargach publicznych.

Natomiast uregulowanie krajowe, które odmawia organom administracji publicznej uprawnionym, 
jako wykonawcy, do oferowania robót budowlanych, produktów lub usług określonych 
w odnośnym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wpisu do przedmiotowych wykazów lub 
uzyskania przedmiotowej certyfikacji, zastrzegając przy tym prawo do uczestnictwa w przetargu 
dla innych wykonawców, którzy są wpisani do tych wykazów lub posiadają certyfikację, 
pozbawiałoby prawo takich podmiotów publicznych do uczestnictwa w tym przetargu wszelkiej 
skuteczności i nie mogłoby w związku z tym zostać uznane za zgodne z prawem Unii.

W tych okolicznościach na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, że art. 52 dyrektywy 2004/18 
należy interpretować w ten sposób, że nawet jeśli zawiera on pewne wymogi w zakresie określania 
warunków wpisu wykonawców do krajowych wykazów urzędowych i certyfikacji, to nie określa on 
w sposób wyczerpujący ani warunków wpisu tych wykonawców do krajowych wykazów urzędowych 
czy też warunków ich dopuszczenia do certyfikacji, ani praw i obowiązków podmiotów publicznych 
w tym zakresie. 
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WYROK Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. C-94/12 SWM 
COSTRUZIONI 2 SPA, MANNOCCHI LUIGINO DI PRZECIWKO 
PROVINCIA DI FERMO PRZY UDZIALE TORELLI DOTTORI SPA5;
Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Włochy) 
postanowieniem z dnia 15 grudnia 2011 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 lutego 2012 r., 
w postępowaniu: Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI przeciwko Provincia di Fermo, przy 
udziale: Torelli Dottori SpA.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 47 ust. 2 dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 
114; sprostowanie Dz.U. L 351, s. 44).

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Swm Costruzioni 2 SpA (zwaną dalej „Swm”) 
i Mannocchi Luigino DI, przedsiębiorstwami, które utworzyły konsorcjum (Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese, zwane dalej, „RTI”), a Provincia di Fermo, dotyczącego decyzji tej ostatniej o wykluczeniu 
wskazanego RTI z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Stan faktyczny sprawy:

Provincia di Fermo wszczęła postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane 
obejmujące modernizację i rozbudowę drogi, którego szacunkowa wartość przekraczała odpowiedni 
próg stosowania dyrektywy 2004/18, określony w jej art. 7. W ramach tego postępowania od 
oferentów wymagano wykazania przez nich posiadanych kwalifikacji technicznych i zawodowych 
poprzez przedstawienie certyfikatu SOA odpowiadającego charakterowi i wartości robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia. RTI utworzone przez Swm i Mannocchi Luigino 
DI wzięło udział w rzeczonym postępowaniu za pośrednictwem spółki Swm. Dla potrzeb spełnienia 
wymogu dotyczącego wymaganej klasy certyfikatu SOA Swm powołał się na certyfikaty SOA 
dwóch przedsiębiorstw trzecich.

Na mocy decyzji z dnia 2 sierpnia 2011 r. to RTI zostało wykluczone z postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia z uwagi na ogólny zakaz powołania się na kwalifikacje więcej niż 
jednego przedsiębiorstwa w obrębie tej samej kategorii kwalifikacji, ustanowiony art. 49 ust. 6 
dekretu ustawodawczego nr 163/2006. Do Tribunale amministrativo regionale per le Marche 

5 Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 października 2013 r., w sprawie C-94/12, Swm 
Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI przeciwko Provincia di Fermo, przy udzialeTorelli 
Dottori SpA, ECLI:EU:C:2013:646.
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(regionalnego sądu administracyjnego dla regionu Marche) została wniesiona skarga na tę decyzję. 
W tych okolicznościach Tribunale amministrativo regionale per la Marche postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 47 ust. 2 dyrektywy [2004/18] należy interpretować w ten sposób, że co do zasady sprzeciwia 
się on obowiązywaniu [normy] państwa członkowskiego, taki[ej] jak[a] […] zawarta jest]w art. 49 ust. 
6 dekretu ustawodawczego nr 163/2006, która [zakazuje podmiotom gospodarczym uczestniczącym 
w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane] z wyjątkiem 
szczególnych przypadków […] powołania się na kwalifikacje więcej niż jednego przedsiębiorstwa 
pomocniczego […] w odniesieniu do każdej kategorii kwalifikacji [z zastrzeżeniem, że o]głoszenie 
o zamówieniu może dopuścić powołanie się na kwalifikacje wielu przedsiębiorstw pomocniczych 
z uwagi na wartość zamówienia lub szczególny charakter świadczeń […]?”.

Na zadane pytania Trybunał udzielił następujące odpowiedzi:

Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 44 ust. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten 
sposób, że sprzeciwiają się one przepisowi krajowemu takiemu jak ten będący przedmiotem 
postępowania głównego, który zakazuje co do zasady podmiotom gospodarczym uczestniczącym 
w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane powoływania 
się na kwalifikacje wielu przedsiębiorstw w odniesieniu do danej kategorii kwalifikacji.

Jak wskazał Trybunał, argumentując za powyższymi stwierdzeniami:

 Okoliczność, że w niniejszym przypadku ocena poziomu kwalifikacji podmiotu gospodarczego 
w odniesieniu do wartości zamówień publicznych na roboty budowlane, do których podmiot ten 
ma dostęp, jest określona uprzednio w ogólny sposób w ramach systemu certyfikacji lub poprzez 
umieszczenie w wykazach jest w tym względzie bez znaczenia.

Stworzona państwom członkowskim w art. 52 dyrektywy 2004/18 możliwość ustanowienia 
takiego systemu może być wprowadzona przez te państwa w życie wyłącznie z zachowaniem 
innych przepisów tej dyrektywy, w szczególności jej art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3.
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PLANY WPROWADZENIA CERTYFIKACJI WYKONAWCÓW 
W RAMACH POLSKIEGO PORZĄDKU PRAW
Pomysł certyfikacji wykonawców zamówień publicznych nie jest nowy, gdyż o tego typu 
rozwiązania pytano przykładowo w ramach interpelacji poselskiej z dnia 3 czerwca 2009 r.6

Jak wskazał ówczesny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych:

Z uwagi na fakt, że dyrektywa 2004/18/WE nie nakłada obowiązku, ale jedynie stwarza 
możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie do ich wewnętrznych porządków 
prawnych określonego w art. 52 dyrektywy systemu certyfikacji wykonawców, nie wszystkie 
państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły do swoich porządków prawnych rozwiązania 
dotyczące certyfikacji lub prowadzenia urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców

Jedynie w niektórych państwach członkowskich brak możliwości składania kopii dokumentów 
w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego sprawił, iż dopuszczono 
w nich urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców albo ich certyfikację.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.
eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm - ostatnia aktualizacja na dzień 
15 grudnia 2008 r.), udzielonymi przez 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, 10 państw 
członkowskich nie wprowadziło do swoich porządków prawnych ani instytucji certyfikacji, ani 
urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców. Wśród tych państw znajdują się: Austria, 
Dania, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Jedynie 
2 państwa, tj. Słowacja i Słowenia, prowadzą zarówno urzędowe wykazy zatwierdzonych 
wykonawców, jak i wydają certyfikaty w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw.

6 Odpowiedź prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów 
- na interpelację nr 9833 (z dnia 03.06.2009 r.) w sprawie wprowadzenia do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego systemu certyfikacji, dostępna na: 
Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego systemu certyfikacji (sejm.gov.pl)

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3BE7F702
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3BE7F702
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Natomiast pozostałe 9 państw członkowskich, które udzieliły informacji w przedmiotowym 
zakresie, prowadzi w ograniczonym zakresie urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców lub 
wydaje certyfikaty. Do tych państw należą:

• Cypr - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest jedynie dla robót 
budowlanych, natomiast certyfikaty wydawane są dla robót budowlanych, usług i dostaw,

• Czechy - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest dla robót 
budowlanych, usług i dostaw, natomiast certyfikaty wydawane są jedynie dla robót 
budowlanych,

• Niemcy - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest i certyfikaty 
wydawane są jedynie dla robót budowlanych,

• Estonia - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest jedynie dla robót 
budowlanych, brak jest certyfikacji,

• Grecja - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest jedynie dla robót 
budowlanych, brak jest certyfikacji,

• Włochy - certyfikaty wydawane są jedynie dla robót budowlanych, brak jest urzędowego 
wykazu zatwierdzonych wykonawców,

• Węgry - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest dla robót 
budowlanych, usług i dostaw, brak jest certyfikacji,

• Litwa - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców prowadzony jest dla robót 
budowlanych, usług i dostaw, brak jest certyfikacji,

• Hiszpania - urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców jest prowadzony, jak i certyfikaty są 
wydawane dla robót budowlanych i usług.

W podsumowaniu stwierdzono, że:

   - nie można nałożyć na przedsiębiorców obowiązku posługiwania się certyfikatem lub 
zaświadczeniem o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców, gdyż jest to 
wyłącznie ich uprawnienie. Dlatego też obok przedsiębiorców z listy (posiadających certyfikat lub 
zaświadczenie) udział w postępowaniu mogliby brać przedsiębiorcy, w odniesieniu do których 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający ocenialiby na podstawie innych 
dokumentów dopuszczonych przepisami prawa,

   - certyfikat lub zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 
nie mogłyby potwierdzać spełniania wszystkich, lecz tylko niektórych, warunków udziału 
w postępowaniu, stosownie do treści art. 52 ust. 3 dyrektywy 20045/18/WE,
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   - certyfikacja w wielu przypadkach byłaby bezużyteczna, albowiem opis warunków udziału 
w postępowaniu jest indywidualny dla danego postępowania,

   - przedsiębiorca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców, jak 
i przedsiębiorca certyfikowany musieliby i tak ponosić koszty związane z dostarczaniem 
dokumentów w celu aktualizacji wpisu lub certyfikatu, jak również koszty związane z uzyskaniem 
certyfikatu czy wpisu do wykazu i wydania zaświadczenia,

   - włączenie do polskiego porządku prawnego uregulowań prawnych w zakresie uzyskania 
certyfikatu lub zaświadczenia o wpisie wiązałoby się z koniecznością stworzenia systemu 
informatycznego oraz zatrudnienia nowych osób. Koszty wdrożenia tych rozwiązań nie są 
możliwe do oszacowania na dzień dzisiejszy.

Podsumowując, należy uznać, że polski system zamówień publicznych został w znacznym 
stopniu uproszczony i odformalizowany w zakresie składania dokumentów w celu potwierdzenia 
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dzięki kolejnym nowelizacjom 
Prawa zamówień publicznych. Jak zostało wskazane powyżej, wprowadzenie do krajowego 
systemu instytucji urzędowych wykazów uznanych wykonawców albo ich certyfikacji nie 
zagwarantuje uproszczenia procedur przetargowych. Ponadto, z uwagi na różnorodność 
zamówień publicznych, nie jest możliwe i celowe ustanowienie jednego wyczerpującego systemu 
kwalifikacji wszystkich wykonawców niezależnego od uwarunkowań konkretnego postępowania, 
który pozwalałby na automatyczne potwierdzanie spełniania wszystkich warunków udziału 
w postępowaniu. W związku z powyższym w świetle obecnie funkcjonujących rozwiązań 
w tym zakresie, wprowadzenie systemu certyfikacji do polskiego systemu zamówień 
publicznych należy uznać za niecelowe.
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Minęło ponad 10 lat, zarówno zamawiający, w tym nasi Beneficjenci, wykonawcy oraz 
kontrolujący musieli wciąż uczyć się nowych rozwiązań w zakresie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, pojawiły się nowe dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych i oto optyka 
dotycząca certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych obróciła się o 180 stopni.

Zapoznając się z zapisami „Polskiego Ładu” oraz informacjami, stanowiącymi pewnego 
rodzaju streszczenie nowych pomysłów, dotyczącymi wprowadzenia certyfikacji wykonawców 
w zamówieniach publicznych, odnajdujemy m.in. następujące stwierdzenia7.

Po co wprowadzamy certyfikację wykonawców zamówień publicznych?

Chcemy, aby rynek zamówień publicznych:

• szerzej otwierał się na rodzime MŚP,

• wzmacniał potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności należących sektora MŚP.

Stąd propozycja zmian w prawie, aby ograniczyć obowiązki formalne związane ze składaniem 
dokumentów przez wykonawców oraz uprościć oraz przyśpieszyć weryfikację ich sytuacji przez 
zamawiających.

Jakie będą zasady?

Certyfikacja wykonawców będzie polegała na zmniejszeniu po stronie wykonawców liczby 
obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca skorzysta z certyfikacji, to zamiast wielokrotnego 
gromadzenia i składania licznych dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań (np. 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, informacje z KRK), zrobi to wyłącznie raz na 
potrzeby certyfikacji. Następnie, przez cały okres ważności certyfikatu, będzie mógł się nim 
posługiwać w celu pozyskania nowych zamówień publicznych, w tym np. wykazać brak podstaw 
wykluczenia z udziału w konkretnym postępowaniu. Inaczej mówiąc, rolą certyfikatu będzie 
potwierdzenie zdolności wykonawcy do realizacji zamówień publicznych.

Rodzaje certyfikatów

Wykonawca będzie mógł uzyskać dwa rodzaje certyfikatu, pomocnych w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego.

• Pierwszy z certyfikatów będzie służył do wykazania braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z postępowania na dostawy, usługi i roboty budowlane (np. brak zaległości 
podatkowych, niekaralność).

7 Certyfikacja zamówień publicznych - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl 
(www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych
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• Drugi rodzaj certyfikatu przeznaczony wyłącznie na potrzeby zamówień na roboty 
budowlane (w przyszłości może nastąpić rozszerzenie zakresu certyfikacji na pewne 
wystandaryzowane usługi oraz dostawy), będzie służył do potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, np. dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, 
personelem, sprzętem.

Kto będzie certyfikował?

Certyfikację będą przeprowadzały niezależne od zamawiającego oraz wyspecjalizowane 
w tym zakresie podmioty. Na podstawie złożonych dokumentów zweryfikują one sytuację 
wykonawcy pod kątem spełniania przez niego określonych wymagań. Jeżeli wykonawca będzie 
spełniał te wymagania, to otrzyma stosowny certyfikat, który następnie będzie mógł przedkładać 
zamawiającym.

Mechanizm certyfikacji będzie miał fakultatywny charakter. To oznacza, że zamawiający nie 
będą zobowiązani do żądania złożenia stosownego certyfikatu. Posłużenie się certyfikatem 
będzie zawsze zależało od wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie będą mieć certyfikatu, będą 
mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w „tradycyjny” sposób. Oznacza to, że proponowane rozwiązanie w postaci 
certyfikacji wykonawców będzie polegała na wprowadzeniu dodatkowych możliwości, a nie na 
zastąpieniu dotychczasowych nowymi.

Korzyści

Projekt zmian w przepisach skierowany jest do wszystkich uczestników rynku zamówień 
publicznych, czyli zamawiających oraz wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
MŚP oraz sektora budowlanego.

Korzyści dla wykonawców:   

1. Znaczne ograniczanie czasu niezbędnego na przygotowanie oferty – brak konieczności 
każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów.

2. Obniżenie kosztów udziału w postępowaniu – brak konieczności wielokrotnego ponoszenia 
opłat za poszczególne dokumenty.

3. Obiektywność oraz transparentność procesu weryfikacji wykonawcy – będzie ona 
dokonywana przez podmiot niezainteresowany wynikiem konkretnego postępowania.
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Korzyści dla zamawiających:

1. Przyspieszenie procesu weryfikacji sytuacji wykonawcy w postępowaniu poprzez możliwość 
weryfikacji certyfikatu.

2. Ograniczenie potencjalnych zarzutów dotyczących  zaniżania lub zawyżania warunków udziału 
w postępowaniu – możliwość odwołania się w dokumentach zamówienia do wymagań 
niezbędnych do uzyskania certyfikatu,

3. Skuteczniejsza weryfikacja wykonawców – dokonywana przez wyspecjalizowany podmiot.

Terminy

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad wypracowaniem koncepcji mechanizmu 
certyfikacji wykonawców. W tym celu powstał Zespół do spraw certyfikacji wykonawców 
w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji zrzeszających wykonawców, środowiska 
akademickiego oraz eksperci.

W pierwszym kwartale 2022 r. obędą się szerokie konsultacje publiczne zielonej księgi 
mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Przygotowanie projektu oraz 
przeprowadzenie procesu legislacyjnego planowane jest na rok 2022 r. Data  wejścia w życie 
certyfikacji to pierwsza połowa 2023 r.
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CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW W INNYCH PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Hiszpania

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE)8 . 
Podstawę prawną do utworzenia rejestru stanowią postanowienia artykułów 337 – 345 aktu 
prawnego, odnoszącego się do sektora zamówień publicznych tj. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público9.

Celem jego funkcjonowania jest rejestracja danych i okoliczności, które są istotne dla 
potwierdzenia zdolności spółek i przedsiębiorców do zawierania umów z administracją publiczną 
oraz innymi organizacjami i podmiotami sektora publicznego, w tym uprawnień ich przedstawicieli 
i pełnomocników. Dokonana rejestracja zapewnia pełną skuteczność wobec wszystkich instytucji 
zamawiających sektora publicznego i zwalnia firmy i przedsiębiorców z obowiązku przedstawiania 
w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumentów, potwierdzających ich zdolność 
do czynności prawnych, reprezentację, wypłacalność ekonomiczną i finansową. Wykonawcy 
mogą dostarczyć swój certyfikat rejestracyjny „ROLECE” wraz z oświadczeniem stwierdzającym, 
że dane w nim zawarte nie zostały zmodyfikowane.

Rejestr ma charakter wyłącznie elektroniczny, zapisując w formacie elektronicznym wprowadzone 
w nim dane. Certyfikaty mają również charakter elektroniczny.

Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Rejestru:

Podmiotem odpowiedzialnym jest Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Wszystkie wpisy dokonane w Rejestrze będą miały bez rozróżnienia te sami skutki w zakresie 
potwierdzania właściwych zdolności podmiotów oraz będą w pełni skuteczne przed wszystkimi 
organami zamawiającymi sektora publicznego.

8 www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Patrimonio del Estado/Contratacion del 
Sector Publico/Paginas/ROLECE.aspx

9 www.larioja.org/contratacion-publica/es/registro-licitadores-rolece/informacion-rolece 
w zakładce Normativa oraz oficjalny publikator hiszpańskich aktów prawnych:  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Patrimonio del Estado/Contratacion del Sector Publico/Pagi
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/Patrimonio del Estado/Contratacion del Sector Publico/Pagi
http://www.larioja.org/contratacion-publica/es/registro-licitadores-rolece/informacion-rolece 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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Kto może zapisać się do Rejestru:

• Każda osoba prawna (spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacji, spółki cywilne itp.) lub osoba 
fizyczna;

• Co istotne należy również zauważyć, że w rejestrze, z urzędu, rejestrowane są również zakazy 
zawierania umów z administracją.

Czy zapis w rejestrze ma charakter obowiązkowy?

• Rejestracja ma charakter dobrowolny, z wyjątkiem udziału w procedurach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (otwartych uproszczonych oraz uproszczonych – 
skróconych/abiertos simplificados y simplificados abreviados), uregulowanych w art. 159 aktu 
prawnego Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. W niniejszym 
przypadku wykonawcy muszą być zapisani w Rejestrze, w dacie przedłożenia oferty. Niniejszy 
wymóg wszedł w życie z dniem 9 września 2018 r. 

Jaki okres ważności posiadają zapisy w Rejestrze?

Rejestracja w systemie jest ważna bezterminowo, bez uszczerbku dla obowiązku aktualizowania 
zarejestrowanych danych. Zarejestrowane spółki i przedsiębiorcy są zobowiązani do 
informowania o wszelkich zmianach danych w nim przedstawionych, a także o zaistnieniu każdej 
okoliczności, skutkującej zakazem zawierania umów, podlegających wpisowi do tych rejestrów.
Należy także zwrócić uwagę, że brak aktualizacji danych lub przekazanie nieprawdziwych danych 
może prowadzić do zawieszenia dokonanej rejestracji (w tym skutków w obszarze zamówień 
publicznych) i wydawania zaświadczeń. Jednocześnie organ właściwy do zarządzania rejestrem 
jest zobowiązany do sprostowania danych w nim zawartych, w przypadku gdy zostanie 
zweryfikowane, że podane dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne.

W jaki sposób dokonać pierwszej rejestracji lub późniejszych modyfikacji zarejestrowanych 
danych lub rejestrację nowych danych ?

1. Celem uzyskania rejestracji lub modyfikacji już zarejestrowanych danych lub rejestracji nowych 
danych należy złożyć wniosek pod adresem elektronicznym: www.registrodelicitadores.gob.
es, potwierdzając tożsamość wnioskodawcy.

2. Złożenie niezbędnej dokumentacji uzupełniającej do rejestracji, potwierdzające informacje 
zawarte we wniosku.

3. Wydanie Świadectwa Rejestracji.
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Jakie dane są zamieszczane w Rejestrze?

• Osoby prawne mogą zażądać rejestracji m.in. następujących danych:

- dane i statut spółki;

- organy spółki;

- uprawnienia do zawierania umów;

- aktualna klasyfikacja biznesowa;

- informacje o rocznych sprawozdaniach finansowych;

- zezwolenia i licencje zawodowe;

- strona internetowa podmiotu i przedstawiciele przed Rejestrem (ROLECSP).

• Osoby fizyczne (indywidulani przedsiębiorcy) mogą zażądać rejestracji m.in. następujących danych:

- zarejestrowany adres, aktualna klasyfikacja biznesowa;

- strona internetowa podmiotu;

- informacje dotyczące rocznych rachunków;

- wartość globalnego wolumenu biznesowego;

- przedstawicieli przed Rejestrem (ROLECSP).
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Inne rejestry wykonawców w Królestwie Hiszpanii i obowiązek wymiany danych.

Specyfika podziału administracyjnego Hiszpanii tj. podział na 17 wspólnot autonomicznych 
(Comunidades Autónomas), które cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach szkolnictwa, 
podatków itd.) oraz normy prawne tj. art. 341 ust. 1-3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público umożliwiły tworzenie regionalnych rejestrów wykonawców.

Zgodnie z art. 345 Ley 9/2017 El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público („rejestr krajowy”) oraz los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las 
Comunidades Autónomas („rejestry regionalne”) są zobligowane do wzajemnego przekazywania 
informacji w zakresie zakazu zawierania umów. Szczegóły w niniejszej materii określa zarządzenie 
Ministro („Ministra”) de Hacienda y Función Pública.
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Reasumując, w ocenie autora niewątpliwe system certyfikacji wykonawców może 
zagwarantować: 

PLUSY +

Ograniczanie czasu niezbędnego na przygotowanie oferty – brak konieczności każdorazowego 
gromadzenia i składania dokumentów, jako korzyść dla wykonawców.

Przyspieszenie procesu weryfikacji sytuacji wykonawcy w postępowaniu poprzez możliwość 
weryfikacji certyfikatu, jako korzyść dla zamawiających.

Obniżenie kosztów udziału w postępowaniu poprzez brak konieczności wielokrotnego 
ponoszenia opłat za poszczególne dokumenty, jako korzyść dla wykonawców.

Obiektywność oraz transparentność procesu weryfikacji wykonawcy – będzie ona dokonywana 
przez podmiot niezainteresowany wynikiem konkretnego postępowania.

Ograniczenie potencjalnych zarzutów dotyczących  zaniżania lub zawyżania warunków udziału 
w postępowaniu – możliwość odwołania się w dokumentach zamówienia do wymagań 
niezbędnych do uzyskania certyfikatu.

Kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będą weryfikować dużego 
pakietu dokumentów, tylko fakt czy wykonawca dołączył właściwy certyfikat.

Jeżeli warunki udziału w postępowaniu zostaną wystandaryzowane, kontrolujący nie będą 
mogli podnosić zarzut braku proporcjonalności, a tym samym ograniczone zostanie ryzyko 
rozbieżnych interpretacji i wyników kontroli, w tym korekt finansowych.

Korzyści dla całego systemu zamówień publicznych, mniej dokumentów i jasne reguły stawiania 
warunków „pozytywnych”, jak i „negatywnych” mogą zachęcić do udziału polskie firmy 
wykonawcze (sektor MŚP).

Jak wielokrotnie pokazuje praktyka kontroli zamówień publicznych nie ma idealnych przepisów 
i idealnych systemów informatycznych. W związku z tym należy mieć na uwadze, jakie są 
potencjalne ryzyka utrzymywania elektronicznego systemu certyfikacji wykonawców.
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Potencjalne MINUSY -

Koszt funkcjonowania kolejnego systemu informatycznego, ewentualne licencje i aktualizacje 
systemu.

Ryzyko braku aktualizacji wpisów, być może konieczny będzie aparat sankcji dla wykonawców, 
jak w hiszpańskim systemie, aby wpisy były dokonywane i uaktualniane, zgodnie ze stanem 
faktycznym.

Podobnie, jak miało miejsce z przejściem na komunikację elektroniczną oraz przyzwyczajenia 
do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzenie rozwiązania wymaga czasu i na 
pewno będzie wiązało się z początkowym problemami, jednakże w ocenie autora projektowane 
zmiany należy ocenić pozytywnie. Dodatkowo należy mieć świadomość, że analogiczne 
rozwiązania funkcjonują już w innych państwach europejskich i można skorzystać z tych podstaw 
prawnych i warstwy technicznej systemu i nie jest tu potrzebne „wyważanie otwartych drzwi”, ale 
jak zawsze to czas pokaże efektywność wprowadzonego w przyszłości systemu.
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DOSTĘPNE POMORZE NA FALI

ROZMOWA Z MARCINEM STEFAŃSKIM, PREZESEM INNOBALTICA SP. Z O.O.

Edyta Boratyńska-Karpiej: Panie Prezesie, zapewne nie wszyscy nasi czytelnicy wiedzą czym 
zajmuje się InnoBaltica? Dlatego na początek poproszę Pana o parę słów na temat zadań Spółki.

Marcin Stefański: InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku to spółka, której misją jest 
wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych mających bezpośredni wpływ 
na jakość życia mieszkańców oraz osób przyjeżdżających na Pomorze w celach służbowych  
i prywatnych.  Najważniejszym realizowanym aktualnie projektem przez InnoBaltikę, jest 
wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego ujednoliconego, nowoczesnego 
systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu 
informacji pasażerskiej. 
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System ten nosi nazwę FALA, a jego określenie techniczne to Platforma Zintegrowanych Usług 
Mobilności (PZUM). Projekt został dofinansowany kwotą 90 666 667 zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Dyrekcji 
i Pracownikom CUPT-u za dobrą, merytoryczną współpracę w ramach ich nadzoru nad projektem.

E.B-K: POIiŚ to jedno ze źródeł finansowania ale FALA nie powstałaby również bez wkładu 
własnego samorządów. 

M.S: Łączny wkład finansowy samorządów do projektu, biorąc pod uwagę  lata 2018-28, a więc 
okres jego wdrożenia oraz pierwsze lata eksploatacji, wynieść ma ok. 200 mln zł. Największy 
udział w tej kwocie – ok. 85% - ma trzech największych udziałowców spółki: Województwo 
Pomorskie, Gdańsk i Gdynia. Dodatkowo warto też wspomnieć, że część wydatków związana 
z projektem – m.in. sfinansowanie części kosztów związanych z powstałą dokumentacją oraz 
wynagrodzeniem dla pracowników InnoBaltiki – pochodzi z funduszu ELENA. Grant z tego 
funduszu pozyskany przez spółkę wynosi 2,3 mln euro.

E.B-K: Czym dokładnie jest FALA?

M.S: Będzie to jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów poboru opłat za przejazd. 
W sposób ujednolicony w całym województwie pomorskim będzie on pobierał opłaty za 
przejazdy pociągami oraz komunikacją miejską. Utworzony zostanie system, w którym znajdą 
się m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach i rozkładach jazdy. Połączony 
on będzie z wielofunkcyjnym planerem podróży. Planer poinformuje również m.in. o zapełnieniu 
pojazdów czy wskazywać będzie realny czas przyjazdu (opóźnienia w czasie rzeczywistym). 
Zamontowanych zostanie ponad 800 urządzeń walidujących na stacjach i przystankach 
kolejowych w całym województwie oraz ok. 5 tys. urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej. 
Pasażer, wsiadając do pociągu na terenie całego województwa pomorskiego, jak również 
do pojazdów komunikacji miejskiej, będzie miał do dyspozycji ten sam, zunifikowany system 
poboru opłat, czyli będzie miał pewność, że niezależnie czy wsiada do autobusu w Tczewie, 
trolejbusu w Gdyni czy pociągu we Władysławowie, uiści opłatę w ten sam sposób.  FALA będzie 
największym tego typu systemem w Polsce, jedynym obejmującym całe województwo. Warto 
podkreślić, że według danych z 2019 r. (ostatniego „normalnego” roku przed pandemią) na 
obszarze funkcjonowania FALI miało miejsce ok. 400 mln podróży transportem publicznym. 
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E.B-K: W przypadku FALI, które systemy komunikacyjne będą w niej uczestniczyły?

M.S: Udziałowcami spółki InnoBaltica są: Województwo Pomorskie, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, 
Tczew, Chojnice, Lębork i Puck. Aktualnie procedujemy przystąpienie do projektu Wejherowa. 
System będzie funkcjonować właśnie w tych miastach, a także w wielu ościennych gminach, 
które nie organizują samodzielnie transportu publicznego, ale powierzają to zadanie większym 
gminom leżącym po sąsiedzku. Stąd też FALA będzie obecna również w takich ośrodkach jak 
np. Sopot, obsługiwany przez komunikację gdańską i gdyńską, czy też Rumia, gdzie kursują 
autobusy zarówno gdyńskie, jak i wejherowskie. Trzeba jeszcze dodać, że w przypadku transportu 
kolejowego FALA będzie funkcjonować w pociągach aglomeracyjnych i regionalnych. System nie 
będzie natomiast dostępny w pociągach dalekobieżnych.

E.B-K: Jakie główne korzyści przyniesie FALA dla pasażerów, w tym pasażerów 
o szczególnych potrzebach? 

M.S: Pasażer (bez wyjątku) nie będzie musiał znać taryf (których zwłaszcza w metropolii 
trójmiejskiej jest wiele), szukać punktów sprzedaży biletów, zastanawiać się, czy są one 
dostosowane do jego potrzeb, czy ma drobne… Zapłaci za przejazd poprzez przyłożenie karty do 
walidatora. Wykona tzw. check-in w momencie rozpoczęcia podróży i check-out w momencie jej 
zakończenia. Będzie mógł też wykonać analogiczną czynność w aplikacji. Oprócz poboru opłat za 
pomocą check-in/ check-out, system będzie miał możliwość samodzielnego wyboru biletu przez 
pasażera. Bardzo ważnym elementem funkcjonalności FALI ma być również tzw. optymalizacja 
opłat dla pasażera, czyli dobór możliwie najkorzystniejszego rozwiązania cenowego, jeśli na trasie 
pokonywanej przez pasażera dostępne są różne rozwiązania taryfowe. 
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E.B-K: Jakie szczególne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oferuje FALA?

M.S: Naprzeciw potrzebom tej grupy podróżnych wychodzić będzie zwłaszcza planer podróży. 
Będzie posiadać szereg funkcji ułatwiających korzystanie z transportu publicznego osobom 
z niepełnosprawnościami. W planerze podróży będzie można np. wymóc zaprogramowanie 
takiej trasy, by eliminowała ona przeszkody trudne lub nie do pokonania. Planer dobierze np. 
kursy obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi lub ze specjalnymi platformami, a także 
miejsca przesiadkowe wyposażone w windy i inne udogodnienia. Planer umożliwi ustawienie 
indywidualnego czasu potrzebnego na przesiadki – co oczywiście będzie funkcjonalnością 
atrakcyjną dla wszystkich grup podróżnych. Będzie też wyposażony w funkcję powiadomienia 
prowadzącego pojazd o konieczności opuszczenia pochylni dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Planer umożliwi też np. wskazanie miejsca opuszczenia pojazdu poprzez tzw. budzik 
geolokalizacyjny. System będzie też wspierał m.in. osoby niewidome i słabowidzące: żółty kolor 
ułatwiać będzie odnalezienie walidatora, sygnały dźwiękowe informować będą o dokonaniu 
checkowania. W aplikacji w planerze podróży będzie możliwe głosowe wprowadzanie adresu 
oraz informowanie głosowe o kolejnym przystanku. Z kolei informacje na wyświetlaczu, diody 
terminala płatniczego zgodne z VISA wspierać będą osoby głuche i słabosłyszące. W pojazdach 
komunikacji miejskiej walidatory znajdować się będą nie tylko przy drzwiach, ale także 
w przestrzeni dedykowanej osobom o ograniczonej możliwości poruszania się: poruszających się 
na wózkach, z wózkami dziecięcymi czy też z dużym, nieporęcznym bagażem.
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E.B-K: Opisane funkcje zdecydowanie ułatwią podróż wszystkim bez wyjątku. Czy 
przeprowadzane były konsultacje projektowanych rozwiązań?

M.S: Tutaj trzeba wymienić choćby badania „System FALA – zintegrowany bilet dla Pomorza. 
Analiza marketingowa”, zlecone przez spółkę InnoBaltica w ramach projektu „System BIT dla 
Pomorza”, ze środków UE Horyzont 2020. Oprócz tego, przedstawiciele spółki InnoBaltica 
odbyli szereg wizyt i spotkań studyjnych w regionach państw nadbałtyckich, które podobne 
projekty wdrażały, a które były partnerami spółki InnoBaltica w projekcie Interconnect (Interreg 
Południowy Bałtyk). Współpracę tę nawiązano m.in. z regionem Gulborgsund  w Danii, 
Rostockiem w Niemczech, Kłajpedą na Litwie czy gminą Viimsi w Estonii. Intensywnie 
współpracujemy również z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, co wynika m.in. z faktu, że 
nasz system FALA produkuje ten sam wykonawca, który przygotowywał Śląską Kartę Usług 
Publicznych (ŚKUP) – czyli Asseco Data Systems S.A. Pod koniec 2021 r. pracownicy InnoBaltiki 
odbyli bardzo wartościową wizytę studyjną w konurbacji górnośląskiej. Mieliśmy możliwość 
wymiany doświadczeń, obejrzenia systemu „od kuchni”, poznania problemów związanych z jego 
funkcjonowaniem. ŚKUP jest dla nas bardzo istotnym źródłem inspiracji, choć warto podkreślić, 
że pomorski system obejmie większy obszar. Dostępny będzie na terenie całego województwa, 
z koleją włącznie.

E.B-K: Czy FALA będzie przynosić również jakieś korzyści dla organizatorów transportu 
i przewoźników?

M.S: System będzie przekazywać szczegółowe informacje nt. odbywanych podróży, co pozwalać 
będzie na racjonalizowanie oferty połączeń i wprowadzanie nowych tras oraz rozkładów, 
adekwatnych do potrzeb pasażerów. Zakładamy, że wprowadzenie tej innowacji podniesie 
atrakcyjność transportu zbiorowego, zmniejszy liczbę osób podróżujących prywatnymi 
samochodami osobowymi, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na stan środowiska 
i podniesienie poziomu zadowolenia z oferty transportowej na Pomorzu. Szczegółowe raporty 
dla organizatorów i przewoźników, obrazujące w jakich relacjach najczęściej podróżują 
pasażerowie, to kopalnia wiedzy, zwłaszcza w komunikacji miejskiej. O ile bowiem na kolei część 
biletów sprzedawana jest w relacji „od-do”, o tyle w komunikacji miejskiej w zasadzie nie ma 
możliwości zweryfikowania, gdzie jedzie osoba posiadająca bilet jednorazowy czy okresowy 
sieciowy. A dzięki FALI takie informacje będą dostępne – co z kolei przyniesie takie korzyści 
jak możliwość dostosowania tras i rozkładów jazdy do rzeczywistych potrzeb podróżnych czy 
racjonalne inwestycje taborowe w przyszłości. Gromadzenie danych o przejazdach będzie miało 
niebagatelne znaczenie w racjonalnym planowaniu transportu publicznego.
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E.B-K: O otwieraniu danych rozmawialiśmy podczas ostatniego spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego (27 stycznia br. pt. Otwarte dane transportowe w mieście 
- tu i teraz). W dyskusji poruszyliśmy temat prawnych uwarunkowań otwierania danych. 
W przypadku FALI część pasażerów może mieć obawy, jeśli chodzi o gromadzenie danych 
i śledzenie ich zachowań komunikacyjnych. 

M.S: FALA będzie zbierać dane o przejazdach pasażerów tylko na ich własne potrzeby (pasażer 
będzie widział swoje aktualne przejazdy i ich historię). Baza i potoki będą analizowane, ale na 
zanonimizowanych danych, a baza danych, którą będziemy dysponować i która będzie mogła być 
udostępniana organizatorom czy przewoźnikom do wykorzystania przy planowaniu transportu, nie 
będzie zawierać informacji o konkretnych pasażerach, co może się przełożyć na kolejne usługi. 

System FALA będzie zapewniał bezpieczeństwo i ciągłość działania zarówno przy zdarzeniach 
losowych, jak i świadomej próbie ingerencji w system. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
rozwiązania przewidziano szereg wymagań, które musi spełnić FALA w zakresie m.in. dostępu 
użytkowników do systemu, architektury sprzętowej, dostępności, zarządzania incydentami i ich 
monitorowania oraz bezpieczeństwa fizycznego. Architektura systemu jest zaprojektowana 
z zachowaniem międzynarodowych standardów, a ich weryfikacja będzie możliwa z zachowaniem 
Common Criteria ISO/IEC 15408 lub równoważnych z możliwością certyfikacji. Dla sprawdzenia 
poszczególnych poziomów zabezpieczeń prowadzone będą m.in. testy penetracyjne, które pozwolą 
na weryfikację poszczególnych elementów bezpieczeństwa narzędzi informatycznych. Należy 
również podkreślić, że wszelkie transakcje płatnicze dokonywane przez użytkowników w systemie 
FALA będą odbywały się za pośrednictwem operatora płatności będącego na liście KNF i spełnią 
najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa operacji finansowych tego typu.
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E.B-K: Słuchając założeń i planowanych rozwiązań FALA jest niewątpliwie bardzo dużym 
projektem. Tak duży projekt będzie zapewne wprowadzany etapowo?

M.S: Biorąc pod uwagę, że FALA oznaczać będzie dla wszystkich pasażerów (bez względu 
na ich dyspozycję fizyczną czy sensoryczną) swoistą rewolucję w podróżowaniu transportem 
publicznym po Pomorzu, jednym z pierwszych elementów systemu będzie otwarcie Punktów 
Obsługi Klienta (tzw. POK-ów), w których pasażerowie będą mogli m.in. założyć konto 
w systemie FALA, doładować je, uzyskać najważniejsze informacje o ofercie transportu 
publicznego. W sumie uruchomionych będzie ok. 20 POK-ów na Pomorzu. Obecnie trwa już 
montaż sprzętu informatycznego w POK-ach, a otwieranie po kolei poszczególnych punktów 
planowane jest na przełomie maja i czerwca br. Punkty będą dostosowane do potrzeb wszystkich 
klientów. Uruchomieniom tym towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze informacyjno-
promocyjnym. Wtedy też będziemy już gotowi do wydania kart pasażerom.

E.B-K: Kiedy projekt FALA zostanie całkowicie wdrożony i uruchomiony?

M.S: W marcu, jeszcze wewnętrznie, ruszy portal FALA, na którym będzie odbywać się (na 
razie testowo) planowanie podróży czy składanie wniosków o kartę. Będziemy też sprawdzać 
dokładność danych transportowych. Podróż z aplikacją mobilną (czyli takie funkcjonalności jak 
zakładanie konta w systemie, planowanie podróży, opłaty za podróż) będziemy wdrażać od 
połowy roku. W drugiej połowie 2022 roku w pojazdach komunikacji miejskiej i na przystankach 
kolejowych montowane będą walidatory FALA. Uruchomienie walidatorów planowane jest na 
2023 r., a pasażerowie poza smartfonami, będą mogli się na nich „odbijać” również specjalnymi 
kartami komunikacyjnymi FALA czy też własnymi kartami płatniczymi. Zakończenie wdrażania 
całego projektu planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

E.B-K: Wygląda więc, że projekt całkiem niedługo się zakończy. Jakie plany na dalszą 
przyszłość ma spółka InnoBaltica?

M.S: Montaż finansowy projektu, czyli wkład własny samorządów, zakłada funkcjonowanie FALI 
co najmniej do połowy 2028 roku, czyli do końca trwałości projektu. Ale oczywiście zakładamy, że 
FALA zostanie z pomorskimi pasażerami na dużo dłużej. Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
okresu trwałości projektu mamy w planie rozwój szeregu funkcjonalności. Dzięki FALI będzie 
możliwe w przyszłości również m.in. wypożyczenie roweru miejskiego czy sprawdzenie obłożenia 
parkingów – te opcje będą w kolejnych latach rozwijane. Planowane są również rozwiązania, 
które powiążą system FALA z ofertą regionalnych połączeń autobusowych (czyli szeroko pojętego 
rynku tzw. PKS-ów). System będzie przygotowany również m.in. na możliwość wypożyczenia 
samochodów czy hulajnóg.



BIULETYN INFORMACYJNY

39

E.B-K: Czy FALA będzie rozwijać się również terytorialnie?

M.S: Prowadziliśmy już wstępne, intencyjne rozmowy z samorządami z Pomorza, na terenie 
których duże znaczenie ma właśnie tego rodzaju komunikacja i które byłyby chętne do 
rozszerzenia FALI również o ich obszar. Zainteresowane rozwiązaniami wdrażanymi w ramach 
FALI są samorządy z sąsiednich regionów – zarówno województwa, jak i samorządy miejskie. 
Mamy zatem nadzieję, że FALĘ uda się w przyszłości rozwinąć nie tylko funkcjonalnie, ale też 
terytorialnie. Oczywiście wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę z kosztów takich działań, 
bardzo prawdopodobne jest zatem, że warunkiem rozszerzenia działalności FALI będzie uzyskanie 
kolejnych środków pomocowych z Funduszy Europejskich. 

E.B-K: Dziękuję za rozmowę.
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KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA I ETAP PILOTAŻU SUMP

Dnia 22 lutego 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca I etap realizacji Pilotażu 
w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
(MFIPR), Ministerstwa Infrastruktury (MI), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), 
firmy Wolański Sp. z o.o. oraz Inicjatywy Jaspers, natomiast w sesjach panelowych również 
przedstawiciele ośrodków miejskich. Konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników – głównie 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Uczestnicy 
wydarzenia chętnie dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i wnioskami, natomiast 
organizatorzy Pilotażu nakreślili śmiałe plany na najbliższą przyszłość.
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Plan Mobilności SUMP… A co to takiego?

SUMP, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,  
jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu  

do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Cechy SUMP:

• długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,

• podejście partycypacyjne,

• zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,

• integracja pozioma i pionowa,

• ocena obecnej i przyszłej skuteczności,

• regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,

• uwzględnianie kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Cele SUMP:

• zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które 
umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,

• poprawa stanu bezpieczeństwa,

• przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,

• poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,

• pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią 
dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.
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Na początku konferencji wszyscy uczestnicy zostali powitani przez przedstawicieli organizatorów 
projektu pilotażowego SUMP: Pana Grzegorza Pudę – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Panią Joannę Lech – 
p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podczas powitania padły słowa podziękowania za trud włożony w dotychczasową realizację 
koncepcji zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce.

„Będziemy kontynuowali wspieranie inwestycji w zakresie mobilności 
ze środków funduszy europejskich kładąc nacisk na niskoemisyjny 
i nowoczesny transport zbiorowy oraz inicjatywy dotyczące 
zrównoważonej mobilności takie jak Pilotaż Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej” – część wypowiedzi Pana Ministra Grzegorza Pudy 
świadcząca o tym, że prace nad SUMP będą kontynuowane.

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest odpowiedzią na potrzeby 
ludzi, mieszkańców dużych i małych gmin, to do nich jest skierowany 
projekt…” – powiedział Pan Sekretarz Andrzej Bittel.

„Udało się przekazać wsparcie, o które chodziło w realizacji SUMP. 
Przygotowanie dokumentów jest ogromnym wyzwaniem dla 
samorządów. Plany zostały osiągnięte, dziękuję za wsparcie na każdym 
etapie pilotażu.” – mówiła Pani Dyrektor – Joanna Lech. Ogłosiła również 
nabór wniosków o dofinansowanie POliŚ, który ruszył 21.02.2022 i będzie 
realizowany w trybie konkursowym. 
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Po krótkich przywitaniach podczas pierwszej sesji konferencji mieliśmy okazję wysłuchać 
wypowiedzi przedstawiciela firmy Wolański Sp. z o.o. oraz przedstawiciela Inicjatywy Jaspers, 
którzy pełniąc funkcję doradców w projekcie pilotażowym opowiedzieli o korzyściach jakie 
przyniósł SUMP, ale również o tym co wpłynęło na ich pracę i co zrobić aby zmaksymalizować 
efekty projektu pilotażowego. 

Przedstawiciel firmy Wolański Sp. z o.o. zwrócił uwagę, że SUMP jest potrzebny do tworzenia 
przyjaznych zielonych miast oraz wzięcia odpowiedzialności za nasz klimat. Wspomniał 
o zapotrzebowaniu na doradztwo merytoryczne przy realizacji takich zagadnień jak SUMP. 
Zaznaczył, że kluczem są ludzie, ich kompetencje, a także polityki publiczne, oraz że większy 
nacisk powinien być kładziony na ramy prawne oraz finansowe. Strategie w mniejszym stopniu 
powinny być wymogiem, zaś w większym – podlegać ocenie oraz determinować wielkość 
środków. 

Przedstawiciel Inicjatywy Jaspers postawił z kolei na poprawę jakości i zwiększenie wydajności 
potencjału administracyjnego i prawnego jako drogę do dobrej jakości SUMP. Wspomniał 
o potrzebie lepszej integracji SUMP z różnymi planami, w tym z planami transportowymi wyższej 
rangi oraz na dalszy rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w procesie przygotowaniu projektu: 
zasoby wewnętrzne i outsourcing. Zauważył jak ważne jest należyte uwzględnienie w planie 
celów dotyczących zmian klimatu i aspektów środowiskowych oraz wdrożenie ogólnopolskiego 
systemu jakości i monitoringu SUMP.
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W pierwszym panelu dyskusyjnym wybrani przedstawiciele poszczególnych regionów 
odpowiedzieli na pytania m.in.: Jak widziana jest przydatność SUMP w poszczególnych 
regionach? Na jakich etapach realizacji znajdują się poszczególne plany mobilności? Czego 
uczestnicy pilotażu oczekują dalej, na kolejne lata – finansowania, wsparcia eksperckiego?

Drugi panel dyskusyjny traktował natomiast o tym co zrobić, aby SUMP był wdrażany a nie 
tylko napisany. Czy bardziej sprawdzają się sztywne normy czy otwarte rekomendacje? Na ile 
widać jakość planowania w danym mieście, na ile ma odbicie w przedkładanych inwestycjach, 
w jaki sposób Centrum Unijnych Projektów Transportowych widzi to, oceniając projekty? Co 
z perspektywy każdej z instytucji biorących udział w panelu dyskusyjnym było najważniejszym 
wnioskiem płynącym z Pilotażu, jaką najtrudniejszą barierę udało się pokonać? W jaki sposób 
każda z instytucji może odpowiedzieć na potrzeby miast które były wyrażane co do kontynuacji 
Pilotażu, wsparcia? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście z Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Inicjatywy Jaspers.

Po krótkiej przerwie mogliśmy usłyszeć o przyszłych inicjatywach Komisji Europejskiej, o których 
mówił przedstawiciel tej instytucji w swojej krótkiej prezentacji.

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opowiedział o sposobach pozyskania 
funduszy na opracowanie SUMP.
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Na koniec kilka słów na temat kontynuacji Pilotażu SUMP opowiedzieli przedstawiciele Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. Potwierdzili oni zawarcie umowy na kontynuację wsparcia 
doradczego w terminie do końca czerwca przyszłego roku oraz poinformowali o uruchomieniu 
wsparcia finansowego w postaci naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 
Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs ogłoszony został przez CUPT dzień wcześniej 
i zakłada dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu dokumentacji planistycznej 
w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Przedstawicielka CUPT dodała, że nabór 
wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 24 marca do 22 kwietnia 2022 
roku.  

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz entuzjazmem uczestników co świadczy 
o pozytywnym odbiorze i nastawieniu w stosunku do planowania zrównoważonej mobilności 
miejskiej oraz chęci do kontynuowania inicjatywy.

Nagrania oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie internetowej  poświęconej 
projektowi SUMP: https://plany.mobilnosci.pl/

Autorzy:

Magdalena Świątek, Departament Analiz Transportowych i Programowania

Tomasz Wydra, Departament Analiz Transportowych i Programowania

https://plany.mobilnosci.pl/
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15 LAT Z FUNDUSZAMI UE NA TRANSPORT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych działa nieprzerwanie od 2007 roku co oznacza, że w 
tym roku obchodzimy swoje 15 urodziny. Co roku podsumowujemy, gdzie jesteśmy, co udało nam 
się osiągnąć,  i co nas czeka, ale ten rok jest szczególny nie tylko ze względu na jubileusz. Przed nami 
kolejna perspektywa finansowa, nowe środki i jeszcze więcej do zdziałania. 

Przełom perspektyw finansowych to czas wzmożonego wysiłku dla podmiotów projektujących 
ramy programowe, jak i tych korzystających z  dofinansowania z funduszy unijnych. Podmioty 
te muszą nie tylko wywiązać się ze wszystkich zobowiązań powziętych w związku z realizacją 
programów i projektów w ramach poprzedniej perspektywy (2014-2020), ale również planować i 
przygotowywać się do absorpcji środków UE z nowej perspektywy finansowej.

Działamy intensywnie w kluczowych obszarach: dystrybucji środków, które jeszcze pozostały 
z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i CEF, prawidłowym rozliczeniu 
projektów realizowanych przez naszych beneficjentów oraz przygotowaniu do nowej perspektywy. 

Przez 15 lat zdobyliśmy kompetencje, doświadczenie, zaplecze techniczne/systemy informatyczne 
oraz zespół, który kompleksowo zarządza realizacją portfela projektów w sektorze transportu dla 
beneficjentów takich jak GDDKiA, PKP PLK S.A., PKP S.A., Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, 
porty morskie, miasta, gminy inne jednostki samorządu terytorialnego, a także sektor prywatny.

Przedstawiamy Państwu podsumowanie naszych ostatnich lat pracy, a także najbliższe plany.
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Rola CUPT:
Od przygotowania wniosku po realizację

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania środków unijnych.
Na każdym etapie realizacji projektu beneficjenci mogą liczyć na nasze profesjonalne 
wsparcie i doradztwo.

jesteśmy blisko beneficjenta 
i projektu – każdy złożony projekt 
ma swojego opiekuna w CUPT

identyfikujemy, analizujemy zagrożenia i potencjalne 
bariery w realizacji projektu – szybka eliminacja 
ewentualnych przeszkód w realizacji projektu

monitorujemy postępy 
w realizacji projektu

realizujemy zadania 
z zakresu ewaluacji 
w sektorze transportu

współpracujemy 
z beneficjentami – 
doradzając na każdym 
etapie realizacji 
projektu wspieramy potencjał 

beneficjentów – szkolenia, 
spotkania robocze, strona www, 
CUPT, Twitter, Biuletyn CUPT

prowadzimy okresową 
sprawozdawczość

oceniamy wnioski 
o dofinansowanie – projekty 
indywidualne i konkursowe

rozliczamy poszczególne 
etapy inwestycji – weryfikacja 

wniosków o płatność

realizujemy wizyty 
monitoringowe 

w miejscu realizacji projektu
kontrolujemy prawidłowości 
wydatkowania środków 
unijnych – kontrola ex-ante 
dokumentacji przetargowej, 
kontrola ex-post zamówień 
publicznych, kontrola 
projektu na miejscu

stworzyliśmy 
Transportowe 
Obserwatorium 
Badawcze – 
współpracujemy na 
rzecz 
efektywniejszego 
planowania 
i realizacji projektów

wspieramy 
ośrodki miejskie 
we wdrażaniu idei 
Planów Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej 
(SUMP)
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Skala funduszy zarządzanych przez CUPT
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Skala funduszy zarządzanych przez CUPT



BIULETYN INFORMACYJNY

50

OGŁOSZONE NABORY W 2022 R. W RAMACH POIIŚ 2014-2020
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach:

• w ramach działania, 5 stycznia 2022 r. na stronie CUPT, został ogłoszony nabór w trybie 
pozakonkursowym na projekty typu: Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie 
zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP). Zgodnie 
z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) z dnia 23 grudnia 2021 r. Wnioskodawcami 
uprawnionymi do aplikowania o środki UE są wojewódzkie miasta Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (bez miast Polski Wschodniej) oraz ich obszary funkcjonalne.

DZIAŁANIE 6.1 ROZWÓJ DROGOWEJ I LOTNICZEJ SIECI TEN-T 
• w ramach działania, w dniu 21 lutego 2022 r. ogłosiło nabór w trybie konkursowym 

wniosków o dofinansowanie. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania 
dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP). O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki 
samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia), tj. miasta średnie 
i ich obszary funkcjonalne, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, o których mowa 
w rozdziale 3.1.2 Umowy Partnerstwa oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 
6.1 wynosi: 8 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu 
wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 
od 24 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. 

PLANOWANE NABORY W 2022 R. W RAMACH POIIŚ 2014-2020
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 

• W ramach działania, w marcu 2022 r. zaplanowano przeprowadzanie naboru dla projektów 
typu: Rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu (doposażenie przejść dla pieszych) oraz z zakresu 
edukacji komunikacyjnej (doposażenie szkół). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w ramach naboru wynosi 100 mln PLN.

BADANIE ANKIETOWE BENEFICJENTÓW
Za nami kolejny rok w pandemicznej rzeczywistości. Jaki wpływ miał COVID-19 na realizację 
projektów transportowych? Podczas ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów udało nam się 
zidentyfikować główne problemy i przyczyny opóźnień w projektach oraz w transporcie publicznym. 
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ZINTEGROWANY MODEL RUCHU
Zbudowaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) – kompleksowe 
narzędzie służące wsparciu planowania transportu. Jego celem jest wsparcie ministerstw i innych 
instytucji, w tym spółek i organizacji świadczących usługi publiczne w sektorze transportu, 
w procesie planowania oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zarówno na poziomie 
strategicznym kraju, jak również na poziomie regionalnym czy lokalnym.

ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej 
w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Prognozy ruchu zostały opracowane w oparciu o model bazowy ZMR na rok 2019.
Opracowano następujące warianty prognostyczne:

2025 
bliski wariant prognostyczny

2030 
wariant prognostyczny zgodny z projektami 

dokumentów strategicznych

BAU2030
wariant referencyjny jako podstawa do stworzenia prognostycznych 

scenariuszy rozwojowych

zakłada rozwój infrastruktury do roku 2025 oraz zmienne objaśniające 
na rok 2025 - udostępniony

Odpowiadający projektom dokumentów strategicznych na kolejne lata –
przygotowywany do udostępnienia

zawiera sieć tożsamą z wariantem 2025 – bliski wariant prognostyczny 
oraz zmienne objaśniające na rok 2030 - udostępniony

Jednoczenie planowane jest przygotowanie prognozy sieciowej dla odległych horyzontów czasowych, tj. lat 2040 i 2050

Zintegrowany Model Ruchu - cel
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Badanie ankietowe beneficjentów
Wpływ COVID-19 na realizację projektów

Główne przyczyny opóźnień:

• Zwolnienia lekarskie

• Kwarantanna

• Ograniczenia w mobilności

• Izolacja w związku z zakażeniem COVID-19

• Konieczność zapewnienia rotacyjnej obecności

• Trudna do przewidzenia sytuacja dotycząca obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii

• wielu zatrudnionych w firmach budowlanych pracowników jest innej narodowości (np. ukraińskiej, 

gruzińskiej czy albańskiej), a z powodu epidemii występują utrudnienia w przemieszczaniu się

• przymusowa kwarantanna

• opieka nad dziećmi w wieku szkolnym

Badanie analityczne
WPŁYW COVID-19 NA TRANSPORT PUBLICZNY W MIASTACH

Wnioski systemowe: 

• Brak strategii kryzysowych dla transportu publicznego

• Niestabilność regulacji dotyczących transportu publicznego, powodująca chaos 
organizacyjny i wzrost kosztów

• Zmiany zachowań i nawyków mieszkańców miast - może to spowodować odpływ 
pasażerów od transportu publicznego, co utrudni realizację celów klimatycznych
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TRANSPORTOWE OBSERWATORIUM BADAWCZE
TOB to wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-
gospodarczymi w tym beneficjentami UE i bezpośrednimi użytkownikami rozwiązań. 
Propagowanie dostępności i projektowania uniwersalnego w transporcie. Od początku 
działalności TOBu zrealizowanych zostało 20 spotkań (początek 2017 r.). Wydaliśmy także  
6 publikacji eksperckich, a od początku działalności powstało ich już 9. Prowadzone są działania 
na rzecz aktualizacji założeń pod kątem nowej perspektywy finansowej - Architektura FRAME 
w projektach ITS. W ramach działań TOB, w roku 2021 udało się zrealizować, 8 spotkań w tym 
jedną dwudniową konferencję.

W 2022 roku zaplanowaliśmy następujące spotkania:

• 27.01 - „Otwarte dane transportowe w mieście tu i teraz” - zrealizowane

• 8.03 - „Kolej aglomeracyjna 2022: potrzeby i oczekiwania, trudności i bariery”

• 21.04 - „Wpływ transportu zbiorowego na polepszenie BRD - czy da się to zmierzyć?”

• 18-19.05 - „Transport elektryczny - czy da się to okiełznać?”

• wrzesień - „Budowa systemu transportu regionalnego - networking”

• październik - „Porty morskie jako generatory transportu intermodalnego”

• grudzień - „Problem nie od dziś: jak liczyć wkład sektora transportu w osiąganie krajowych 
celów dotyczących obniżania emisyjności”

Relacje ze spotkań będą publikować na naszej stronie internetowej www.cupt.gov.pl 

http://www.cupt.gov.pl 
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DZIAŁALNOŚĆ CUPT NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
Podejmowane przez CUPT działania służą promocji Polski na forum międzynarodowym oraz 
budowie potencjału eksperckiego instytucji. Co robimy lub zrobiliśmy na tym polu w 2021?

• Realizujemy projekt twinningowy w Gruzji, którego celem jest wsparcie reform sektora kolejowego.

• Kontynuujemy naszą działalność międzynarodową dostarczając naszym partnerom 
zagranicznym specjalistyczną wiedzę doradczą oraz produkty skrojone do ich potrzeb.

• Zakończyliśmy realizację projektu twinningowego w Albanii w obszarze drogowym oraz 
projektu dot. partycypacji społecznej w programach i projektach współfinansowanych ze 
środków Polityki Spójności. 

• Przy udziale innych partnerów krajowych i zagranicznych wygraliśmy kolejną ofertę twinningową 
w Gruzji, której tym razem celem będzie wsparcie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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DZIAŁALNOŚĆ CUPT W PERSPEKTYWIE DO 2029 ROKU
Planujemy kontynuację dotychczasowej działalności w zakresie wdrażania programów 
i projektów transportowych współfinansowanych ze środków europejskich oraz wzmocnienie roli 
instytucji w kierunku kompleksowego wsparcia doradczego na rzecz transportu.

Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy z sukcesem kontynuować naszą misję jaką było i jest 
efektywne wydatkowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 
transportowych. Będziemy też kontynuować działalność analityczną na rzecz szeroko rozumianego 
sektora transportu. W tym roku jeszcze nie raz przypomnimy o sobie w kontekście naszej rocznicy.

Co najważniejsze jednak, chcemy pozostać blisko beneficjenta służąc pomocą i radą, po to, by 
wspólnie rozwiązywać problemy, które są nieodłączną częścią realizacji każdego dużego projektu.

FENIKS

(Fundusze 
Europejskie na 
Infrastrukturę, 

Klimat 
i Środowisko) 

FEPW

(Fundusze 
Europejskie 
dla Polski 

Wschodniej)

CEF 2 

TRANSPORT

KPO

(Krajowy Plan 
Odbudowy

i Zwiększania 
Odporności)

BUDŻET:

25,1 mld euro 

Transport - 
13,09 mld euro

2,5 mld euro

Transport – 
0,76 mld euro

33,7 mld euro

Transport – 25,8 
mld euro

58,1 mld euro

Transport dotacje – 5,7 
mld euro

Transport pożyczki - 
0,7 mld euro

ZAKRES:

drogowy, 
kolejowy, miejski 
intermodal, 
morski, 
śródlądowy, 
lotniczy

kolejowy  
(linie kolejowe 
+ dworce)

kolejowy, morski, 
śródlądowy, drogowy, 
intermodal, cyfryzacja, 
interoperacyjność, 
paliwa alternat., hałas

miejski, linie 
kolejowe, tabor 
kolejowy, intermodal, 
bezpieczeństwo, 
cyfryzacja [dotacje], 
regionalny tabor kolejowy, 
tramwaje [pożyczki]
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Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 31.01.2022 r.)

umowy

INTERMODALNE 
POIiŚ

KOLEJOWE 
POPW

Łącznie zawarto

o dofinansowanie 
na łączną kwotę środków UE

MIEJSKIE 
POIiŚ

DROGOWE, BRD  
I LOTNICZE 

POIiŚ

KOLEJOWE 
POIiŚ

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE 

POIiŚ

umowy

POIiŚ POPW

umów

umów

umów

umów

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

32

124

77

9

58

31

78,4 mld PLN 1,68 mld PLN

331 umów

DBF_intermodalne
DBF_drogowe, BRD i lotnicze
DBF_kolejowe
DBF_kolejowe popw
DBF_miejskie
DBF_morskie i śródlądowe
DBF_poiis
DBF_popw
DBF_umowy
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Dostępne 
środki UE

1,71 mld PLN 2,0
98,0 82,3

%

%
%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POPW
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Dostępne 
środki UE

87 mld PLN

3
7

90 68

%

%

%
%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

WNIOSKI 
W OCENIE

PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POIiŚ

Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

DBF_dostępne środki UE (mld PLN)
DBF_pozostałe środki do wykorzystania (%)
DBF_podpisane umowy (%)
DBF_w tym zatwierdzone płatności
DBF_Dostępne środki UE
DBF_Pozostałe środki do wykorzystania
DBF_Wnioski w ocenie
DBF_Podpisane Umowy (UoD)
DBF_Zatwierdzone płatności


58

Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

POIiŚ

POPW

Drogowe, 
BRD i lotnicze

Miejskie

Kolejowe Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe

Intermodalne

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3,3%

13,1%

14,1%

17,1%

11,0%

10,8%

9,7%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

9,0%

14,0%

16,2%

15,3%

0,0%

0,0%

3,7%

5,8%

7,2%

11,2%

11,8%

11,7%

0,0%

0,0%

0,1%

0,7%

2,5%

9,8%

21,2%

21,6%

0,0%

0,0%

0,0%

2,4%

25,9%

27,5%

18,9%

7,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,8%

18,2%

37,9%

0,0%

79,1% 59,9%

51,4% 55,9%

82,3%%

63,9%

DBF_2015 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2016 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2017 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2018 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2019 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2020 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2021 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2022 drogowe, BRD i lotnicze
DBF_2015 miejskie
DBF_2016 miejskie
DBF_2017 miejskie
DBF_2018 miejskie
DBF_2019 miejskie
DBF_2020 miejskie
DBF_2021 miejskie
DBF_2022 miejskie
DBF_2015 kolejowe
DBF_2016 kolejowe
DBF_2017 kolejowe
DBF_2018 kolejowe
DBF_2019 kolejowe
DBF_2020 kolejowe
DBF_2021 kolejowe
DBF_2022 kolejowe
DBF_2015 morskie i śródlądowe
DBF_2016 morskie i śródlądowe
DBF_2017 morskie i śródlądowe
DBF_2018 morskie i śródlądowe
DBF_2019 morskie i śródlądowe
DBF_2020 morskie i śródlądowe
DBF_2021 morskie i śródlądowe
DBF_2022 morskie i śródlądowe
DBF_2015 kolejowe POPW
DBF_2016 kolejowe POPW
DBF_2017 kolejowe POPW
DBF_2018 kolejowe POPW
DBF_2019 kolejowe POPW
DBF_2020 kolejowe POPW
DBF_2021 kolejowe POPW
DBF_2022 kolejowe POPW
DBF_2015 intermodalne
DBF_2016 intermodalne
DBF_2017 intermodalne
DBF_2018 intermodalne
DBF_2019 intermodalne
DBF_2020 intermodalne
DBF_2021 intermodalne
DBF_2022 intermodalne
DBF_drogowe, BRD i lotnicze1
DBF_miejskie1
DBF_kolejowe1
DBF_morskie i śródlądowe1
DBF_kolejowe POPW, w tym
DBF_intermodalne1
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Zatwierdzone płatności globalnie - środki UE (mld PLN i %)

2015

2%

mld pln 
+1,6 

2016

10%

mld pln 
+7,2 

2017

20%

mld pln 
+8,7

2018

33%

mld pln 
+10,9 

2019

44%

mld pln 
+9,8

2020

56%

mld pln 
+10,8

2021

68%

mld pln 
+10,3

2022

68%

mld pln 
+0,0

POIiŚ Łącznie: 59,3 mld PLN

2017

2,4%

mld pln 
+0,04

2018

28,3%

mld pln 
+0,44

2019

55,8%

mld pln 
+0,47

2020

74,7%

mld pln 
+0,32

2021

82,3%

mld pln 
+0,13

2022

82,3%

mld pln 
+0,0

POPW Łącznie: 1,41 mld PLN
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Podpisane umowy Wnioski w ocenie Pozostało do wykorzystania

99% 95%MiejskieDrogowe, 
BRD i lotnicze

Kolejowe 90% Morskie, 
śródlądowe

99%

Intermodalne
100%

Kolejowe 98%

88% 95%

90%

1%

99%

98,0%

100%

11%
1% 5%

9%

2,0%

1%

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

POIiŚ

POPW

DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - drogowe, BRD i lotnicze - do wykresu
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - miejskie - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - kolejowe - do wykresu
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - morskie i śródlądowe - do wykresu
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - intermodalne - do wykresu
DBF_Umowy i Wnioski (łącznie) - Kolejowe POPW - do wykresu
DBF_Podpisane Umowy - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Podpisane Umowy - miejskie
DBF_Podpisane Umowy - kolejowe
DBF_Wnioski w ocenie - kolejowe
DBF_Podpisane Umowy - morskie i śródlądowe
DBF_Podpisane Umowy - Kolejowe POPW
DBF_Podpisane Umowy - intermodalne
DBF_Wnioski w ocenie - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Pozostało do wykorzystania - drogowe, BRD i lotnicze
DBF_Pozostało do wykorzystania - miejskie
DBF_Pozostało do wykorzystania - kolejowe
DBF_Pozostało do wykorzystania - Kolejowe POPW
DBF_Pozostało do wykorzystania - morskie i śródlądowe
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21+79+T

11+89+T74+26+T

40+60+T5

34

19

9

Łącznie zawarto

(Grant Agreement) 
na łączną kwotę środków UE

DROGOWE 
I MIEJSKIE

KOLEJOWE

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA

9 GA 
PULA 

OGÓLNA

15 GA 
PULA 

OGÓLNA

8 GA 
PULA 

OGÓLNA

2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

25 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 31.01.2022 r.)

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

67 GA

4,34 mld EUR

DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - koperta narodowa - do wykresu
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - do wykresu
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - koperta narodowa - do wykresu
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - pula ogólna - do wykresu
DBF_kolejowe - koperta narodowa - do wykresu
DBF_kolejowe - pula ogólna - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - koperta narodowa - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - pula ogólna - do wykresu
DBF_drogowe i miejskie - łącznie
DBF_kolejowe- łącznie
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne- łącznie
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne- łącznie
DBF_drogowe i miejskie - pula ogólna
DBF_kolejowe - pula ogólna
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - pula ogólna
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - pula ogólna
DBF_drogowe i miejskie - koperta narodowa
DBF_kolejowe - koperta narodowa
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne - koperta narodowa
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne - koperta narodowa
DBF_Liczba zawartych GA
DBF_Dofinansowanie na łączną kwotę środków UE (w mld EUR)
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Łącznie

11,62 MLD PLN

Zatwierdzone płatności realizowane
za pośrednictwem CUPT (%*)

*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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,25%
4,55%

10,07%

12,33%

18,17%

17,83% 0,55%

DBF_Zatwierdzone płatności globalne łącznie - koperta narodowa
DBF_2016
DBF_2017
DBF_2018
DBF_2019
DBF_2020
DBF_2021
DBF_2022
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22+78++D

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

40+60++D

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

Koperta narodowa Pula ogólna

DROGOWE I MIEJSKIE

12% 4%

LOTNICZE, MORSKIE,  
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

KOLEJOWE

83%

INTERMODALNE I PALIWA 
ALTERNATYWNE

1%

3

9

15

8

2

25

4

1

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

DBF_drogowe i miejskie
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne
DBF_kolejowe2
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne
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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 tow ych
Plac Europejsk i  2 ,  00-844 Warszawa

www.cupt .gov.pl

08.03 

18.03 

21.04

Spotkanie TOB: Kolej aglomeracyjna 2022: 
potrzeby i oczekiwania, trudności i bariery

Cykl: Dostępność 2030+ - 1 spotkanie - 
Europejski Akt Dostępności - pomyśl już dzisiaj!

Spotkanie TOB: Wpływ transportu zbiorowego 
na polepszenie BRD - czy da się to zmierzyć?

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/

