


CUPT dla nowoczesnego transportu
15 lat doświadczenia

Nieprzerwanie od 2007 roku naszą misją jest kompleksowe 
wspieranie beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji 
ich realizacji i rozliczenia.

Efektywnie prowadzimy proces wykorzystania wszystkich 
środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
transportowych, wspierając rozwój sektora transportu w Polsce.

Nasze kompetencje, doświadczenie, zaplecze techniczne, 
systemy informatyczne oraz zespół, który kompleksowo
zarządza realizacją portfela projektów w sektorze transportu
dla beneficjentów takich jak GDDKiA, PKP PLK S.A., PKP S.A., 
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, porty morskie, 
miasta, gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego, a także 
sektor prywatny. Jesteśmy skuteczni i szybko reagujemy na 
zaistniałe, zmieniające się okoliczności – co jest konieczne 
w przypadku dużych, rozłożonych na lata projektów.
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Uruchamiamy 
Transportowe 

Obserwatorium 
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Na bieżąco 
monitorujemy stan 
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mln EUR 

Dostępna

alokacja

19 587
19 918 mln EUR

Wykorzystana
alokacja

101,69%

Liczba
złożonych WoD

436
19 924 mln EUR

Zakontraktowana
alokacja

101,72%

Liczba zawartych 
Umów 

o dofinansowanie

385
Liczba złożonych

Wniosków
o płatność

4 631

Podsumowanie POIiŚ 2007-2013

EFEKTY
W perspektywie finansowej 2007-2013



454 km 
autostrad w sieci TEN-T

961,3 km
dróg ekspresowych 

583 km
linii kolejowych 

440
jednostek taboru 
kolejowego 

14
terminali intermodalnych 

963
jednostki taboru 
komunikacji miejskiej 

252 km 
sieci transportu szynowego 
i trolejbusowego 

6,69 km 
sieci II linii metra 

Efekty inwestycji zrealizowanych w perspektywie 2007–2013 w POIiŚ

8
przebudowanych 
lotnisk w sieci TEN-T 

EFEKTY
W perspektywie finansowej 2007-2013



W ramach mijającej perspektywy finansowej UE 2014-2020,
w sektorze transportu*:
• 94% dostępnych środków zakontraktowaliśmy,
• 414 umów** podpisaliśmy z beneficjantami.

Do końca okresu rozliczeniowego perspektywy, czyli 2023 
roku, podpiszemy umowy na pozostałe środki, co pozwoli 
skonsumować 100% alokacji.

Efekty inwestycji transportowych zasilanych z funduszy UE 
dostrzega i odczuwa praktycznie każdy. Dzięki nim polski 
transport stał się także bardziej:
• bezpieczny,
• nowoczesny,
• komfortowy,
• ekologiczny. 

*   Stan na 22.11.2022 r. Dane nie dotyczą wartości docelowych
** Dane nie obejmują dwóch projektów CEF wyjętych spod nadzoru CUPT

EFEKTY
W perspektywie finansowej 2014-2020



* Stan na 22.11.2022 r.
Dane nie dotyczą wartości
docelowych

**   Planowane jest podpisanie 
19 UoD w 2022 r. i 299 UoD
w 2023 r. 

*** Dane nie obejmują dwóch
projektów CEF wyjętych spod
nadzoru CUPT

86

31

130

59

31

8

12

34 9

1

1

4

7167338 9
***

EFEKTY*
W perspektywie finansowej 2014-2020

**



POIiŚ 2014 – 2020*

liczba wniosków
o dofinansowanie na 

kwotę 11,2 mld zł, w tym 
dofinansowanie UE 

– 8,9 mld zł

321

wysokość alokacji dla 
sektora transportu

88,1 mld zł (70% całości Programu) 

liczba wniosków o płatność 
znajdujących się 

w ocenie o na kwotę 
2,03 mld zł, w tym 

dofinansowanie UE wynosi 
1,64 mld zł

147

tyle zatwierdzono 
wniosków 
o płatność na kwotę 
80,49 mld zł, w tym 
dofinansowanie UE 
65,9 mld zł 
(75% alokacji)

5243

liczba umów podpisanych na łączną kwotę 
100,11 mld zł, w tym dofinansowanie UE 

wynosi 81,2 mld zł (92% alokacji
dla sektora transportu

338

Umowa o najwyższej wartości.
Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie
Wartość ogółem: 1,94 mld zł
Wydatki kwalifikowalne: 1,44 mld zł
Dofinansowanie UE: 1,23 mld zł

Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście - Szczecin do 
głębokości 12,5 m.

liczba zrealizowanych 
projektów 
(projekty z zatwierdzonym 
końcowym wnioskiem 
o płatność)

94

* Stan na 22.11.2022 r.

łączna wysokość 
alokacji POIiŚ

126,36 mld zł 



POPW 2014 - 2020

wysokość alokacji dla 
transportu kolejowego

Prace na linii kolejowej nr 25 
na odc. Skarżysko Kamienna – Sandomierz 

Umowa o najwyższej wartości.
Beneficjent: PKP PLK S.A. 
Wartość ogółem: 609 058 042,14 zł. 
Wydatki kwalifikowalne: 420 476 770,29 zł. 
Dofinansowanie UE: 357 405 254,74 zł

1,70 mld PLN

alokacji Programu 
- dotyczy transportu kolejowego

18,9% 

liczba zatwierdzonych wniosków 
o płatność – WoP (od początku)

267



Zaawansowanie CEF
Podpisane GA w podziale na branże



PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 

CEF 2 TRANSPORT

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI



Działalność CUPT
w perspektywie 2021-2027

2021-2027 | PERSPEKTYWA FINANSOWA

FENIKS
(Fundusze Europejski
na Infrastrukturę, Klimat 
i Środowisko) 

FEPW
(Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej)

CEF 2
TRANSPORT

KPO
(Krajowy Plan Odbudowy
i Zwiększania Odporności)

BUDŻET NA 
PROJEKTY 
TRANSPORTOWE: 

12,91 mld €

1,54 mld €
Transport: 1,12 mld €

Transport kolejowy (CUPT): 
0,69 mld €

2,86 mld € 6,27 mld €

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

kolejowy (linie kolejowe + 
dworce)

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

miejski, linie kolejowe, tabor 
kolejowy, intermodal, 
bezpieczeństwo, cyfryzacja 
[dotacje], regionalny tabor 
kolejowy, tramwaje 
[pożyczki]



DZIAŁALNOŚĆ CUPT

Wspieramy planowanie transportu – Zintegrowany Model Ruchu
ZMR to kompleksowe narzędzie, które pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu 
transportowego w Polsce. Jest pierwszym w Polsce modelem wykorzystywanym na poziomie 
administracji centralnej i nie związanym z zarządcą konkretnej infrastruktury, udostępnianym 
bezpłatnie przez CUPT.

TOB – Transportowe Obserwatorium Badawcze
Działa w ramach CUPT od końca 2017 r. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz 
bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej 
polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym. 

Działalność ekspercka
Eksperci CUPT angażują się we współpracę ze środowiskami naukowymi, mediami i innymi 
instytucjami systemu wsparcia realizacji projektów sektora transportu.

Współpraca międzynarodowa
Realizujemy projekty:
• Twinningowe w Gruzji, Albanii, Azerbejdżanie, których celem jest podniesienie zdolności 

organizacyjnych administracji transportu w tych krajach.
• Na zlecenie KE we współpracy z OECD kolejny projekt dotyczący partycypacji społecznej

w Polityce Spójności, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli Państw 
Członkowskich we wdrażanie Polityki Spójności.



Dziękuję za uwagę.

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Tel. + 48 (22) 26 20 500    Fax + 48 (22) 26 20 501

cupt@cupt.gov.pl

JOANNA LECH
Dyrektor CUPT

mailto:cupt@cupt.gov.pl

