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Każdy z nas jest inny – czyli uwzględniamy wszystkich w transporcie publicznym

Efekty realizacji projektów intermodalnych w 2021 r.

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF)  
na przełomie dwóch perspektyw finansowych
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AKTUALNOŚCI

3 kolejne dworce dofinansowano ze środków UE 

Trzy kolejne obiekty infrastruktury kolejowej zagościły 
na mapie zrealizowanych projektów dofinansowanych 
ze środków unijnych w ramach POIiŚ. Dwa z nich to 
zupełnie nowe dworce w Sterkowcu i Biadolinach w 
Małopolsce, zaś trzeci – to całkowicie zmodernizowany 
budynek dworca w Czarnej na Podkarpaciu.

Czytaj więcej...

Za nami warsztaty nt. skutecznego przygotowania 
SUMP – pierwsze doświadczenia  

W dniach 03-04.11.2021 r. zorganizowane zostało 
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
kolejne spotkanie warsztatowe w ramach Pilotażu 
SUMP. Było to już dwunaste spotkanie od początku 
realizacji projektu pilotażowego.

Czytaj więcej...

Nowoczesne egzaminowanie dzięki wsparciu 
unijnemu  

Egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze 
świadectwo maszynisty od 1 stycznia 2023 r. będą 
państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego w powstającym Centrum Egzaminowania i 
Monitorowania Maszynistów.

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2273-nowoczesne-egzaminowanie-dzieki-wsparciu-unijnemu
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2270-za-nami-warsztaty-nt-skutecznego-przygotowania-sump-pierwsze-doswiadczenia
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2259-3-kolejne-dworce-dofinansowano-ze-srodkow-ue


BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY

3

AKTUALNOŚCI

Nowoczesne Vectron MS już na torach 

Cztery lokomotywy wielosystemowe Vectron MS, dzięki 
dofinansowaniu ze środków POIiŚ, zasiliły szeregi taboru 
DB Cargo Polska. Ciekawym i niezwykłym akcentem w tym 
wydarzeniu jest okolicznościowa okleina tych pojazdów, 
która idealnie połączyła w sobie elementy Europejskiego 
Roku Kolei, ekologii i malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego.

Czytaj więcej...

Instrument „Łącząc Europę” – 7 inwestycji w polski 
transport ze środków europejskich  

1 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas której 
podpisaliśmy aż 7 umów o dofinansowanie z Instrumentu 
„Łącząc Europę” (CEF) w ramach naboru CEF Transport 
MAP 2020.

Czytaj więcej...

Podsumowanie spotkania #EU4smartMobility  
- 25-26.11.2021 r. 

25-26 listopada br. odbyła się zorganizowana przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych konferencja: 
EU for smart mobility. W ciągu dwóch dni, 10 godzin 
dyskusji (3 paneli i 4 warsztatów), ponad 50 ekspertów...

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2279-instrument-laczac-europe-7-inwestycji-w-polski-transport-ze-srodkow-europejskich
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2276-nowoczesne-vectron-ms-juz-na-torach
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2280-eu4smartmobility-25-26-11-2021-r-podsumowanie-spotkania
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AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie z POIiŚ: Pomiechówek z nowym 
dworcem 

Całkowicie nowoczesny, utrzymany w modnym 
minimalistycznym stylu, dworzec w Pomiechówku zasilił 
mapę projektów kolejowych zrealizowanych dzięki 
dofinansowaniu ze środków unijnych.

Czytaj więcej...

Fundusze UE: Podkarpacie przyspiesza 

Od dzisiaj, dzięki środkom z POIiŚ, 3 kolejne 
podkarpackie odcinki drogi ekspresowej S19 (Rudnik 
nad Sanem - Nisko - Podgórze – Kamień) zasilą 
międzynarodowy szlak Via Carpatia.

Czytaj więcej...

Nadal hojna pomoc UE dla projektów 
transportowych 

Nowy wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 nie 
przynosi rewolucji w sposobie współfinansowania 
projektów transportowych i ich pozyskania w porównaniu z 
budżetem 2014-2020, choć zmienia niektóre priorytety ich 
wydatkowania. 

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2282-dofinansowanie-z-poiis-pomiechowek-z-nowym-dworcem
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2283-fundusze-ue-podkarpacie-przyspiesza
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2284-nadal-hojna-pomoc-ue-dla-projektow-transportowych
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Jubileusz Transportowego Obserwatorium 
Badawczego – 4 lata, 20 spotkań 

7 grudnia br. odbyło się jubileuszowe – dwudzieste - 
spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego. Jak 
na jubileusz przystało, zorganizowaliśmy je nietypowo tzn. 
w pojeździe Kolei Mazowieckich zakupionym ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Twinning: Wsparcie dla Gruzji  

Ministerstwo Infrastruktury wraz z partnerami (w 
tym CUPT) bierze udział w projekcie twinningowym 
pn. “Support to approximation of Georgian legal and 
institutional framework to the Union Acquis in the field 
of railway transport”

Czytaj więcej...

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S2 - Puławska 
- Warszawa Wilanów (Południowa Obwodnica 
Warszawy) – otwarty dla ruchu 

Tuż przed świętami otwarty został kolejny odcinek 
obwodnicy Warszawy, zbudowanej dzięki dofinansowaniu z 
Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2285-jubileusz-transportowego-obserwatorium-badawczego-4-lata-20-spotkan
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2290-twinning-wsparcie-dla-gruzji
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2293-kolejny-odcinek-drogi-ekspresowej-s2-pulawska-warszawa-wilanow-poludniowa-obwodnica-warszawy-otwarty-dla-ruchu
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AKTUALNOŚCI

Twinning: Z sukcesem zakończyliśmy projekt w 
Albanii 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych  wraz z 
Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – Liderem 
Projektu, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), Urzędem Zamówień Publicznych oraz 
Instytutem Budowy Dróg i Mostów w dniu 19.12.2021 r...

Czytaj więcej...

Modernizacja i rozbudowa Terminala Kontenerowego 
Małaszewicze wraz z jego doposażeniem - ostatnia 
prosta! 

Projekt, którego Beneficjentem jest PKP CARGO 
Terminale sp. z o.o jest realizowany z dofinansowaniem 
Programu Infrastruktura i Środowisko, który wspiera 
rozwój polskiej infrastruktury.

Czytaj więcej...

Fundusze UE - kolejny nowoczesny dworzec 
udostępniony dla podróżnych 

Komfortowy, bezpieczny, wyposażony w nowoczesne 
systemy, z poddaną renowacji elewacją i na nowo 
zaaranżowanym otoczeniem – taki jest dworzec w 
Szepietowie po zakończonej inwestycji. 22.12 skorzystali z 
niego pierwsi podróżni.

Czytaj więcej...

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2294-twinning-z-sukcesem-zakonczylismy-projekt-w-albanii
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2296-modernizacja-i-rozbudowa-terminala-kontenerowego-malaszewicze-wraz-z-jego-doposazeniem-ostatnia-prosta
https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2299-z-funduszami-ue-kolejny-nowoczesny-dworzec-udostepniony
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COVID-19: INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW

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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FORUM 

EU FOR SMART 
MOBILITY

EU FOR SMART MOBILITY

TEMAT MIESIĄCA:

Za nami dwa dni niezwykle ciekawych prezentacji i rozmów. Nasze wydarzenie było okazją do 
spotkań, wymiany doświadczeń, a także źródłem nowych inspiracji.

25-26 listopada br. odbyło się zorganizowane przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych Forum CUPT: EU for Smart Mobility. W ciągu 2 dni, 10 godzin dyskusji (3 paneli 
i 4 warsztatów) ponad 50 ekspertów szukało odpowiedzi na pytanie na czym polega smart 
mobility, jakie są wyzwania i bariery oraz jak do smart mobility dążyć. Powstałe wnioski przysłużą 
się projektowaniu działań na kolejne lata.

DZIEŃ I: SESJA OTWIERAJĄCA,  
3 PANELE I 3 WYSTĄPIENIA TYPU TED
Otwarcie

Zaczęliśmy na wysokim szczeblu, uczestników powitali: Minister Grzegorz Puda (Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej), oraz Minister Andrzej Bittel (Ministerstwo Infrastruktury) i Joanna 
Lech (p.o. Dyrektora CUPT).



BIULETYN INFORMACYJNY

9

I panel INNOWACYJNOŚĆ - INTELIGENTNY I KONKURENCYJNY TRANSPORT

Uczestnicy:

1. Joanna Lech - p.o. Dyrektor CUPT

2. Maria Perkuszewska - Ministerstwo Infrastruktury 

3. Jarosław Orliński - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

4. dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa

5. dr inż. Justyna Świeboda - Polski Instytut Transportu Drogowego

Moderator: Artur Olejniczak

Panel rozpoczął się od wystąpienia typu TED w wykonaniu Jacka Fink-Finowickiego. Ekspert 
firmy Siemens w swoim wystąpieniu przedstawił problemy branży taborowej w związku 
z planowaniem działań w ramach kolejnych perspektyw finansowych.



BIULETYN INFORMACYJNY

10

Podczas pierwszego panelu zaproszeni goście zastanawiali się czym jest smart mobility oraz 
jakie powinny być priorytety w polityce transportowej w kolejnych latach, aby dostępne środki 
(zwłaszcza z funduszy europejskich) wykorzystać efektywnie i skutecznie. Czy w działaniach 
powinniśmy zakładać ewolucję czy rewolucję w transporcie? Zdaniem ekspertów wyzwania, 
przed jakimi stanęła europejska polityka transportowa są bardzo zróżnicowane, a podołanie im 
będzie niezwykle trudne. Nie powinniśmy jednak robić rewolucji. Skala rozwoju przewozów osób 
i ładunków na terytorium UE wykazuje tendencję wzrostową, co powoduje powstawanie wielu 
różnorodnych problemów. Powinniśmy ich rozwiązanie rozłożyć w czasie, zamiast wprowadzać 
w pośpiechu i bez myślenia o konsekwencjach. Wprowadzane innowacje powinny służyć ludziom, 
a każdy z nas lubi podróżować wygodnie, szybko i tanio.

W kontekście priorytetów UE, Pani dr inż. Justyna Świeboda stwierdziła, że przyszłością jest 
transport intermodalny. Wskazała również jednak na ograniczenia: np. nowy system płatności 
za autostrady - E-TOLL zdaniem kierowców nie działa tak jak powinien. Ponadto w kolejnych 
latach powinien nam towarzyszyć wzrost elektromobilności i niskoemisyjnych rozwiązań 
transportowych, w tym przede wszystkim kolei.

Zdaniem Pana Dyrektora Jarosława Orlińskiego „środki unijne są ważnym stymulantem rozwoju 
systemu transportowego w Polsce. Stanowią katalizator tych przemian, gdzie ze względów 
finansowych trudniej czasem o niezbędną odwagę.”
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II panel Transport dla Europy

UCZESTNICY:

1. Carlo Borghini - SHIFT 2 RAIL

2. Artur Fryczkowski - Alstom Konstal SA  

3. Jacek Grzeszak - Polski Instytut Ekonomiczny

4. Dominika Milion - DCT Gdańsk SA

5. dr Wojciech Szymalski - Instytut na rzecz Ekorozwoju

Moderator: Emilia Derewienko

Mając na uwadze priorytety unijne, w tym zwłaszcza politykę Zielonego Ładu, musimy pamiętać, 
aby realizowane projekty (m.in. z dofinansowaniem z funduszy UE) były przyjazne środowisku. 
Rozwój elektromobilności ma zasadnicze znaczenie dla środowiska oraz wywiera pozytywny 
wpływ również na całą gospodarkę. Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych przekłada się 
na większy komfort mieszkańców miast poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, 
poprawę jakości powietrza i spadek natężenia hałasu. Definicja elektromobilności zawiera 
wszystkie aspekty związane z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem 
pojazdów elektrycznych takie jak np. technologia, infrastruktura ładowania, kwestie społeczne czy 
prawne. Powinniśmy więc patrzeć całościowo na łańcuchy dostaw.
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Zdaniem Pana Artura Fryczkowskiego „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. Kolej i metro 
to odpowiedź na to jak pogodzić oba te trendy. Zielony i inteligentny transport to nieunikniona 
przyszłość, a Alstom jest globalnym liderem i pionierem tego typu rozwiązań”.

Elektromobilność bez wątpienia ma przed sobą ogromne szanse rozwoju w związku z rosnącą 
świadomością wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Należy więc traktować ją jako 
już nieuniknioną transformację pojazdów konwencjonalnych w stronę tych akumulatorowych, 
wodorowych czy, przejściowo, hybrydowych. Cały czas pionierami europejskiej elektromobilności 
są kraje skandynawskie i kraje Beneluksu, które wyprzedzają resztę państw o dobre kilka lat. DCT 
Gdańsk stawia sobie bardzo ambitne cele w zakresie emisyjności i jest zdeterminowany, żeby je 
osiągnąć. Podstawowym kierunkiem jest stopniowa, kompletna elektryfikacja, ale przyglądamy się 
także innym drogom, w tym używaniu wodoru.

W przypadku elektromobilności trzeba pamiętać o tym, jakie jest źródło prądu. Trudno mówić 
o zeroemisyjności w przypadku elektrycznych pojazdów, gdy prąd pochodzi z węgla. Jedynym 
zeroemisyjnym sposobem podróży są podróże piesze.
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III panel: Transport dla Europejczyka

UCZESTNICY:

1. Tine Haas - Business Line Aviation, Dornier Consulting

2. dr Lucas Harms - Dutch Cycling Embassy

3. Marcus Lubeck - Vianova

4. Bartosz Piłat - Polski Alarm Smogowy

5. dr Bartosz Piotrowski - Pesa Bydgoszcz

6. Marcin Stefański - InnoBalitica S.A.

Moderator: Krzysztof Bolesta

Panel rozpoczął się od wystąpienia Krzysztofa Bolesty. Systemy transportowe w dużych 
miastach są coraz bardziej obciążone. Kongestia i związane z nią negatywne efekty stanowią 
istotną barierę rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów zurbanizowanych. Jednym z wyzwań 
współczesnej polityki transportowej jest zmiana preferencji komunikacyjnych w miastach. 

Transport dla Europy musi być przede wszystkim przyjazny dla środowiska. Natomiast jakiego 
transportu potrzebuje Europejczyk? Zdaniem Bartosza Piłata „ludzie wybierają taki środek 
transportu, który najbardziej opłaca się z ich perspektywy. Dziś zbyt często opłaca się samochód 
- bo nie ma bardziej subwencjonowanego ze środków publicznych środka transportu.”. Na 
wybór środka transportu wpływa wiele czynników np. wiek, płeć czy rodzaj podróży (dojazd/
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wypoczynek/turystyka). Potrzeba więc niedrogich, dostępnych i zrównoważonych rozwiązań 
w zakresie mobilności. Multimodalność jest kluczem do zapewnienia prawdziwej alternatywy 
dla prywatnych samochodów w miastach. Wskazane jest jednak oferowanie zachęt do 
zrównoważonego wyboru środka transportu w celu ograniczenia podróży lotniczych (np. 
połączenia kolejowe jako alternatywa).

Marcin Stefański stwierdził, że to „nowoczesny, ekologiczny transport publiczny to przyszłość 
dużych miast. Tę prognozę z dnia na dzień umacniają rosnące ceny paliw i coraz wyższe koszty 
parkowania w centrach”.

Zdaniem Tine Haas i Lucasa Harmsa, aby zwiększyć zasięg i atrakcyjność, firmy transportu 
publicznego muszą współpracować z dostawcami usług współdzielonej mobilności w celu 
tworzenia lokalnych ekosystemów mobilności. Ważne również, aby decydenci ułatwiali 
udostępnianie danych. Technologia istnieje już dziś, należy wykorzystać cyfryzację podróży 
pasażerów „od drzwi do drzwi”. Niezwykle istotne jest odpowiednie planowanie zapotrzebowania 
na transport i odpowiedź na pytanie, ile podróży jest potrzebnych do codziennego życia (idea 
15-minutowego miasta). Konieczne jest przekształcenie miast w taki sposób, by bardziej 
koncentrowały się na człowieku oferując więcej przestrzeni dla aktywnej mobilności (pieszo, 
rowerem).
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II DZIEŃ
WARSZTAT: Wpływ COVID-19 na transport,  
w tym na realizację projektów sfinansowanych z POIiŚ/FE

Uczestnicy:

Moderator: Paweł Engel - Zastępca Dyrektora, Departamentu Analiz Transportowych 
i Programowania , CU - Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu, 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

7. Michał Jaworski - Urząd Transportu Kolejowego

8. Robert Kogler - Coordinator for IRG-Rail Chair 2021 

9. Janusz Malinowski - Prezes, Łódzka Kolej Aglomeracyjna

10. Mircea Steriu - Senior Statistics Manager, International Association of Public Transport (UITP)

11. Marcin Żabicki - Dyrektor ds. Rozwoju, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Pandemia COViD -19 stworzyła niespotykaną sytuację społeczną i gospodarczą, która w bardzo 
dużym stopniu dotknęła również sektor transportu. Jak zmieniła się sytuacja w sektorze 
transportu? Jak zmieniły się nasze przyzwyczajenia transportowe? I jak wygląda to z perspektywy 
europejskiej, krajowej, regionalnej? 

Warsztat otworzyły dwa wystąpienia. Pan Robert Kogler, ze Stowarzyszenia europejskich 
regulatorów rynku kolejowego zaprezentował dane dla całej Unii Europejskiej, wskazując na 
znaczące spadki w przewozach pasażerskich oraz jedynie niewielkie w przewozach ładunków. 
Moderujący warsztat Paweł Engel podzielił się polskimi doświadczeniami i wynikami badań, które 
realizowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W pierwszej części dyskusji uczestnicy zgodzili się, że spadki w ilości pasażerów podróżujących 
transportem publicznym były i są w największej części pochodną wprowadzanych ograniczeń, 
a nie utraty zaufania do transportu publicznego. Potwierdziła to prezentacja przedstawiona przez 
przedstawiciela UITP, pana Mircea Steriu.

W dalszej części warsztatu uczestnicy podjęli próbę wskazania mocnej strony transportu 
publicznego i jego głównej słabości. Wskazano również, że jeszcze przed wprowadzeniem 
pierwszych ograniczeń w marcu 2020 roku zostały opracowane procedury działania, w tym m.in. 
zwiększonej częstotliwości mycia i dezynfekcji taboru. 

Jako jeden z głównych wniosków wybrzmiało, że przyszłość transportu zbiorowego leży 
w zapewnieniu jego atrakcyjności i dostępności. Środkami do realizacji tego celu jest integracja 
i zapewnienie odpowiedniej oferty przewozowej.
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WARSZTAT: Dostępność = bezpieczeństwo wszystkich podróżnych

Uczestnicy:

Moderator: dr Agnieszka Fujak - Pesa Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska

1. dr inż. arch. Iwona Benek - Politechnika Śląska

2. Marie Dennigghaus - The European Disability Forum

3. dr Izabela Mrochen - MultiAccess Centre

4. Beata Patuszyńska - Placemaking Europe Kids

5. Maciej Wiatrowski - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej

6. Piotr Witek - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014 – 2020 precyzują wymóg stosowania określonego standardu dostępności 
transportu publicznego finansowanego ze środków unijnych. Projekty finansowane ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia powinny być realizowane z uwzględnieniem tych zasad. 

Dostępność transportu (infrastruktury i taboru) dla osób z niepełnosprawnościami to możliwość 
bezpiecznego poruszania się, możliwość korzystania z rozwoju systemu transportowego, 
szansa na samodzielność, rozwój i udział w życiu społecznym. „Mnie to nie dotyczy”- być 
może powie większość podróżujących, ale to tylko pozory, Kiedy przyjrzymy się efektom 
tzw. działań dostępnościowych to okazuje się, że z wielu rozwiązań korzystają wszyscy bez 
względu na sprawność fizyczną czy sensoryczną. Bo dla wszystkich bez wyjątku ważne jest aby 
zaprojektowany obiekt czy udostępniony pojazd dawał możliwość przejścia z dużym bagażem, 
dzieckiem w wózku, czy też (nikomu nie życzymy, ale zdarza się) z nogą w gipsie. Wszyscy też 
będziemy kiedyś seniorami, lub mamy osoby starsze wśród bliskich. Takie podejście do tworzenia 
przestrzeni publicznej wnosi projektowanie uniwersalne. A więc projektowanie uniwersalne daje 
dostępność, a to wszystko zapewnia bezpieczeństwo wszystkich podróżnych.

Podczas warsztatu eksperci zastanawiali się jak powinien wyglądać wzorowy proces projektowania 
uniwersalnego transportu: jakie powinien mieć etapy, jak dobrze przeprowadzić diagnozę potrzeb 
i jak skutecznie wdrożyć zaprojektowane rozwiązania? Jakie cechy powinien mieć uniwersalnie 
zaprojektowany pojazd, tak aby wszyscy podróżni czuli się w nim komfortowo i bezpiecznie? Istotne 
jest, aby zawsze pamiętać o wszystkich użytkownikach. Przykładem są dzieci, o których zazwyczaj 
nie pamiętają projektujący. Tymczasem, zdaniem Beaty Patuszyńskiej, „dzieci są ważnymi 
użytkownikami przestrzeni miejskiej i dlatego powinny być uwzględniane w decydowaniu o jej 
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kształcie. Rozwiązania smart to te najprostsze, które faktycznie rozwiązują problem, niekoniecznie 
angażując przy tym skomplikowaną technologię. Często to właśnie dzieci najszybciej je zauważają.”

Iwona Benek natomiast zwróciła uwagę, że „architektura jest odpowiedzialna przed 
użytkownikiem, przyczynia się do kształtowania jakości życia we wszystkich jego obszarach, 
które reagują z sobą i przenikają się nawzajem. Dlatego należy stosować zasady projektowania 
uniwersalnego wychodząc naprzeciw tak różnorodnym potrzebom ludzi”.

WARSZTAT: Emisyjność w transporcie – kierunki zmian oraz narzędzia kalkulacji emisji

Uczestnicy:

Moderator: Ewa Zofka, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych 
i Programowania, CUP

1. Eric Lindzus - Product Area Air Quality Solutions Passenger Car, Robert Bosch GmbH 

2. dr Alicja Pawłowska-Piorun - Kierownik, Zakład Zielonych Technologii Energetyczno - 
Klimatycznych, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu 

3. Krystian Siwek - Kierownik techniczny sprzedaży, PTV GROUP 

4. dr Karol Szymankiewicz - Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

5. Elisabet Vila Jordà - Starszy Inżynier Transportu, JASPERS 

6. Mateusz Wójcik - Ekspert, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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7. dr inż. Magdalena Zimakowska-Laskowska - Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami

Działalność transportowa przyczynia się w 30% do całkowitej produkcji CO2, a transport drogowy 
w szczególności, bo aż do 72% emisji CO2 pośród wszystkich gałęzi transportu.

Od przedstawienia powyższych danych rozpoczął się warsztat, podczas którego omówiono 
zagadnienia związane z emisyjnością, w tym emisyjnością z transportu drogowego oraz jego 
wpływu na zmiany klimatyczne. 

Dyskusja dotyczyła między innymi wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed Polską w kwestii obniżania 
emisyjności transportu: wymieniliśmy tu elektromobilność oraz paliwa alternatywne, a także 
zrównoważony miks energetyczny. Ww. narzędzia charakteryzują się szeregiem zalet jednakże 
wdrożenie ich jest ściśle związane ze zmianą zachowań transportowych oraz wzrostem świadomości 
ekologicznej użytkowników. Tzw. modal shift czyli przesuniecie międzygałęziowe w przewozach osób 
i towarów w kierunku kolei i transportu zbiorowego jest rozwiązaniem na teraz i na dziś.

W dalszej części warsztatu eksperci pokazali, w jaki sposób można podejść do planowania 
transportu uwzględniając wpływ naszych decyzji na zmiany klimatu. Zaprezentowano narzędzia 
takie jak kalkulatory emisyjności (przedstawiony przez KOBIZE kalkulator COPERT, czy 
metodologie prezentowane przez JASPERS) oraz Zintegrowany Model Ruchu, jako narzędzie 
pokazujące wpływ instrumentów polityki transportowej na sieci krajowej (w tym modal split 
– przeniesienie się ruchu z dróg na kolej dzięki np. inwestycjom w infrastrukturę i poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu podróżnych) czy też instrumenty mikrosymulacyjne do planowania 
emisyjności w aglomeracjach przedstawione przez PTV – które są właściwym kierunkiem do 
profesjonalnego planowania transportu na odpowiednim poziomie. 

Powodzenie i skuteczność działań mitygacyjnych i adaptacyjnych związanych ze zmianami 
klimatu poprzez redukcję emisji w transporcie zależą od nas wszystkich. Najważniejsze jest 
zrozumienie aspektów związanych z negatywnymi skutkami działalności transportowej 
poprzez edukację i krzewienie dobrych praktyk, zmianę zachowań komunikacyjnych oraz 
świadome używanie narzędzi wspierających podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych 
i politycznych przez kluczowych interesariuszy. 
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Warsztat: Poprawa jakości życia w kontekście mobilności – wdrażanie idei SUMP na 
przykładach projektów, w tym sfinansowanych z POIiŚ/FE

UCZESTNICY:

Moderator: Krzysztof Rodziewicz - Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych 
i Programowania, CUPT

1. Mirosław Dybowski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), 
Komisja Europejska 

2. Monika Kozłowska - Święconek, Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta 
Wrocław 

3. dr inż. Maciej Michnej - Zastępca Kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, 
Politechnika Krakowska 

4. Alicja Pawłowska - Kierownik Referatu Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Inwestycji, 
Urząd Miasta Gdynia 

5. dr Artur Rudnicki - Ekonomista ds. Transportu, Inicjatywa JASPERS w Polsce 

6. dr Michał Wolański - Wolański sp. z o.o.

Celem warsztatu była próba usystematyzowania działań i doświadczeń w zakresie promowania 
i wdrażania rozwiązań w obszarze zrównoważonej mobilności oraz wypracowanie wniosków 
na przyszłość. Głównym narzędziem służącym do realizacji wspomnianych działań są plany 
zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Narzędzie to, stanowiące proces wypracowywania 
i wdrażania działań, jest szczególnie promowane przez Komisję Europejską, która z jednej 
strony promując plany mobilności, będzie warunkowała przyznanie dotacji w perspektywie 
2021-2027 w obszarze wsparcia mobilności miejskiej od przyjęcia SUMP w miastach powyżej 
100 tyś. mieszkańców . To z kolei będzie wymagało większego zaangażowania jednostek 
samorządu terytorialnego w dostosowaniu zdolności administracyjnych do kompleksowego 
planowania rozwiązań mobilnościowych z uwzględnieniem kwestii inwestycyjnych, planowania 
przestrzennego czy zagadnień środowiskowych, a także nadając priorytet partycypacji 
społecznej. Podczas prezentacji otwierającej Pani Joanna Świderska – Dyrektor Departamentu 
Projektów Miejskich CUPT przedstawiła główne korzyści z wdrażania SUMP oraz możliwości 
finansowania planów ze środków UE. 
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W kontekście zaangażowania miast w procesie SUMP, uczestnicy potwierdzili, że doraźna 
pomoc konsultantów zewnętrznych jest zasadna zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich, 
natomiast powstaje ryzyko opracowania dokumentów nieadekwatnych, nie oddających specyfiki 
danego miasta i jego obszaru funkcjonalnego. W dłuższej perspektywie jednostki samorządu 
terytorialnego powinny rozwijać kompetencje w zakresie SUMP. Temu celowi służy między 
innymi prowadzony przy udziale CUPT pilotaż, dzięki któremu wsparcie w opracowaniu 
planów mobilności uzyska ok. 40 ośrodków miejskich. Ponadto, opracowanie SUMP powinno 
mieć charakter powszechny – plany powinny być opracowywane nie tylko przez duże miasta 
i ich obszary funkcjonalne, ale także metodyka SUMP powinna być stosowana w mniejszych 
ośrodkach w celu rozwiązywania lokalnych problemów i uwzględniania lokalnych potrzeb 
mieszkańców. Istotne przy tym jest przywództwo i wsparcie procesu przez włodarzy miast, którzy 
kreśląc wizje rozwoju miast będą najlepszymi orędownikami i lokomotywami idei SUMP.

Istotnym z punktu widzenia SUMP jest również szeroki udział społeczeństwa w opiniowaniu 
i kształtowaniu wdrażanych rozwiązań. Wyniki badań CUPT w zakresie partycypacji 
społecznej przedstawił Pan Tomasz Wydra, Naczelnik Wydziału Programowania i Współpracy 
Międzynarodowej, wskazując na oczekiwania ze strony inwestorów oraz mieszkańców.
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Prelegenci podkreślili, że miasta powinny mierzyć wysoko i stawiać ambitne cele realizując 
działania na miarę swoich możliwości. Podkreślono, że cennymi doświadczeniami są projekty 
pilotażowe w zakresie wdrażania rozwiązań mobilnościowych, których metodyka i sposób 
prowadzenia są zbliżone do rozwiązań określonych w wytycznych do opracowania planów 
zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Podsumowując, wskazano, że kluczowym elementem wpływającym na poprawę jakości życia 
w mieście jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców i zwiększenie roli transportu 
publicznego . Proces ten jest jednak długotrwały i podatny na takie czynniki jak choćby 
pandemia koronawirusa. Tym niemniej, zaangażowanie wielu miast w proces SUMP daje 
nadzieję na pozytywne zmiany w transportowym krajobrazie miast a przez to na poprawę życia 
mieszkańców.

Spotkanie zakończyła Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT wskazując: „Udało się. Pokazaliśmy, 
że pomimo trwającej pandemii, możliwe było spotkanie i wymiana doświadczeń. Jeden 
z najważniejszych wniosków jest taki, że transport musi być nowoczesny, zrównoważony, 
przyjazny środowisku i dostępny dla wszystkich. Podróżujemy w różny sposób, ale w decyzjach 
o wyborze środka transportu bądźmy smart. Transport się zmienia m.in. dzięki funduszom UE, ale 
również dzięki podnoszeniu świadomości nas wszystkich”.

Autorzy:

Edyta Boratyńska-Karpiej 
Paweł Engel 
Marzena Majewska 
Krzysztof Rodziewicz 
Ewa Zofka

Departament Analiz Transportowych i Programowania
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KAŻDY Z NAS JEST INNY – CZYLI UWZGLĘDNIAMY 
WSZYSTKICH W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

RÓŻNORODNOŚĆ NA CO DZIEŃ
W projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 powinny być wdrażane 
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Wytyczne te precyzują wymóg stosowania określonego 
standardu dostępności transportu publicznego finansowanego ze środków unijnych. Wytyczne 
obowiązywać będą również w perspektywie 2021-2027. 
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Z drugiej strony nie są potrzebne nam jakiekolwiek wytyczne, żeby zauważyć, że każdy z nas jest 
inny i każdy ma swoje potrzeby we wszystkich dziedzinach życia. Dotyczy to również mobilności, 
czy prościej mówiąc podróżowania. Różnorodność określa mnogość typów potrzeb.

Infrastruktura transportowa oraz tabor komunikacji publicznej muszą być dostosowane 
do potrzeb wszystkich użytkowników, a więc także osób z niepełnosprawnościami oraz 
o ograniczonej możliwości poruszania się z uwagi na między innymi: brak lub ograniczoną 
możliwość chodzenia czy dysfunkcje wzroku i słuchu ale również podróżowanie z małym 
dzieckiem czy będąc w ciąży. Dodatkowo potrzeby różnią się w zależności od wieku, płci, fazy 
życia i środowiska społecznego, w jakim funkcjonują oraz miejsca zamieszkania.

Jako cel działań projektowych i budowlanych (w zakresie infrastruktury) oraz konstruktorskich 
(w zakresie taboru kolejowego i miejskiego) wspomniane wytyczne wskazują na konieczność 
dostosowania infrastruktury i pojazdów do potrzeb wszystkich osób. 

ILE OSÓB TYLE POTRZEB
Wiemy, że każda osoba ma swoje potrzeby, mniej lub bardziej dla siebie wyjątkowe. Czy da się 
je uwzględnić wszystkie naraz? Pierwszym, a jednocześnie najważniejszym etapem prac nad 
każdym projektem, który ma być współfinansowany ze środków unijnych, jest analiza sytuacji 
problemowej, jaka ma zostać rozwiązana/złagodzona dzięki jego realizacji. Rzetelna analiza 
umożliwia określenie celów i rezultatów projektu, a także zaplanowanie adekwatnych działań. 
Odmiennego bowiem wsparcia wymagać będą: 

 ̵ osoby niewidome i niedowidzące, 

 ̵ osoby głuche i niedosłyszące, 

 ̵ osoby głuchoniewidome,

 ̵ osoby z niepełnosprawnością ruchową, 

 ̵ osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

 ̵ osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

 ̵ osoby z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, 

 ̵ osoby cierpiące na niedołężność z racji wieku, 

 ̵ osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera, autyzmem, 

 ̵ osoby z wózkiem lub walizką,

 ̵ kobiety w ciąży.
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PANACEUM: PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób 
niepełnosprawnych zobowiązuje sygnatariuszy, w tym Polskę, do zapewnienia dostępności 
i korzystania z towarów, usług, wyposażenia i urządzeń uniwersalnie zaprojektowanych, zgodnie 
z definicją uniwersalnego projektowania zawartą w art. 2 Konwencji. 

Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki 
sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Nie wyklucza ono pomocy technicznych dla 
poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
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Projektowanie uniwersalne oznacza strategiczne podejście do planowania i projektowania 
przestrzeni i usług, mające na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich 
obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa. Ma na celu 
promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom 
z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu 
nowych. 

Wdrażanie zasad uniwersalnego projektowania w obszarze systemu transportu publicznego 
oznacza przede wszystkim, że zarówno tabor transportu publicznego, jak i infrastruktura 
powinny być zaprojektowanie dla wszystkich. Oznacza to dostosowanie do potrzeb osób 
w każdym wieku, z różnymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi i psychicznymi, 
umiejętnościami i stopniem sprawności. Innymi słowy transport publiczny powinien być dostępny 
dla masowego użytkownika, w tym o potrzebach, które muszą być realizowane w szczególny 
sposób. Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać maksymalną możliwą samodzielność 
i niezależność. Sprzyjać ma temu nie tylko fakt odpowiedniego zaprojektowania wdrażanych 
rozwiązań, ale także sama prostota i wygoda użytkowania . Podróż pasażera nie powinna 
wymagać szczególnego wysiłku – nie tylko fizycznego, ale także intelektualnego.
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DOWÓD
Biorąc pod uwagę wskazane założenia, projektowanie uniwersalne jest lekiem na różnorodność 
również w transporcie. Sceptycy powiedzą, że nie da się pogodzić wszystkich interesów 
i zadowolić wszystkich interesariuszy. Nic bardziej mylnego. Wystarczy chcieć. 

Możliwości, jakie daje projektowanie uniwersalne oraz wady i zalety różnych rozwiązań, 
jakie zastosowano lub też stosuje się przy realizacji różnych inwestycji transportowych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach polityki spójności zostały 
przedstawione w publikacji wydanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. 
Projektowanie uniwersalne jest na +. Publikacja dostępna jest na stronie www.cupt.gov.pl.

Wspólnie postarajmy się, aby wraz z upływem czasu przykładów uniwersalnych rozwiązań w  
transporcie było coraz więcej. Skorzystamy na tym wszyscy bez wyjątku.

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej, Ekspert, 

Departament Analiz Transportowych i Programowania

CUPT

http://www.cupt.gov.pl
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EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW  
INTERMODALNYCH W 2021 R.

Dużo ostatnio mówi się o transporcie intermodalnym i jest o czym mówić. Przewozy intermodalne 
w Polsce w pierwszych trzech kwartałach roku 2021 wyniosły więcej niż w całym roku 2019. 
Według danych GUS1 w 2020 r. 58,2% całości lądowych przewozów kontenerów wielkich 
odbywało się za pomocą transportu kolejowego, a 41,8% - za pomocą transportu drogowego, co 
obrazuje wzrost udziału kolei w rynku przewozów intermodalnych. Spowolnienie gospodarcze 
w II połowie 2019 roku oraz wybuch pandemii na początku 2020 r. nie zmniejszyły potencjału 
rozwojowego transportu intermodalnego. Również polityka unijna ma znaczący wpływ 
na konieczność wprowadzania zmian w systemach transportowych, koncentrując się na 
zrównoważonym transporcie. Podkreślić należy, że dzięki zmianie środka transportu z drogowego 
na kolejowy możliwe jest znaczące ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

1 Główny Urząd Statystyczny, Transport. Wyniki działalności 2020, Przewozy ładunków 
w kontenerach wielkich transportem kolejowym i samochodowym w 2020 r., Warszawa, 
Szczecin 2021
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CUPT wspiera transport intermodalny poprzez finansowanie oraz współpracę z beneficjentami, 
którzy chcą realizować projekty z zakresu:

 ̵ budowy lub przebudowy infrastruktury terminali intermodalnych wraz z dedykowaną 
infrastrukturą kolejową/drogową niezbędną do ich łączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową 
wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń;

 ̵ zakupu lub modernizacji urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;

 ̵ zakupu lub modernizacji systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) 
związanych z transportem intermodalnym;

 ̵  zakupu lub modernizacji taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych oraz 
specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy). 

Wsparcie rozwoju przewozów intermodalnych jest możliwe m.in. dzięki środkom pochodzącym 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych 
i połączeń multimodalnych. Beneficjenci, co do zasady mogli otrzymać na realizację swoich 
projektów do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach naboru konkursowego, 
który przeprowadzony był w 2018 r. wnioskodawcy złożyli 52 wnioski o dofinansowanie, 
a w wyniku oceny umowę o dofinansowanie podpisano dla 35 projektów, obecnie realizowane 
są 33 projekty2. Zainteresowanie dofinansowaniem było duże, do naboru przystąpiło 40 
podmiotów, wśród których znaleźli się m.in. kolejowi przewoźnicy towarowi, operatorzy terminali 
intermodalnych i podmioty udostępniające tabor kolejowy. Łączna wartość złożonych wniosków 
o dofinansowanie wyniosła ponad 4,5 mld zł, co znacząco przekraczało dostępny budżet, 
podczas gdy wartość ogółem wniosków zatwierdzonych to ponad 3 mld zł. Najwięcej złożonych 
wniosków dotyczyło zakupu lub modernizacji taboru i urządzeń - 54%, pozostałe wnioski miały 
charakter inwestycyjny, polegający na wsparciu infrastruktury terminalowej.

2  Stan na 31.12.2021 r.
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Rysunek 1. Mapa zatwierdzonych do dofinansowania i odrzuconych projektów o charakterze 
infrastrukturalnym w ramach Programu Pomocowego wraz z wartością projektu ogółem według 
stanu na 31.12.2020 r.

Źródło: „Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu 
intermodalnego”, Raport końcowy, Wolański Sp. z o.o., 2021 r.

CUPT poza codzienną współpracą i wspieraniem beneficjentów w realizacji projektów, ma również za 
zadanie weryfikować, czy wydatkowane środki mają wpływ na rynki i konkurencję oraz czy potencjalne 
pozytywne skutki są wystarczające, aby uzasadnić akceptację zakłócenia rynku spowodowanego 
przez interwencję publiczną. W tym celu CUPT zlecił firmie Wolański Sp. z o.o. analizę realizowanych 
projektów w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena programu pomocy publicznej na realizację 
projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020”. Z wynikami tego badania można zapoznać się na stronie www.cupt.
gov.pl w zakładce Badania i ewaluacja. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki badania.

http://www.cupt.gov.pl
http://www.cupt.gov.pl
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WYNIKI BADANIA
Celem przeprowadzonej oceny śródokresowej podejmowanych działań w obszarze 
transportu intermodalnego, była analiza potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków 
wdrażanych projektów oraz zakładany wpływ na rynek transportu intermodalnego, a także na 
beneficjentów w Polsce. W oparciu o ocenę, wykonawca miał wyjaśnić, czy i w jakim stopniu 
pierwotnie założone cele – tzn. poprawa konkurencyjności transportu intermodalnego i szersze 
wykorzystanie tej gałęzi transportu w ogólnych przewozach ładunków – zostaną lub w części 
zostały osiągnięte oraz określić wpływ Programu na rynki i konkurencję.

W wyniku prowadzonych analiz zidentyfikowano szereg ryzyk dla rozwoju transportu 
intermodalnego, najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.
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Zestawienie ryzyk i trudności w realizacji projektów intermodalnych w ramach POIiŚ 2014-2020 
zdiagnozowanych w latach 2018-2020

Po stronie projektantów interwencji

 ̵ zbyt mała liczba naborów, zbyt długi czas trwania, konieczność łącznej oceny 
projektów infrastrukturalnych i taborowych, problemy w komunikacji z beneficjentami,

 ̵ brak szczegółowych wytycznych dla analizy kosztów i korzyści,

 ̵ mało precyzyjne określenie zestawu kryteriów wyboru projektów, zbyt mały nacisk na 
innowacyjność projektów czy premiowanie równomiernego rozmieszczenia terminali.

Po stronie beneficjentów

 ̵ brak doświadczenia wnioskodawców w aplikowaniu o środki unijne,

 ̵ kształt i poziom skomplikowania procedury (kwestia pomocy publicznej, tzw. efekt 
zachęty, długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu),

 ̵ monitorowanie przebiegu projektu, przestrzeganie zasad konkurencyjności,

 ̵ brak producentów taboru, terminowość dostaw wobec nagromadzenia się dużych 
zamówień w jednym momencie, wahania cen i możliwe przekroczenia budżetów 
wzmożone przez sytuację pandemiczną,

 ̵ niska elastyczność w podejściu do zmian w zakresach projektów.

Inne

 ̵ fluktuacje na rynku pracy (deficyt pracowników w branży budowlanej, regres 
kolejowego szkolnictwa branżowego),

 ̵ bariery formalno-prawne, w tym ze strony transportu morskiego,

 ̵ zmiany koniunktury gospodarczej, wrażliwość na czynniki makroekonomiczne 
i geopolityczne,

 ̵ skutki pandemii (wahania potoków ładunków, wzmożona konkurencja z transportem 
morskim, zmiana generatorów ruchu wskutek powrotu części produkcji do Europy).
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W ramach badania przeprowadzono również porównanie terminali, w których prowadzono działania 
mające na celu zwiększenie zdolności przeładunkowej z finansowaniem środkami UE i terminali, 
które nie uzyskały dofinansowania. W wyniku zwiększonej pracy przewozowej ogółem rozwijają się 
zarówno terminale, które uzyskały dofinansowanie, jak i te, które nie otrzymały wsparcia. 

Ponadto, przeniesienie dodatkowych ładunków (według aktualnie szacowanych wartości) na kolej 
dzięki realizowanym projektom, pozwoliło na ograniczenie kosztów zewnętrznych w transporcie, 
takich jak koszty wypadków drogowych, zanieczyszczenia środowiska, hałasu czy kongestii 
o 17 mln zł (w 2020 r.).

Dzięki współfinansowaniu działań w zakresie transportu intermodalnego planowana jest budowa 
lub rozbudowa 8 terminali, zlokalizowanych w sieci TEN-T. Należy zauważyć, że w ramach 
prowadzonego naboru największą liczbę projektów stanowiły projekty taborowe, planuje się 
zakup ponad 450 intermodalnych jednostek ładunkowych oraz ponad 3,5 tys. jednostek taboru 
kolejowego, ponadto 90 naczep do przeładunku pionowego oraz 8 urządzeń dźwigowych 
i przeładunkowych. W ramach działań wsparcie uzyskało 24 intermodalnych terminali 
przeładunkowych. Efektem podejmowanych działań w transporcie intermodalnym będzie 
uzyskanie dodatkowej zdolności przeładunkowej rozbudowanych portów morskich na poziomie 
ok. 8,1 mln ton, a w przypadku terminali planowana do osiągnięcia w 2023 r. dodatkowa zdolność 
przeładunkowa to 1,2 mln TEU/rok3. 

Z finansowego punktu widzenia udzielona pomoc publiczna w obszarze transportu 
intermodalnego jest zgodna z zasadą proporcjonalności, czyli ograniczona do minimum oraz 
adekwatna do założonych celów.

3 Dane wewnętrzne CUPT, stan na dzień 1.12.2021 r.
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WNIOSKI Z BADANIA

Efekty realizacji Programu

 ̵ Brak zagrożenia dla realizacji projektów, osiągnięty dodatni efekt netto interwencji

 ̵ Niepełny efekt interwencji (opóźnienia w realizacji projektów i wahania potoków 
ładunków)

Wpływ na rynek i beneficjentów

 ̵ Wysoki poziom zainteresowania wnioskodawców Programem Pomocowym z uwagi na 
atrakcyjność formy wsparcia dla projektów taborowych

 ̵ Wątpliwości  w odniesieniu do zasadności finansowania projektów taborowych 
w ramach Programu Pomocowego

Działania komplementarne

 ̵ Inwestycyjny charakter Programu Pomocowego i brak niezależnych działań 
komplementarnych

 ̵ Brak zewnętrznego wsparcia dla Programu i możliwości osadzenia go w krajowej 
polityce transportowej
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REKOMENDACJE

Organizacja naborów

 ̵ Zwiększenie częstotliwości naborów w odniesieniu do przyszłych interwencji 
w obszarze transportu intermodalnego

 ̵ Podział Programu na odrębne konkursy dla projektów infrastrukturalnych i taborowych 
lub na poddziałania

Kryteria wyboru projektów

 ̵ Modyfikacja zestawu kryteriów wyboru projektów

 ̵ Jednolity sposób oceny wszystkich projektów wraz z premiowaniem projektów 
zawierających komponent infrastrukturalny

Zakres interwencji

 ̵ Finansowanie kosztów operacyjnych uruchamiania pociągów liniowych

 ̵ Premiowanie powstawania infrastruktury w niewykorzystanych, atrakcyjnych 
lokalizacjach
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PODSUMOWANIE

Efekty realizacji Programu

 ̵ Kontynuacja wsparcia dla transportu intermodalnego w formie dotacji co najmniej dla 
projektów infrastrukturalnych

 ̵ Przeprowadzenie oceny ex post Programu Pomocowego najwcześniej w 2024 r.

Wpływ na rynek i beneficjentów

 ̵ Przeprowadzenie oceny ex ante instrumentów finansowych dla projektów taborowych

Działania komplementarne

 ̵ Wdrożenie długofalowych działań komplementarnych dla transportu intermodalnego 
(separacja ruchu towarowego, nadawanie priorytetu itp.)

 ̵ Stworzenie dokumentu strategicznego oraz instytucji poświęconej transportowi 
intermodalnemu

W odniesieniu do całości interwencji pozytywnie została oceniona liczba i jakość wniosków 
oraz atrakcyjność formy wsparcia. Beneficjenci pozytywnie ocenili również współpracę z CUPT, 
szczególnie elastyczność w warunkach pandemii. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE możliwe jest wsparcie wielu terminali, uzupełnienie 
parku taborowego oraz lepsze doposażenie w sprzęt i urządzenia, co będzie miało bezpośrednie 
przełożenie na wzrost zdolności przeładunkowej terminali intermodalnych. Już na tym etapie 
wdrażania, pomimo tego, że znacząca większość projektów jest w trakcie realizacji, możliwe jest 
wskazanie dodatniego efektu netto interwencji, a podejmowane działania mają również wpływ 
na cały rynek transportu intermodalnego. Co oznacza, że na koniec realizacji tej perspektywy 
finansowej możliwe będzie uzyskanie znaczącego efektu podejmowanych interwencji. 
Należy spodziewać się, że wraz z postępującą realizacją projektów efekt netto dla wszystkich 
wskaźników będzie wzrastał, zwiększając przy tym efektywność kosztową tej interwencji.

Autorka: Julita Kowalska, Ekspert

Zespół Ewaluacji, Departament Analiz Transportowych i Programowania



BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY

36

INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ”  
(CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF)  

NA PRZEŁOMIE DWÓCH PERSPEKTYW FINANSOWYCH

OSTATNI KONKURS CEF W PERSPEKTYWIE 2014-2020
W marcu 2021 r. został zakończony ostatni nabór wniosków w ramach CEF Transport 
2014-2020, dotyczący projektów studyjnych mających na celu przygotowanie projektów 
inwestycyjnych do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027. Budżet konkursu wynosił 
200 mln euro (160 mln w puli ogólnej i 40 mln w puli FS). Złożono 73 wnioski w puli ogólnej 
na łączną kwotę 424 mln euro (w tym 212 mln euro dofinansowania z CEF) oraz 27 wniosków 
w puli kohezyjnej na łączną kwotę 193 mln euro (w tym 164 mln euro dofinansowania z CEF). 
Ostatecznie budżet konkursu został zwiększony do 307 mln euro. Wszystkie projekty złożone 
w puli ogólnej, które otrzymały pozytywną ocenę, zostały dofinansowane (łącznie na 183 
mln euro). W puli kohezyjnej dofinansowanie otrzymało 11 projektów (na 60 mln euro), zaś 
9 Komisja Europejska umieściła na liście rezerwowej i zaproponowała ich dofinansowanie 
w ramach puli ogólnej (obniżenie dofinansowania z 85% do 50%). 
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Polskie podmioty złożyły w konkursie 8 wniosków o łącznej wartości ok. 81,5 mln euro, w tym 
wnioskowane dofinansowanie UE w wysokości ok. 50,65 mln euro.

Do puli kohezyjnej trzy wnioski złożyły PKP PLK S.A. KE rekomendowała udzielenie wsparcia 
dla inwestycji: Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn Koźle–Chałupki – dokumentacja 
projektowa. Ponadto, na 2 pierwszych miejscach listy rezerwowej znalazły się pozostałe 2 
projekty PKP PLK S.A. złożone do puli kohezyjnej. Polska wyraziła zgodę na ich realizację 
z obniżonym z 85% do 50% dofinansowaniem z CEF:

 ̵ Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T – dokumentacja projektowa

 ̵ Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów – 
dokumentacja projektowa.

Do puli ogólnej złożono 5 wniosków, z których do dofinansowania KE wybrała 4 propozycje:

 ̵ Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linie nr 14, poprawiającym 
połączenie na sieci bazowej TEN-T (prace projektowe) zgłoszony przez CPK sp. z o.o.;

 ̵ Prace studyjne dla uzupełnienia brakującego odcinka w korytarzu Morze Północne-Morze 
Bałtyckie: KDP pomiędzy Warszawą i Poznaniem, zgłoszony przez CPK sp. z o.o.;

 ̵ Prace na linii kolejowej E30 odcinek Rzeszów-Medyka – dokumentacja przedprojektowa, 
zgłoszony przez PKP PLK S.A.;

 ̵ Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu 
w Porcie Gdynia”, zgłoszony przez ZMP Gdynia S.A.

Dofinansowania nie otrzymał projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

1 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej pn.: Instrument “Łącząc Europę”- inwestycje w polski transport. Efekty i wyzwania 
podczas której podpisano 7 umów o dofinansowanie dla opisanych wyżej projektów. Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych jak zwykle odpowiadać będzie za bezpośredni monitoring 
tych inwestycji.  
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Poniżej zestawienie podpisanych w dniu 01.12.2021 r. umów i najważniejsze informacje 
o dofinansowanych projektach:

PROJEKTY CPK
Prace studyjne dla uzupełnienia brakującego odcinka w korytarzu Morze Północne -Morze 
Bałtyckie: kolej dużych prędkości pomiędzy Warszawą i Poznaniem.

Projekt obejmuje studia dla budowy dwutorowej linii KDP Warszawa – Łódź i Sieradz – Poznań 
o długości ok 300 km. Nowa linia projektowana będzie do prędkości 250 km/h.

 ̵ Realizacja: 23/03/2021 - 30/09/2024

 ̵ Wartość projektu: 21,920,000 EUR, w tym dofinansowanie 10,960,000 EUR

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 98 908 040,79 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 98 908 040,79 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 49 454 020,40 PLN

Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14, usprawniające 
połączenie na sieci bazowej TEN-T (prace projektowe)

Projekt obejmuje prace projektowe dla budowy nowego odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Retkina 
o długości ok 12 km wraz z nowym tunelem o długości ok 5,2 km oraz połączeniem z linią Łódź – 
Sieradz (o długości ok 6 km).

 ̵ Realizacja: 24/03/2021 - 31/08/2024

 ̵ Wartość projektu: 26,325,000 EUR, w tym dofinansowanie 13,162,500 EUR
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 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 118 783 665,00 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 118 783 665,00 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 59 391 832,50 PLN

PROJEKTY PLK
Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T – dokumentacja projektowa

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji dla prac budowlanych na ostatnim wąskim gardle 
linii Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Opole – Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica). 
Przygotowana w ramach projektu dokumentacja wraz z decyzjami administracyjnymi pozwoli na 
ogłoszenie przetargu i realizację robót na stacji Krzyż.

 ̵ Realizacja: 24/09/2021 - 31/12/2023

 ̵ Wartość projektu: 2 059 774,00 EUR, w tym dofinansowanie UE: 1 029 887,00 EUR;

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 9 294 112,24 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 9 294 112,24 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 4 647 056,12 PLN

Prace na ciągu E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica 
państwa) – dokumentacja przedprojektowa

Projekt obejmuje przygotowanie inwentaryzacji środowiskowej i przygotowanie Studium 
Wykonalności niezbędnych do realizacji zadania w ramach projekty globalnego (Medyka (granica) 
– Rzeszów – Kraków – Katowice). Przyszłe działania projektowe i realizacyjne (planowane 
w ramach odrębnego projektu) pozwoli na dostosowanie linii do parametrów sieci TEN-T oraz 
poprawę prędkości, skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa.

 ̵ Realizacja: 26/05/2021 - 30/03/2024

 ̵ Wartość projektu: 2 305 003,00 EUR, w tym dofinansowanie UE: 1 152 502,00 EUR;

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 10 400 634,54 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 10 400 634,54 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 5 200 319,53 PLN
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Prace na ciągu E59 – linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa 

Działanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla prac budowalnych (realizowanych w ramach 
odrębnego projektu). Docelowe prace pozwolą na dostawanie parametrów linii do wymogów TEN-T 
poprzez podniesienie prędkości, przepustowości, skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa.

 ̵ Realizacja: 29/10/2021 - 15/12/2023

 ̵ Wartość projektu : 21 409 618,00 EUR, w tym dofinansowanie UE: 18 198 175,00 EUR;

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 96 605 080,77 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 96 605 080,77 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 82 121728,34 PLN

Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów –dokumentacja projektowa

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji 
administracyjnych dla projektu globalnego Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów. 
Docelowa modernizacja ww. linii (realizowana w ramach odrębnego projektu) pozwoli na 
podniesienie prędkości do co najmniej 100 km/h, zwiększenie dopuszczalnego nacisku na oś do 
22,5 t oraz dostosowanie układów torowych do prowadzenia ruchu pociągów o długości do 740 m.

 ̵ Realizacja: 30/06/2021 - 31/08/2023

 ̵ Wartość projektu: 4 744 866,00 EUR, w tym dofinansowanie UE: 2 372 433,00 EUR,

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 21 409 784,37 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 21 409 784,37 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 10 704 892,18 PLN 

PROJEKT ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 
Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia

Projekt polega na wykonaniu prac przygotowawczych prowadzących do rozpoczęcia robót 
budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury dostępu dla statków w basenie IV i V Portu 
Gdynia oraz przebudową dostępu lądowego „ostatniej mili”.

 ̵ Realizacja: 22/03/2021 - 29/12/2023

 ̵ Wartość projektu: 1 678 548, 00 EUR w tym dofinansowanie UE: 839 274, 00 EUR

 ̵ Szacunkowa całkowita wartość ogółem po przeliczeniu z EUR na PLN: 7 574 675,09 PLN

 ̵ Szacunkowe wydatki kwalifikowalne po przeliczeniu z EUR na PLN: 7 574 675,09 PLN

 ̵ Szacunkowy wkład UE po przeliczeniu z EUR na PLN: 3 787 337,54 PLN
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CEF 2021-2027
CEF w nowej perspektywie finansowej 2021-27 regulowany jest Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym instrument „Łącząc 
Europę” i uchylającym rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014. Rozporządzenie 
obowiązuje wstecznie od 1 stycznia 2021 r.

Podział środków w sektorze transportu (łącznie 25,807 mld EUR) kształtuje się następująco (ceny 
bieżące):

̵ 12,830 mld EUR w puli ogólnej, w tym 1,560 mld na ukończenie brakujących głównych 
transgranicznych połączeń kolejowych pomiędzy państwami korzystającymi z Funduszu 
Spójności (a więc też dla Polski, np. na Rail Baltica)

̵ 11,286 mld EUR w puli kohezyjnej, podzielonych na 70% w alokacjach narodowych i 30% jako 
wspólna koperta konkurencyjna dla krajów kohezyjnych, o środki z której będą rywalizować po 
2023 r. wszystkie kraje kohezyjne

̵ 1,691 mld EUR w nowej puli na projekty cywilno-wojskowego zastosowania (tzw. mobilność 
wojskowa)

Zgodnie z kluczem podziału środków w ramach polityki spójności alokacja dla Polski w kwocie 
transferu z FS do CEF ma wynieść ok. 2,9 mld EUR (w okresie 2014-2020 było to 4,14 mld EUR). 
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Po 2023 r. niewykorzystane koperty narodowe zostaną dodane do koperty konkurencyjnej. 
Wprowadzony został pułap maksymalnej kwoty alokacji dla państwa (170% koperty narodowej), 
który będzie stosowany do końca 2025 r.

Nowy CEF ma przyczyniać się do realizacji unijnych działań przeciwko zmianom klimatu poprzez 
przeznaczenie 60% jego środków na cele klimatyczne.

W sierpniu 2021 r. KE przyjęła program prac CEF na lata 2021-2027, zawierającą priorytety 
i program konkursów w latach 2021-2023, a już 16 września 2021 r. ogłoszony został pierwszy 
nabór w ramach CEF 2021-2027. Ostateczny termin składania wniosków w tym konkursie to 19 
stycznia 2022 r. W przypadku paliw alternatywnych jest to pierwszy z wyznaczonych terminów 
składania wniosków, które będą się następnie sukcesywnie powtarzać.

Budżet konkursu wynosi 7,05 mld EUR Wsparcie będzie skierowane na projekty wpisujące się 
w następujące priorytety:

 ̵ projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe 
drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo – kolejowe i multimodalne 
platformy logistyczne),

 ̵ inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),

 ̵ interoperacyjność transportu,

 ̵ nowe technologie i innowacje,

 ̵ infrastruktura paliw alternatywnych, w tym infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów 
elektrycznych i tankowania wodoru w sieci drogowej TEN-T,

 ̵ autostrady morskie,

 ̵ multimodalne węzły pasażerskie,

 ̵ redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,

 ̵ bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,

 ̵ poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski 
żywiołowe,

 ̵ dostosowanie infrastruktury do celów kontroli na granicach zewnętrznych UE,

 ̵ dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) 
w ramach mobilności wojskowej (Military Mobility).
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Po ogłoszeniu konkursu do MFiPR wpłynęło blisko 100 propozycji nowych projektów i po 
wstępnej ocenie około 30 z nich uznano za wystarczająco dojrzałe do wzięcia w nim udziału. 
Obecnie zarówno w MFiPR jak i w CUPT trwa szczegółowa weryfikacja nadesłanej przez 
Beneficjentów dokumentacji aplikacyjnej. Dalszy terminarz konkursu przedstawia się następująco:

− 19 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 upływa ostateczny termin składania wniosków do KE;

− W okresie styczeń - maj 2022 trwać będzie w KE weryfikacja złożonych wniosków;

− w czerwcu 2022 r. spodziewana jest decyzja KE nt. wyboru projektów do dofinansowania;

− we wrześniu i październiku 2022 r. zawierane będą z CINEA umowy o udzielenie dotacji dla 
wybranych projektów (Grant Agreements);

− od października 2022 r. zawierane będą umowy o dofinansowanie / o współpracy na poziomie 
krajowym.
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LINKI DO STRON DEDYKOWANYCH CEF TRANSPORT:
− CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_pl

− MFiPR: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-
funduszy/program-laczac-europe/cef-2021-2027/

− Rozporządzenie CEF2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1153

− Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie finansowania instrumentu „Łącząc Europę -sektor
transport i przyjęcia programu prac na lata 2021-2027 z 5.08.2021, określająca budżet, kryteria
wyboru oraz rodzaje inwestycji, które będą kwalifikować się do dofinansowania w pierwszych
trzech konkursach w latach 2021-2023):
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/c20215763-cef-financing-annex.pdf

− Prezentacja CINEA „From CEF1 to CEF2: the new e-grant environment”
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/transport-infrastructure/cef-transport-
templates-forms-reporting_pl

− Nowy wzór Grant Agreement:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/agr-contr/mga_cef_en.pdf

− Dokumenty konkursowe w ramach pierwszego naboru wniosków:
https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en

Autorka: Katarzyna Łuczkowska-Sutkowska 

Ekspert - Doradca Dyrektora CUPT

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_pl 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1153 
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/c20215763-cef-financing-annex.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/transport-infrastructure/cef-transport-templat
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/transport-infrastructure/cef-transport-templat
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/agr-contr/mga_cef_en.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en
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Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 30.11.2021 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

76
umów

KOLEJOWE 
POIiŚ

122
DROGOWE, BRD  

I LOTNICZE 
POIiŚ

umowy

Łącznie zawarto

328 umów
o dofinansowanie 

na łączną kwotę środków UE
POIiŚ POPW

77,8 mld PLN 1,68 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 mld PLN

6
5

89

%
POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

%
WNIOSKI 
W OCENIE

%
PODPISANE 
UMOWY

65%
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POPW

Dostępne 
środki UE

1,71 mld PLN 1,8
98,2

%
POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY%

80,5 %
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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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE
75,2%

3,3%
13,1%
14,1%

17,1%
11,0%
10,8%

5,8%

55,1%
MIEJSKIE

0,0%
0,0%

5,4%
9,0%

14,0%
16,2%

10,5%

KOLEJOWE
46,2%

0,0%
3,7%

5,8%
7,2%

11,2%
11,9%

6,4%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE
54,1%

0,0%
0,1%
0,7%

2,5%
9,8%

21,2%
19,8%

INTERMODALNE
56,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7,8%
18,2%

30,7%

POPW

KOLEJOWE
80,7%

0,0%
0,0%

2,4%

27,5%
25,8%

18,9%
5,9%

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

POIiŚ

Łącznie
55,6 MLD PLN

2015

1,6
mld PLN

2%

2016

7,2
mld PLN

10%

2017

8,7
mld PLN

20%

2018

10,9
mld PLN

33%

2019

9,8
mld PLN

44%

2020

10,8
mld PLN

56%

2021

6,6
mld PLN

64%

POPW

Łącznie

1,38 MLD PLN

2017

2,4%

0,04
mld PLN

2018

28,3%

0,44
mld PLN

2019

55,8%

0,47
mld PLN

2020

74,6%

0,32
mld PLN

2021

80,5%

0,11
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 % wykorzystania środków UE
DBF_2017 Zatwierdzone płatności1
DBF_2017 % wykorzystania środków UE1
DBF_2018 Zatwierdzone płatności
DBF_2018 % wykorzystania środków UE
DBF_2018 Zatwierdzone płatności1
DBF_2018 % wykorzystania środków UE1
DBF_2019 Zatwierdzone płatności
DBF_2019 % wykorzystania środków UE
DBF_2019 Zatwierdzone płatności1
DBF_2019 % wykorzystania środków UE1
DBF_2021 Zatwierdzone płatności
DBF_2021 % wykorzystania środków UE
DBF_2020 Zatwierdzone płatności
DBF_2020 % wykorzystania środków UE
DBF_2021 Zatwierdzone płatności1
DBF_2021 % wykorzystania środków UE1
DBF_2020 Zatwierdzone płatności1
DBF_2020 % wykorzystania środków UE1
DBF_Zatwierdzone płatności globalnie
DBF_POPW Zatwierdzone płatności globalnie
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87+8+5+D 95+5+D

100+0+0+D
100+0+0+D

97+3+D

97+3+D

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

Podpisane umowy Wnioski w ocenie Pozostało do wykorzystania

POIiŚ

DROGOWE, BRD I LOTNICZE

95%88%

7%
5%

MIEJSKIE

95%95%

5%

87+4+9+D
KOLEJOWE

91%87%

4%
9%

MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE

99%99%

1%

INTERMODALNE

100%100%

POPW

KOLEJOWE

98,2%98,2%

1,8%

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

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 30.11.2021 r.)

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

5
2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

DROGOWE 
I MIEJSKIE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA
19

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

15 GA 
PULA 

OGÓLNA

9
1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

8 GA 
PULA 

OGÓLNA
34

25 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

KOLEJOWE

9 GA 
PULA 

OGÓLNA

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

Łącznie zawarto

(Grant Agreement) 
na łączną kwotę środków UE

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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Zatwierdzone płatności realizowane
za pośrednictwem CUPT (%*)

Łącznie

10,74 MLD PLN

2016

0,25%

2017

4,56%

2018

10,09%

2019

12,35%

2020

18,04%

2021

13,21%

*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
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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 22+78++D
LOTNICZE, MORSKIE,  
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

4%

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
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27.01 Spotkanie TOB: Otwarte dane 
w mieście - tu i teraz

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 towych
Plac Europejsk i  2 ,  00-844 Warszawa

www.cupt .gov.pl

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/
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