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AKTUALNOŚCI

Miliard złotych unijnego dofinansowania dla PKP 
Intercity

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
odbyło się podpisanie aneksów zwiększających 
dofinansowanie do projektów taborowych oraz 
infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity.

Czytaj więcej...

Fundusze Europejskie dla ratownictwa drogowego

23 czerwca w siedzibie Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych miało miejsce uroczyste podpisanie 
umowy o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej...

Nowy terminal intermodalny w Zamościu

Środki unijne pozyskane przez firmę Laude Smart Intermodal 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
przyczyniły się do zwiększenia zdolności przeładunkowej jej 
nowego terminala.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/miliard-zlotych-unijnego-dofinansowania-dla-pkp-intercity/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/fundusze-europejskie-dla-ratownictwa-drogowego/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/nowy-terminal-intermodalny-w-zamosciu/
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AKTUALNOŚCI

Oficjalne zakończenie negocjacji Umowy 
Partnerstwa

Oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa 
(UP) między Komisją Europejską a polskim rządem, 
a sama decyzja została przekazana stronie polskiej.

Czytaj więcej...

Wyniki pierwszego naboru wniosków CEF

Podczas Connecting Europe Days 2022 w Lionie, 
wydarzenia, które miało miejsce 29 czerwca 2022 roku, 
unijna komisarz ds. transportu Adina Ioana Vălean 
ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach 
Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie 
finansowej 2021-2027.

Czytaj więcej...

Współpraca bliźniacza: Twinning dla Azerbejdżanu

Beneficjent wybrał polsko-litewską ofertę twinningową 
„Increasing Road Safety in Azerbaijan”. CUPT pełni 
rolę instytucji wiodącej w zakresie przygotowywania 
i realizacji oferty po polskiej stronie.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-blizniacza-twinning-dla-azerbejdzanu/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/wyniki-pierwszego-naboru-wnioskow-cef/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/oficjalne-zakonczenie-negocjacji-umowy-partnerstwa/
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AKTUALNOŚCI

Upowszechniamy partycypację społeczną 
w transporcie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych kontynuuje 
działania na rzecz upowszechniania partycypacji społecznej 
w transporcie.

Czytaj więcej...

Umowy o dofinansowanie odcinków „ekspresówek” 
S11 i S61

Podpisaliśmy dwie nowe umowy o dofinansowanie budowy 
odcinków na drogach ekspresowych S11 i S61 z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z terminem realizacji 
w 2023 roku.

Czytaj więcej...

KE przyjęła zmiany w POIiŚ

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierające walkę 
ze skutkami pandemii COVID-19. Znaczną część środków 
przeznaczono na rozwój niskoemisyjnego transportu 
miejskiego.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/umowy-o-dofinansowanie-odcinkow-ekspresowek-s11-i-s61/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/upowszechniamy-partycypacje-spoleczna-w-transporcie/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/ke-przyjela-zmiany-w-poiis/
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Umowa o dofinansowanie dla budowy obwodnicy 
Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 (faza I) 
podpisana

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nową 
umowę o dofinansowanie dla projektu, jakim jest budowa 
obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 
(faza I).

Czytaj więcej...

Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru 
przedsięwzięć w ramach KPO „Pasażerski tabor 
kolejowy (regionalny)”

Informujemy o zakończeniu procesu konsultacji 
publicznych i zaakceptowaniu przez Ministerstwo 
Infrastruktury kryteriów szczegółowych dla wyboru 
przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności...

Czytaj więcej...

Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) 
zrealizowanych w WOF

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zleciło 
przeprowadzenie oceny wpływu projektów UE (w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) 
zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/umowa-o-dofinansowanie-dla-budowy-obwodnicy-poreby-i-zawiercia-w-ciagu-drogi-krajowej-78-faza-i-podpisana/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/zakonczenie-procesu-konsultacji-kryteriow-wyboru-przedsiewziec-w-ramach-kpo-pasazersk-tabor-kolejowy-regionalny/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/badania-i-ewaluacja/ocena-wplywu-projektow-ue-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-zrealizowanych-w-warszawskim-obszarze-funkcjonalnym/
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DostępnośćLAB: Dostępność w projektach UE 
w perspektywie 2021-2027 – uwarunkowania 
prawne

Zapraszamy na 4. spotkanie w ramach cyklu spotkań 
„DostępnośćLab” pn. „Dostępność w projektach UE 
w perspektywie 2021-2027 – uwarunkowania prawne”.

Czytaj więcej...

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące strategii 
komunikacyjnej Funduszy Europejskich na lata 2021-
2027

Komisja Europejska przygotowała praktyczne rekomendacje 
w postaci dobrych i złych praktyk dotyczących działań 
komunikacyjnych na lata 2021-2027..

Czytaj więcej...

#bezprzedawNIEnia: Rocznica wybuchu II wojny 
światowej

Włączamy się do kampanii #bezprzedawnienia, 
zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP w związku z rocznicami niemieckiej 
i radzieckiej agresji na Polskę oraz rocznicą wybuchu II wojny 
światowej.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/dostepnosclab/dostepnosclab-dostepnosc-w-projektach-ue-w-perspektywie-2021-2027-uwarunkowania-prawne/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/zalecenia-komisji-europejskiej-dotyczace-strategii-komunikacyjnej-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/bezprzedawnienia-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/
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AKTUALNOŚCI

Relacja ze szkolenia dedykowanego Beneficjentom 
i potencjalnym Beneficjentom

W dniach 12-13 września 2022 r. w Ożarowie 
Mazowieckim zaplanowano szkolenie organizowane przez 
ekspertów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
dedykowane Beneficjentom i potencjalnym Beneficjentom.

Czytaj więcej...

Otwarcie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Ełk 
Południe (Via Baltica)

13 września 2022 r. został oddany do ruchu 23,3 km 
odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Ełk Południe, 
realizowany w ramach projektu pn. „Budowa drogi 
ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (granica państwa)” 
dofinansowanego z Unii Europejskiej z Instrumentu  
„Łącząc Europę” (CEF).

Czytaj więcej...

Zawarcie umowy o dofinansowanie na modernizację 
wagonów Rail-Cars zgodnie z TSI Hałas

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 
umowę o dofinansowanie na modernizację wagonów Rail-
Cars zgodnie z TSI Hałas. W wyniku projektu ograniczony 
zostanie hałas wywoływany przez wagony poruszające się 
po torach.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/relacje-z-wydarzen/relacja-ze-szkolenia-dedykowanego-beneficjentom-i-potencjalnym-beneficjentom/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/otwarcie-drogi-ekspresowej-s61-szczuczyn-elk-poludnie/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/zawarcie-umowy-o-dofinansowanie-na-modernizacje-wagonow-rail-cars-zgodnie-z-tsi-halas/
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AKTUALNOŚCI

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy 
z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

8 września 2022 r. w siedzibie Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki podpisano Porozumienie 
o współpracy pomiędzy uczelnią a Centrum Unijnych
Projektów Transportowych.

Czytaj więcej...

POIiŚ: Nabór wniosków na konkurs SUMP

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie 
nr POIiŚ.11.4/2/22 dotyczący opracowania dokumentacji 
planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności 
miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – 
SUMP.

Czytaj więcej...

POIiŚ: Nabór wniosków na konkurs „taborowy”

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 
POIiŚ.11.4/1/22 dotyczący zakupu taboru autobusowego 
nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, 
wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru 
tramwajowego i trolejbusowego.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/podpisalismy-porozumienie-o-wspolpracy-z-politechnika-krakowska-im-tadeusza-kosciuszki/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/dofe-2022-przedluzone-terminy-zgloszen/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/bezprzedawnienia-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/
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AKTUALNOŚCI

DOFE 2022 – przedłużone terminy zgłoszeń!

Organizator przedłużył terminy zgłoszeń do DOFE do 16 
września. Prześlij formularz zgłoszeniowy, by wziąć udział 
w wydarzeniu.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/dostepnosclab/dostepnosclab-dostepnosc-w-projektach-ue-w-perspektywie-2021-2027-uwarunkowania-prawne/
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TEMAT MIESIĄCA:
DEKARBONIZACJA TRANSPORTU – CEL NA 2050 ROK

Transport odpowiada za 21% globalnej emisji dwutlenku węgla. To obecnie najbardziej 
emisyjny sektor w wielu krajach rozwiniętych. Europa i Ameryka Północna są odpowiedzialne 
za największe w historii emisje z transportu. Co zrobić, aby zatrzymać te negatywne trendy? 
Jak ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko, a więc również na nas samych? 

Europa przyjęła strategię do walki z degradacją środowiska m.in. przez zmiany w obszarze 
transportu. Europejski Zielony Ład, bo tak nazywa się ta strategia, ma pomóc przekształcić Unię 
Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 roku 
osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Patrząc na dotychczasowe działania 
i powołując się na opinie ekspertów, wydaje się, że jest to bardzo ambitny plan, a zdaniem 
niektórych – wręcz zbyt ambitny. Transport wnosi około 5% do unijnego PKB i zatrudnia ponad 
10 mln osób w Europie.
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Ma zatem kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów 
dostaw. Z drugiej strony, obecne emisje z transportu stanowią około 25% łącznych emisji gazów 
cieplarnianych w UE, a ich wartość w ostatnich latach znacząco wzrosła. Komisja Europejska 
przyjmując Zielony Ład chciałaby stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Celem 
jest osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem o 90% do 2050 roku.

Na razie transport jest jednak jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły 
w ciągu ostatnich trzech dekad - w latach 1990-2019 aż o 1/3 (33,5%). 

Według aktualnych prognoz, spadek do 2050 roku wyniesie zaledwie 2%, co znacznie odbiega 
od obecnych ambicji Komisji Europejskiej.
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Patrząc na te dane, polityka przyjęta przez Komisję Europejską wydaje się być ogromnym 
wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na ciągły wzrost liczby rejestracji używanych, 
wysokoemisyjnych pojazdów. To jeden z powodów, dla których na poziomie poszczególnych 
krajów UE, w tym w Polsce,  pilnie potrzebne jest stworzenie nowych strategii na rzecz 
wspierania nieskoemisyjnego, a docelowo bezemisyjnego transportu. Jak widać z załączonego 
wykresu, ze względu na ilość emitowanego CO2, głównym obszarem zainteresowania 
i interwencji powinien być transport drogowy. 

Osiągnięcie zakładanych celów możliwe będzie jedynie przy równoczesnym zastosowaniu 
wszystkich dostępnych narzędzi i działań ze strony krajów UE, w tym przede wszystkim: 
promocyjnych i informacyjnych, regulacyjnych i legislacyjnych, wsparcia finansowego oraz zachęt 
fiskalnych. W każdym z tych obszarów możemy zaobserwować intensywne działania UE.
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Z perspektywy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które jest jednostką wspierającą 
beneficjentów sektora transportu w efektywnym wykorzystaniu wsparcia ze środków UE, 
szczególnie interesujący jest obszar dofinansowania do przedsięwzięć z zakresu transportu 
niskoemisyjnego i bezemisyjnego.

Na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  - głównie w transporcie drogowym, choć sprawa na 
równi dotyczy transportu morskiego czy też lotniczego może wpłynąć:

• ograniczenie zapotrzebowania na transport – sposoby mogą być różne np.: telepraca,
przesunięcie modalne, optymalizacja cen i usprawnienia operacyjne;

• poprawa parametrów pojazdów i udoskonalenie technologii silników spalinowych do czasu
zaprzestania ich produkcji;

• rozwój technologii bezemisyjnych w transporcie oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

W sektorze transportowym istnieje niewiele skalowalnych możliwości dekarbonizacji. Wydaje się, 
że jedynymi technologiami, które realnie umożliwiają dekarbonizację na dużą skalę do 2050 roku, 
są wspomniane wcześniej elektryfikacja, biopaliwa oraz wodór. Z uwagi na postawione cele nie 
powinniśmy jednak zastanawiać się, które z narzędzi wybrać. Aby działanie okazało się skuteczne, 
upowszechnienia wymagają wszystkie technologie. Dopóki zużycie paliw kopalnych będzie 
wzrastać, intensywność emisji dwutlenku węgla z tego typu paliw będzie wyższa niż obecnie. 
Z kolei do osiągnięcia znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla konieczne jest daleko idące 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
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Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że elektryfikacji sektora transportu nie można rozpatrywać 
w oderwaniu od transformacji w innych dziedzinach, przede wszystkim w obszarze produkcji 
energii elektrycznej. 

Tutaj znowu wracamy do tego, jak wielkim wyzwaniem jest Zielony Ład. Chodzi również o wpływ 
dekarbonizacji na nasze nawyki czy też przestrzeń publiczną nas otaczającą. Zmienić się bowiem 
muszą nie tylko pojazdy na ulicach, lecz przede wszystkim sektor producentów pojazdów i ich 
komponentów. Baterie trakcyjne pojawiły się w łańcuchu dostaw i wydaje się, że są niezwykle 
ważnym elementem w procesie dekarbonizacji. Istotnym elementem pojazdu elektrycznego jest 
także oprogramowanie do zarządzania energią i sterujące pracą wszystkich kluczowych układów. 

Znaczenie drugiego paliwa przyszłości, czyli wodoru rośnie wraz z rozwojem technologii, która 
przekłada się na wzrost efektywności i obniżenie kosztów produkcji i dostarczenia do odbiorcy 
końcowego. Już teraz mówi się o kilku źródłach wodoru – od wykorzystania wodoru powstającego 
jako produkt uboczny w branży paliwowej, czy chemicznej, po ten pozyskiwany w procesie 
elektrolizy, który może być w pełni ekologiczny. Wodór jako paliwo przyszłości może w niedługim 
czasie uzupełnić lub, nawet zastąpić w transporcie napędy elektryczne. Napęd wodorowy, wydaje 
się bardziej perspektywiczny. Wyposażone w niego autobusy mają większy zasięg niż pojazdy 
na baterie litowo-jonowe. Nie wymagają przy tym rozbudowanej sieci ładowarek, a tankowanie 
wodoru jest znacznie krótsze od ładowania baterii. Producenci w tym segmencie też dzielnie 
pracują na zwiększenie potencjału i efektywność elektrycznego transportu publicznego.
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W transporcie publicznym wodór znajduje już powoli zastosowanie także w napędzie pociągów. 
Byłby korzystnym rozwiązaniem np. na tych trasach, które nie zostały zelektryfikowane. Warto 
wspomnieć o działającej w UE inicjatywie H2Accelerate, która łączy różnych strategicznych 
dostawców i innowatorów w celu masowego wprowadzenia na rynek europejski samochodów 
ciężarowych napędzanych wodorem.

Każde z rozwiązań – wodór, biopaliwa, pojazdy elektryczne – ma swój bilans wad i zalet oraz 
kosztów i korzyści. Pozytywnym aspektem jest niewątpliwie fakt, że postęp technologiczny daje 
szansę na obniżenie kosztów produkcji i rozwiązanie problemów, które obecnie hamują rozwój 
pojazdów zeroemisyjnych.

Członkostwo Polski w UE wiąże się z wieloma zobowiązaniami. Jednym z obszarów stanowiącym 
ogromne wyzwanie jest wypełnienie zobowiązań w zakresie celów klimatycznych, wynikających 
z Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z tym, celem wszystkich podejmowanych działań 
finansowanych z funduszy UE ma być zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, przestawienie 
produkcji energii na źródła odnawialne i wykorzystanie nowych, przyjaznych dla środowiska 
technologii. Dotyczy to również, a może nawet przede wszystkim, działań w zakresie transportu. 
W związku z powyższym, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
przeznaczono kwotę ok. 2,3 mld euro w formie dotacji na budowę i modernizację infrastruktury 
oraz zakup i modernizację taboru niskoemisyjnego, w tym szynowego i elektrycznego w 13 
miastach wojewódzkich realizujących Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Wchodzą w to również projekty konkursowe w zakresie taboru elektrycznego. W latach 
2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
również przewidziano pulę środków na transport miejski z priorytetem na transport nisko 
i zeroemisyjny. Ponadto w ramach Instrumentu Infrastruktura Paliw Alternatywnych (Alternative 
Fuels Infrastructure Facility) ubiegać się mogą projekty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych w sieci TEN-T.

Ważnym instrumentem, którego zadaniem jest promowanie zrównoważonego transportu i do 
którego CUPT przykłada duże znaczenie, jest SUMP, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan). W większych miastach od przyjęcia SUMPa będzie 
uzależnione przyznanie dofinansowania z UE w perspektywie 2021-2027. 

Wszystkie te działania mają na celu dekarbonizację transportu, a co za tym idzie – zdrowsze 
środowisko dla nas wszystkich. Będzie to korzyść dla nas i przyszłych pokoleń.

Joanna Lech, p.o. Dyrektora CUPT

Edyta Boratyńska-Karpiej, Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

Paweł Engel, Departament Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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UMOWA RAMOWA – JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT 
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Zarówno dyrektywy unijne, jak i w konsekwencji ustawa Prawo zamówień publicznych nie 
tylko definiują i określają wymagania co do trybów udzielania zamówień, ale także szczególne 
instrumenty udzielania zamówienia np. w postaci umowy ramowej.

Umowa ramowa pomaga stronom zorganizować proces zawierania sekwencji umów podobnego 
rodzaju lub uregulować schemat współpracy na przyszłość. 
Reguluje najczęściej formę i tryb zawierania umów w przyszłości z jednym lub wieloma 
wykonawcami i może dotyczyć niemal każdego sektora, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że 
nie stanowi remedium na wszystkie problemy zamawiających. Istnieją bowiem sektory o dużej 
innowacyjności, w których nieustanny i szybki rozwój jest normą, a w takim wypadku ciężko 
zdefiniować, co będziemy zamawiać w przyszłości. Umowa ramowa w pewnym stopniu zamyka 
też na konkurencyjność, ale obowiązek zawarcia umowy wykonawczej (realizacyjnej) istnieje 
tak naprawdę tylko wtedy, gdy wszystkie elementy pozwalają w sposób jasny i obiektywny 
odkodować minimalną treść przyszłej umowy. 

Czy warto więc stosować niniejszy instrument? Jakie są jego zalety i wady? Jakich zamówień 
możemy udzielać? Czy narzędzie to jest wykorzystywane w praktyce w sektorze transportu?
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W artykule poznamy odpowiedzi na powyższe pytania. Znajdą się tu także najistotniejsze tezy 
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Krajowej Izby Odwoławczej, 
ze względu na wątpliwości interpretacyjne, jakie może budzić instrument umowy ramowej. Nie 
ma przepisów prawnych, które odnosiłyby się do niej wprost, tak jak w przypadku klasycznych 
„umów nazwanych”, które mają swoją własną regulację w kodeksie cywilnym.

Umowa ramowa zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawą Prawo zamówień publicznych

Na gruncie dyrektyw unijnych (w odniesieniu do zamówień klasycznych), przepisy dotyczące 
umowy ramowej odnajdujemy już w preambule w pkt. 60-62 oraz art. 331. W odniesieniu do 
zamówień sektorowych właściwe przepisy odnajdujemy w art. 512.

Dokumentem, w wymiarze unijnym, który systematyzuje i wyjaśnia reguły, obowiązujące 
w zakresie umów ramowych jest Nota wyjaśniająca Komisji Europejskiej3. W dokumencie 
odnajdujemy m.in. informacje, dotyczące czasu trwania umowy ramowej. Należy podkreślić, że 
w opinii Komisji Europejskiej nie zawsze uzasadnionym jest korzystanie z długoterminowych 
umów ramowych. Ograniczenie okresu obowiązywania umów ramowych może pomóc 
w uniknięciu lub ograniczeniu problemów, związanych z obecnością dominujących dostawców. 
Wskazane są również inne działania, m.in. podział na części odpowiedniej wielkości z zakazem 
składania ofert na wszystkie części, co mogłoby też stanowić użyteczny instrument promowania 
małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach udzielanych na podstawie umów ramowych4.

Umowa ramowa, w obecnie obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych została ubrana 
w ramy prawne w art. 311-3155. Zgodnie z definicją z ustawy Prawo zamówień publicznych 
przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub 
większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, 
jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba, przewidywanych ilości.

Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić 
w okresie obowiązywania umowy ramowej.

Umowa ramowa nie jest ani trybem zawarcia umowy, ani też studium rokowań, lecz stanowi 
samodzielną umowę łączoną z określoną techniką udzielania zamówień, która polega 

1 Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28 marca 2014 r.
2 Ibidem
3 EXPLANATORY NOTE – FRAMEWORK AGREEMENTS – CLASSIC DIRECTIVE, Ref. 

Ares(2016)810203 - 16/02/2016.
4 EXPLANATORY NOTE – FRAMEWORK AGREEMENTS – CLASSIC DIRECTIVE, Ref. 

Ares(2016)810203 - 16/02/2016.
5 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019).
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na rozłożeniu procesu kontraktowania na dwie fazy, czyli zawarcie umowy ramowej oraz 
następujących po niej umów jednostkowych (realizacyjnych, wykonawczych, konkretnych, 
cząstkowych)6. Umowę ramową, zgodnie z art. 311 ust. 4 ustawy Pzp zawiera się na okres 
nie dłuższy niż 4 lata (zamówienia klasyczne, a w przypadku zamówień sektorowych na okres 
nie dłuższy niż 8 lat), z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes 
zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.

Schemat postępowania dla Zamawiającego  
w przypadku zawierania umów ramowych dla zamówień klasycznych

Przeprowadzenie postępowania, 
z zastosowaniem odpowiednich 
przepisów dotyczących trybu: przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego lub partnerstwa 
innowacyjnego / wartość zamówienia 
równa lub przekracza progu unijne

Przeprowadzenie postępowania 
w trybie podstawowym lub partnerstwie 
innowacyjnym / wartość zamówienia 
mniejsza niż progi unijne

Zawarcie umowy ramowej (stosuje się do niej wprost przepisy o umowie w sprawie 
zamówienia publicznego i jej wykonaniu, z jednoczesnym brakiem obowiązku udzielania 
zamówień jednostkowych – zapewniona możliwość udzielania zamówień poza umową ramową)

Umowa ramowa pełna (określająca 
wszystkie warunki wykonania robót 
budowlanych, usług lub dostaw)

Umowa ramowa niepełna (pewne warunki 
wykonania robót budowlanych, usług lub 
dostaw nie zostały wystarczająco określone 
i zostaną dookreślone na późniejszym etapie 
postępowania)

ZAKAZ ISTOTNYCH ZMIAN WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6 Ibidem
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Umowa ramowa zawarta z jednym 
wykonawcą/pełna

Zamówień jednostkowych udziela się 
bezpośrednio na warunkach zamówienia 
określonych w umowie ramowej – 
ustawa nie określa dalszych warunków 
proceduralnych.

Umowa ramowa zawarta z jednym 
wykonawcą/niepełna

Zamawiający może pisemnie wezwać 
wykonawcę do uzupełnienia oferty.

Umowa ramowa zawarta z większą liczbą 
wykonawców/pełna

Zamówień jednostkowych udziela 
się zgodnie z warunkami zamówienia 
określonymi w umowie ramowej, bez 
przeprowadzenia procedury konkurencyjnej, 
o ile zamawiający nie przewidział takiej
możliwości (procedury konkurencyjnej).

Możliwe jest, aby część zamówień 
jednostkowych została udzielona zgodnie 
z procedurą konkurencyjną, a część bez 
przeprowadzania postępowania. W takim 
wypadku niezbędne jest, aby zamawiający 
w dokumentach zamówienia przewidział 
taką możliwość oraz określił łącznie:

- kryteria podjęcia decyzji, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi zostaną
udzielone po przeprowadzeniu lub bez
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia;- które warunki zamówienia
mogą być przedmiotem nowego
postępowania o udzielenie zamówienia.

Umowa ramowa zawarta z większą liczbą 
wykonawców/niepełna

Zamówień jednostkowych udziela się po 
przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej, 
określonej szczegółowo w art. 314 ust. 4 
ustawy Pzp.
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Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w temacie umowy ramowej

Poniżej prezentujemy przykładowe orzeczenia - najważniejsze tezy, dotyczące procedury 
zawierania umów ramowych.

Orzeczenie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie C-461/20 Advania Sverige AB7

Stan faktyczny:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 72 ust. 1 lit. d) ppkt 
(ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65). 2 Wniosek
ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Advania Sverige AB (zwaną dalej „Advanią”)
a Kammarkollegiet (krajową agencją ds. usług prawnych, finansowych i administracyjnych,
Szwecja) (zwaną dalej „krajową agencją ds. usług prawnych”) a Dustin Sverige AB (zwaną dalej
„Dustinem”) w przedmiocie decyzji tej agencji o zatwierdzeniu cesji czterech umów ramowych bez
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyrektywą 2014/24.

Krajowa agencja ds. usług prawnych udzieliła na podstawie procedury ograniczonej zgodnie 
z lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (ustawą nr 1091 z 2007 r. o zamówieniach 
publicznych), która została w międzyczasie uchylona, czterech umów ramowych, z ponownym 
poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej, na zakup różnego rodzaju sprzętu 
komputerowego. W ramach tej procedury zakwalifikowano siedemnastu kandydatów, w tym 
spółki Advania, Dustin i Misco AB. Podczas gdy Dustin i Misco znalazły się wśród dziewięciu 
kandydatów zaproszonych do składania ofert, Advania nie została zaproszona. W wyniku 
tego postępowania z Misco zawarto cztery umowy ramowe obejmujące wszystkie odnośne 
dziedziny, a z Dustinem podpisano umowy ramowe jedynie w dwóch dziedzinach. Pismem 
z dnia 4 grudnia 2017 r. Misco zwróciło się do krajowej agencji ds. usług prawnych o wyrażenie 
zgody na cesję na Advanię czterech umów ramowych, których była ona właścicielem. W dniu 
12 grudnia 2017 r. ogłoszono upadłość spółki Misco, a w dniu 18 stycznia 2018 r. syndyk masy 
upadłościowej podpisał z Advanią umowę przewidującą cesję owych czterech umów ramowych. 
Krajowa agencja ds. usług prawnych zezwoliła na tę cesję w lutym 2018 r. Dustin wniósł zatem 
do Förvaltningsrätten i Stockholm (sądu administracyjnego w Sztokholmie, Szwecja) skargę 
o stwierdzenie nieważności umów ramowych pomiędzy Advanią a krajową agencją ds. usług
prawnych.

7 Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2022 r., C-461/20 – Advania Sverige 
i Kammarkollegiet, ECLI:EU:C:2022:72.
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Pytanie prejudycjalne:

Högsta förvaltningsdomstolen (najwyższy sąd administracyjny) postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:  
„Czy z okoliczności, że nowy wykonawca przejął prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy 
wynikające z umowy ramowej po tym, jak ogłoszono upadłość pierwotnego wykonawcy, 
a syndyk masy upadłościowej dokonał cesji tej umowy, wynika, iż nowy wykonawca wstąpił 
w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy w okolicznościach takich jak te, o których 
mowa w art. 72 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) dyrektywy [2014/24]?”

Najważniejsze wnioski, płynące z orzeczenia.

Trybunał (czwarta izba) orzekł:

Artykuł 72 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, 
należy interpretować w ten sposób, że wykonawcę, który w związku z postawieniem w stan 
upadłości pierwotnego wykonawcy prowadzącej do jego likwidacji, przejął jedynie jego prawa 
i obowiązki wynikające z umowy ramowej zawartej z instytucją zamawiającą, należy uznać 
za wstępującego, w wyniku sukcesji częściowej, w prawa i obowiązki owego pierwotnego 
wykonawcy, w następstwie restrukturyzacji, w rozumieniu tego przepisu.
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Wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-23/20 Simonsen & Weel A/S przeciwko Region 
Nordjylland og Region Syddanmark8

Stan faktyczny:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu pomiędzy 
Simonsen & Weel A/S a Region Nordjylland (regionem Jutlandii Północnej, Dania) i Region 
Syddanmark (regionem Danii Południowej) (zwanymi dalej łącznie „regionami”) w przedmiocie 
decyzji tych ostatnich o zawarciu umowy ramowej z Nutricia A/S.

W drodze ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. regiony ogłosiły przetarg w trybie 
procedury otwartej w rozumieniu dyrektywy 2014/24, w celu zawarcia na okres czterech 
lat pomiędzy regionem Jutlandii Północnej a jednym wykonawcą umowy ramowej na zakup 
zestawów do karmienia przez sondę dla pacjentów przebywających w domu i w zakładach opieki. 
W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano, że region Danii Południowej będzie uczestniczyć jedynie 
„w drodze opcji” i że kandydaci są zobowiązani do składania ofert w odniesieniu do „wszystkich 
pozycji zamówienia”. 

Ponadto ogłoszenie to nie zawierało informacji na temat szacunkowej wartości zamówienia 
w odniesieniu do umowy ramowej regionu Jutlandii Północnej ani opcji regionu Danii 
Południowej, ani też informacji na temat maksymalnej wartości umów ramowych lub 
szacunkowej, lub maksymalnej ilości produktów, których zakup był przewidziany w umowach 
ramowych. Jak wynika bowiem z załącznika 3 do ogłoszenia, „wskazane szacunki i spodziewane 
wielkości zużycia są jedynie wyrazem prognoz instytucji zamawiającej dotyczących korzystania 
z dostaw będących przedmiotem zamówienia. Instytucja zamawiająca nie zobowiązuje się zatem 
na mocy umowy ramowej do zamówienia określonej ilości dostaw lub do zakupów na określone 
kwoty. Innymi słowy, faktyczne zużycie może być wyższe albo niższe, niż wskazują na to 
szacunki”. Umowy ramowej nie można było również uznać za umowę na wyłączność, w związku 
z czym instytucja zamawiająca mogła nabywać podobne produkty u innych dostawców zgodnie 
z przepisami regulującymi zamówienia publiczne.

Decyzją z dnia 9 sierpnia 2019 r. regiony uznały, że oferta Nutricii jest najkorzystniejsza i że spółka 
ta wygrała przetarg. W dniu 19 sierpnia 2019 r. Simonsen & Weel wystąpił do Klagenævnet for 
Udbud (komisji odwoławczej ds. zamówień publicznych, Dania), żądając stwierdzenia nieważności 
tej decyzji.

8 Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r., C-23/20 –Simonsen&Weel , 
ECLI:EU:C:2021:490.
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Pytania prejudycjalne:

Klagenævnet for Udbud (komisja odwoławcza ds. zamówień publicznych) postanowiła zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

Pytanie 1:

a. Czy zasady równego traktowania i przejrzystości określone w art. 18 ust. 1 [dyrektywy
2014/24] i w art. 49 [dyrektywy 2014/24] w związku z pkt 7 i pkt 10 lit. a) znajdującymi
się w części C załącznika V do dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób,
że w takim przypadku jak niniejszy ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać informację
o szacunkowej ilości bądź szacunkowej wartości dostaw na podstawie umowy ramowej, której
dotyczy przetarg?

b. W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na niniejsze pytanie wnosi się do Trybunału
o wypowiedzenie się w kwestii tego, czy powyższe przepisy należy interpretować w ten
sposób, że informacja ta musi zostać podana w odniesieniu do umowy ramowej a) jako całości
czy b) w odniesieniu do pierwotnej instytucji zamawiającej, która potwierdziła wolę zawarcia
umowy na podstawie złożonej oferty (w niniejszym przypadku: region Jutlandii Północnej),
czy też c) w odniesieniu do pierwotnej instytucji zamawiającej, która jedynie potwierdziła, że
uczestniczy w jednej opcji [zamówienia] (w niniejszym przypadku: region Danii Południowej).



BIULETYN INFORMACYJNY

25

Pytanie 2:

a. Czy zasady równego traktowania i przejrzystości określone w art. 18 ust. 1 [dyrektywy
2014/24] oraz w art. 33 i 49 [dyrektywy 2014/24] w związku z pkt 7 i pkt 10 lit. a)
znajdującymi się w części C załącznika V do dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten
sposób, że ogłoszenie o zamówieniu bądź specyfikacja warunków zamówienia muszą określać
maksymalną ilość bądź maksymalną wartość dostaw na podstawie umowy ramowej, której
dotyczy przetarg, a gdy limit ten zostanie osiągnięty, rzeczona umowa przestanie wywoływać
skutki prawne?

b. W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na niniejsze pytanie wnosi się do Trybunału
o wypowiedzenie się w kwestii tego, czy te przepisy należy interpretować w ten sposób, że
powyższy maksymalny limit musi zostać wskazany w odniesieniu do umowy ramowej a) jako
całości czy b) w odniesieniu do pierwotnej instytucji zamawiającej, która potwierdziła wolę
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty (w niniejszym przypadku: region Jutlandii
Północnej), czy też c) w odniesieniu do pierwotnej instytucji zamawiającej, która jedynie
potwierdziła, że uczestniczy w jednej opcji [zamówienia] (w niniejszym przypadku: region Danii
Południowej).

Pytanie 3: W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytani[a] pierwsze i drugie wnosi się do 
Trybunału – w zakresie mającym znaczenie dla treści tych odpowiedzi – o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytanie: czy art. 2d ust. 1 lit. a) [dyrektywy 92/13] w związku z art. 33 i 49 [dyrektywy 
2014/24] oraz w związku z pkt 7 i pkt 10 lit. a) znajdującymi się w części C załącznika V do tej 
dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że przesłanka »podmiot zamawiający udzielił 
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej« 
obejmuje swoim zakresem przypadek taki jak niniejszy, w którym instytucja zamawiająca 
opublikowała ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące 
przewidywanej umowy ramowej, jednakże:

a. ogłoszenie o zamówieniu nie spełnia wymogu wskazania szacunkowej ilości lub szacunkowej
wartości dostaw na podstawie umowy ramowej, której dotyczy przetarg, gdyż szacunkowa
ilość bądź szacunkowa wartość zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia, oraz

b. instytucja zamawiająca uchybiła wymogowi określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji warunków zamówienia maksymalnej ilości lub maksymalnej wartości dostaw
na podstawie umowy ramowej?”.
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Najważniejsze wnioski, płynące z orzeczenia.

Trybunał (czwarta izba) orzekł:

1. Artykuł 49 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, pkt 7 i 8 oraz
pkt 10 lit. a) części C załącznika V do tej dyrektywy w związku z art. 33 tej dyrektywy oraz
zasadami równego traktowania i przejrzystości, o których mowa w jej art. 18 ust. 1, należy
interpretować w ten sposób, że w ogłoszeniu o zamówieniu należy podać szacunkową ilość
lub wartość, jak również maksymalną ilość lub wartość produktów, które mają zostać
dostarczone na podstawie umowy ramowej, a po osiągnięciu wskazanego limitu skutki
umowy ramowej ustają.

2. Artykuł 49 dyrektywy 2014/24 oraz pkt 7 i pkt 10 lit. a) części C załącznika V do tej
dyrektywy w związku z art. 33 tej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania
i przejrzystości, o których mowa w jej art. 18 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że
szacunkową ilość lub wartość, jak również maksymalną ilość lub wartość produktów,
które mają zostać dostarczone na podstawie umowy ramowej, należy podać w ogłoszeniu
o zamówieniu w ujęciu całościowym, natomiast można w nim określić dodatkowe
wymagania, które instytucja zamawiająca postanowi dodać.

3. Artykuł 2d ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy
i roboty budowlane, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE
z dnia 26 lutego 2014 r., należy interpretować w ten sposób, że nie znajduje on zastosowania
w sytuacji, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, nawet jeśli, po pierwsze, szacunkowa ilość lub wartość produktów, które
mają zostać dostarczone na podstawie planowanej umowy ramowej, wynika nie z ogłoszenia
o zamówieniu, lecz ze specyfikacji warunków zamówienia, a po drugie, ani w ogłoszeniu
o zamówieniu, ani w specyfikacji warunków zamówienia nie podano maksymalnej ilości lub
wartości produktów, które mają zostać dostarczone na podstawie tej umowy ramowej.
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Wyrok Trybunału  (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C 216/17, mającej 
za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy)9:

Stan faktyczny:

Źródłem sporu w postępowaniu głównym jest decyzja nr 1158/2015 z dnia 30 grudnia 2015 
r., wydana przez dyrektora generalnego ASST Valcamonica w celu przystąpienia do pierwotnej 
umowy bez konieczności wszczynania nowego przetargu na okres od 1 lutego 2016 r. do 15 
lutego 2021 r.

W tym celu dyrektor generalny ASST Valcamonica wystąpił o rozszerzenie umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, które na mocy decyzji nr 828/2011 wydanej przez dyrektora 
generalnego ASST regionu jeziora Garda w dniu 4 listopada 2011 r. (zwanej dalej „decyzją nr 
828/2011”) zostało początkowo udzielone TSP Markas.

Na mocy powyższej decyzji TSP Markas zawarło umowę na usługi oczyszczania środowiska 
naturalnego, zbierania i utylizacji odpadów na okres 108 miesięcy, czyli dziewięciu lat, od dnia 
16 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Punkt 5 specyfikacji warunków tego zamówienia 
zawierał klauzulę zatytułowaną „Rozszerzenie umowy” (zwaną dalej „klauzulą rozszerzenia”), 
która dopuszczała możliwość zwrócenia się do instytucji zamawiającej przez jednego lub 
większą liczbę zakładów w niej wskazanych o rozszerzenie umowy na ich korzyść, „na tych 
samych warunkach, na jakich odbyło się udzielenie rzeczonego zamówienia”. W klauzuli tej 
wymieniono w szczególności z nazwy ASST Valcamonica oraz sprecyzowano, że wykonawca nie 
jest zobowiązany do zaakceptowania wniosku o rozszerzenie. Ponadto na podstawie rzeczonej 
klauzuli miał powstać „autonomiczny stosunek umowny”, obejmujący pozostały okres zamówienia 
przewidziany w pierwotnej umowie.

Wykonawca, Coopservice – który zapewniał dotychczas sprzątanie pomieszczeń należących do 
ASST Valcamonica – oraz AGCM wnieśli do Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 
(regionalnego sądu administracyjnego dla Lombardii, Włochy), każdy z osobna, skargi mające 
na celu w szczególności stwierdzenie nieważności decyzji nr 1158/2015, decyzji nr 828/2011 
oraz klauzuli rozszerzenia ze względu na to, że rzeczone akty umożliwiały udzielenie nowego 
zamówienia na usługi z naruszeniem krajowych i europejskich przepisów w dziedzinie konkurencji, 
a w szczególności obowiązku przeprowadzenia przetargu.

9 Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2018 r., C-216/21, ECLI:EU:C:2018:1034
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Pytania prejudycjalne:

Consiglio di Stato (rada stanu) postanowiła przedłożyć Trybunałowi następujące pytania 
prejudycjalne:

1. Czy art. [1] ust. 5 i art. 32 dyrektywy 2004/18 oraz art. 33 dyrektywy 2014/24, uchylającej
dyrektywę 2004/18, należy interpretować w ten sposób, że zezwalają one na zawarcie
umowy ramowej, w której:

– instytucja zamawiająca działa na swoją rzecz i na rzecz innych, wyraźnie określonych
instytucji zamawiających, które jednak nie biorą bezpośredniego udziału w podpisaniu
samej umowy ramowej;

– nie jest określona ilość świadczeń, których wykonania będą mogły żądać instytucje
zamawiające niebędące sygnatariuszami przy zawieraniu przez nie późniejszych umów
przewidzianych przez samą umowę ramową?

2. W wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze – czy art. [1] ust. 5 i art. 32
dyrektywy 2004/18 oraz art. 33 dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że
zezwalają one na zawarcie umowy ramowej, w której:

– instytucja zamawiająca działa na swoją rzecz i na rzecz innych, wyraźnie określonych
instytucji zamawiających, które jednak nie biorą bezpośredniego udziału w podpisaniu
samej umowy ramowej;

– ilość świadczeń, których wykonania będą mogły żądać instytucje zamawiające niebędące
sygnatariuszami przy zawieraniu przez nie późniejszych umów przewidzianych przez samą
umowę ramową jest określona poprzez odniesienie do ich zwyczajnego zapotrzebowania ?”.
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Najważniejsze wnioski, płynące z wyroku:

Zgodnie z tym, jak orzekł Trybunał:

Artykuł 1 ust. 5 i art. 32 ust. 2 akapit czwarty dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, że:

• instytucja zamawiająca może działać na swoją rzecz i na rzecz innych, wyraźnie
wskazanych instytucji zamawiających, które nie są bezpośrednio stronami
umowy ramowej, o ile spełnione są wymogi dotyczące jawności i pewności prawa,
a w konsekwencji przejrzystości; oraz

• nie jest dopuszczalne, by instytucje zamawiające niebędące sygnatariuszami tej umowy
ramowej nie określiły ilości świadczeń, których wykonania będą mogły żądać przy
zawieraniu przez nie umów dotyczących wykonania tejże umowy, lub by określały
ilość tych świadczeń poprzez odniesienie do swojego zwyczajnego zapotrzebowania,
pod rygorem naruszenia zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców
zainteresowanych zawarciem tej umowy.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w temacie umowy ramowej

Wskazówki interpretacyjne w zakresie przepisów dotyczących umowy ramowej odnajdujemy 
również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Poniżej prezentujemy przykładowe orzeczenia-najważniejsze tezy, dotyczące procedury 
zawierania umów ramowych.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: KIO/KU 29/19)10  

Z treści ogłoszenia o zamówieniu wynika, że zamawiający, w wyniku przeprowadzonego 
postępowania, zamierzał zawrzeć sześć umów ramowych, które miały w przyszłości 
pozwolić na szybkie wyłonienie wykonawcy, który dokończy roboty budowlane rozpoczęte 
przez innego wykonawcę, z którym umowa (z różnych przyczyn) zostanie rozwiązana, 
tj.: „Celem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków oraz sposobu realizacji Zamówień 
Wykonawczych, w szczególności określenia maksymalnych cen jednostkowych wykonania robót 
w poszczególnych Katalogach Pozycji Rozliczeniowych (KPR). Zakres rzeczowy będzie obejmował 
wszelkie możliwe roboty, które nie zostaną zrealizowane przez wykonawców realizujących 
zamówienia publiczne na rzecz (…) z uwagi na rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne z tymi 
wykonawcami lub dla konieczności zrealizowania dodatkowego zakresu robót w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego”.

10 Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: KIO/KU 29/19), 
dostępny na www.uzp.gov.pl
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Zamawiający, wszczynając niniejsze postępowanie, nie znał momentu wszczęcia postępowania 
wykonawczego, zakresu robót, które miałyby być przedmiotem umowy, ani też nie dysponował 
dokumentacją projektową, dla tak określonego przedmiotu zamówienia. W realizacji niniejszego 
przedmiotu zamówienia zamawiający przyjął formułę zawarcia umów ramowych, z minimum 
pięcioma wykonawcami, wyłonionymi spośród dziesięciu wykonawców, zaproszonych do 
składania ofert. Oferty natomiast miały zostać przygotowane w oparciu o zakres robót, określony 
w Katalogu Pozycji Rozliczeniowych: „Ceną oferty jest suma wartości wszystkich pozycji 
podanych w wypełnionym KPR przedstawiona w „PODSUMOWANIU” KPR, powiększona 
o podatek VAT”. W celu oceny ofert zamawiający przyjął jedno kryterium – całkowita cena
brutto, o wadze 100%. Zgodnie z przekazaną dokumentacją postępowania, zamawiający, po
przeprowadzonym dialogu, wraz z zaproszeniem do składania ofert, przekazał wykonawcom m.in.
opis przedmiotu zamówienia i katalogi pozycji rozliczeniowych. W opisie przedmiotu zamówienia
zamawiający wyliczył zakresy robót przewidywanych do wykonania oraz wyjaśnił, że: „Roboty
wg. wymagań ogólnych należy traktować odrębnie dla każdego Zamówienia Częściowego.
Pełny katalog robót przewidzianych do wykonania w ww. branżach znajduje się w SIWZ TOM
IV - Katalog Pozycji Rozliczeniowych (KPR). Pozycje wskazane w Katalogu posiadają rozbicie
na roboty budowlane z materiałami zapewnionymi przez wykonawcę oraz z materiałami
udostępnionymi przez zamawiającego. W KPR należy przyjąć maksymalne ceny jednostkowe dla
poszczególnych pozycji katalogowych.

30
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Nie ulega wątpliwości, że przedmiotem postępowania są roboty budowlane, a tym samym, 
zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp., zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Zamawiający jest zatem zobowiązany do przedstawienia 
zamawianego świadczenia w określony sposób i we wskazanej formie. Według 
kontrolującego należy zaznaczyć również, że zdaniem Izby brak precyzyjnego opisu 
przedmiotu zamówienia powoduje, że wykonawcy nie mogą dokonać w sposób właściwy 
wyceny oferty, co Izba uznała za naruszenie podstawowych zasad odnoszących się do opisu 
przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem powyższego stanowiska są wyceny ofert, które zostały 
złożone w niniejszym postępowaniu. Dowolna interpretacja wycenianego przez wykonawców 
zakresu prac spowodowała znaczące, bo nawet sześciokrotne rozbieżności w wycenie oferty, tj.: 
w części D oferta z najwyższą ceną zawiera cenę o prawie 6 razy wyższą od oferty z najniższą 
ceną. Przy czym zamawiający nie ma możliwości ocenić w jaki sposób powstała tak duża 
różnica w wycenie ofert i czy wykonawcy rzeczywiście wycenili ten sam przedmiot zamówienia. 
Jednocześnie wycena ma decydujące znaczenie, gdyż wyłącznie na podstawie kryterium ceny 
zamawiający wybierze wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową. Mając na uwadze 
powyższe kontrolujący stwierdził, iż zaniechanie przez zamawiającego opisania przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi naruszenie art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. i zaleca 
zamawiającemu unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
w częściach D, E i F, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła, że zamawiający nie był w stanie zaoferować rzeczowych wyjaśnień, 
które pozwoliłyby na przyjęcie, że w ustalonym stanie rzeczy wykonawcy składali 
oferty w konkurencyjnych warunkach. Brak jest również argumentacji zamawiającego 
przemawiającej za tym, że wybór wykonawców objętych umową ramową, został dokonany 
w sposób prawidłowy i ich oferty są porównywalne, zaś niebagatelne różnice cenowe 
– w części D ponad 97 milionów zł, zaś w części E i F niemal 26 milionów zł – wynikają
z obiektywnych przyczyn, a nie zaś z wadliwego sposobu opisu przedmiotu zamówienia.
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Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 04.11.2021 r. (sygn. akt: KIO 3048/21)11:

Analiza przepisów ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje, że zamawiający może zawrzeć 
umowę ramową na okres nieprzekraczający 8 lat. Termin ten jest okresem, w zakresie którego 
zamawiający może podejmować swobodne decyzje co do jego trwania. Istotne jest, by ten termin, 
na jaki ma być zawarta umowa, nie przekroczył 8 lat. Podkreślić należy, że dyspozycja ust. 4 nie 
ustanawia bezwzględnego zakazu zawierania umów ramowych na okres dłuższy niż 8 lat. Musi to 
być jednak uzasadnione wyjątkowymi sytuacjami dotyczącymi przedmiotu umowy. Oznacza to, że 
w sytuacji, gdy zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową na okres nieprzekraczający 8 lat, 
nie musi swojej decyzji uzasadniać ani przedstawiać dowodów dla wykazania, że ustalenie danego 
okresu wynika z jego szczególnych potrzeb. 
Podkreślenia wymaga, że treść art. 389 ustawy Pzp stanowi transpozycję do polskiego 
porządku prawnego przepisu art. 51 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych, uchylającej Dyrektywę 2004/17/We. Zgodnie z ust. 1 zdanie 
trzecie wskazanego artykułu, okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza ośmiu lat, 
poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności pod kątem 
przedmiotu umowy ramowej. Polska ustawa Pzp. w art. 389 jest zatem zbieżna z treścią art. 51 
dyrektywy sektorowej. Ponadto dyrektywa sektorowa również dopuszcza możliwość zawarcia 
umowy ramowej na okres dłuższy niż 8 lat i jedynie w takim przypadku wymaga, by zostały 
wykazane okoliczności uzasadniające przekroczenie tego terminu. Bardziej szczegółowe 
wytyczne dotyczące uzasadnienia przyjęcia terminu dłuższego niż ośmioletni zawarte są 
w motywie 72 preambuły dyrektywy, w której czytamy, że należy również wyjaśnić, że mogą 
zaistnieć przypadki, w których powinno się zezwolić na to, by okres obowiązywania samych umów 
ramowych był dłuższy niż osiem lat. Takie przypadki, które powinny być należycie uzasadnione, 
w szczególności przedmiotem umowy ramowej, mogą się pojawić np. gdy wykonawcy muszą 
dysponować sprzętem, którego okres amortyzacji przekracza osiem lat i który musi być 
dostępny w każdej chwili w całym okresie obowiązywania danej umowy ramowej. 
W szczególnym kontekście zakładów użyteczności publicznej świadczących podstawowe 
usługi na rzecz ogółu społeczeństwa mogą pojawić się przypadki, gdy konieczne będą zarówno 
umowy ramowe o dłuższym okresie obowiązywania, jak i poszczególne umowy o dłuższym 
okresie obowiązywania; tak może być np. w przypadku umów ramowych mających zapewnić 
zwykłe utrzymanie sieci oraz ich utrzymanie w sytuacjach nadzwyczajnych, co może wymagać 
kosztownego sprzętu obsługiwanego przez pracowników, którzy przeszli wysoce specjalistyczne, 
doraźne przeszkolenie mające zapewnić ciągłość usług i zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń.

11 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 04.11.2021 r. (sygn. akt: KIO 3048/21), dostępne na 
www.szukio.pl.

http://www.szukio.pl/
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Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1354/18, 
KIO 1355/1812:

KIO uznała, iż nie ulega wątpliwości, że umowa ramowa stanowi umowę zawieraną pomiędzy 
zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą liczbą wykonawców, której celem jest 
ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone 
w danym okresie. Umowa ramowa nie ma charakteru zobowiązującego, a jej istotą i celem 
jest ustalenie przyszłych warunków zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących 
cen oraz przewidywanych ilości. Biorąc pod uwagę specyfikę umowy ramowej, nieposiadającej 
charakteru zobowiązującego i dającej możliwość ustalenia w przyszłości warunków zamówienia, 
należy pamiętać, iż na zamawiającym nadal ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia.

W ocenie Izby, zamawiający, nawet w sytuacji podjęcia decyzji o zastosowaniu umowy 
ramowej, musi wiedzieć, co jest przedmiotem zamówienia – i to opisać. W praktyce oznacza 
to, iż zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia precyzyjnego opisu treści zamówienia. 
Zdaniem KIO, świadczenie będące przedmiotem umowy ramowej powinno być skonkretyzowane, 
a brak szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz dokładnego określenia prac, może 
w konsekwencji doprowadzić do powstania rozbieżności, a także dowolnej interpretacji 
wycenionego przez wykonawców zakresu prac.

12 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 
1354/18, KIO 1355/18, dostępne na www.przetargi.egospodarka.pl/

http://www.przetargi.egospodarka.pl/
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Zalety umowy ramowej:

1. Zmniejszenie obciążenia obowiązkami administracyjnymi instytucji zamawiających, zarówno
wymiarze czasowym, jak i finansowym.
Następuje skrócenie czasu potrzebnego do udzielenia zamówienia oraz redukcja kosztów
(czas, którzy poświęcają pracownicy jednostki także można wycenić).
Pomoc prawna np. jeżeli jednostka korzysta z zewnętrznego wsparcia doradczego, niezbędna
do przeprowadzenia bezpiecznego postępowania przetargowego również wymaga
dodatkowego czasu i poniesienia dodatkowych kosztów przez obie strony (zamawiających
i podmiotów doradczych).

2. Zmniejszenie obciążenia obowiązkami administracyjnymi również wykonawcy/ wykonawców
będących stroną umowy ramowej (oszczędność czasu i kosztów, analogicznie jak w przypadku
instytucji zamawiającej).

3. Umowy ramowe mają także sens, gdy Zamawiający nie jest w stanie od razu sprecyzować
dokładnego zapotrzebowania na dane towary/usługi lecz wie, jakim maksymalnym budżetem
będzie dysponować w okresie obowiązywania umowy ramowej.

4. Długoterminowa współpraca z wykonawcą/wykonawcami tworzy warunki do lepszego
zrozumienia pomiędzy stronami umowy oraz zmniejsza ryzyko konfliktów i niepowodzenia
w wykonaniu konkretnego zamówienia.

5. Zamawiający są w stanie uzyskać lepsze oferty („better value for money”) dzięki
zagregowaniu większego wolumenu zamówienia („ekonomia skali”).

Wady umowy ramowej:

1. Pojawiające się na rynku nowe podmioty mogą mieć ograniczony dostęp do tego tupu umów
(np. w aspekcie psychologicznym tj. instytucja zamawaiająca zadowlona ze współpracy
z dotychczasowym wykonawcą/wykonawcami i niechętna do zmian), oznacza to niejako
ograniczenie w dostępie do rynku i może też w skrajnym przypadku wiązać się z ryzkiem
tzw.”zmowy przetargowej”

2. Ograniczenie przejrzystości. Wykonawcy, działający na danym rynku zamówień nie mają
dostępu do konkretnych informacji dotyczących konkretnych umów w ramach umowy
ramowej.
Aczkolwiek niniejsze ryzko w części eleminuje wprowadzenie w przyszłości planowanego
rejestru umów sektora finansów publicznych, a także obecne regulacje związane z dostępem
do informacji publicznej.



BIULETYN INFORMACYJNY

35

Umowa ramowa może stanowić skuteczny instrument zawierania umów, w szczególności 
gdy przedmiotem umów ramowych pozostają elementy powtarzalne np. dostawa papieru 
do drukowania na potrzeby urzędu, dostawa produktów leczniczych na potrzeby szpitala, 
świadczenie usług prawnych dla podmiotu prowadzącego liczne inwestycje infrastrukturalne. 

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nasi Beneficjenci korzystali 
z niniejszego instrumentu dla przykładowych przedmiotów zamówienia:

- „Dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących” w ramach projektu pn.: „Zwiększenie
skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”;

• -„Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” (postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzone przez Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.), zgodnie z założeniami umowy aż
71 elektrycznych zespołów trakcyjnych – tyle mógł dostarczyć Kolejom Mazowieckim
Wykonawca: Stadler w ramach podpisanej umowy ramowej. Realizacja całości zamówienia
będzie oznaczać największe zakupy w historii polskich spółek kolejowych, warte 2,2 mld zł13;

• umowa ramowa na wykonanie opieki naukowej i doradztwa naukowo-technicznego
w związku z pracami przygotowawczymi do budowy II linii metra w Warszawie.

Jak ogromna może być skala „zakupów” dokonywanych w ramach umowy ramowej (celem m. in. 
efektu „korzyści skali”) mogą poświadczyć trzy przykłady z zagranicznych rynków kolejowych:

• w październiku 2021 r. Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB), Thurbo i RegionAlps
wybrały wykonawcę Stadler, celem produkcji i dostawy 510 jednopokładowych zespołów
trakcyjnych FLIRT. W konsekwencji STADLER został zwycięzcą największego przetargu
w historii kolei szwajcarskich14;

13 www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stalder-i-koleje-mazowieckie-podpisaly-ogromna-
umowe-ramowa-na-dostawy-pociagow-85318.html

14 www.stadlerrail.com/pl/media/article/contract-signed-stadler-to-deliver-up-to-510-flirt-
trains-for-switzerland/1098/ 

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stalder-i-koleje-mazowieckie-podpisaly-ogromna-umowe-ramowa-na-dostawy-pociagow-85318.html
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stalder-i-koleje-mazowieckie-podpisaly-ogromna-umowe-ramowa-na-dostawy-pociagow-85318.html
http://www.stadlerrail.com/pl/media/article/contract-signed-stadler-to-deliver-up-to-510-flirt-trains-for-switzerland/1098/
http://www.stadlerrail.com/pl/media/article/contract-signed-stadler-to-deliver-up-to-510-flirt-trains-for-switzerland/1098/
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• 6 sierpnia 2021 Wykonawca: Alstom podpisał umowę ramową na dostawę 150 pociągów
(Coradia Stream) dla Zamawiającego: Trenitalia o łącznej wartości 910 mln euro15;

• Wykonawca: Alstom wygrał największy przetarg kolejowy w historii duńskiej kolei16.

Umowa ramowa obejmuje: zamówienie na 100 pociągów regionalnych Coradia Stream (2,6 mld 
EUR), a także 15-letnią umowę na pełne utrzymania serwisowe o wartości 1,4 miliarda euro;

Jak wskazuje sama dyrektywa unijna dot. zamówień klasycznych (preambuła, pkt. 60): umowy 
ramowe są powszechnie wykorzystywanym instrumentem, uznawanym za skuteczną technikę 
udzielania zamówień w całej Europie. 

W szczególności nie do przecenienia jest aspekt korzyści skali, tj. np. kilka podmiotów 
zamawiających, podpisujących umowę na dostawę taboru (np. duża liczba EZT) z pewnością 
poświeci mniej czasu i kosztów związanych z pracą swojej kadry, a także ewentualnie 
zewnętrznego doradztwa, a  co ważniejsze zapewne uzyska korzystniejszą cenę jednostkową 
niż w przypadku jednego zamawiającego organizującego cyklicznie niewielkie postępowania na 
dostawy. Podsumowując, warto więc stosować opisywany instrument celem szybkiej i korzystnej 
ekonomicznie realizacji zamówień, w tym również na szeroko pojętym rynku kolejowym.

Autor:  
Przemysław Ostrowski, 
Ekspert, Departament Kontroli i Audytu, 
CUPT

15 www.alstom.com/it/press-releases-news/2021/8/alstom-firma-un-accordo-quadro-con-
trenitalia-del-valore-di-910-milioni

16 www.alstom.com/press-releases-news/2021/6/alstom-wins-largest-railway-contract-
denmarks-history 

http://www.alstom.com/it/press-releases-news/2021/8/alstom-firma-un-accordo-quadro-con-trenitalia-del-valore-di-910-milioni
http://www.alstom.com/it/press-releases-news/2021/8/alstom-firma-un-accordo-quadro-con-trenitalia-del-valore-di-910-milioni
http://www.alstom.com/press-releases-news/2021/6/alstom-wins-largest-railway-contract-denmarks-history
http://www.alstom.com/press-releases-news/2021/6/alstom-wins-largest-railway-contract-denmarks-history
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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 
DLA WSZYSTKICH

Kończą się wakacje. Niestety nie były one wolne od problemów dnia codziennego. Podróżując 
we wszystkich kierunkach, różnymi środkami transportu, wielu uczestników ruchu straciło 
życie. Polskie drogi, mimo szeregu inwestycji (również współfinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej) są dalej niebezpieczne: w 2020 roku zginęło 65 osób na 1 milion mieszkańców1. 
Średnia w Unii Europejskiej to 42 osoby. Trzeba przy tym pamiętać, że niższe natężenie ruchu 
związane z pandemią COVID-19 miało wyraźny, choć niemierzalny wpływ na liczbę śmiertelnych 
ofiar wypadków drogowych. 

Wydaje się, że warunki techniczne nie uwzględniają w pełni charakterystyki obszarów miejskich. 
Wyzwaniem w tym aspekcie jest również przede wszystkim nadmierna prędkość. Potwierdzają 
to statystyki. W całej Unii Europejskiej około 70% śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 
obszarach miejskich dotyczy niechronionych użytkowników dróg, w tym pieszych, rowerzystów 
i motocyklistów.

1 Według danych Komisji Europejskiej opublikowanych 20 kwietnia 2021 r. 
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Tymczasem nowoczesne miasto musi być zarówno dostępne, jak i bezpieczne dla 
mieszkańców, zwłaszcza tych najsłabszych (i niechronionych).

Aktualnie tematyka BRD2 budzi większe zainteresowanie i jest szerzej znana w środowisku 
projektantów niż „dostępnościowców”. A te dwie grupy zawodowe powinny zdecydowanie 
ze sobą współpracować. Z tego też względu przed wakacjami w Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych dość kompleksowo zajęliśmy się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym w kontekście potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. 21 kwietnia odbyło się 
spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. Wpływ transportu zbiorowego na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego - czy da się to zmierzyć? (materiały dostępne są na:  
https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/wplyw-transportu-zbiorowego-na-
bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-czy-da-sie-to-zmierzyc/). 25 kwietnia zorganizowaliśmy 
kolejne spotkanie z Cyklu DostępnośćLAB – tym razem poświęcone tematowi jak zaprojektować 
przestrzeń dostępną i bezpieczną związaną z transportem drogowym.

Podczas spotkania DostępnośćLAB eksperci z różnych dziedzin opowiadali o doświadczeniach 
związanych z projektowaniem i wdrażaniem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiono również rozwiązania stosowane 
na świecie, m.in. bardzo dobrze oświetlone z góry lub podświetlone na ziemi przejścia dla 
pieszych, a także wzorcowy przycisk – z tyflografiką, dobrym dźwiękiem, a nawet miejscem na 
specjalną kartę, która pozwala na wydłużenie czasu przejścia na zielonym świetle. Ciekawym 
rozwiązaniem są również wyświetlane czerwone pasy, które mają zasygnalizować kierowcy, że 
ma się zatrzymać. Istnieją też wyświetlane przejścia dla pieszych, elektronicznie, bardzo wyraźne 
– to mogłoby być bardzo dobre rozwiązanie dla osób słabowidzących. Materiały ze spotkania
dostępne są na: https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/planujemy-dostepne-
elementy-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/.

Warto podkreślić, że przejścia dla pieszych są jednym z najbardziej narażonych na wypadek 
elementów drogi. To tu jeszcze kilka lat temu dochodziło do bardzo wielu zdarzeń, których 
przyczyną okazało się słabe lub nieprawidłowe oświetlenie. W Polsce przez wiele lat 
obowiązywały różne normy oświetleniowe określające zasady, jak i warunki stosowania 
oświetlenia na przejściach dla pieszych i rowerzystów. Większość z nich definiowała reguły 
stosowania rozwiązań technologicznych i oświetleniowych. Niestety zabrakło odpowiednich 
wymagań oraz uwzględnienia poziomu zagrożenia. Na szczęście, nowe wytyczne oświetlenia 
przejść dla pieszych w precyzyjny sposób definiują klasy zagrożenia, a także opisują kontrast 
pieszego, jak i minimalne natężenie światła w miejscu przejścia dla pieszych. 

2 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/wplyw-transportu-zbiorowego-na-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-czy-da-sie-to-zmierzyc/
https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/wplyw-transportu-zbiorowego-na-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-czy-da-sie-to-zmierzyc/
https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/planujemy-dostepne-elementy-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/
https://www.cupt.gov.pl/wydarzenia-archiwalne/planujemy-dostepne-elementy-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/
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Dzięki nim ilość wypadków i kolizji na pasach znacznie się zmniejszyła, a piesi, korzystając 
z przejścia, czują się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Po przeprowadzonych audytach 
uporządkowano obszar przygotowania inwestycji drogowych, związany z zagadnieniem 
oświetlenia przejść dla pieszych, a także ujednolicono zasady w tym zakresie wprowadzone 
w ramach wytycznych. Zalecane jest stosownie dedykowanych opraw oświetleniowych 
cechujących się asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego i stosowanie procedur: 
projektowych, pomiarowych, odbiorczych i kontrolnych. Zaproponowane zasady nawiązują do 
wymagań normy: PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.

Niestety, udział pieszych ofiar śmiertelnych w czasie nocy, świtu i zmierzchu do doby wynosi 
70 do 72%. Jest to jeden z najwyższych udziałów w krajach Unii Europejskiej i powinien być 
sygnałem do wprowadzania zmian w oświetleniu, bo szczególnie niebezpieczne sytuacje zdarzają 
się po zmroku. W związku z tym, rekomendowany jest dodatni kontrast, widoczny w oświetleniu 
przejścia dla pieszych.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, przejścia dla pieszych powinny być miejscem 
bezpiecznym, wygodnym i zrozumiałym dla każdego użytkownika. Oznacza to m.in. takie 
projektowanie przejść, by:

• mogły z nich bez wysiłku korzystać osoby poruszające się na wózkach ręcznych i z napędem,

• osoby poruszające się powoli miały wystarczająco dużo czasu na przejście przy zielonym
świetle,

• osoby niewidome mogły odnaleźć przejście i krawędź chodnika, ustalić kierunek przejścia,
utrzymać kierunek chodu podczas przechodzenia oraz mieć pewność, że wchodzą na przejście
przy zielonym świetle,

• osoby słabowidzące mogły zlokalizować przejście szczególnie po zmierzchu,

• korzystający z przejścia dobrze widzieli nadjeżdżające auta i byli dobrze widoczni dla
kierowców.
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Przykłady stosowania zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu przejść dla pieszych:

1. Identyczne zastosowanie – przejścia projektuje się wyłącznie jako przejścia na poziomie jezdni
(bez przejść podziemnych/naziemnych);

2. Elastyczność użycia – możliwość dostosowania czasu na przejście w zależności od prędkości
chodu (wydłużony czas światła zielonego);

3. Prosta i intuicyjna obsługa – automatycznie uruchamiane zielone światło po pojawieniu się
pieszych oczekujących na przejście;

4. Zauważalna informacja – zastosowanie elementów fakturowych dla osób niewidomych
o parametrach umożliwiających „zauważenie” i poprawne odczytanie;

5. Tolerancja dla błędów – przejście przez torowisko kolejowe wyposażone w ruchome barierki
uniemożliwiające przypadkowe wejście na torowisko podczas przechodzenia przez przejście;

6. Niski poziom wysiłku fizycznego – projektowanie przejść krótkich (minimalizacja czasu
przebywania pieszego na jezdni), projektowanie przejść blisko przystanków komunikacji,
w miejscach dużego natężenia ruchu pieszych;

7. Wymiary i przestrzeń do użycia – projektowanie przejść dostosowanych do natężenia ruchu
pieszego i rowerowego, odpowiedni rozdział typów użytkowników na przejściach.

Uwzględnienie różnorodnych cech użytkowników w procesie projektowania przejść 
umożliwi tworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i dostępnej infrastruktury odpowiadającej na 
zróżnicowane wymagania użytkowników.

CUPT, mając na uwadze efektywność i użyteczność projektów współfinansowanych z funduszy 
UE, wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną FADO przygotowało rekomendacje w zakresie dostępności 
wyniesionych przejść dla pieszych, infrastruktury towarzyszącej i miejsc parkingowych. 
Przedstawiona analiza ma na celu wskazanie dobrych i złych praktyk w budowie wyniesionych 
przejść dla pieszych wraz z towarzyszącym wyposażeniem. Rekomendacje nie stanowią jednak 
wytycznych do projektowania przejść dla pieszych. Materiał dostępny jest na:  
https://www.cupt.gov.pl/dostepnosc/dobre-praktyki/ 

Zachęcam do lektury i uwzględnienia wskazanych kwestii przy projektowaniu rozwiązań 
planowanych do wdrożenia.

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej

Departament Analiz Transportowych i Programowania

CUPT

https://www.cupt.gov.pl/dostepnosc/dobre-praktyki/
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FAKTY CUPT

Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 29.07.2022 r.)
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Wykorzystanie dostępnych środków UE (%)
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%
PODPISANE
UMOWY

72%
ZATWIERDZONE 
PŁATNOŚCI

W TYM

POPW

Dostępne 
środki UE

1,70 mld PLN 1,1
98,9

%

%

POZOSTAŁE ŚRODKI DO 
WYKORZYSTANIA

PODPISANE 
UMOWY

85,5 %
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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Drogowe, 
BRD i lotnicze

Miejskie

Kolejowe Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe

Intermodalne

Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POIiŚ

81,5%

3,3%

13,1%

14,1%

17,0%

10,9%

10,8%

9,6%

2,7% 67,3%

0,0%

0,0%

5,4%

9,0%

13,9%

16,1%

15,2%

7,7%

55,7%

0,0%

3,7%

5,8%

7,1%

11,2%

11,7%

11,5%

4,7% 62,0%

0,0%

0,1%

0,7%

2,5%

9,7%

21,1%

21,4%

6,5%

78,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,9%

18,3%

38,0%

14,1%

POPW

85,5%%

0,0%

0,0%

2,5%

26,1%

27,8%

19,1%

7,7%

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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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POIiŚ

2017 2018 2019 2020 2021 2022

POPW

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

Łącznie: 63,0 mld PLN

+1,6
mld pln

2%

+7,2
mld pln

10%

+8,7
mld pln

20%

+10,9
mld pln

33%

+9,8
mld pln

44%

+10,8
mld pln

56%

+10,3
mld pln

68%

+3,6
mld pln

72%

Łącznie: 1,45 mld PLN

+0,04
mld pln

2,5%

+0,44
mld pln

28,6%

+0,47
mld pln

56,4%

+0,32
mld pln

75,5%

+0,13
mld pln

83,1%

+0,04
mld pln

85,5%

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


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 (%)

105%

-5%

14%

91%

96%
4%

96%

98%

2%

98%

105%

-5%

13%

92%

100%

100%

98,9%

1,1%

98,9%
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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 - drogowe, BRD i lotnicze - 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

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 31.07.2022 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

Łącznie zawarto

67 GA
(Grant Agreement) 

na łączną kwotę środków UE

4,34 mld EUR

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

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: 13,23 mld PLN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,24%
4,54%

10,05%

12,31%

18,13%

17,80%

8,75%

*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


22.09
System transportu regionalnego – jak? gdzie? 

kiedy? za co? – networking. Spotkanie z cyklu 

Transportowego Obserwatorium Badawczego

26.09
Dostępność w projektach UE w perspektywie 

2021-2027. Spotkanie z cyklu DostępnośćLAB

13.10 Seminarium: Gasimy pożary w elektromobilności

18.10
Dostępność wczoraj i dziś w projektach 

finansowanych z POIiŚ. Konferencja CUPT

24.10
Dźwięk na miarę przyszłości – standard akustyczny 

w praktyce. Spotkanie z cyklu Dostępność 2030

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

www.cupt.gov.pl

cupt@cupt.gov.pl

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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