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AKTUALNOŚCI

Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym 
folderem informacyjnym o tematyce bezpieczeństwa 
ruchu drogowego „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym”.

Czytaj więcej...

Technologie wodorowe a fundusze unijne 

W piątek 27 maja 2022 rozmawialiśmy o przyszłości 
technologii wodorowych w polskim transporcie, w tym 
w kontekście dofinansowania ze środków unijnych, 
podczas współorganizowanej przez CUPT konferencji 
„Technologie wodorowe w projektach transportowych 
współfinansowanych ze środków unijnych.

Czytaj więcej...

Pierwsze granty z nowego CEF

Komisja Europejska właśnie przyznała pierwsze granty 
z nowego CEF (Instrument „Łącząc Europę).

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/transport-drogowy/przepis-na-bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/technologie-wodorowe-a-fundusze-unijne/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/pierwsze-granty-z-nowego-cef/
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AKTUALNOŚCI

Zachodnie Pomorze z pogłębionym torem wodnym

Do użytku oficjalnie oddano pogłębiony do 12,5 m 
tor wodny Świnoujście-Szczecin. Inwestycja 
pochłonęła prawie 2 mld złotych, z czego 1,2 mld zł to 
dofinansowanie unijne.

Czytaj więcej...

Fundusze UE: Podlasie z nowym dworcem kolejowym

Od dzisiaj na Podlasiu, za sprawą funduszy unijnych, 
podróżni mogą skorzystać z nowego dworca kolejowego 
w Wasilkowie.

Czytaj więcej...

Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki 
badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów

Wyniki analizy, które wykorzystamy w związku 
z dążeniem do doskonalenia współpracy 
z beneficjentami i wnioskodawcami.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/jak-nas-postrzegaja-nasi-partnerzy-czyli-wyniki-badania-satysfakcji-wnioskodawcow-i-beneficjentow/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/fundusze-ue-podlasie-z-nowym-dworcem-kolejowym/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/zachodnie-pomorze-z-poglebionym-torem-wodnym/
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AKTUALNOŚCI

CEF Mobilność Wojskowa – II nabór 

12 maja CINEA ogłosiła zaproszenie do składania wniosków 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” CEF Transport, 
udostępniając 330 mln EUR z puli środków na mobilność 
wojskową.

Czytaj więcej...

Transport i inwestycje transportowe finansowane 
z funduszy UE w cieniu wojny w Ukrainie

Zapraszamy na 25 spotkanie w ramach Transportowego 
Obserwatorium Badawczego Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Porozmawiamy o transporcie i inwestycjach 
dofinansowanych z UE w cieniu wydarzeń na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Via Carpatia łączy Rzeszów i Lublin

Do użytku oddano prawie 20-kilometrowy fragment 
drogi ekspresowej S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, 
który pozwolił połączyć Rzeszów z Lublinem w ramach 
ogólnoeuropejskiego projektu Via Carpatia.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/transport-i-inwestycje-transportowe-finansowane-z-funduszy-ue-w-cieniu-wojny-w-ukrainie/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/cef-mobilnosc-wojskowa-ii-nabor/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/via-carpatia-laczy-rzeszow-i-lublin/
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Umowa o dofinansowanie budowy północnej 
obwodnicy Krakowa

Dzisiaj w CUPT miało miejsce uroczyste podpisanie 
umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla 
projektu budowy północnej obwodnicy Krakowa w ciągu 
drogi ekspresowej S52.

Czytaj więcej...

Fundusze unijne: otwarto dworce w Pobiedziskach 
i Kobylnicy

Dofinansowanie ze środków unijnych, w tym 
z POIiŚ, przyczyniło się do zmodernizowania 
i całkowitego odnowienia dwóch dworców kolejowych 
w Pobiedziskach i Kobylnicy.

Czytaj więcej...

Krajowy Plan Odbudowy: CUPT jako jednostka 
wspierająca

Centrum Unijnych Projektów Transportowych dołącza do 
Krajowego Planu Odbudowy jako jednostka wspierająca 
Ministerstwo Infrastruktury. W ramach KPO skupimy się na 
działaniach zawartych w komponentach B i E.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/umowa-o-dofinansowanie-budowy-polnocnej-obwodnicy-krakowa/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/fundusze-unijnej-otwarto-dworce-w-pobiedziskach-i-kobylnicy/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/krajowy-plan-odbudowy-cupt-jako-jednostka-wspierajaca/
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Sankcje przeciw Rosji a środki unijne

Stosowanie środków sankcyjnych w zakresie udzielania 
wsparcia z programów unijnych i krajowych w związku 
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Czytaj więcej...

Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach 
KPO „Pasażerski tabor kolejowy”

Zapraszamy wszystkich przewoźników kolejowych 
oraz producentów taboru kolejowego do udziału 
w konsultacjach kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach 
komponentu E2.1.2. KPO „Pasażerski tabor kolejowy”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21

W związku z zakończeniem oceny wniosków  
o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu 
nr POIiŚ.5.2/1/21 dla działania 5.2 Rozwój transportu 
kolejowego poza TEN-T, przedstawiamy listę projektów 
wybranych do dofinansowania...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/sankcje-przeciw-rosji-a-srodki-unijne/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/konsultacje-kryteriow-wyboru-w-ramach-kpo-pasazerski-tabor-kolejowy/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/rozstrzygniecie-konkursu-nr-poiis-5-2-1-21/
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Stanowisko IZ POIiŚ oraz IK UP w sprawie kwalifikowalności wydatków rozliczanych 
w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy 
antykryzysowej (COVID-19).

W związku z otrzymaną korespondencją z Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IZ POIiŚ) oraz Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa (IK UP), poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko w sprawie kwalifikowalności 
wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów uzyskujących wsparcie 
z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19).

Czytaj więcej...

Zalecenia i wytyczne CUPT w związku z epidemią SARS-CoV-2.

CUPT walczy z pandemią COVID-19 – pomóż nam w tym i Ty! Wszyscy mamy wpływ na 
rozprzestrzenianie się epidemii, musimy tylko stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Ze 
względu na wspólne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i gości CUPT zebraliśmy je 
w jednym miejscu. Przeczytaj, zapamiętaj i stosuj.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1948-stanowisko-iz-poiis-oraz-ik-up-w-sprawie-kwalifikowalnosci-wydatkow-rozliczanych-w-ramach-projektow-ue-przez-beneficjentow-uzyskujacych-wsparcie-z-tzw-tarczy-antykryzysowej-covid-19
https://www.cupt.gov.pl/cupt/covid-19-dla-beneficjentow/1942-zalecenia-i-wytyczne-cupt-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2
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TEMAT MIESIĄCA:
MIEJSKI TRANSPORT ELEKTRYCZNY JEST NA PLUS?

Pod koniec 2021 roku w polskich miastach jeździło 615 autobusów elektrycznych1. To 
prawie 5,2% całego parku autobusów miejskich w Polsce. Ubiegły rok był pierwszym, kiedy 
zarejestrowano więcej elektrycznych autobusów niż spalinowych. Liderem wśród miast jest 
Warszawa, gdzie na drogach można spotkać już łącznie 162 elektrobusy. Kolejne miasta to 
Kraków (78 szt.) i Jaworzno (44 szt.). 

Do połowy 2022 roku, aż 64 polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej będą dysponować 
autobusami elektrycznymi w swoich flotach. W ciągu kolejnych miesięcy łączna liczba e-busów 
w Polsce wyniesie prawie 850 szt. Będzie to prawie cztery razy więcej niż pod koniec 2019 roku. 
Elektryczny transport publiczny to dobry pierwszy krok, aby upowszechnić elektromobilność 
wśród mieszkańców i pokazać zalety pojazdów niskoemisyjnych na szeroką skalę tak, jak 
to dzieje się chociażby w Warszawie czy Zielonej Górze. Choć ciągle czeka nas dużo pracy 
w budowie infrastruktury dla samochodów elektrycznych, to możemy pochwalić się dwoma 
dużymi sukcesami – jesteśmy liderami na rynku eksportu autobusów elektrycznych i produkcji 
akumulatorów. O tym, co jeszcze nas czeka do zrobienia, jak to zrobić, z czego sfinansować 

1 Na podstawie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
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oraz jakie będą tego koszty i korzyści rozmawialiśmy podczas 2. Konferencji Transportowego 
Obserwatorium Badawczego pn. Transport elektryczny – czy da się to okiełznać? zorganizowanej 
w dniach 18-19 maja 2022 roku.

Światowy transport ładunków oraz przewóz pasażerów odpowiedzialny jest za 1/5 światowych 
emisji gazów cieplarnianych. Choć - zgodnie ze zobowiązaniami klimatycznymi - powinniśmy w ciągu 
dekady zredukować te emisje o 20%, tendencja jest póki co odwrotna. Znajdujemy się na styku dwóch 
sprzecznych ze sobą trendów: urbanizacji i związanej z tym potrzeby rozwoju transportu publicznego 
oraz dekarbonizacji i związanej z tym potrzeby ograniczenia emisyjności transportu.

Elektryfikacja taboru miejskiego trwa w polskich miastach m.in. dzięki funduszom Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa perspektywa 
finansowa to jeszcze większy naciski Komisji Europejskiej na czysty transport. Polskie miasta, 
inwestując w ekologiczny tabor, wpisują się w światowy trend. Wysokie nakłady na autobusy 
elektryczne zwracają się w dłuższej perspektywie. I nie chodzi tylko o aspekt finansowy, ale także 
o korzyść w postaci czystszego powietrza, co przekłada się na zdrowie mieszkańców. Ten wątek 
zostanie poruszony w dalszej części artykułu.
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Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
na rzecz elektryfikacji miejskiego transportu elektrycznego

Cel: rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Budżet: 300 mln zł    

Wspierane projekty: 

elektryfikacja wybranych linii komunikacji miejskiej: pełna lub częściowa 
wymiana taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami 
elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne 
elektrochemiczne źródło zasilania

zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
ładowania

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

Beneficjenci:

• jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia)

• miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia

• zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu

• operatorzy publicznego transportu zbiorowego

• spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu 
taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług 
publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego
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Wysokość wsparcia:

Poziom  
dofinansowania:  

85%

Minimalny wkład własny: 

5% dla jednostek samorządu  
terytorialnego lub jednostki podległej

Efekty:

401 szt. autobusów

885 mln PLN dofinansowania ze środków UE

Stacje/punkty ładowania – ok. 30 szt.

AKK elektrycznego transportu miejskiego
Podobnie jak w przypadku innych projektów inwestycyjnych, analiza kosztów i korzyści (AKK) 
dla zakupu taboru elektrycznego polega na zbadaniu opłacalności inwestycji z punktu widzenia 
finansowego, a także bilansu generowanych społecznych (ekonomicznych, zewnętrznych) zysków 
i strat. W części finansowej nie jest zaskoczeniem, że taka inwestycja jest kosztowna i nie generuje 
zysku – jak większość inwestycji publicznych w sektorze transportu, tego typu projekty nie są 
nastawione na zysk. Część ekonomiczna analiz dostarcza natomiast kilka nowych wątków, które nie 
pojawiały się wcześniej w przypadku np. zakupu pojazdów napędzanych silnikami wysokoprężnymi. 

Główną zaletą pojazdu elektrycznego, co znajduje swoje odbicie również w analizach, jest brak 
emisji spalin w miejscu poruszania się tego typu pojazdu. Oszacowanie tej redukcji ułatwia 
beneficjentom specjalny kalkulator, opracowany przez zespół CUPT i zamieszczony na naszej 
stronie internetowej. W uproszczonym rachunku ekonomicznym, wymaganym przez CUPT 
w naborze konkursowym na zakup pojazdów elektrycznych, był to jedyny element brany pod 
uwagę jako korzyść ekonomiczna. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów, które 
zakładają zmianę w sposobie odbywania podróży, w tym przejęcie pasażerów z transportu 
indywidualnego, projekt podlega analizie również z punktu widzenia innych standardowo 
badanych kategorii kosztów i korzyści ekonomicznych, jak np. oszczędności czasu pasażerów, czy 
też poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Co po 2020 roku?
W nowej perspektywie finansowej CUPT będzie odpowiadać również za wsparcie sektora 
zeroemisyjnego transportu publicznego w ramach Programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Jednocześnie będziemy obsługiwać 
wydatkowanie części środków przyznanych Polsce na podstawie Krajowego Planu Odbudowy 
(KPO). Dofinansowanie stanowi decydujący czynnik na etapie zakupu e-busów z uwagi na znacząco 
wyższy koszt nabycia w porównaniu z pojazdem o napędzie spalinowym. 

Ponadto mimo znaczącego rozwoju elektromobilności w komunikacji miejskiej nie można 
zapominać, że jest to kosztowny proces. Skokowy wzrost kosztów – w tym energii elektrycznej 
– stawia operatorów komunikacji miejskiej w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i to w chwili, 
gdy wciąż są odczuwalne skutki kryzysu pandemicznego. Warto przy tym wskazać, że fundusze 
europejskie nie stwarzają w tym zakresie wsparcia w związku z brakiem możliwości dofinansowania 
kosztów operacyjnych. Popyt na autobusy zeroemisyjne redukują również czynniki natury rynkowej, 
takie jak np. ograniczenie podaży związane z zaburzeniami łańcuchów dostaw na europejskim rynku 
motoryzacyjnym czy wzrostem cen surowców spowodowanych skutkami pandemii covid-19 oraz 
aktualną sytuacją geopolityczną. Oprócz wdrożonego systemu wsparcia najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na elektryfikację flot zbiorowego transportu publicznego w kolejnych latach będzie 
polityka Unii Europejskiej skoncentrowana na obniżaniu emisji CO2 i zanieczyszczeń z sektora 
transportu oraz krajowe regulacje prawne.

2. Konferencja Tob pt. Transport elektryczny 
 – czy da się to okiełznać?
Z uwagi na wszystkie powyższe kwestie postanowiliśmy w ramach prac Transportowego 
Obserwatorium Badawczego zorganizować konferencję dedykowaną elektromobilności w miejskim 
transporcie publicznym. Wydarzenie w liczbach:

• 2 dni

• 5 sesji tematycznych

• prawie 9 h transmisji

• każdego dnia ponad 220 uczestników

• 2 patronaty honorowe: Ministra Infrastruktury i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

• 2 patronaty medialne: Media Logistyka - portal, czasopismo, podcast i czasopismo 
Transport miejski i regionalny
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Pierwszego dnia eksplorowaliśmy elektromobilność i liczyliśmy jej koszty i korzyści w transporcie 
finansowym. Z dyskusji wynika, że transport elektryczny ma zarówno:

Zalety elektrycznego samochodu:

pozbywamy się uzależnienia od paliw kopalnych i emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń z rury wydechowej

silniki elektryczne mają prawie 3-krotnie wyższą sprawność niż 
silniki spalinowe

silnik typowego samochodu spalinowego jest obecnie projektowany 
na kilkanaście lat działania i ok. 300 tys. km przebiegu. Żywotność 
baterii to około 30 lat i przebieg 650-800 tys. km

Baterie samochodu mogą pomagać  
w stabilizacji systemu energetycznego

Samochody elektryczne nie potrzebują  
też (prawie) smarów i olejów

jak i:

Wady elektrycznego samochodu:

Przy obecnym polskim miksie elektroenergetycznym samochód 
elektryczny ma podobne emisje CO2 jak samochód spalinowy  
(ok 15 kg/100km)

Samochody elektryczne wymagają dużo większej ilości cennych 
surowców niż auta spalinowe (lit, kobalt, miedź, metale ziem 
rzadkich)
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Jakość zasobów, po które będziemy sięgać, będzie wywoływać 
problemy środowiskowe i społeczne

Zmiana klimatu będzie stanowić dodatkowy czynnik ryzyka, 
szczególnie przy wymagającym dużej ilości wody wydobyciu 
miedzi i litu w regionach dotkniętych niedoborem wody

Drugiego dnia próbowaliśmy temat okiełznać za pomocą modelowania. Zastanawialiśmy się, czy 
pieniądze to wszystko, liczyliśmy ile elektromobilności w elektromobilności oraz myśleliśmy co 
zrobić, aby było jej więcej.

POIiŚ 
2014-2020

2 276 
mln EUR

885,3 mln PLN
401 pojazdów 

FENIKS 

2021-2027

1 645 
mln EUR

KPO

1 311 
mln EUR

1408 pojazdów

330 pojazdów 

Rynek Bateryjny
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Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych www.pspa.com.pl

https://pspa.com.pl/
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Wszystkie prelekcje i dyskusje potwierdziły, że elektromobilność to technologia przyszłości oraz 
próba odpowiedzi na największe problemy komunikacyjne współczesnych społeczeństw. Rozwój 
elektromobilności ma ogromny potencjał w zakresie poprawy jakości powietrza, zmniejszenia 
hałasu pochodzenia komunikacyjnego oraz zwiększenia komfortu życia, szczególnie w obszarach 
zurbanizowanych. Warto pamiętać, że problematyka elektromobilności opisuje zagadnienia 
związane z koncepcją wykorzystania różnych pojazdów z napędem elektrycznym, nie tylko 
samochodów osobowych i autobusów, ale także rowerów, motocykli czy hulajnóg. Należy zatem 
rozpatrywać te zagadnienia w szerokim ujęciu. Dotyczą one bowiem wszystkich aspektów 
związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem, użytkowaniem, a także utylizacją 
pojazdów elektrycznych. Szczególnego podkreślenia wymagają kwestie technologiczne dotyczące 
konstrukcji pojazdów oraz budowy infrastruktury ładowania, jak i kwestie społeczne czy prawne.
Dzięki zaproszonym gościom było niezwykle ciekawie i inspirująco. Zachęcamy do obejrzenia 
nagrania z Konferencji na kanale YouTube, a także sięgnięcia do publikacji podsumowującej 
wydarzenie, która będzie dostępna do pobrania na stronie www.cupt.gov.pl/. 

Autorzy: 

Edyta Boratyńska-Karpiej

Paweł Engel

Departament 

Departament Analiz Transportowych i Programowania

CUPT

https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA
http://www.cupt.gov.pl/. 
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TECHNOLOGIE WODOROWE W PROJEKTACH 
TRANSPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW UNIJNYCH-RELACJA Z KONFERENCJI

W dniu 27 maja 2022 roku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się 
konferencja „Technologie wodorowe w projektach transportowych współfinansowanych ze 
środków unijnych”, która została zorganizowana wspólnie przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, Klaster „Luxtorpeda 2.0” oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydarzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, która stoi w obliczu wprowadzenia 
nowej technologii opartej na wodorze.  

Konferencja została zainspirowana realnymi potrzebami zamawiających i producentów.  
W obszarze produkcji taboru napędzanego wodorem mamy mnóstwo pytań. Wiemy o tym, 
że troska o środowisko jest jednym z głównych kierunków i celów, które wyznacza nam 
Komisja Europejska, oczekują też tego obywatele. W związku z tym zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych i przestawienie się na odnawialne źródła energii jest tym kierunkiem, w którym 
nasza Europa będzie zmierzała i w tym kierunku powinny zostać podejmowane działania w kraju. 
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To jest obszar, w którym musi zmierzać sektor transportu, który nas szczególnie interesuje – 
powiedziała Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Gospodarz wydarzenia, Minister Grzegorz Puda na otwarciu Konferencji zaznaczył istotność 
technologii wodorowych w rozwoju naszej gospodarki, ...mówiąc: Technologie wodorowe 
są wielką szansą dla rozwoju przyjaznego środowiska, ale także zrównoważonego systemu 
transportowego, to także wyzwanie cywilizacyjne. Rozwój technologii wodorowych w Polsce to 
również szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych. 
i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda.

Jak dodał Minister, inwestycje w wodór są szczególnie ważne przy obecnej sytuacji 
geopolitycznej. Wodór może pozwolić na wyzwolenie się od monopolistycznego gazu z Rosji.

Warto dostrzec, że wodór w mojej ocenie będzie stanowił alternatywę, a być może nawet i dość 
bliską przyszłość w transporcie zarówno drogowym, jak i kolejowym. Dlatego, że transport jest 
jedną z tych dziedzin życia, które bardzo obciąża środowisko. Jeżeli patrzymy przez pryzmat 
oczekiwań Komisji Europejskiej w ramach ograniczenia emisji to musimy się zastanowić 
i powiedzieć, które kierunki rozwoju napędu są takie, które pozwolą tę emisję ograniczyć. Z całą 
pewnością taką technologią jest wodór – stwierdził Wiceminister Infrastruktury, Andrzej Bittel.

Na wydarzeniu obecna była również Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 
Marzenna Guz-Vetter.
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Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję, która jest niezwykle potrzebna, ponieważ 
z gospodarką wodorową wiążą się dzisiaj bardzo duże nadzieje na czysty klimat, czyste 
środowisko i przede wszystkim ograniczenie dwutlenku węgla i ratowania naszego klimatu – 
stwierdziła Dyrektor Guz-Vetter.

Dyrektor zaznaczyła, że wszystko wskazuje na to, że wodór będzie technologią przyszłości, który 
napędzi unijne gospodarki. 

Można powiedzieć, że gospodarkę światową ogarnęła swego rodzaju gorączka wodorowa i, 
mimo że będzie to trudna i kosztowna droga, przemysł na całym świecie podchodzi do tego 
już niezwykle poważnie, ponieważ nie ulega wątpliwości, że wodór będzie jedną z wiodących 
technologii przyszłości – dodała Dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. 

Jak wskazała, z różnego rodzaju analiz wynika, że popyt na wodór, który w roku 2019 wyniósł 71 
megaton, w roku 2070 będzie to aż 519 megaton. 

Obecnie przewoźnicy stoją na rozstaju dróg, jeżeli chodzi o kwestię wyboru technologii 
alternatywnych źródeł zasilania. Branża wykazuje zainteresowanie zarówno technologią 
wodorową, jak i bateryjną. 

Wodór jest interesujący dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych szczególnie z punktu 
widzenia transportu publicznego. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy transport publiczny, 
czyli autobusy będą napędzane wodorem, czy jednak zostaną tymi autobusami elektrycznymi.  
Co, jeśli chodzi o transport kolejowy - czy uda nam się postawić na wodór, czy jednak będziemy 
szli w stronę rozwiązań z bateriami litowo-jonowymi – dodała Dyrektor CUPT Joanna Lech.

Sesja prezentacji
Podczas konferencji odbyły się trzy sesje prezentacyjne. Tę część rozpoczęła Ewa Karasińska, Dyrektor 
Departamentu Kolejowego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dyrektor przedstawiła 
jak dofinansowania unijne wpłynęły na park taborowy polskich przewoźników kolejowych.

Unijne dofinansowanie na tabor rozpoczęło się od samego początku wejścia Polski do Unii 
Europejskiej.

W Unii Europejskiej jesteśmy od roku 2004 i pierwszym programem, w którym tak naprawdę 
przecieraliśmy szlaki jak dofinansowywać zakup taboru, był Sektorowy Program Operacyjny 
Transport. W ramach tego Programu został zakupiony tabor: 14 sztuk pierwszych EZT-
ów dofinansowanych ze środków unijnych – przypomina Dyrektor Karasińska. – Oczywiście 
modernizacja 81 wagonów w ramach tego programu się odbyła – dodała. 
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W dalszych latach zaczęto realizować zakupy z kolejnych programów, które pozwoliły na 
wielomiliardowe inwestycje taborowe. Jak zaznaczyła Dyrektor Karasińska, był to motor 
napędowy dla producentów funkcjonujących na polskim rynku.

Bardzo odżył rynek producentów taboru. Po wejściu tych środków unijnych zauważyliśmy jak 
pięknie zaczęli się rozwijać producenci taboru – stwierdziła Karasińska. 

Unijne dofinansowanie obejmuje również projekty zakupu taboru do obsługi połączeń 
intermodalnych. 

Obecnie mamy zawartych 18 umów o dofinansowanie. Prawie miliard złotych jest 
przeznaczonych na realizację tych projektów. 710 mln zł już zostało certyfikowanych. Realizacja 
tych projektów pozwoli na zakup 3375 jednostek taboru do obsługi transportu intermodalnego – 
wskazała Dyrektor Departamentu Kolejowego. 

Dalsze wystąpienie zostało poświęcone problematyce relacji między technologią wodorową 
w szeroko pojętym transporcie publicznym a prawem krajowym i unijnym. 

Bez stabilnych regulacji, ryzyko wejścia w projekty wodorowe byłoby dla firm zbyt duże. Jeśli 
nie mielibyśmy stabilnego prawa, nigdy nie udałoby się nam stworzyć gospodarki, która byłaby 
konkurencyjna do gospodarek państw rozwiniętych – stwierdził Artur Labus, Dyrektor Industry 
Services TUV SUD, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w sektorze wodorowym. 

Pierwszą sesję prezentacji zakończyło przedstawienie zagadnienia dofinansowania i realizacji 
projektów wodorowych w oparciu o studium przypadku. Przedstawiciel Siemens Mobility, Witold 
Gadoś zaprezentował doświadczenia producenta taboru w zakresie produkcji wodorowych 
rozwiązań na kolei.

Nasz pociąg Mireo został przygotowany w wersji z napędem wodorowym. Okazuje się, że 
w większości przypadków ten pojazd jest właściwym rozwiązaniem dla większości linii, które 
nie są zelektryfikowane i które pewnie nigdy nie będą – powiedział Witold Gadoś, Dyrektor 
Sprzedaży Taboru w Siemens Mobility Sp. z o.o.  

Podczas drugiej sesji prezentacji poruszono temat bezpieczeństwa, dostępności i efektywności 
wodoru. Mimo to, że przed Polską wprowadzenie technologii wodorowej w transporcie, to nie 
oznacza, że technologia ta jest nowością. Toyota rozpoczęła prace nad wodorowym samochodem 
już w 1992 roku.

Nasz projekt, który rozpoczęliśmy w 1992 roku to był projekt stworzenia samochodu 
wodorowego. Równocześnie uruchomiliśmy dwa inne projekty: napęd związany z hybrydowym 
oraz napęd oparty na bateriach – powiedział dr inż. Andrzej Szałek, Doradca Zarządu Toyota 
Motor Poland. 
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W kolejnym etapie przedstawiono analizę porównawczą dotycząca pojazdów wodorowych oraz 
pojazdów konwencjonalnych. Przedstawiciel Alstomu zaprezentował swoje spostrzeżenia na 
podstawie zebranych doświadczeń przy produkcji pierwszego pociągu pasażerskiego na świecie.

Punktem wyjścia do stworzenia pociągu iLint był pociąg z napędem diesla. Wymieniając wszystko 
to, co było związane z napędem diesla, dodając elementy związane z napędem wodorowym - 
wszystko to umieszczając na dachu pojazdu - uzyskaliśmy pojazd o niezmienionej bryle, natomiast 
który ma takie same parametry trakcyjne jak pociąg z napędem diesla – poinformował Piotr 
Pustoszkin, Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, Alstom ZWUS Sp. z o.o.

Sesję drugą zakończyło poruszenie problematyki obecnego statusu szeroko pojętej infrastruktury 
tankowania.

Chcielibyśmy mieć do 2030 roku łącznie ponad 100 stacji paliw w Polsce, Czechach i na Słowacji. 
To jest ambitny plan. Zasilać te stację produkcją wodoru w systemie rozproszonym w postaci 
centrów produkcyjnych - hubów wodorowych - w strategii jest ich 10 - powiedział Grzegorz 
Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen.

Trzecia sesja prezentacji natomiast skupiła się na refleksji dotyczącej oczekiwań, dylematów 
i zagrożeń związanych z zastosowaniem wodoru w +transporcie publicznym, jak również analizie 
potencjału rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym.

Wodór nie będzie następcą technologii akumulatorowych i nie jest również ich konkurentem. 
On będzie tak samo jak technologia akumulatorowa istniał na tym zdekarbonizowanym rynku. 
Uzupełniał go tak samo jak biogaz, być może jak biomasa i szereg innych rozwiązań – stwierdził 
Alex Nauman, Hydrogen Poland, Hynfra. 

Na koniec została przedstawiona prezentacja dr Jakuba Majewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji 
Pro Kolej, który wskazał potencjał i ewentualną chłonność rynku na technologie wodorowe. 

Możemy przyjąć, że pojazdami wodorowymi będziemy raczej zastępować trakcję spalinową. 
Tej trakcji spalinowej jest około 30%. Przeglądając wnioski złożone do KPO, w niektórych 
województwach pojawia się deklaracja zainteresowania zakupem pojazdów wodorowych – 
zaznaczył dr Majewski.

Debata
Cała konferencja została przypieczętowana debatą, w której uczestniczyli zarówno przedstawiciele 
producentów taboru oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, który deklaruje zainteresowanie zakupem pojazdów wodorowych. 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Krzysztof Laskowski, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka 
Pojazdów Szynowych, odnosząc się do kilku kwestii, poruszanych w trakcie konferencji. Po 
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pierwsze stwierdził, że w Polsce nie było do końca zrozumienia technologii wodorowej. Po 
drugie o wodorze mówi się lokalnie. Zdaniem Krzysztofa Laskowskiego technologię tę należy 
rozwijać, co też ma miejsce w Wielkopolsce. FPS współpracuje w tym zakresie z wielkopolskimi 
organizacjami i firmami, a także uczestniczy w projekcie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. 
Po trzecie istotna jest kwestia ekologii i rozwiązania wynikające z działań Unii Europejskiej. 
Finansowanie najbliższej perspektywy zostało tak skonstruowane, że kraje wysoko rozwinięte 
mogą rezygnować z diesla i wejść w nowe technologie. Na Zachodzie Europy już budują się stacje 
tankowania, w Polsce dopiero o tym się mówi. Przy braku dofinansowania dla diesla w Polsce 
istnieje ryzyko pogłębiania wykluczenia komunikacyjnego. Inną alternatywą jest zakup zużytego 
taboru mało ekologicznego, robionego w warsztatach za niską cenę.

Krzysztof Laskowski zwrócił ponadto uwagę na dwie bariery w rozwoju pojazdów wodorowych. 
Po pierwsze to konsolidacja, którą FPS próbuje forsować. Po drugie to przewidywalność biznesu. 
Inwestor musi znać perspektywy, a w tej chwili trudno oszacować chociażby cenę wodoru.

Szef FPS podkreślił, że niebawem diesel może okazać się najbardziej ekologicznym paliwem. 
Zielony wodór wymaga bowiem produkcji energii elektrycznej. Nie można zatem przeskakiwać 
„na hurra” na nową technologię.

Krzysztof Laskowski powiedział także, że FPS rozmawia z producentami zachodnimi o produkcji 
jednoczłonu wodorowego. To jest bardzo dobry kierunek dla linii o małym obłożeniu, do 
przewożenia 70-80 osób. Taka jednostka mogłaby zastąpić obecnie kursujące szynobusy.

Piotr Pustoszkin, Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, Alstom ZWUS Sp. 
z o.o., powiedział, że pociąg wodorowy kosztuje około 30% więcej niż skład dieslowski. Szacunki 
z eksploatacji wskazują, że koszt docelowo będzie niższy niż w przypadku zastosowania paliw diesla.

Odnosząc się do dostępności paliwa stwierdził, że podchodząc całościowo na poziomie regionu 
jest duża synergia. Dla pociągów można wykorzystać chociażby te same stacje co dla autobusów 
czy samochodów. To pociągi będą stanowić o zużyciu wodoru, a przez to o cenie tego paliwa.

Mamy wszystkie elementy, żeby wdrażać technologię wodorową – stwierdził Piotr Pustoszkin. 
Dodał, że istotne są działania Unii Europejskiej w zakresie dofinansowania i gospodarki 
wodorowej. Teraz jest na to idealny czas. Jeśli teraz zaczniemy to robić to kiedy przyjdą duże 
pieniądze regiony będą dobrze wiedziały jak je spożytkować.

Dofinansowanie nie rozróżnia czy będzie to tabor elektryczny czy wodorowy – poinformował 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nie będzie natomiast możliwości dofinansowania 
taboru spalinowego, co budzi głosy obawy co do obsługi linii niezelektryfikowanych – dodał. 
W obecnej perspektywie nie ma też zwiększonych środków na zakup pojazdów wodorowych.  
To 70% kosztów kwalifikowanych.
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Kluczem są pieniądze – stwierdził Maciej Grześkowiak, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych 
PESA Bydgoszcz S.A. Dodał, że to budzi obawy potencjalnych klientów, zainteresowanych 
taborem wodorowym.

Przedstawiciel PESY podał również przykład Portu Gdynia, jako zielonego punktu, w którym 
można wykorzystać wodór, w tym m.in. do zasilania lokomotyw, produkowanych w bydgoskiej 
fabryce. Sukcesy projektów w Niemczech czy we Włoszech są możliwe dzięki unijnym 
dofinansowaniom. Decyzja co do wodoru w Europie już zapadła i w ocenie Macieja Grześkowiaka, 
środki na te projekty będą teraz, a nie kiedyś w przyszłości.

Robert Pilarczyk, Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego, stwierdził, że samorząd jest gotowy na projekty wodorowe. W tej chwili 
w regionie jest około 2500 km linii niezelektryfikowanych i 25 pojazdów spalinowych, w różnym 
wieku. Część z nich trzeba będzie niebawem wycofać. Urząd Marszałkowski nie kupi już pojazdów 
spalinowych, ale na siłę nie będzie też kupować pojazdów wodorowych.

Cieszę się, że jest coraz więcej producentów oferujących tabor wodorowy. Jeśli znajdą się 
odpowiednie środki na większe projekty wodorowe, Wielkopolska jest zainteresowana – 
powiedział Robert Pilaczyk. Cały czas jest duża niepewność, na jakiej podstawie prawnej będzie 
można korzystać z wodoru. To dla nas duży problem – zaznaczył.

O pociągach wodorowych trzeba myśleć w dłuższej perspektywie – powiedział Marcin Górecki, 
Head of Communication, Marketing, PR Siemens Mobility Sp. z o.o. Cena jego zakupu za kilka 
lat może zrównać się z ceną składu dieslowskiego. Na koszty projektów wodorowych wpływają 
ponadto kwestie wytwarzania i magazynowania wodoru, a także serwisowania pociągów – dodał.
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W CUPT nie ma w tej chwili dopłat do kosztów utrzymania – podał Paweł Engel. Trwają jednak 
poszukiwania instrumentów, których w Unii Europejskiej jest sporo, także w tych dotyczących 
projektów badawczo-rozwojowych. Za kilka lat pieniądze unijne nie będą dla Polski tak duże. 
Trzeba więc szukać innych źródeł finansowania.

Krzysztof Laskowski powiedział, że z punktu widzenia producenta, pojazd wodorowy rzeczywiście 
jest droższy o 30%, ale z punktu widzenia użytkownika ważny jest system. I tu te koszty są inne, bo 
trzeba patrzeć na stacje tankowania czy serwis. Sam pojazd może co najwyżej stanąć w muzeum.

W drugiej części debaty paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy gotowi na 
projekty wodorowe?

Marcin Górecki stwierdził, że powinniśmy działać jak najszybciej. Wodór jest alternatywą na 
ograniczenie emisji CO2. Siemens będzie wspierał potencjalnych klientów na pociągi wodorowe. 
Chce być także częścią większych projektów.

Piotr Pustoszkin zwrócił uwagę na koszty społeczne i zdrowotne funkcjonowania pojazdów 
dieslowskich. Przypomniał także, że kolejne unijne perspektywy mogą znacznie mniej oferować. 
Jeżeli będziemy czekać to nie będziemy wiedzieli jak korzystać i jak zorganizować projekty 
wodorowe. Krótkofalowe cele dają szansę na lepsze ich zrozumienie. To zadanie wszystkich 
graczy. Trzeba określić też zapotrzebowanie i wygenerować liczby.

Jestem przekonany, że to jest projekt na teraz, ale ciągle jest bardzo dużo do zrobienia – stwierdził 
Maciej Grześkowiak. Potrzebne są zmiany w prawie, a te z kolei wstrzymują samorządy. Kluczowa 
jest koordynacja, która powinna nastąpić poziom wyżej niż lokalnie.



BIULETYN INFORMACYJNY

25

Nie mam odwagi powiedzieć dziś, że jesteśmy gotowi, ale wierzę, że możemy to zrobić. To 
wymaga bardzo wielu działań. Ale to także szansa dla polskich przedsiębiorców, w tym 
przedstawicieli producentów komponentów – podsumował przedstawiciel PESY.

Robert Pilarczyk podkreślił, że w tej perspektywie unijnej powinniśmy wdrożyć technologię 
wodorową, mimo że wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Najpierw musimy zdecydowanie 
powiedzieć czego chcemy, a może rozważyć czy nie lepsze będą pojazdy akumulatorowe. 
Wodór jest jednak przez nas akceptowalny i jest chęć wdrożenia go w pojazdach transportu 
publicznego. Na pewno nie wyczerpiemy całego zapotrzebowania, bo to będzie proces. Ponosząc 
ryzyko możemy być beneficjentem konkretnych projektów – stwierdził przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego.

Siemens realizuje trzy wodorowe projekty w Niemczech. Jak przypomniał Marcin Górecki każdy 
jest dofinansowany przez ministerstwa. To dobry kierunek. Nie można o wodorze myśleć 
w kategorii „tu i teraz”.

CUPT jest natomiast gotowy, aby pozytywnie oceniać projekty wodorowe. To nie są kwestie, 
których nie dałoby się opanować. Jak wskazał Paweł Engel nie ma przeszkód, żeby dofinansować 
takie projekty.

Jarosław Kiepura z PKP S.A. w trzeciej części debaty, jaką były „głosy publiczności” powiedział, 
że wodór to obszar o dużej ilości zmiennych, a tym samym obszar bardzo wielu interesariuszy. 
Potrzebne jest przygotowanie założeń strategii budowy trakcji wodorowej, obejmującej wszystkie 
poruszane podczas debaty kwestie. To może dać przewidywalny efekt. PKP S.A. jest gotowe 
zaprezentować taką strategię.

Przy wodorze wszystko należy dobrze przeliczyć. Najwydajniejszym sposobem jest wykorzystanie 
pojazdów hybrydowych z napędem wodorowym. Dobrym przykładem są tu doświadczenia 
francuskie. Od ponad 20 lat we Francji wprowadzane są właśnie hybrydy.

Dalej przedstawiciel PKP SA wskazał na przykład Dolnego Śląska. Połączenie wszystkich 
większych miast z Wrocławiem możliwe jest właśnie z wykorzystaniem hybryd. Zamiana diesla 
na wodór jest korzystna w przypadku wprowadzenia do ruchu właśnie hybryd, których wdrożenie 
jest znacznie tańsze niż w przypadku pojazdów klasycznie wodorowych. Rolą państwa jest 
natomiast zagwarantowanie stałej ceny wodoru, bo inaczej odbiorca „nie wejdzie” w wodór.

Paneliści zgodzili się, że z wdrażaniem wodoru nie można czekać. Odnosząc się do propozycji 
wdrożenia do ruchu pojazdów hybrydowych Maciej Grześkowiak przypomniał, że PESA pracuje 
nad takim właśnie składem. Ma być to wodorowa hybryda z pantografem.

Mogę zapewnić, że pierwszy pojazd wykorzystujący technologię wodorową, który wyjedzie 
z PESY to będzie pojazd z pantografem i z ogniwami wodorowymi – powiedział Maciej 
Grześkowiak. Będzie on przygotowany do tego, aby na liniach niezelektryfikowanych tzw. „last 
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mile”, liczące około 100-200 km, pokonać z wykorzystaniem napędu wodorowego. To nie jest 
przypadek. Pierwsze, co zrobiliśmy, to na bazie realnych obiegów PKP Intercity i POLREGIO 
policzyliśmy ile wodoru i jakie pojazdy będą potrzebne. Pojazd wodorowy z pantografem jest 
najlepszym rozwiązaniem – wyjaśnił przedstawiciel PESY.

Przedstawiciel Alstomu odnosząc się do przykładu francuskiego przyznał, że hybryda jest jednym 
z kierunków rozwoju. Przyznał, że już teraz powinniśmy „wchodzić w wodór”, nie czekając na 
konkretne rozwiązania dla naszego kraju. Na tę chwilę nie wiemy czy będzie akcyza na wodór, ale 
mimo to zacznijmy działać, aby na bazie konkretnych dostaw móc to weryfikować.

Każdy zainwestowany dolar w amerykański program kosmiczny przyniósł 17 dolarów zysku 
dla gospodarki. Takich przykładów jest mnóstwo i tak może być również w przypadku systemu 
wodorowego. Należy to potraktować jako najlepszą puentę konferencji „Technologie wodorowe 
w projektach transportowych współfinasowanych ze środków unijnych”. Krzysztof Laskowski 
dodał, że potrzebna jest cierpliwość i kapitał, przyznając, że jest to dobra droga, wymagająca 
zjednoczenia wszystkich sił i potężnych pieniędzy.

Autor:

Adrian Izydorek vel Zydorek, 

redaktor prowadzący portal Nakolei.pl
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PRAWO OPCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Sposób zastosowania opcji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może 
rodzić szereg wątpliwości i być kwestionowany przez wykonawców ubiegających się 
o zamówienie. W niniejszym artykule przedstawimy orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
odnoszące się do problemów podnoszonych w tym zakresie przez uczestników rynku.

Opcja jest instytucją stosowaną przez zamawiających, którzy zakładają potrzebę rozszerzenia 
zakresu przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy. Instytucja ta została uregulowana 
zaledwie w dwóch przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z których:

1. w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wskazano, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się 
największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień,
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2. w art. 441 ustawy Pzp wskazano, że zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział 
opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, 
precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące 
warunki:

1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

2) określają okoliczności skorzystania z opcji;

3) nie modyfikują ogólnego charakteru umowy

oraz że czynności dokonane na podstawie postanowień umownych przewidujących opcje 
z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu.

Tak skąpe regulacje ustawowe powodują, że przy stosowaniu opcji powstaje szereg problemów, 
które wymagają analizy stanu faktycznego i niekiedy także innych niż tylko wyżej wymienione 
przepisów ustawy Pzp. Niektóre z tych problemów były przedmiotem odwołań wnoszonych 
do Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie – przedmiotem wydawanych przez Izbę wyroków. 
Część wyroków dotyczyła postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych 
przed 01.01.2021 roku, ale wobec braku istotnych zmian przepisów w tym zakresie, wyroki te 
zachowują swoją aktualność. W niniejszym artykule przyjrzymy się zatem orzecznictwu Krajowej 
Izby Odwoławczej dotyczącym opcji.

Przede wszystkim należy zauważyć, że poprzez zastosowanie prawa opcji zamawiający opisuje 
przedmiot zamówienia w ten sposób, że z jednej strony wyznacza jego zakres podstawowy, który 
na pewno będzie przez wykonawcę realizowany, z drugiej strony wyznacza zaś zakres opcjonalny, 
który w zależności od decyzji zamawiającego będzie albo nie będzie realizowany przez 
wykonawcę. Istotne jest to, że zakres opcjonalny musi obejmować usługi, dostawy bądź roboty 
budowlane związane z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rozszerzenie przedmiotu 
zamówienia poprzez zastosowanie prawa opcji nie może bowiem służyć udzieleniu w istocie 
całkiem innego zamówienia z pominięciem procedur przewidzianych w ustawie Pzp. Sytuacja 
taka skutkowałaby też pogwałceniem podstawowych zasad udzielania zamówień, w tym zasady 
uczciwej konkurencji, gdyż wykonawcy zainteresowani i zdolni do realizacji wyłącznie zamówienia 
podstawowego lub wyłącznie zamówienia opcjonalnego, zmuszeni byliby uczestniczyć 
w postępowaniu dotyczącym obu tych zamówień, co utrudniałoby im albo wręcz uniemożliwiało 
złożenie ofert. Stąd też zamówienie opcjonalne musi pozostawać w związku z zamówieniem 
podstawowym i nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy. 

Cechą przesądzającą o tym, czy w ogóle mamy do czynienia z prawem opcji jest więc m.in. to, czy 
w wyniku jej zastosowania dochodzi do rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego na 
etapie realizacji umowy. 



BIULETYN INFORMACYJNY

29

W wyroku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawach łączonych o sygn. akt KIO 3065/21, 
KIO 3067/21, KIO 3071/21 wskazano: „W pierwszej kolejności skład orzekający stwierdza, że 
kwestionowane zastrzeżenie uprawnienia zamawiającego do zakupu danej części zamiennej 
po upływie terminu zwrotu danej części zamówienia, nie stanowi prawa opcji. Powyższe 
wynika z analizy przepisu art. 441 ustawy pzp, który nie jest adekwatny do planowanego przez 
zamawiającego stanu faktycznego w zakresie nabycia części. Uprawnienie do zakupu części 
zamiennej dzierżawionego kombajnu nie stanowi rozszerzania zamówienia podstawowego, 
a zakup ten nie jest niezbędny do realizacji zamówienia. W istocie jest to ewentualność zawarcia 
odrębnej umowy na zakup części zamiennych.” W wyniku dokonania takich ustaleń Izba 
stwierdziła, że nie doszło do naruszenia art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w kwestionowanych 
w odwołaniu postanowieniach swz w ogóle nie zastosowano prawa opcji.

Najczęściej spotykanym problemem związanym ze stosowaniem opcji jest sposób jej opisania 
w specyfikacji warunków zamówienia. W wyżej przytoczonym art. 441 ust. 1 ustawy Pzp 
ustawodawca wskazał m.in. na konieczność określenia rodzaju i maksymalnej wartość opcji oraz 
okoliczności skorzystania z opcji, jednak w praktyce podawane przez zamawiających informacje 
nie zawsze są wystarczające. Należy także zauważyć, że przewidziana przez zamawiającego opcja 
stanowi część opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym prawidłowość opisu opcji powinna być 
oceniana nie tylko w świetle art. 441 ustawy Pzp, ale także w powiązaniu z przepisami ustawy 
Pzp odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

29
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Wątpliwości w tym zakresie budzi m.in. kwestia, jak duży zakres przedmiotu zamówienia może być 
objęty opcją. Problem ten pojawił się m.in. w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z dnia 6 września 
2012 r. o sygn. akt KIO 1807/12, w którym Izba wyraziła najdalej idący pogląd, zgodnie z którym 
zamawiający może przewidzieć prawo opcji, ale jako pewny margines realizacji całego zamówienia, 
nie zaś jako jego przeważającą część. Izba wskazała, że nie było celem ustawodawcy stworzenie 
podstawy prawnej do zaistnienia sytuacji, w ramach której zamówienie podstawowe będzie miało 
charakter mniejszościowy wobec zamówienia objętego prawem opcji i że taki stan rzeczy można 
zakwalifikować jako działanie stanowiące obejście przepisów ustawy Pzp.

W podobnych sprawach, gdzie zakres zamówienia opcjonalnego przewyższał zakres zamówienia 
podstawowego, Izba zwracała przede wszystkim uwagę na konieczność takiego sprecyzowania 
reguł dotyczących opcji, które umożliwi wykonawcom przygotowanie i wycenę oferty. W wyroku 
z dnia 20 września 2021 roku o sygn. akt KIO 2450/21, przedmiotem rozstrzygnięcia była 
sprawa, w której świadczenie usługi doradztwa prawnego w zakresie podstawowym miało 
trwać 4 miesiące (po zmianie projektu umowy – 3 miesiące), zaś w zakresie objętym opcją – 
łącznie 44 miesiące. Zamówienie w zakresie opcjonalnym było zatem kilkunastokrotnie większe 
niż w zakresie podstawowym. Dodatkowo zamawiający zamierzał korzystać z prawa opcji 
wielokrotnie w okresie 44 miesięcy, bez doprecyzowania okoliczności skorzystania z opcji, 
w tym bez określenia np. długości kolejnych okresów świadczenia usługi. Izba stwierdziła, 
że: „Takie opisanie opcji przede wszystkim nie jest zgodne z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, w myśl 
którego przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przedmiotowym postępowaniu w świetle 
postanowień projektu umowy dotyczących opcji, wykonawca w stosunku do przeważającego 
zakresu przedmiotu zamówienia nie zna ostatecznego czasu trwania usługi, ani poszczególnych 
okresów jej trwania, ani okoliczności, od których zależy, czy zamawiający skorzysta z opcji. 
Przy czym podkreślić należy, że o ile niepewność wykonawców co do skorzystania przez 
zamawiających z prawa opcji jest naturalną cechą tej instytucji, o tyle w niniejszym stanie 
faktycznym, niepewność ta dotyczy przedmiotu zamówienia w zdecydowanie przeważającej 
jego części (44 miesiące opcji wobec 3 miesięcy zamówienia podstawowego) i w dodatku bez 
dookreślenia dalszych zasad, na jakich będzie realizowana opcja. W przedmiotowej sprawie 
zatem nie można uznać, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia w zakresie objętym opcją 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. (…) Opisania opcji w wymiarze kilkunastokrotnie przekraczającym 
zamówienie podstawowe nie uzasadnia też to, że zamawiający nie ma zagwarantowanych 
środków na sfinansowanie obsługi prawnej w kolejnych latach. Rozwiązaniem tej sytuacji nie 
może być bowiem opisywanie przedmiotu zamówienia w zakresie opcji w sposób naruszający 
ww. przepisy”. 
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W niniejszej sprawie zamawiający dokonał otwarcia ofert po wniesieniu odwołania i przed 
przeprowadzeniem rozprawy w KIO, stąd nie było możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian 
w postanowieniach swz w zakresie objętym zarzutami. Uwzględnienie odwołania musiało zatem 
skutkować nakazaniem przez Izbę unieważnienia postępowania.

Podobna kwestia była rozpoznawana przez Izbę w wyroku z dnia 21 grudnia 2020 r. o sygn. akt 
KIO 3146/20, dotyczącym postępowania na dostarczenie i utrzymanie 34 Punktów Kontrolnych 
w ramach zamówienia podstawowego oraz dostarczenie i utrzymanie 147 Punktów Kontrolnych 
w ramach prawa opcji. W tej sprawie również Izba uznała postanowienia swz dotyczące opcji 
za niewystarczające, zwłaszcza wobec przeważającego zakresu zamówienia opcjonalnego. 
Izba stwierdziła: „W ocenie składu orzekającego Izby Zamawiający winien wskazać co najmniej 
maksymalną ilość punktów kontrolnych w ramach ogólnej liczby punktów określonej na 
147 punktów, która może być zlecona jednocześnie wykonawcy do realizacji. W ten sposób 
wykonawcy konstruując ofertę mogą z jednej strony oszacować koszty i ryzyko umowne oraz 
zabezpieczyć niezbędne zasoby organizacyjno – kadrowe (materiały, personel, czas, transport, 
inne) celem sprawnej realizacji zobowiązania umownego. Wykonanie prawa opcji może, ale nie 
musi nastąpić, w zależności od potrzeb Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji, przy czym 
zakres zamówienia objęty prawem opcji, jak i okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania 
z tego prawa, powinny być one opisane zgodnie z zachowaniem reguł stosowanych przy opisie 
przedmiotu zamówienia, w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i umożliwiający złożenie oferty. 
Jest to o tyle istotne w przedmiotowym postępowaniu, bowiem wielkość (zakres przedmiotowy) 
prawa opcji kilkukrotnie przewyższa zakres zamówienia podstawowego. Tym samym na jego 
realizację konieczne jest zabezpieczenie dużo większych zasobów po stronie wykonawców. By 
móc oszacować o jakiego rodzaju wielkościach mowa, wykonawcy muszą przynajmniej wiedzieć 
ile punktów będą musieli wykonać w jednym czasie. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie 
wskazał, że na obecnym etapie nie zna konkretnego zapotrzebowania na dostawy i usługi będące 
przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji. Odnosząc się do takich argumentów, Izba 
podkreśla, że nie może być tak, że Zamawiający z pominięciem reguł udzielania zamówień, będzie 
dowolnie udzielał zamówień w ramach prawa opcji. Prawo opcji nie służy temu, że zamawiający 
nie korzystał z trybów podstawowych udzielania zamówień publicznych a w ramach już zawartej 
umowy subiektywnie modyfikował przedmiot zamówienia”.

Niezależnie od przypadków, w których zakres przedmiotu zamówienia objętego opcją przewyższa 
zakres zamówienia podstawowego, należy podkreślić, że zawsze rodzaj, maksymalna wartość 
i okoliczności skorzystania z opcji muszą być opisane w taki sposób, aby wykonawcy byli 
w stanie przygotować ofertę i skalkulować jej cenę, ale także – by w ogóle byli w stanie wykonać 
zamówienie opcjonalne. 
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W wyroku z dnia 10.10.2019 roku o sygn. akt KIO 1912/19 Izba uznała za wadliwy opis 
przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający przewidział nierealne terminy wykonania 
zamówienia objętego opcją. Izba stwierdziła: „W rozdz. III SIWZ Zamawiający zastrzegł prawo 
zwiększenia zakresu świadczonych usług, z uwzględnieniem prawa opcji i odpowiednim 
wynagrodzeniem wykonawcy tj.:

- zadanie nr 1 w ilości do 6 kpl.

- zadanie nr 2 w ilości do 6 kpl.

Prawo opcji musi zostać zrealizowane w terminie obowiązywania umowy, tj. do dnia 
20.12.2019 roku. Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż 
zostało ono uruchomione nie później niż do 9.12.2019 roku.

Izba uznała za zasadny zarzut dotyczący wyznaczenia terminu realizacji dostaw gwarantowanych 
oraz wynikających z prawa opcji w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, ograniczający krąg 
potencjalnych wykonawców i obiektywnie niemożliwy do dotrzymania. Odwołujący i przystępujący 
po jego stronie wykonawcy, wykazali w toku rozprawy, że wymagany przez Zamawiającego 
termin realizacji dostaw do 20.12.2019 roku, jest terminem nierealnym i nieadekwatnym do 
czasu produkcji urządzeń, ich dostawy, integracji, uruchomienia w systemie teleinformatycznym 
i satelitarnym. (…) Niezasadnym jest argumentacja Zamawiającego, że termin realizacji dostaw 
do końca rok 2019 roku jest podyktowany możliwą utratą środków finansowych zaplanowanych 
w budżecie na ten rok. 
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Wydatkowanie zaplanowanych środków budżetowych na ten cel nie może uzasadniać 
ograniczenia lub wręcz wyeliminowania konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie otwartego przetargu nieograniczonego. (…) Jak wykazano 
w niniejszej sprawie działanie Zamawiającego, polegające na określeniu nierealnego terminu 
realizacji dostaw może doprowadzić do tego, że żaden wykonawca nie złoży oferty lub co 
wysoce prawdopodobne zostanie złożona jedna oferta przez wykonawcę Giss sp. z o.o., który 
być może wcześniej - w związku z uprzednio prowadzonym postępowaniem w tym przedmiocie 
zamówienia - złożył już zamówienie u producenta. W efekcie może to doprowadzić to sytuacji, 
w której Zamawiający otrzyma ofertę z ceną zbyt wygórowaną w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, co sprzeciwia się zasadzie oszczędnego wydatkowania środków publicznych”.

Ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia, w tym opcji, musi być każdorazowo 
przeprowadzona z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego sprawy. Niemniej jednak, 
jak wynika z cytowanych wyżej orzeczeń, Izba co do zasady nie uznaje, by okoliczności związane 
z pozyskiwaniem lub wydatkowaniem środków na sfinansowanie zamówienia mogły zwalniać 
zamawiających z obowiązku prawidłowego opisu opcji i pozbawiać wykonawców prawa do 
otrzymania rzetelnej informacji o zakresie i warunkach udzielenia zamówienia opcjonalnego.

Inną kwestią, która pojawia się we wnoszonych przez wykonawców odwołaniach jest 
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 255 pkt 3 
ustawy Pzp, czyli z powodu ceny najkorzystniejszej oferty przewyższającej kwotę przeznaczoną 
na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniach, w których przewidziano opcję, zdarza się 
bowiem, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia podstawowego, ale mieściłaby się w tej kwocie w przypadku doliczenia do 
niej wartości zamówienia objętego opcją. W takich sytuacjach wykonawcy kwestionują 
w odwołaniach zasadność unieważnienia postępowania w oparciu o ww. przepis. W wyroku 
z dnia 12.03.2018 roku o sygn. akt KIO 359/18, Izba stwierdziła, że: „Niezasadnie odwołujący 
domaga się uwzględnienia przy badaniu możliwości sfinansowania zamówienia wartości prawa 
opcji. (…) Wartość prawa opcji powinna być zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp wzięta pod uwagę 
przy szacowaniu wartości zamówienia, ale z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem 
zamawiającego, nie jest uwzględniana w kwocie, którą zamawiający przeznacza na sfinansowanie 
zamówienia i zamawiający nie musi posiadać środków na wynagrodzenie wykonawcy za 
wykonanie zamówienia opcjonalnego. Nie można też pominąć, że nawet jeśli zamawiający 
posiadałby takie środki, to przyjęcie argumentacji odwołującego prowadziłoby do pozbawienia 
zamawiającego możliwości korzystania z prawa opcji w pełnym zakresie. Sfinansowanie 
zamówienia podstawowego ze środków przeznaczonych na realizację opcji oznaczałoby po 
stronie zamawiającego brak możliwości zapłaty za zamówienie opcjonalne”. 
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Ciekawa sytuacja miała miejsce w sprawie o sygn. akt KIO 1562/20, w której cena oferty za 
zamówienie podstawowe przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia 
podstawowego, ale cena za zamówienie opcjonalne była na tyle niska, że suma obu cen 
(za zamówienie podstawowe i opcjonalne) mieściła się w kwocie przeznaczonej łącznie na 
zamówienie podstawowe i zamówienie objęte opcją. Mimo to Izba stwierdziła: „Skoro zakresem 
podstawowym objęta została jedynie część zamówienia, zaś co do pozostałego zakresu 
zamawiający podejmował będzie decyzje w trakcie realizacji umowy, uzasadnione jest przyjęcie, 
że wartość opcji nie musi zostać uwzględniona w kwocie, którą zamawiający przeznacza na 
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie musi również w takim przypadku posiadać środków 
na wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia opcjonalnego. Jeśli nawet, jak to miało 
miejsce w niniejszej sprawie, wskazał ile zamierza przeznaczyć na realizację opcji - nie jest związany, 
wbrew twierdzeniom odwołującego, wartością zamówienia obejmującego również prawo opcji. 
W konsekwencji, jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, w przypadku 
unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo 
odnosić się do kwoty podawanej bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, wyłącznie odnosząc się do tych środków, które są przeznaczone 
na realizację zamówienia gwarantowanego, bez odnoszenia się do zakresu zamówienia, który 
może, ale nie musi być realizowany w ramach prawa opcji” (wyrok z dnia 04.08.2020 roku). Tym 
samym Izba podtrzymała stanowisko, zgodnie z którym unieważniając postępowanie z uwagi na 
cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, 
zamawiający ma się kierować wyłącznie wysokością kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia podstawowego, bez uwzględniania wartości zamówienia opcjonalnego.

Z kolei w opisywanej już wyżej sprawie dotyczącej usługi doradztwa prawnego w okresie 
3 miesięcy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym i w okresie 44 miesięcy w zakresie 
objętym zamówieniem opcjonalnym (wyrok z dnia 20 września 2021 roku o sygn. akt KIO 
2450/21) rozpoznaniu podlegał także m.in. zarzut dotyczący nieproporcjonalności warunku 
zdolności finansowej. Zarzut ten został przez Izbę oceniony w świetle okoliczności faktycznych 
podnoszonych przez strony postępowania odwoławczego, ale dodatkowo także w świetle 
wartości szacunkowej zamówienia, w tym wartości opcji. Izba stwierdziła: „Z uwagi na brak 
pewności, czy zamówienie objęte prawem opcji w ogóle zostanie udzielone, opis warunków 
ekonomicznych i finansowych musi być proporcjonalny do zamówienia podstawowego, czyli do 
tego zakresu, który wykonawca na pewno będzie realizować. Nie spełniałby bowiem wymogów 
proporcjonalności i poziomu minimalnych zdolności taki opis warunku, w którym zamawiający 
wymagałby od wykonawcy wykazania potencjału potrzebnego do wykonania zamówienia 
podstawowego wraz z opcją, w sytuacji gdy zamówienie objęte opcją być może w ogóle nie 
zostanie udzielone. 
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Szczególnie brak spełnienia wymogów proporcjonalności i poziomu minimalnych zdolności w opisie 
warunku byłby widoczny w przypadku takiego zamówienia, jak niniejsze, tj. zamówienia, w którym 
zakres objęty opcją wielokrotnie przekracza zakres objęty zamówieniem podstawowym, a przecież 
opisując warunek dotyczący zdolności finansowej, zamawiający nie mógł wykluczyć, że realizacja 
usługi zakończy się już po 4 miesiącach. Biorąc zatem pod uwagę, że warunek musi być opisany 
proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia podstawowego, a wartość szacunkowa zamówienia 
podstawowego wynosi ok. 123.000,00 zł (być może nawet mniej, sądząc po kwocie przeznaczonej 
na sfinansowanie zamówienia podstawowego), wymóg zamawiającego, aby wykonawca wykazał 
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 
zł, z pewnością nie jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie jest określony na minimalnym 
poziomie zdolności. Warunek ten jest więc nadmierny i niezasadnie utrudnia dostęp do zamówienia 
części wykonawcom”. Izba wyraziła zatem pogląd, zgodnie z którym warunek zdolności finansowej 
powinien być opisany z uwzględnieniem m.in. wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, bez 
uwzględnienia wartości opcji, zwłaszcza przy tak dużej dysproporcji między zakresem zamówienia 
podstawowego i zakresem zamówienia opcjonalnego. Nie wiadomo jednak, jak rozwinie się linia 
orzecznicza Izby dotycząca opisu warunków udziału w postępowaniu w tych postępowaniach, 
w których zastosowano opcję. Ilość odwołań dotyczących ww. kwestii nie pozwala na razie na 
ukształtowanie się takiej linii, a ponadto prawidłowość opisu warunków udziału w postępowaniu musi 
być oceniana w świetle okoliczności faktycznych danego postępowania.

Na zakończenie warto podkreślić, że instytucja opcji daje zamawiającemu pewną, choć nie 
nieograniczoną, swobodę w kształtowaniu i w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także 
po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. Mimo zatem mogących się pojawić trudności z jej 
opisaniem, korzyści z zastosowania opcji niejednokrotnie przeważają nad wysiłkiem, który na 
początku trzeba włożyć w przygotowanie dokumentacji zamówienia.

Autorka:

Emilia Garbala, 

radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej
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MOWA OSÓB GŁUCHYCH

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak porozumiewają się osoby Głuche? Od razu pewnie uraziło Cię, że 
napisałam „osoby Głuche”, a nie „niesłyszące”. Nic bardziej mylnego! Pojęcie niesłyszący zostało 
wymyślone przez osoby słyszące, najpewniej w imię poprawności. Osoby Głuche, bo tak należy 
o nich mówić, uważają, że pojęcie niesłyszący stygmatyzuje i uwypukla ich niepełnosprawność. 
Wolą określać się przymiotnikiem Głuchy, dlatego, że słowo to pisane wielką literą określa ich 
odrębność kulturową i podkreśla przynależność do pewnej mniejszości kulturowo – językowej.

Głuchy piszemy zawsze dużą literą i nie jest to określenie pejoratywne.

Głusi posługują się językiem migowym, który jest dla nich językiem naturalnym. Posiada swoistą 
gramatykę o charakterze wizualno-przestrzennym, odmienną od polskiej. Język ten jest dla 
osób słyszących tak samo nieznany, jak każdy inny język niebędący rodzimym. Dlatego też, jak 
w przypadku każdego innego języka, żeby móc się porozumieć z osoba Głuchą musimy się nauczyć 
języka migowego albo skorzystać z pomocy tłumacza.
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O tym, czym jest język migowy oraz na czym polega praca tłumacza języka migowego, 
rozmawiam z Martą Krynicką z Centrum Kształcenia Języka Migowego w Polskim Związku 
Głuchych — Oddział Łódzki.

Edyta Boratyńska-Karpiej: Z jakich elementów składa się język migowy?

Marta Krynicka: Cechą języków migowych jest przestrzenna organizacja wypowiedzi. Na 
komunikat w języku migowym składają się znaki manualne, mimiczne oraz ruchy wykonywane 
głową czy tułowiem.

E.B-K: Czy istnieje jeden uniwersalny język migowy, czy też każdy kraj ma swój własny, tak 
jak swój język mają w nim osoby słyszące? Jakiego języka migowego używa się w Polsce?

M.K.: Nie ma jednego, uniwersalnego języka migowego. Głusi, w zasadzie w każdym kraju 
mają własny język migowy (np. Polski Język Migowy, Brytyjski Język Migowy). Istnieje zatem 
wiele w pełni wykształconych języków migowych. Ich zasięgi jednak nie zawsze pokrywają się 
z zasięgami języków mówionych, np. Amerykański Język Migowy (ASL – American Sign Language) 
jest używany w USA, Kanadzie i Meksyku. W Polsce, tak jak w większości państw na świecie, 
istnieje odrębny język migowy. Polski Język Migowy (PJM), to wykorzystujący zmysł wzroku język 
wizualno-przestrzenny. Należy dodać, że PJM ma odmienną od języka polskiego gramatykę.

E.B-K: Polski Język Migowy to ojczysty język około 50 tys. Głuchych Polaków (to dane 
oficjalne, choć nie do końca prawdziwe – tak naprawdę nie wiadomo ile osób w Polsce 
posługuje się tym językiem). Służy im jako narzędzie komunikacji tak samo, jak język polski 
służy słyszącym Polakom. Czym charakteryzuje się polski język migowy? Czy jego gramatyka 
jest taka sama jak w języku polskim? Czy tłumaczy się wyrazy jeden do jednego, czy też litera 
po literze?

M.K: Na początek wskażmy, że w Polsce istnieją dwa języki migowe: Polski Język Migowy, 
czyli PJM i System Językowo–Migowy tzw. SJM. PJM jest naturalnym (pierwszym) językiem 
Głuchych Polaków. Jak już powiedziałam wcześniej — posiada własną gramatykę (m.in. szyk 
zdania odwrotny niż w języku polskim) i środki wyrazu (np. bardzo bogata mimika). Jest to język 
wizualno-przestrzenny. Składa się z: znaków migowych, gestów i alfabetu palcowego, tzw. 
daktylografii. Ponadto istnieją odmiany regionalne, środowiskowe i pokoleniowe PJM. Warto 
wskazać, że posługuje się nim większość Głuchych.

SJM to natomiast subkod języka polskiego. Stosuje się w nim gramatykę języka polskiego, każde 
słowo zamieniane jest na znak. Jest to język stworzony sztucznie i niezrozumiały dla Głuchych.
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E.B-K: Na czym polega praca tłumacza PJM? Czy różni się od pracy tłumaczącego z języka 
polskiego na angielski? 

M.K.: Tłumacze języka migowego pracują w różnych środowiskach tłumaczenia, w różnych 
warunkach czy sytuacjach. W krajach, gdzie dziedzina tłumaczenia języka migowego jest 
bardziej rozwinięta, tłumacze mogą pracować w agencjach tłumaczy, w instytucjach regularnie 
korzystających z usług tłumaczenia, takich jak szpitale, sądy, szkoły i uczelnie, w firmach 
zatrudniających głuchych pracowników oraz jako tzw. wolni strzelcy (ang., freelancer). W Polsce 
sytuacja wygląda nieco inaczej. Tłumacze języka migowego znajdują zatrudnienie w Polskim 
Związku Głuchych jako pracownicy lub wykonując konkretne zlecenia tłumaczeniowe. Mogą 
też pracować w instytucjach, w których potrzebne są czasami usługi tłumaczenia języka 
migowego, najczęściej w podwójnej roli – pracownika instytucji, np. urzędnika, oraz jednocześnie 
tłumacza. Dla wielu praca tłumacza to zajęcie dodatkowe, wykonywane po lub przy okazji pracy 
zawodowej. W takich przypadkach tłumaczenie wykonywane jest najczęściej przez freelancerów. 
Istnieje też spora grupa osób zajmująca się tłumaczeniem języka migowego na zasadzie 
wolontariatu – pomocy rodzinie, znajomym. 

Jak wspomniałam, tłumacze języka migowego pracują w najróżniejszych środowiskach tłumaczenia:

• medycznym (wizyty lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, w przychodni 
i w szpitalu);

• prawno-sądowym (policja, notariusz, sąd);

• administracyjnym (urząd, bank);

• edukacyjnym (szkoła, studia);

• zawodowym (na zebraniach, rozmowach kwalifikacyjnych, szkoleniach firmowych);

• rodzinnym (ślub, wesele, pogrzeb);

• artystycznym (teatr, impreza kulturowa);

• publicznym (uroczystości lokalne, państwowe);

• konferencyjnym (np. konferencje czy inne eventy organizowane przez Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych);

• telewizyjnym. 

W zasadzie, tłumacze języka migowego, podobnie jak tłumacze ustni, powinni się specjalizować 
w określonych dziedzinach tłumaczenia. Specjalizacja zapewnia bowiem wyższą jakość 
tłumaczenia wynikającą przede wszystkim ze znajomości tematu oraz doświadczenia 
zawodowego ze strony tłumacza. 
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W praktyce jednak, w sytuacji chronicznego braku tłumaczy języka migowego, często zmuszeni są 
wykraczać poza swoją specjalizację, co wymaga od nich elastyczności, rozległej wiedzy ogólnej 
oraz wysokich kompetencji językowych i komunikacyjnych. W wielu krajach na świecie tłumacze 
języka migowego wykonują również tłumaczenie na odległość za pośrednictwem kamery, co 
w ostatnim czasie (efekt pandemii) stało się możliwe również w Polsce. Rozwiązanie to na pewno 
bardzo ułatwia organizację pracy tłumacza, ale także wpływa na dostępność informacji i zasięg 
działań docierający do większej grupy osób Głuchych.

E.B-K: Czy mimika twarzy tłumacza ma znaczenie dla osób go słuchających?

M.K.: Środki wyrazu, m.in. takie jak bardzo bogata mimika, którą posługuje się większość 
Głuchych, ma ogromne znaczenie w rozumieniu języka migowego. Bez mimiki nie byłoby 
gramatyki tego języka.

E.B-K: Czy trudno jest nauczyć się PJM? Ile trwa nauka i gdzie należy się zgłosić?

M.K.: To jest trudne i nietrudne jednocześnie. Jak do każdego języka potrzebne są pewne 
predyspozycje. Język migowy jest inny niż języki foniczne. Wymaga innego skupienia i niekiedy 
uruchomienia drugiej półkuli, aby zrozumieć język wizualno- przestrzenny, a nie ten, którym 
posługujemy się na co dzień, czyli foniczny. 
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Myślę, że każdy powinien spróbować podjąć się tego wyzwania i poczuć, choć na chwilę z czym, 
codziennie muszą mierzyć się osoby głuche — żyjąc i pracując we własnym kraju, ale jednocześnie 
nie posiadając pełnego dostępu do informacji, jak inni słyszący obywatele.

Gdzie można się zgłosić? Zapraszam m.in. do Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych – 
Centrum Kształcenia Języka Migowego, gdzie lektorami są native speakerzy – czyli osoby Głuche, 
które prowadzą zajęcia z PJM i gdzie kontakt z osobą Głuchą jest już od pierwszych zajęć nauki PJM. 
Polecam też inne firmy, ale głównie takie, w których zajęcia są prowadzone przez osoby Głuche, 
które w sposób profesjonalny przekazują wiedzę o swoim języku, kulturze oraz o sobie samych.

E.B-K: Czy żeby pracować jako tłumacz PJM należy zdać jakieś egzaminy, posiadać certyfikaty?

M.K.: Oczywiście, tak powinno być. Obecnie jednak certyfikacja tłumaczy PJM opiera się jedynie 
na certyfikatach wydawanych przez różne firmy, niekiedy niesprawdzające pełnej wiedzy oraz 
bazuje na certyfikacji Polskiego Związku Głuchych. Myślę, że trzeba dążyć do takiej certyfikacji, jak 
to jest z innymi językami fonicznymi. Jeszcze długa droga przed nami. Na razie opierajmy się na 
sprawdzonych już tłumaczach oraz tych, którzy na co dzień mają kontakt z osobami Głuchymi.

40
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E.B-K: Czy z Pani perspektywy, w ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na tłumaczy zwiększa 
się czy też pozostaje na tym samym poziomie?

M.K.:  Z perspektywy mojego 20-letniego doświadczenia pracy z osobami Głuchymi,  
zapotrzebowanie na tłumaczy zwiększa się z roku na rok. Oczywiście nasza świadomość i wiedza 
na temat osób Głuchych też jest inna i to też powoduje, że chcemy, aby informacja przekazywana 
do społeczeństwa trafiła do ogółu, w tym osób Głuchych. Nie ukrywam, że wszelkiego rodzaju 
rozwiązania ustawowe wspomogły nas w tych działaniach. Ustawa o języku migowym z 2011 
roku, czy ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku 
spowodowały, że cała administracja publiczna i media są zobowiązane do wykorzystania języka 
migowego w swoich przekazach lub też do wykorzystania napisów – wszystko po to, aby  
przekaz był dostępny.

E.B-K: Są organizacje, które uważają, że Głusi to grupa społeczna o złożonej strukturze, 
posiadająca własny język i ukształtowaną wokół niego kulturę, jak również historię, normy 
społeczne, wartości i potrzeby. Wbrew stereotypowemu podejściu, traktującemu ludzi 
Głuchych jako niepełnosprawnych, społeczność Głuchych to ich zdaniem raczej wspólnota 
o charakterze mniejszości językowo-kulturowej. Co Pani myśli o takim podejściu?

M.K.: Powiem krótko: zgadzam się z powyższym. 

E.B-K: Dziękuję za rozmowę.

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej,

Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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CZAS NA CICHE HAMULCE! ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU NR POIIŚ.5.2/1/21

Wyciszanie wagonów towarowych poprzez wymianę wkładek hamulcowych na kompozytowe to 
wymóg Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie hałasu. Aby wesprzeć przewoźników 
w sprostaniu tego obowiązku, w kwietniu 2021 roku, został ogłoszony nabór wniosków na 
dofinansowanie inwestycji w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21
W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach 
konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, na stronie 
CUPT opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania, uwzględniającą 
wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.
W ramach konkursu złożono 13 wniosków, a zaakceptowano 10 z nich – na łączną kwotę 137,8 
mln złotych dofinansowania. Łączna wartość projektów to 275 556 133 złotych, a wartość 
wnioskowanego dofinansowania to 137 778 066,50 zł. 
6 czerwca 2022 roku lista została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ, a następnie 
zatwierdzona przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK – CUPT) w dniu 8 czerwca 2022 roku.

https://www.cupt.gov.pl/
https://www.cupt.gov.pl/
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU 
DO KONKURSU 2021 CEF

W dniu 29 czerwca br. podczas Connecting Europe Days 2022 w Lionie odbyło się oficjalne 
ogłoszenie wyników naboru w ramach konkursu 2021 CEF Transport.oru. Spośród projektów 
zgłoszonych przezpolskich beneficjentów dofinansowanie uzyskały:

I. W ramach puli kohezyjnej:
• projekt „Works on primary passenger lines (E30 and E65) within the Silesian Province, stage I: 

E65 railway line, Tychy – Most Wisła section”, beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

• projekt „Works on primary passenger lines (E30 and E65) within Silesian Province, stage I: 
E65 railway line, Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice section”, 
beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

• projekt międzynarodowy „Implementation of a cross-border road connection with road safety 
elements on the Via Carpatia route between Poland and Slovakia”, którego jednym z dwóch 
beneficjentów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
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II. W ramach puli ogólnej:

• projekt „Expansion of modal shift on Intermodal Transport hub Kąty Wrocławskie at North Sea 
– Baltic and Baltic – Adriatic Corridor”, beneficjent Schavemaker Invest sp. z o.o.,

• projekt „Faciliating sustainability of the comprehensive network by increasing the availability 
and efficiency of the Police Seaport”, beneficjent Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.

Wsparcie uzyskały również dwa projekty międzynarodowe, których partnerem jest Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej: 
• projekt „High Efficient Green Operations”

• projekt „U-space European COMmon dEpLoyment”. 

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania CEF w puli kohezyjnej wynosi ponad 1,2 mld euro  
(w projekcie GDDKiA uwzględnono w wyliczeniach tylko część polską) oraz ponad 5,6 mln euro  
z puli ogólnej. Wsparcie przyznane polskim projektom w ramach puli kohezyjnej konsumuje  
około 45% polskiej koperty narodowej na lata 2021-2027.



BIULETYN INFORMACYJNY

45

FAKTY CUPT

Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 31.05.2022 r.)

Podpisane Umowy w podziale na branże (szt.)

32
umowy

INTERMODALNE 
POIiŚ

58
umów

MIEJSKIE 
POIiŚ

31
umów

MORSKIE 
I ŚRÓDLĄDOWE 

POIiŚ

9
umów

KOLEJOWE 
POPW

77
umów

KOLEJOWE 
POIiŚ

126
DROGOWE, BRD  

I LOTNICZE 
POIiŚ

umowy

Łącznie zawarto

333 umów
o dofinansowanie 

na łączną kwotę środków UE

POIiŚ POPW
79,2 mld PLN 1,70 mld PLN

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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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)

POIiŚ

Dostępne 
środki UE

87,5 mld PLN

1
9

90

%

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

WNIOSKI 
W OCENIE

PODPISANE 
UMOWY

ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM 70%

POPW

Dostępne 
środki UE

1,72 mld PLN 1,3
98,7

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY

83,4 %
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

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
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Drogowe, 
BRD i lotnicze

Miejskie

Kolejowe Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe

Intermodalne

Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POIiŚ

79,9%

3,3%

13,1%

14,1%

17,1%

11,0%

10,8%

9,5%

1,0% 63,7%

0,0%

0,0%

5,4%

9,0%

13,9%

16,1%

15,2%

4,1%

51,7%

0,0%

3,7%

5,8%

7,1%

11,1%

11,7%

11,5%

0,8% 60,0%

0,0%

0,1%

0,7%

2,5%

9,7%

21,1%

21,4%

4,5%

71,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,9%

18,3%

38,0%

7,4%

POPW

83,4%%

0,0%

0,0%

2,4%

25,8%

27,4%

18,8%

7,6%

1,3%

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_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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2017 2018 2019 2020 2021 2022

POPW Łącznie: 1,43 mld PLN

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POIiŚ Łącznie: 60,7 mld PLN

+1,6
mld pln

2% 10%

+7,2
mld pln

20%

+8,7
mld pln

33%

+10,9
mld pln

44%

+9,8
mld pln

56%

+10,8
mld pln

68%

+10,3
mld pln

69%

+1,4
mld pln

+0,04
mld pln

2,4% 28,2%

+0,44
mld pln

55,6%

+0,47
mld pln

74,4%

+0,32
mld pln

82,0%

+0,13
mld pln

83,4%

+0,03
mld pln

DBF_2015 Zatwierdzone płatności
DBF_2015 % wykorzystania środków UE
DBF_2016 Zatwierdzone płatności
DBF_2016 % wykorzystania środków UE
DBF_2017 Zatwierdzone płatności
DBF_2017 Zatwierdzone płatności1
DBF_2017 % wykorzystania środków UE
DBF_2017 % wykorzystania środków UE1
DBF_2018 Zatwierdzone płatności
DBF_2018 Zatwierdzone płatności1
DBF_2018 % wykorzystania środków UE
DBF_2018 % wykorzystania środków UE1
DBF_2019 Zatwierdzone płatności
DBF_2019 Zatwierdzone płatności1
DBF_2019 % wykorzystania środków UE
DBF_2019 % wykorzystania środków UE1
DBF_2020 Zatwierdzone płatności
DBF_2020 Zatwierdzone płatności1
DBF_2020 % wykorzystania środków UE
DBF_2020 % wykorzystania środków UE1
DBF_2021 Zatwierdzone płatności
DBF_2021 Zatwierdzone płatności1
DBF_2021 % wykorzystania środków UE
DBF_2021 % wykorzystania środków UE1
DBF_Zatwierdzone płatności globalnie
DBF_2022 Zatwierdzone płatności
DBF_2022 Zatwierdzone płatności1
DBF_2022 % wykorzystania środków UE
DBF_2022 % wykorzystania środków UE1
DBF_POPW Zatwierdzone płatności globalnie
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Wykorzystane środki

Pozostało 
do wykorzystania

Wnioski 
w ocenie

Podpisane 
umowy POIiŚ

Drogowe, 
BRD i lotnicze Miejskie

Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe Intermodalne Kolejowe

Wykorzystane środki

Pozostało 
do wykorzystania

Wnioski 
w ocenie

Podpisane 
umowy POPW

Wykorzystane środki UE Umowy i Wnioski  
o dofinansowanie w podziale na branże (%)

100%

11%

89%

99%

1%

10%

89%

96%
4%

96%

100%

100%

98%

2%

98%

98,7%

1,3%

98,7%

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

11+89+T74+26+T

40+60+T

34

19

9

Łącznie zawarto

(Grant Agreement) 
na łączną kwotę środków UE

KOLEJOWE

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

9 GA 
PULA 

OGÓLNA

15 GA 
PULA 

OGÓLNA

8 GA 
PULA 

OGÓLNA

25 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

67 GA

4,34 mld EUR

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 31.05.2022 r.)

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

5
2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

DROGOWE 
I MIEJSKIE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA

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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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zatwierdzone płatności realizowane za pośrednictwem CUPT (%*)

Łącznie: 12,40 mld PLN

0,24%
4,54%

10,05%

12,31%

18,13%

17,35%
4,70%

*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

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

Koperta narodowa Pula ogólna

40+60++D
DROGOWE I MIEJSKIE

12% 23

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

22+78++D4%

4

15

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

83%

INTERMODALNE I PALIWA 
ALTERNATYWNE

1%

9

825

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


www.cupt.gov.pl

cupt@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 biuletynu: 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

22.09

26.09

18.10

24.10

System transportu regionalnego – jak? gdzie? 
kiedy? za co? – networking. Spotkanie z cyklu 
Transportowego Obserwatorium Badawczego

Dostępność w projektach UE w perspektywie 
2021-2027. Spotkanie z cyklu DostępnośćLAB

Dostępność wczoraj i dziś w projektach 
finansowanych z POIiŚ. Konferencja CUPT

Dźwięk na miarę przyszłości – standard akustyczny 
w praktyce. Spotkanie z cyklu Dostępność 2030

https://www.cupt.gov.pl/
https://www.cupt.gov.pl/
mailto:cupt%40cupt.gov.pl?subject=
https://www.facebook.com/CUPTgovPL
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA?view_as=subscriber
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
https://www.linkedin.com/company/cupt/
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