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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 
z zakresu przygotowania i realizacji projektów...

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...

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.

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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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...

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.

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...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/poiis-nabor-wnioskow-na-konkurs-taborowy/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/poiis-wystartowal-nabor-wnioskow-na-konkurs-sump/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/zintegrowany-model-ruchu/podpisalismy-porozumienie-o-wspolpracy-z-politechnika-krakowska-im-tadeusza-kosciuszki/
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Twinning: Umowa bliźniacza z Azerbejdżanem

Zawarliśmy umowę bliźniaczą z Przedstawicielstwem UE 
w Azerbejdżanie na realizację projektu twinningowego 
z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w tym kraju.

Czytaj więcej...

CEF: Konkurs MilMob

Zgodnie z kalendarzem konkursu CEF Transport Military 
Mobility, do godziny 17.00 29 września 2022 roku, 
w systemie informatycznym KE polscy beneficjenci 
złożyli 8 wniosków o dofinansowanie.

ZMR: Porozumienie z Politechniką Gdańską

Podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy 
z uczelnią wyższą.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/wspolpraca-miedzynarodowa/twinning-umowa-blizniacza-z-azerbejdzanem/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/cef-konkurs-milmob/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/zintegrowany-model-ruchu/zmr-porozumienie-z-politechnika-gdanska/
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Komisja Europejska zatwierdziła program FEnIKS

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 
2021-2027 (FEnIKS).

Czytaj więcej...

Program dla Polski Wschodniej 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski 
Wschodniej – akceptacja Komisji Europejskiej dla nowego 
programu dedykowanego wschodnim województwom.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

POIiŚ: Zmiany terminu i dokumentacji konkursowej

Z uwagi na znaczną ilość złożonych wniosków i czasochłonny 
proces oceny wydłużamy czas rozstrzygnięcia konkursu do 
końca października 2022 r. Uprościliśmy załącznik nr 7 – Opis 
projektu i zaktualizowaliśmy Harmonogram konkursu..

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/feniks/komisja-europejska-zatwierdzila-program-feniks/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/fenpw/program-dla-polski-wschodniej-2021-2027/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/poiis-zmiany-terminu-i-dokumentacji-konkursowej/
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Delegacja z Politechniki Krakowskiej

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych gościliśmy 
wczoraj (11.10.2022 r.) studentów Koła Naukowego 
Transportu TRANSIT, działającego przy Katedrze Systemów 
Transportowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki.

Ciche hamulce: umowa na modernizację 2200 
wagonów

Podpisaliśmy umowę z PKP Cargo S.A. na modernizację 
wagonów towarowych poprzez wymianę wstawek 
hamulcowych na zgodne z TSI Hałas. Dofinansowanie UE w 
ramach projektu wyniesie ponad 82,5 mln złotych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

CEF2 MilMob: Podpisano pierwszą Grant Agreement

Wartość umowy wynosi ok. 76 mln EUR a dotacja CEF to 
prawie 37,9 mln EUR. To pierwsza umowa na modernizację 
infrastruktury transportowej w ramach CEF2 (na lata 2021-
2027).

Czytaj więcej...

http://cupt.gov.pl/aktualnosc/zintegrowany-model-ruchu/delegacja-z-politechniki-krakowskiej/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/ciche-hamulce-umowa-na-modernizacje-2200-wagonow/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/cef2-milmob-podpisano-pierwszy-grant-agreement/
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MilMob CEF2: Podpisano następne 3 umowy

7 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska przyznała pierwsze 
granty z nowego CEF (Instrument „Łączac Europę”) a Komitet 
Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację KE 
na przyznanie dofinansowania dla wybranych pięciu polskich 
projektów dotyczących mobilności wojskowej.

Konkurs w ramach działania 6.1 rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs (tryb konkursowy) na 
dofinansowanie wniosków w ramach: Oś Priorytetowa VI – 
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Wyjazdowe seminarium Transportowego 
Obserwatorium Badawczego

Zorganizowaliśmy 13 października w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie seminarium w ramach 
działań Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. 
„Gasimy pożary w elektromobilności”. 

Czytaj więcej...

http://cupt.gov.pl/aktualnosc/zintegrowany-model-ruchu/delegacja-z-politechniki-krakowskiej/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/konkurs-w-ramach-dzialania-6-1-rozstrzygniety/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/milmob-cef2-podpisano-nastepne-3-umowy/
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Umowa o dofinansowanie budowy odcinka S11

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na budowę drogi 
S11 na odcinku Koszalin – Bobolice. Beneficjentem środków 
unijnych z POIiŚ jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad.

Bezpieczny pieszy: zakończono ocenę wniosków

IOK 31.10.2022 r. zakończyła ocenę wszystkich wniosków 
o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 
POIiŚ.3.1/1/22 „BEZPIECZNY PIESZY – DOPOSAŻENIE 
PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W 
ZAKRESIE EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ”

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

MilMob CEF2: Piąta umowa na pokładzie

Port Lotniczy Szczecin Goleniów zyska nowy system 
lądowania samolotów dzięki dofinansowaniu z Instrumentu 
Łącząc Europę Mobilność Wojskowa.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/umowa-o-dofinansowanie-budowy-odcinka-s11/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/bezpieczny-pieszy-zakonczono-ocene-wnioskow/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/milmob-cef2-piata-umowa-na-pokladzie/
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15 lat CUPT – najlepsza droga do rozwoju polskiego 
transportu z wykorzystaniem środków UE

FORUM CUPT to doskonała okazja, by przedstawić efekty 
wdrażania programów z perspektywy 2007-2013 oraz 
2014-2020,  jak również przyjrzeć się kierunkom rozwoju 
transportu z wykorzystaniem środków z Funduszy Unii w 
perspektywie 2021-2027.

15 lat przyjaźni z #FunduszeUE

W 2022 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
obchodzi swoje 15.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Fundusze UE: Dwa nowe dworce w Lubelskiem

Dworce w Kraśniku i Sadurkach to nowoczesne budynki 
zrealizowane w formule i według autorskiej koncepcji 
beneficjenta. Obydwa dworce powstały w ramach 
Programu Inwestycji Dworcowych.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/15-lat-cupt-najlepsza-droga-do-rozwoju-polskiego-transportu-z-wykorzystaniem-srodkow-ue/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/15-lat-przyjazni-z-funduszeue/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/fundusze-ue-dwa-nowe-dworce-w-lubelskiem/
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Zakończenie procesu konsultacji kryteriów wyboru 
przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny 
transport zbiorowy (autobusy)”

Informujemy o zakończeniu procesu konsultacji publicznych i 
zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury kryteriów 
szczegółowych

Fundusze UE: porozumienia w zakresie realizacji 
programu FEnIKS

W środę, 14 grudnia 2022 roku, w gmachu Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, na zaproszenie ministra resortu 
Grzegorza Pudy, Dyrektor CUPT Joanna Lech wzięła udział w 
podpisaniu porozumienia o współpracy międzyresortowej i 
międzyinstytucjonalnej w zakresie realizacji programu FEnIKS.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu „Fundusze UE blisko nas”

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Fundusze UE blisko nas” na 
materiał (reportaż, fotoreportaż lub wideo) promujący 
projekty transportowe oraz ich efektywne korzyści, 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/zakonczenie-procesu-konsultacji-kryteriow-wyboru-przedsiewziec-w-ramach-kpo-zero-i-niskoemisyjny-transport-zbiorowy-autobusy/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/feniks/fundusze-ue-porozumienia-w-zakresie-realizacji-programu-feniks/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/rozne/wyniki-konkursu-fundusze-ue-blisko-nas/
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CEF2 MilMob i wzmocnienie solidarity lines UE-
Ukraina

Komitet Koordynacyjny CEF wskazał 35 projektów, które 
otrzymają wsparcie w wysokości 616 mln euro. Projekty 
przyczynią się również do wzmocnienia solidarity lines 
UE-Ukraina. Na liście są też polskie akcenty w postaci 5 
projektów.

Czytaj więcej...

Fundusze UE: Przebudowa Warszawskiego Węzła 
Kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych umowę 
o dofinansowanie dla projektu „Prace na linii średnicowej 
w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Warszawa Zachodnia, etap I”.

Czytaj więcej...

Konkurs POIiŚ „Bezpieczny pieszy” rozstrzygnięty

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych – zakończył 
się nabór w konkursie „Bezpieczny pieszy – doposażenie 
przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji 
komunikacyjnej”.

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/instrument-laczac-europe-cef/wzmocnienia-solidarity-lines-ue-ukraina/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/fundusze-ue-przebudowa-warszawskiego-wezla-kolejowego/
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/konkurs-poiis-bezpieczny-pieszy-rozstrzygniety/


12

AKTUALNOŚCI

XII oś priorytetowa Pomoc techniczna REACT-EU

W kwietniu 2022 roku pomiędzy Ministrem Funduszy 
i Polityki Regionalnej a Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych zwarto Porozumienie w sprawie korzystania 
z dofinansowania zadań w ramach XII Osi Priorytetowej 
Pomoc techniczna REACT- EU Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Instytucji 
Pośredniczącej POIiŚ w sektorze...

Czytaj więcej...

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/poiis-2014-2020/xii-os-priorytetowa-pomoc-techniczna-react-eu/
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SANKCYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 
WYKONAWCÓW W ZWIĄZKU  

Z KONFLIKTEM ZBROJNYM W UKRAINIE  
– WYMIAR UNIJNY I KRAJOWY

Unia Europejska od marca 2014 roku, a więc w odpowiedzi na aneksję Krymu i Sewastopola, 
nakłada stopniowo środki ograniczające na Rosję. Znaczące rozszerzenie katalogu 
sankcji nastąpiło po 24 lutego 2022 roku, w odpowiedzi na militarną agresję Rosji na 
Ukrainę. Sankcje dotyczą znacznej liczby osób i podmiotów, mając na celu osłabienie bazy 
ekonomicznej Rosji i pozbawienie jej kluczowych technologii i rynków, aby docelowo 
ograniczyć jej zdolność do prowadzenia wojny.

Sankcje dotyczą również sektora zamówień publicznych, jako znaczącego składnika PKB państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Pomimo wydania rozporządzenia unijnego, które obowiązuje bezpośrednio, Polska zdecydowała 
o wprowadzeniu dodatkowo krajowego systemu prawnego, obowiązującego w niniejszej materii. 
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W konsekwencji powstała swego rodzaju mieszanka przepisów, w których gąszczu nie jest łatwo 
się poruszać, również i kontrolującym. Celem artykułu jest więc systematyzacja i rozdzielenie 
porządku unijnego od porządku krajowego wraz z przedstawieniem najistotniejszych wątpliwości 
i środków zaradczych, podjętych na szczeblu unijnym oraz przez Urząd Zamówień Publicznych.

Temat jest niezwykle złożony, wobec czego artykuł ma na celu pewne uporządkowanie 
niniejszych informacji wraz z nakierowaniem na właściwe dokumenty i poradniki, co powinno 
stanowić użyteczne narzędzie dla Zamawiających/Beneficjentów.

Sankcje w wymiarze prawa unijnego
W zakresie postępowań, podlegających dyrektywom unijnym, czyli postępowań o kwotach 
równych lub przekraczających progi unijne, zastosowanie znajduje rozporządzenie Rady (UE) 
2022/576 z dn. 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji, destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie1.

Ustanawia ono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach 
publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu  
9 kwietnia 2022 roku i biorąc pod uwagę charakter źródeł prawa unijnego obowiązują 
bezpośrednio w państwach członkowskich. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 
do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu2: 

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. 
g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
z siedzibą w Rosji;

1 Dziennik Urzędowy UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,  
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

2 www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow 
-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach2

http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj
http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow -w-zamowieniach-p
http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow -w-zamowieniach-p
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b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym 
podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10% wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze 
wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, 
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, 
zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego 
bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji 
potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów 
do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań 
medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania 
środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii 
jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych 
usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których 
mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub 
w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii 
i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji 
międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem 
międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji 
ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub 
przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, 
wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 roku.
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3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie 
dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.  Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 
października 2022 roku umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 roku.

W konsekwencji, od dnia 9 kwietnia 2022 roku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 
progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 
ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny 
udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje 
również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub 
koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia 
lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji 
zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie 
obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 
10 października br.

Celem ułatwienia prowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia, jak również 
w zakresie samych umów, Komisja Europejska stworzyła rodzaj przewodnika, dostępnego go na 
stronie internetowej3:

finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-consolidated_en_1.pdf,

w którym kompleksowo (291 stron dokumentu) i szczegółowo omówiono temat sankcji, 
w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, w tym w obszarze zamówień publicznych (str. 251 – 
264, 48 pytań i odpowiedzi).

3 Consolidated version of the frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia’s military 

aggresion against Ukraine and Belarus’ involvement in it (ostatnia aktualizacja z dnia 12.10.2022 r.) – dostępny tylko 

w j. angielskim, finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf

http://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-consolidated_en_1.pdf
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Autor zdecydowanie zachęca do zapoznania się z niniejszą publikacją, nawet mając na uwadze jej 
obszerność i przytacza samodzielnie przetłumaczone, przykładowe pytania i odpowiedzi:

Od kiedy obowiązują sankcje?

Sankcje obowiązują od dnia 9 kwietnia 2022 roku. Od tego dnia nie powinno podpisywać się 
nowych kontraktów objętych zakazem i rozpoczyna się okres dla rozwiązania dotychczasowych 
kontraktów objętych zakazem (z wyjątkiem kontraktów węglowych objętych zakazem, jeżeli…).

Co powinni zrobić zamawiający (publiczni nabywcy) w odniesieniu do przyszłych 
umów?

Zdecydowanie zaleca się wszystkim zamawiającym (publicznym nabywcom), aby wymagali 
od wykonawców złożenia oświadczenia (o treści przykładowo, jak w odpowiedzi na pytanie 
11 – dopisek autora).Zamawiający mogą uznać za właściwe zwrócenie się do oferentów 
o szczegółowe informacje lub dokumentację dotyczącą ich ostatecznej własności rzeczywistej 
(w przypadku konsorcjów w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum), a także 
ewentualnie od podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolnościach 
bazują wykonawcy.O powyższe informacje można również poprosić na późniejszym etapie, 
z poszanowaniem zasady równego traktowania oferentów i zapewniając rozsądny czas na 
reakcję. Zamawiający (publiczni nabywcy) mogą zażądać dodatkowych informacji, w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości, dotyczących otrzymanych informacji.
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Czy limit 10% (wartości zamówienia) w zakresie podwykonawców, dostawców 
lub podmiotów, na których zdolności polega wykonawca (rosyjskich) ma 
zastosowanie w sposób łączny, czy indywidualnie?

Dotyczy to indywidualnie każdego podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu, na którego 
zdolnościach bazuje wykonawca. (…)

Czy limit 10% (wartości zamówienia) w zakresie podwykonawców i dostawców 
dotyczy (…) dalszego łańcucha dostaw?

Terminy „podwykonawcy” i „dostawcy” obejmują cały łańcuch dostaw, a nie tylko bezpośrednich 
dostawców. W ten sposób umowy są objęte sankcjami, nawet jeśli 10% rosyjskiego 
podwykonawstwa lub dostaw jest zapewniane przez podmiot pośredniczący. 

W jaki sposób stosuje się limit 10% (rosyjskiego) podwykonawstwa i dostaw, 
jeśli podwykonawca lub dostawca stanowi jedynie częściowo własność 
podmiotu objętego sankcjami?

Jeżeli podwykonawca (co do którego wartość zamówienia przekracza 10%) jest w ponad 50% 
własnością podmiotu rosyjskiego lub rosyjskiego obywatela, to taki podwykonawca jest objęty 
sankcjami.

Czy podwykonawcy, dostawcy lub podmioty na których zdolnościach polega 
wykonawca oznaczają tylko te podmioty, o których ma wiedzę zamawiający 
(kupujący)?

Nie, oznacza to jakiekolwiek strony trzecie zaangażowane w ponad 10% wartości umowy.

Co należy rozumieć przez podwykonawców, dostawców, czy podmioty, na 
zdolnościach których polegają (wykonawcy)? Co jeśli podmioty te ostatecznie 
w ogóle nie realizują umowy?

Pojęcia te obejmują wszystkie podmioty, które wykonują część zamówienia (…). Obejmują one 
również jakikolwiek podmiot wskazany w ofercie wykonawcy, nawet jeśli ostatecznie nie realizuje 
on w praktyce żadnej części zamówienia i na jego zdolnościach polega się wyłącznie w celu 
spełnienia kryteriów wyboru.
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Czy można zastąpić podwykonawców, dostawców albo podmioty, na zdolnościach 
którego polega wykonawca?

Tak (…), zgodnie z zasadą niedyskryminacji i równego traktowania zamawiający (publiczny nabywca) 
powinien wymagać od oferenta lub wykonawcy jego zastąpienia zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 71 ust. 
6 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 79ust. 1-2 i art. 88 ust. 6 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE, art. 42 
ust. 4 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE (…).Proponowana zmiana (…) powinna zostać zaakceptowana, 
jeżeli proponowany nowy podwykonawca, dostawca lub podmiot, na zdolnościach którego polega 
wykonawca nie znajduje się w sytuacji wykluczenia (w tym obecnych sankcji) i po zmianie kryteria 
wyboru pozostaną spełnione przez oferenta lub wykonawcę. 

Czy członek konsorcjum może zostać zastąpiony?

Nie, wszyscy członkowie konsorcjum, grupy osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów 
publicznych, gdy wspólnie składają ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 
zamówienia, stanowiąc łącznie jednego wykonawcę i dlatego nie może (członek konsorcjum) 
zostać zastąpiony.

Czy rosyjska własność dotyczy tylko bezpośredniego właściciela czy też 
ostatecznego rzeczywistego właściciela?

Sankcje wykluczają rosyjską własność powyżej 50%, aż do ostatecznego rzeczywistego właściciel 
a.(…)Tak więc, jeżeli oferent jest w 30% własnością obywatela rosyjskiego i w 70% własnością 
firmy unijnej, która z kolei w 40% należy do podmiotu rosyjskiego to należy uznać, że w 58% 
oferent należy do podmiotów, do których mają zastosowanie sankcje i należy go wykluczyć.

Czy żądanie informacji o własności jest zgodne z przepisami o ochronie danych 
osobowych?

Informacje co do własności są niezbędne do wdrożenia mechanizmów sankcyjnych.W związku 
z tym zamawiający (nabywcy publiczni) są upoważnieni do żądania tych danych na podstawie 
art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)4. Niemniej jednak, wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
nadal mają zastosowanie. W związku z tym uzyskane informacje powinny być chronione, nie 
udostępniane poza celem, dla którego zostały uzyskane oraz zutylizowane, gdy nie są już potrzebne.

4 Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016 r., L119/1, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Jak oblicza się 50% własności w przypadku konsorcjów?

Limit liczony jest indywidulanie i dotyczy każdego członka konsorcjum. 

Żaden z członków konsorcjum nie może być własnością rosyjską w ponad 50%.

Czy sankcje zabraniają zawierania umów z rosyjską firmą albo z rosyjskim 
właścicielem, która to firma sama jest własnością nierosyjskiej firmy lub osoby 
fizycznej?

Zakaz dotyczy wszystkich przedsiębiorstw z siedzibą w Rosji, niezależnie od ich własności, a także 
przedsiębiorstw, które w ponad 50% bezpośrednio lub pośrednio należą do obywatela Rosji lub 
firmy mającej siedzibę w Rosji. (…). Nie ma zatem znaczenia, czy rosyjska firma jest własnością 
nierosyjskiego przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
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Czy umowy dotyczące postępowań poniżej progów unijnych są objęte 
sankcjami?

Nie, zamówienia poniżej progów unijnych nie są objęte sankcjami. Jednakże nie można dokonać 
sztucznego podziału zamówienia. W przypadku, w którym zamówienie zostało sztucznie 
podzielone na części w celu ominięcia stosowanych (wymogów) progów, poszczególne 
zamówienia należy traktować jako całość, co do której mają zastosowanie sankcje.

Sankcje w wymiarze prawa krajowego
Aktem prawnym regulującym niniejszą materię jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego5.

Kiedy stosujemy:

Dotyczy postępowań krajowych, w tym również zamówień o wartości poniżej 130 tys. PLN.
Dotyczy również zamówień, których wartość przekracza wartość tzw. „progów unijnych”.

Przepisy krajowe związane z sankcjami mają zastosowanie do postepowań ogłoszonych po 
wejściu w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – czyli od dnia 16 kwietnia 2022 roku, jednakże Zamawiający mają także 
obowiązek zastosować nowe podstawy wykluczenia do postępowań i konkursów wszczętych 
i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy.

Jaki podmiot wykluczamy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wyklucza się:

a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku, dotyczące środków 
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym 

5 Dz. U. z 2022 r., poz. 835, 1713.



BIULETYN INFORMACYJNY

22

urzędnikom z Białorusi6, dotyczy wykonawców białoruskich i zostało wydane jako odpowiedź 
na protesty białoruskiej opozycji przeciwko krajowemu reżimowi.

Rozporządzenie stosuje się: 

• na terytorium Wspólnoty, włącznie z jej przestrzenią powietrzną; 

• na pokładzie wszystkich samolotów lub statków podlegających jurysdykcji państw 
członkowskich;

• do wszelkich osób fizycznych na lub poza terytorium Wspólnoty, będących obywatelami 
państw członkowskich; 

• do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych 
na podstawie prawa państwa członkowskiego;

• do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów 
działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub w części, w ramach Wspólnoty.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających7, dotyczy wykonawców rosyjskich 
i zostało wydane jako odpowiedź na zbrojną aneksję Krymu przez Rosję.

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu8, jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy;

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości9, jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6 Dz. U. UE z dnia 20 maja 2006 r., L 134/1, http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
7 Dz. U. UE z dnia 17 marca 2014 r., L78/6, http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj
8 Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655
9 Dz. U z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj
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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Zamawiający jest 
zobligowany do:

• odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie;

• odrzucenia oferty takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu;

• niezaproszenia do złożenia oferty wstępnej, oferty do negocjacji, oferty dodatkowej, oferty 
lub oferty ostatecznej;

• niezaproszenia do negocjacji lub dialogu, a także nieprowadzenia z takim wykonawcą 
negocjacji lub dialogu;

• niezaproszenia do złożenia pracy konkursowej lub do braku oceny złożonej pracy 
konkursowej.

Wykazy i listy podmiotów, podlegających wykluczeniu (listy 
podlegają zmianom/aktualizacjom więc śledźmy je na bieżąco)

Kto podlega wykluczeniu:

a. wg wykazu określonego w rozporządzeniu 765/2006 tj. Rozporządzenie Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi10.

W załączniku I do rozporządzenia odnajdujemy wykaz właściwych osób (nazwisko i imię, data 
urodzenia, miejsce urodzenia i stanowisko).

W załączniku II odnajdujemy wykaz podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie 
rozporządzenia tj. w przypadku Polski: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prawno – Traktatowy, Al. J. CH. Szucha 23  
PL-00-580 Warszawa Tel.: (48 22) 523 93 48 Faks: (48 22) 523 91 29.

Rozporządzenie wraz załącznikami możemy odnaleźć na stronie Dzienniku Urzędowego UE 
(EUR - Lex): http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj

b. wg wykazu określonego w rozporządzeniu 269/2014 tj. rozporządzenie Rady (UE) nr 
269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających, w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających11.

10 Dz. U. UE z dnia 20 maja 2006 r., L 134/1, http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
11 Dz. U. UE z dnia 17 marca 2014 r., L78/6, http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj
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W załączniku I do rozporządzenia odnajdujemy wykaz właściwych osób fizycznych 
i prawnych, podmiotów i organów (imię i nazwisko, informacje identyfikacyjne, przyczyny, data 
umieszczenia w wykazie).

W załączniku II do rozporządzenia odnajdujemy strony internetowe zawierające informacje 
o właściwych organach oraz adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do 
Komisji Europejskiej, w tym w przypadku Polski: http://www.msz.gov.pl

Rozporządzenie wraz załącznikami możemy odnaleźć na stronie Dzienniku Urzędowego UE 
(EUR-Lex): http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj

c. wg listy krajowej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
obejmującej podmioty wobec których wydano decyzję o zastosowaniu wobec nich sankcji 
w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Listę osób i podmiotów objętych sankcjami odnajdujemy na stronie: 

www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami, w liście określone 
są imię i nazwisko/nazwa podmiotu, dane identyfikacyjne osoby/podmiotu, zastosowane 
środki sankcyjne, data umieszczenia na liście. Możemy się również zapoznać z treścią decyzji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących konkretnych osób/podmiotów, 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Jak zweryfikować wykonawców? 

Mając na uwadze treść przytoczonych dotychczas w artykule aktów prawnych i list osób/
podmiotów, które powinny podlegać wykluczeniu, należy niewątpliwie zadać sobie pytanie jak 
to robić w praktyce, to jest jak sprawdzać czy mamy do czynienia z podmiotem, który powinien 
podlegać wykluczeniu.

Mogą temu służyć informacje z następujących baz danych:

• Krajowy Rejestr Sądowy

• Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W szczególności warto zwrócić uwagę na Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który 
to został stworzony głównie z myślą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu. Stanowi on realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

http://www.msz.gov.pl 
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj
http://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
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2015/849 z 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego 
do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML)12.

W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 roku 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13, która implementuje przepisy 
IV i V dyrektywy AML. Rejestr pozwala również zweryfikować, czy dany podmiot należy w ponad 
50% do obywateli rosyjskich lub czy działa w imieniu i pod kierunkiem obywatela rosyjskiego.

Rejestr dostępny jest na stronie www.podatki.gov.pl/crbr/

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych14:

1. Spółek jawnych,

2. Spółek komandytowych,

3. Spółek komandytowo-akcyjnych,

4. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

5. Prostych spółek akcyjnych,

6. Spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

7. Spółek partnerskich,

8. Europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,

9. Spółek europejskich,

10. Spółdzielni,

11. Spółdzielni europejskich,

12. Stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

13. Fundacji,

14. Trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska 
równoważne:

a. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

12 Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 r., L 141/73, http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj
13 t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.
14 www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

http://www.podatki.gov.pl/crbr/
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj
http://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
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Stosownie do definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML 
beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna15:

• sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane 
uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające 
wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub

• w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja 
okazjonalna.

W przypadku podmiotu – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym 
wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, 
beneficjentem rzeczywistym podmiotu jest w szczególności16:

• osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności 
więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

• osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 
spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu,

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie 
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub łącznie 
dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także 
jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną przez posiadanie w stosunku do niej 
uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

• osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki - w przypadku 
udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób 
fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Szczególnie pozytywnie, w aspekcie koniecznej weryfikacji wykonawców, 
startujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należy 
podkreślić rolę Urzędu Zamówień Publicznych tj.: 

• przygotowanie szablonów oświadczeń do wykorzystania przez zamawiających, na podstawie 
art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wzory przygotowano dla postępowań o wartości mniejszej niż 
progi unijne, a także dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Dokumenty dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne uwzględniają oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)17.

Dokumenty dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 
uwzględniają18:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady 
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz

17 www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-
podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne

18 Ibidem.

http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.
http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.
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2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzory oświadczeń są dostępne na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych:

www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-
podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne

• przygotowanie działu poświęconego pytaniom i odpowiedziom w zakresie ustawy sankcyjnej, 
w tym w powiązaniu ze źródłami prawa unijnego.

Spośród licznych zapytań i odpowiedzi, które potwierdzają istnienie złożonego systemu (czyli 
konieczność działania w oparciu zarówno o unijne rozporządzenie nr 833/2014, jak i polskiej 
ustawy sankcyjnej) znajdujemy również w odpowiedzi na pytanie dotyczące relacji prawa 
krajowego do prawa unijnego:

Przepis art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 stanowi odrębną w stosunku do przesłanek, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 - o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, podstawę wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
Jednocześnie ww. podstawy wykluczenia stanowią samoistne, obligatoryjne, dodatkowe 
w stosunku do przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp, podstawy wykluczenia 
wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełną listę pytań i odpowiedzi odnajdziemy na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych. Autor artykułu zdecydowanie zachęca do zapoznania się z niniejszą listą pytań 
i odpowiedzi gdyż stanowi ona swoiste „przełożenie” języka prawniczego na język praktyki 
i faktycznej pomocy w działaniu zamawiających: www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi

Reasumując, w intersującym nas temacie mamy do czynienia ze złożonym systemem, 
w przypadku którego co do postępowań tzw. unijnych będą się nakładały wskazane przepisy 
prawa unijnego oraz krajowego. Jednocześnie mając na uwadze, że badanie struktury 
własnościowej nie jest zadaniem łatwym, a czasami wręcz niemożliwym, warto posłużyć 
się wskazanymi bazami danych, a nie tylko poprzestawać na złożonym oświadczeniu przez 
wykonawcę. Należy również „pozostawać na bieżąco” ze wskazanymi w artykule listami, celem 
rzetelnej oceny wykonawców.

http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.
http://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.
http://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi 
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Dodatkowo, zauważyć należy za raportem Komisji Europejskiej oraz przykładowo za badaniami 
Yale School of Management19, że sankcje odnoszą skutek. Jak wynika z raportu KE sankcje 
powodują, że Rosja wkracza w przedłużającą się recesję, ale nie możemy nie zauważyć, że 
odnotowano także wystąpienie niepokojącego zjawiska – prób obchodzenia sankcji np. poprzez 
eksport UE do Kirgistanu, którego celem wcale nie jest Kirgistan, ale Rosja. 

Pozostaje jedynie mieć nadzieję na wzmocnienie skuteczności sankcji (w ostatnich dniach 
wprowadzono kolejne pakiety sankcji) i jak najszybsze zakończenie wojny. 

Autor:

Przemysław Ostrowski

Departament Kontroli i Audytu

19 „Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy”, dostępny na:  
www.som.yale.edu/story/2022/chief-executive-leadership-institute-research-insights-
business-retreats-and-sanctions

http://www.som.yale.edu/story/2022/chief-executive-leadership-institute-research-insights-business-retreats
http://www.som.yale.edu/story/2022/chief-executive-leadership-institute-research-insights-business-retreats
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REALIZACJA ZASADY NIEDYSKRYMINACJI OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PROJEKTACH  

DLA KTÓRYCH CUPT PEŁNI FUNKCJĘ  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wprowadzenie 
Obowiązek realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami wynika z zapisów art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku i jest horyzontalną zasadą obowiązującą w całej Unii Europejskiej. W związku 
z tym wszystkie programy operacyjne realizowane w ramach funduszy polityki spójności 
przewidują mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Ponadto zapisy ratyfikowanej 6 września 2012 
roku przez Polskę Konwencji ONZ zobowiązują Polskę do zwiększenia możliwości korzystania 
z praw przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym eliminacji barier oraz zapewnienia pełnego 
uczestnictwa we wszystkich sferach życia. 
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Zasada może być realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz 
mechanizmu racjonalnych usprawnień.

W kontekście części działań oraz projektów, które są współfinansowane ze środków unijnych 
równość osób z niepełnosprawnościami to przede wszystkim kwestia zapewnienia dostępu 
do infrastruktury na równych zasadach. Podstawowym sposobem osiągnięcia tego celu jest 
wymaganie od realizatorów projektów stosowania zasad uniwersalnego projektowania. 
Uniwersalne projektowanie, to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one 
dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź 
wyspecjalizowanego projektowania.

Nie istnieje jeden zamknięty zbiór wymagań, które powinna spełniać infrastruktura żeby uznać 
ją za zaprojektowaną uniwersalnie. Podobnie z wymaganiami wobec środków transportu. 
W każdym przypadku należy przeprowadzić analizę potrzeb i na tej podstawie określić 
zastosowanie rozwiązań, które spowodują, że dany budynek czy środek transportu będzie 
dostępny dla wszystkich. Dostępność i projektowanie uniwersalne wymagają więc za każdym 
razem refleksji nad tym zagadnieniem. 

Drugim ze sposobów na dostosowanie jest tzw. racjonalne usprawnienie. Mechanizm ten 
jest definiowany, jako konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania nienakładające 
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami.
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Trzeba jednak pamiętać, że racjonalne usprawnienia powinny być mechanizmem wtórnym 
w zakresie zapewnienia dostępności, gdyż z zasady każde wsparcie, zarówno w projektach 
dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, jak i ogólnodostępnych, powinno być 
dostępne. Racjonalne usprawnienia to mechanizm możliwy do uruchomienia w trakcie realizacji 
projektu wraz z pojawieniem się w projekcie, w charakterze uczestnika projektu lub personelu, 
osoby z niepełnosprawnością.

W części realizowanych przez beneficjentów projektach współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej (UE) nie można mówić o mechanizmie racjonalnych usprawnień, ponieważ dotyczy 
on przede wszystkim sytuacji, w której zapewnienie dostępności ma nastąpić w obiektach już 
istniejących.

Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS (produkty, 
towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do 
zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych 
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością, wynikających z obowiązujących 
przepisów budowlanych. 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: CUPT) jako Instytucja Pośrednicząca 
(dalej: IP) dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: POIiŚ) w latach 
2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: POPW) 2014-2020, 
a także jako Instytucja Wdrażająca (dalej: IW) dla Instrumentu „Łącząc Europę” (dalej: CEF) 
ma na celu realizację projektów najbardziej efektywnych i przydatnych dla wszystkich grup 
społecznych. Powiązania infrastrukturalne oraz dostęp do transportu publicznego mają również 
wpływ na aktywność społeczną osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem CUPT konieczne jest 
wprowadzanie rozwiązań, które będą miały na celu eliminację barier, tak aby wszyscy (bez 
względu na stopień sprawności i potrzeby funkcjonalne) bez wyjątku mogli w pełni korzystać 
z przysługujących im wolności i praw.

Biorąc pod uwagę powyższe, CUPT postanowił przeanalizować realizację zasady 
niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których pełni funkcję IP wraz 
z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie. 
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Metodologia badania
W ramach badania zostało dokonane podsumowanie skuteczności i użyteczności dla osób 
z niepełnosprawnościami, projektów transportowych oraz identyfikacja ich użyteczności 
w kontekście realizacji polityk horyzontalnych dotyczących tej grupy społecznej.

Cele szczegółowe analizy

Ocena projektów transportowych realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 
2014-2020 oraz innych programów/mechanizmów komplementarnych w kontekście 
sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych określonych w Rozporządzeniu 
1303/2013 dotyczących promowania zasad niedyskryminacji oraz dostępności.

Ocena wpływu zrealizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW  
2014-2020 inwestycji transportowych na mobilność osób z niepełnosprawnościami 
i z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Analiza potrzeb w zakresie wsparcia beneficjentów POIiŚ 2014-2020 i POPW  
2014-2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w nowym okresie programowania przy 
wdrażaniu zasady niedyskryminacji.

Kryteria badawcze przyjęte do analizy

Trafność – pozwoliła ocenić adekwatność wyboru rozwiązań projektowych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Skuteczność - pozwoliła ocenić, w jakim stopniu zrealizowane projekty wpłynęły na 
mobilność osób z niepełnosprawnościami.

Użyteczność – pozwoliła odnieść uzyskane efekty (zrealizowane projekty) interwencji 
POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
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Zastosowana metodologia była oparta o następujące metody i narzędzia:

1. Analiza danych zastanych w zakresie dokumentów źródłowych. 

2. Ankiety elektroniczne skierowane do beneficjentów oraz do pracowników CUPT. 

3. Pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami.

4. Wizja lokalna.

5. Analiza porealizacyjna projektów.

6. Panele eksperckie podczas 20 spotkań z Cyklu O dostępności w CUPT – standard 
transportowy w praktyce. 

7. Biały wywiad (analiza informacji prasowych, określenia odbioru społecznego efektów 
podjętych działań).

8. Benchmarking – w odniesieniu do innych krajowych programów operacyjnych w podobnym 
zakresie oraz analiza porównawcza zastosowanych rozwiązań w innych programach 
operacyjnych (zarówno regionalnych, jak i krajowych) w odniesieniu do badanej zasady 
niedyskryminacji pod kątem ewentualnych różnic i problemów w stosowaniu tej zasady.

Wnioski z badania
Główne wnioski z analizy zebranych informacji to:

1. Obecnie obowiązujące uwarunkowania prawne, które dotyczą niektórych kwestii 
dostępnościowych, na przykład projektowania miejsc higieny, są nieprecyzyjne, a tym 
samym niestety dają dużą dowolność. Potwierdzali to wielokrotnie eksperci. Osoby 
z niepełnosprawnościami podkreślały, że problemem jest podróżowanie między miastami, 
gdyż każde z nich po swojemu wdraża przepisy ustawowe służące dostępności. Idealnym 
rozwiązaniem zdaje się standaryzacja rozwiązań wraz z ich unifikacją - przynajmniej w tematach, 
w których taka standaryzacja jest możliwa. Potrzebę doprecyzowania przepisów i wytycznych 
w kontekście realizacji zasady niedyskryminacji wskazywali również pracownicy CUPT, 
zwłaszcza w kontekście wymagań na etapie ubiegania się przez beneficjentów o środki z UE.

2. Standardy i wymagania, do których realizacji zobligowały wytyczne Komisji Europejskiej, 
przyczyniły się do zmiany świadomości oraz ukierunkowały działania na rzecz dostępności 
w projektach wspófinansowanych z UE. Z pewnością korzystny kierunek zmiany sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób - w szerszym ujęciu - z ograniczoną możliwością poruszania 
się, jest także wynikiem samych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Dzięki 
wymaganiom stawianym w konkursach, jednocześnie wzrasta świadomość uczestników 
procesu inwestycyjnego, którzy muszą dostosować się do wyższych standardów, np. 
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uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania. Można zatem przyjąć, że gdyby nie napływ 
środków finansowych z UE, progres w tej kwestii mógłby być trudniejszy do osiągnięcia.

3. System wyboru i oceny projektów posiada odpowiednie rozwiązania mające na celu wybór 
przedsięwzięć w największym stopniu oddziałujących na zasadę horyzontalną. Wpływa na 
to zarówno konstrukcja samego wniosku o dofinansowanie, jak i monitorowanie wskaźników 
produktu i rezultatu, które są deklarowane przez wnioskodawców. Należy jednak wskazać na 
trudności napotykane przez wnioskodawców, związane z ich ograniczoną wiedzą na temat 
zasad horyzontalnych, w tym zasady niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 
Traktują oni zasady jako wymóg formalny, konieczny do spełnienia i nie znajdujący przełożenia 
na projekt. Ma to odzwierciedlenie w opisach realizacji zasady umieszczonych we wnioskach 
o dofinansowanie i załącznikach w postaci studium wykonalności. Z tego względu zaleca się 
podjęcie działań szkoleniowych skierowanych do tej grupy podmiotów.

4. Badanie ankietowe wśród pracowników CUPT wykazało, że jest problem z monitorowaniem 
wdrażania tej zasady w projektach UE. Respondenci wskazywali najczęściej na braki 
w dokumentacji projektowej składanej do CUPT. Ich zdaniem informacje zawarte 
w dokumentach przedstawianych przez beneficjenta, są ogólnikowe i sprowadzają się 
do ogólnej formuły. Nie ma możliwości ich analizy pod kątem różnych potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Wskazywano również na brak wystarczającej wiedzy i świadomości 
u beneficjenta.

5. Analiza dokumentów wpływających do CUPT wykazała, że marginalizowane lub całkowicie 
pomijane są grupy podróżnych ze spektrum autyzmu, podróżni z psami asystującymi oraz 
dzieci, których potrzeby są jednocześnie tożsame z osobami niskorosłymi. Kwestie rozwiązań 
dla seniorów, nawet jeśli się pojawią, to nie są promowane.

6. Niezwykle problematyczne jest prowadzenie projektów związanych z tkanką zabytkową. 
Niemniej jednak przykłady pokazują, że da się je pozytywnie przeprowadzić na korzyść 
wszystkich zainteresowanych. Potrzebny jest jednak dialog.

7. W studiach przypadku POIiŚ dla węzłów przesiadkowych zaobserwowano liczne bariery 
architektoniczne, wpływające na mobilność osób z niepełnosprawnością i z ograniczonymi 
możliwościami poruszania się. Bariery infrastrukturalne stają się zauważalne szczególnie 
w kontekście wysokiej dostępności pojazdów ją obsługujących (tabor niskopodłogowy), 
często zakupionych również w ramach dofinansowania z funduszy UE. Dotyczą one całości 
infrastruktury – nie tylko węzłów. Należałoby kontynuować inwestycje infrastrukturalne, 
ze względu na zapóźnienie w dostosowaniu tych elementów do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
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8. Beneficjenci nie traktują wdrażania zasady niedyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność z należytą starannością. Często nie konsultują projektowanych rozwiązań 
twierdząc, że to niepotrzebnie wydłuży proces wdrażania projektu lub wyjaśniając, że 
takie konsultacje nie są obligatoryjne. Problemem przy wdrażaniu zasady niedyskryminacji 
jest wskazywany już kilkukrotnie brak ujednoliconych, spójnych rozwiązań dla wszystkich 
przewoźników, m.in. kolejowych. Jako poważne utrudnienie wskazano brak wiedzy wśród 
projektantów. Beneficjenci wskazali również na potrzebę wspierania ich w zakresie wdrażania 
zasady niedyskryminacji.

9. Zdaniem podróżnych z niepełnosprawnościami zrealizowane projekty poprawiają komfort 
i jakość podróżowania osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzane rozwiązania mają 
mankamenty, ale mimo minusów, wdrażanie zasady niedyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oceniane jest pozytywnie przez bezpośrednich użytkowników wdrożonych 
rozwiązań. Konieczne jest kontynuowanie realizacji projektów poprawiających dostępność 
transportu. Niemniej wciąż wiele pozostaje do zrobienia w aspekcie empatii, świadomości 
i zrozumienia wśród tych którzy projektują, wdrażają, a potem obsługują projekty.

10. CUPT, pełniąc funkcję IP i IW, ma duży wpływ na poprawianie dostępności transportu dla 
osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. 
Niezwykle istotne są więc działania CUPT w kontekście uświadamiania zarówno swoich 
pracowników, jak i pracowników beneficjentów jak ważne jest prawidłowe wdrażanie zasady 
niedyskryminacji z uwagi na niepełnosprawność. Dostępność to proces, którego nie da się 
osiągnąć tu i teraz. Trwa i wydaje się, że trwać będzie cały czas, z uwagi choćby na wciąż 
nowe możliwości technologiczne, które pojawiają się na rynku, a które warto lub nawet 
czasami powinno się wdrażać poprzez projekty transportowe.

Szczegółowy raport z analizy dostępny jest na stronie www.cupt.gov.pl. 

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej

Departament Analiz Transportowych i Programowania

http://www.cupt.gov.pl/


BIULETYN INFORMACYJNY

37

15 LAT Z FUNDUSZAMI ZA PAN BRAT – RELACJA 
Z KONFERENCJI

22 listopada w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre w Warszawie odbyło się eksperckie Forum 
z okazji 15-lecia Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowania 15 lat działalności CUPT, przedstawienia 
efektów wdrażania programów z perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 ,jak również 
możliwością przyjrzenia się kierunkom rozwoju transportu z wykorzystaniem środków z Funduszy 
Unii w perspektywie 2021-2027.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 
eksperci branżowi a przede wszystkim Beneficjenci programów unijnych.
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- Powołanie wyspecjalizowanej jednostki Centrum Unijnych Projektów Transportowych miało na 
celu z jednej strony usprawnienie procedury ubiegania się o środki unijne przez Beneficjentów, 
a z drugiej strony przyśpieszenie ich rozliczenia. Dziś po 15 latach działalności CUPT widzimy, 
że efekty tejże działalności są imponujące! – powiedział Andrzej Bittel Sekretarz stanu, 
Ministerstwo Infrastruktury.

O szczególnej roli CUPT mówił również w zastępstwie Ministra Grzegorza Pudy, Pan Robert 
Jakubik, Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Sukcesem 
jest zawsze oddanie nowej inwestycji do użytkowania, natomiast w tym miejscu trzeba też 
wskazać, że równie istotnym sukcesem jest efektywne wsparcie Beneficjentów na każdym etapie 
realizacji projektu. Od momentu złożenia dokumentacji projektowej i potwierdzenia zasadności 
wsparcia wspólnotowego, poprzez weryfikację płatności czy wspólne podejmowanie działań 
zaradczych w przypadku pojawienia się problemów. Tym od 15-lat jako instytucja pośrednicząca 
we wdrażaniu zajmuje się właśnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Rola CUPT 
w zapewnieniu inwestycji transportowych o najwyższej jakości i efektywności jest nie do 
przecenienia. Instytucja ta przez te wszystkie lata wypracowała własną markę. To nie tylko 
techniczna weryfikacja złożonych dokumentów, ale również wsparcie eksperckie w zarządzaniu 
ryzykiem inwestycyjnym, wypracowanie dobrych praktyk, wsparcie innych instytucji 
i samorządów w przygotowaniu własnych transportowych dokumentów strategicznych i planów 
mobilności. Wsparcie CUPT to również dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi krajami 
Unii Europejskiej, jak również krajami, które do członkostwa w Unii aspirują. 
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Po wystąpieniach otwierających płynnie przeszliśmy do kolejnej prezentacji tym razem 
Eksperta Siemens Mobility pn. TEDx – rewolucja transportowa. Było to interesujące 
wprowadzenie do kolejnej części wydarzenia tj. panelu dyskusyjnego pn. Rewolucja transportowa 
z wykorzystaniem środków UE, przegląd doświadczeń i plany na najbliższą perspektywę 
w oparciu o programy FENIKS, FENPW, CEF 2 I KPO. W panelu swój ekspercki głos zabrali 
przedstawiciele: Clip Group S.A., PKP Polskie Linie Koleje S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, 
Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 
jak również gospodarze, czyli eksperci CUPT.



BIULETYN INFORMACYJNY

40

Wiele słów uznania pod adresem CUPT padło również podczas kolejnego panelu pn. Ludzie 
transportu – projekty i sukcesy. Wybrani Beneficjenci przedstawili zrealizowane projekty przy 
wsparciu z Funduszy Unii Europejskiej z różnych gałęzi transportu m.in. transportu drogowego 
oraz transportu kolejowego. O bardzo dobrej współpracy podczas realizacji projektów i wsparciu 
ze strony CUPT mówili m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Dariusz 
Augustyniak, dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Mariusz 
Piątkowski, Prezes Trasa Łagiewnicka SA.

Wyrazistym uzupełnieniem konferencji stało się wystąpienie z zakresu, opracowanego 
i aktualizowanego w CUPT, Zintegrowanego Modelu Ruchu.

ZMR to kompleksowe narzędzie przeznaczone do wsparcia planowania transportu (w tym 
zarządzania popytem i wsparcia zarządzania podażą) zarówno na poziomie strategicznym 
o zasięgu ogólnokrajowym, jak również na poziomie regionalnym i lokalnym.

Opracowany przez CUPT model ruchu de facto jest narzędziem wspierającym wypełnienie 
warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych 
w perspektywie 2021-2027.
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Zakończeniu części oficjalnej Forum towarzyszyło wystąpienie Dyrektor Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, pani Joanny Lech. 

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

W tym szczególnym momencie nie zwalniamy tempa i działamy intensywnie w kluczowych 
obszarach dystrybucji środków, które jeszcze pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko, 
Polska Wschodnia i CEF, zakresie prawidłowego rozliczenia projektów realizowanych przez 
naszych beneficjentów oraz przygotowaniach do nowej perspektywy – powiedziała Joanna Lech, 
Dyrektor CUPT.

Autorka:

Paulina Żebrowska

Starszy Specjalista

Wydział do spraw Komunikacji, CUPT
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JESIENNE OTWARCIE. CEF2 NABIERA TEMPA 

Trzeba przyznać, że w drugiej połowie roku wiele się dzieje dookoła Instrumentu Łącząc Europę 
(CEF). Oto skrót najważniejszych informacji dotyczących bieżących CEF-owych wydarzeń, 
w porządku przedmiotowo-chronologicznym.

13 września 2022 – drugi nabór wniosków z sektora transportu 
w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) 
ogłoszony
13 września 2022 roku Komisja Europejska (KE) wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. 
Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła kolejny, drugi już nabór wniosków z sektora 
transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). Konkurs będzie otwarty 
do dnia 18 stycznia 2023 roku do godz. 17.00 – do tego czasu w systemie informatycznym 
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CINEA muszą zostać złożone wszystkie wnioski o dofinansowanie dla projektów starających się 
o fundusze z UE na realizację.

Budżet konkursu wynosi 5,12 mld euro. Kwota dostępna jest w ramach dwóch pul aplikowania 
różniących się poziomem możliwego wsparcia - pula Funduszu Spójności (do 85%), pula ogólna 
(do 50%).

Nabór wspiera 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.),

• cyfryzacja oraz rozpowszechnianie danych dot. transportu,

• interoperacyjność transportu,

• nowe technologie i innowacje (wyłącznie projekty studyjne),

• autostrady morskie,

• multimodalne węzły pasażerskie (wyłącznie projekty studyjne),

• 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 transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii 
Europejskiej.

Dokumenty konkursowe zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej

CINEA - CEF2 Info Day
Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu Komisja Europejska zorganizowała 5 października 2022 
roku dzień informacyjny (w formule on-line). 

Na stronie CINEA znaleźć można zarówno zapis spotkania, jak i wszystkie głoszone na spotkaniu 
prezentacje.
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – polski CEF Info Day
Ogłoszony 13 września br. drugi nabór projektów w ramach CEF2 Transport spotkał się z się 
dużym zainteresowaniem beneficjentów. Na zaproszenie MFiPR, do 11 października złożono 
ponad 90  propozycji projektów, jakie będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego 
naboru. W dniu 25 października br. z inicjatywy MFiPR odbyło się wirtualne spotkanie informacyjne 
z potencjalnymi beneficjentami. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zasady naboru, ze strony 
CUPT przedstawiono prezentacje dotyczące kwestii AKK i środowiska. Materiały ze spotkania 
zostały rozesłane do jego uczestników, są również dostępne na stronie MFIPR.

Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR. Wnioski 
aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, 
tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wnioski nie posiadające akceptacji ministerstwa 
nie zostaną ocenione przez KE.

Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy do 1 grudnia 
2022 r. złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego. Ostateczny 
termin składania wniosków do KE poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 18 stycznia 
2023 r., godz. 17.00.

AFIF - Instrument Infrastruktura Paliw Alternatywnych - trwają nabory
O dofinansowanie w ramach Instrumentu Infrastruktura Paliw Alternatywnych (Alternative 
Fuels Infrastructure Facility) ubiegać się mogą projekty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych w sieci TEN-T. Dostępna alokacja w ramach tej puli środków wynosi 375 mln euro.

Nabory dotyczące paliw alternatywnych prowadzone są w trybie ciągłym, do wyczerpania 
dostępnej alokacji.

13 września 2022 r. Komisja Europejska przyznała kolejne granty dla projektów dotyczących 
paliw alternatywnych, a Komitet Koordynacyjny CEF Transport wyraził zgodę na rekomendację 
przedstawioną przez Komisję Europejską. Oznacza to, że na obszarze Polski realizowane będą 
kolejne trzy projekty wspierające paliwa alternatywne.
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Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

• „Clean cities – hydrogen mobility in Poland (phase II)”, którego beneficjentem jest Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 12,79 mln euro.

• „Expand-E Cohesion: EXpanding Performance and Network Density – Electric in CZ, EL, 
HU, HR, LT, LV, PL, RO, SK and SL”, którego beneficjentem jest konsorcjum międzynarodowe 
na czele z Greenway Infrastructure SRO. W projekcie udział bierze GreenWay Polska sp. z o.o. 
Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 42,42 mln euro. 

• „Enefit Volt Connects Via Baltica”, którego beneficjentami są Eesti Energia AS i Enefit Connect 
OU. Wartość dofinansowania dla projektu wynosi 2 mln euro.

10 listopada 2022 roku zakończył się trzeci nabór wniosków na projekty dotyczące paliw 
alternatywnych. W naborze akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uzyskał 
jeden złożony wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania 3,5 mln euro.

Wyniki naboru powinny zostać ogłoszone w marcu 2023 roku.

Kolejne terminy naborów dla projektów z tego obszaru tematycznego zostały wyznaczone na:

• 13 kwietnia 2023 roku,

• 19 września 2023 roku 

Dla kolejnego kwietniowego naboru propozycje projektów w formie fiszek należy przekazać do 
MFiPR do 13 stycznia 2023 roku, natomiast pełną dokumentację aplikacyjną – do 17 lutego 
2023 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na dedykowanej stronie oraz na polskiej stronie CEF.

Instrument Łącząc Europę Mobilność Wojskowa
29 września br. zakończył się nabór w ramach II konkursu Instrumentu Łącząc Europę Mobilność 
Wojskowa, ogłoszonego przez Komisję Europejską we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. 
Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). W ramach naboru polscy beneficjenci złożyli łącznie 
osiem wniosków:

• pięć wniosków zostało złożonych przez porty lotnicze położone w sieci TEN-T i dotyczą 
infrastruktury lotniskowej,

• jeden wniosek związany jest z budową punktów ładunkowych na sieci kolejowej,

• dwa wnioski dotyczą przebudowy obiektów inżynierskich na sieci dróg krajowych.  

Ogólna wartość projektów to 171 mln euro, zaś wnioskowana kwota dofinansowania – ponad 
85 mln euro.
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Zakończyła się już procedura oceny projektów przeprowadzana przez służby Komisji Europejskiej 
we współpracy z Europejską Agencją Obrony. 20 grudnia br Komitet Koordynacyjny CEF zatwierdził 
wyniki II naboru CEF Mobilność Wojskowa. 5 polskich projektów uzyskało dofinansowanie na kwotę 
ponad 30 mln EUR. Są to:

• Project m. Częstochowa - Maintaining the strategic importance of Wojska Polskiego Avenue in 
Czestochowa for national defence;

• Projekt GDDKiA -  Bridge structures on selected national roads in the TEN-T network located on 
routes predefined for troop movements;

• Projekt PKP PLK - Works at cargo points located on the TEN-T network;

• Projekt GTL S.A. - Construction of a multimodal goods and fuel delivery hub with railway siding 
connection at Katowice Airport;

• Projekt PPL - Warsaw Chopin Airport - Investments in dual-use infrastructure to ensure base 
Service Operations 24/7.

Podpisanie pięciu Grant Agreements  w ramach CEF2 Military 
Mobility
W październiku br. beneficjenci Instrumentu Łącząc Europę Mobilność Wojskowa podpisali 
z Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) umowy o udzieleniu 
dotacji (GA) dla swoich 5 projektów. Są to projekty wybrane w ramach pierwszego, zakończonego 
w styczniu 2022 roku naboru wniosków.

1. Pierwszą z umów na modernizację infrastruktury transportowej w ramach Instrumentu Łącząc 
Europę („Connecting Europe Facility” – CEF) na lata 2021-2027 podpisano pomiędzy CINEA 
a Zarządem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Tym samym Port uzyskał dofinansowanie UE 
na realizację projektu pn.: Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod 
potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. (Increasing the operational 
capabilities of the airport’s air side for military operations at Wrocław Airport).

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie 
Lotniczym we Wrocławiu, oraz realizację robót budowlanych które obejmą m.in.:

• budowę płyty postojowej;

• budowę równoległej drogi kołowania;

• budowę płyty do obladzania;

• budowę drogi szybkiego zjazdu;
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• przebudowę istniejących dróg kołowania.

Jest to największy z polskich projektów, które uzyskały wsparcie w ramach pierwszego naboru 
dotyczącego  poprawy mobilności wojskowej. Jego wartość wynosi blisko 76 mln EUR a dotacja 
CEF to prawie 37,9 mln EUR.

Działania mają zwiększyć operacyjność portu lotniczego dla operacji wojskowych i cywilnych. 
Inwestycje realizowane będą etapami aby nie zakłócać działalności lotniska. Zakończenie prac 
nastąpi w pierwszej połowie 2026 roku.

2. Wśród instytucji, które otrzymają dofinansowanie CEF znalazła się także Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Rezultatem projektu GDDKiA pn. „Wzmocnienie 
obiektów mostowych WA39 i MA52 na koncesyjnej autostradzie A2”, będzie likwidacja 
wąskich gardeł na autostradzie A2, tak aby mogła być ona wykorzystywana do transportu 
zarówno cywilnych pojazdów ponadnormatywnych, jak i ciężkiego sprzętu wojskowego.

Przyznane dofinansowanie CEF wynosi prawie 1 mln euro. Zakończenie prac planowane jest na 
I kwartał 2024 roku.

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka złożył w pierwszym naborze dwie propozycje projektów i obie 
decyzją CINEA uzyskały dofinansowanie:

3. 3. Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etapu przebudowy drogi startowej na 
odcinku ok. 700 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów  - Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną 
(zakończenie prac planowane jest w 2024 roku),

4. Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku ok 1800 mb w Porcie Lotniczym Rzeszów – 
Jasionka wraz z infrastrukturą techniczną (zakończenie prac planowane jest w 2025 roku). 
W projekcie gruntowanie przebudowana zostanie droga startowa oraz droga kołowania, 
co umożliwi przyjmowanie największych samolotów. Zakończenie prac planowane jest na 
I kwartał 2024 roku. 

Wartość obu projektów wynosi 33,3 mln euro, zaś przyznane dofinansowanie CEF – 16,6 mln 
euro. W wyniku realizacji projektów poprawią się zdolności operacyjne lotniska dla działań 
cywilnych jak i wojskowych.

5. Piątą umowę o udzieleniu dotacji podpisano pomiędzy CINEA a Portem Lotniczym Szczecin 
Goleniów. Projekt „Wdrożenie systemu ILS kategorii II w Porcie Lotniczym Szczecin-
Goleniów z infrastrukturą towarzyszącą (Implementation of the CAT II ground navigation 
lighting system at Szczecin-Goleniów Airport with accompanying infrastructure)” przewiduje 
zaprojektowanie i zainstalowanie systemu umożliwiającego lądowanie statków powietrznych 
przy widoczności 30 metrów w górę i 300 metrów w poziomie. Dzięki tej inwestycji 
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ograniczone zostanie ryzyko konieczności przekierowania samolotów na lotnisko zapasowe 
w przypadku złych warunków pogodowych.

Wartość projektu wynosi 10 mln euro, a dotacja CEF to 5 mln euro. Zakończenie prac nastąpi 
w pierwszej połowie 2024 roku.

CEF2 na polskich drogach
14.10.2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pierwsze 
środki z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. 
Podpisana została umowa o udzielanie dotacji (Grant Agreement) dla projektu pn: „Budowa 
transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją”. 
Partnerem projektu jest administracja drogowa Słowacji – Narodna Dialnicna Spolocnost, AS.

Odcinek trasy, jaki powstanie w projekcie, to część drogi ekspresowej S19 stanowiącej element 
drogowego korytarza transportowego Via Carpatia. To kluczowy korytarz transportowy, który 
zapewni połączenie między Europą Północną i Południową. Via Carpatia biegnie z Kłajpedy na 
Litwie, przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, aż do Salonik w Grecji.

Rezultatem projektu po polskiej stronie granicy będzie zaprojektowanie i wybudowanie drogi 
ekspresowej S19 na odcinku Dukla-Barwinek (granica państwa). Inwestycja dotyczy ponad 18 
km odcinka drogi, której parametry zapewnią podróżującym wysoki komfort i bezpieczeństwo 
w ruchu dalekobieżnym. Realizacja projektu poprawi też dostępność komunikacyjną Polski oraz 
połączenia transgraniczne w ramach sieci TEN-T. Wartość tego projektu to ponad 384 mln euro, 
z czego dofinasowanie ze środków CEF wyniesie ponad 326 mln euro.

Porozumienie między MFiPR a CUPT ws. projektów CEF2 - 
podpisane
27 października br. zostało podpisane między MFiPR a CUPT Porozumienie w sprawie realizacji 
Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 w sektorze transportu (zwanego dalej „CEF2”). 
Porozumienie takie podpisywane jest zwyczajowo w każdej kolejnej perspektywie finansowej, 
reguluje ono zasady współpracy przy wdrażaniu projektów. 

Autorka: 

Katarzyna Łuczkowska-Sutkowska

Ekspert, CUPT



BIULETYN INFORMACYJNY

49

DOSTĘPNOŚĆ WCZORAJ, DZIŚ I …. JUTRO – 
EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 - 
PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Dostępność to zapewnienie osobom z niepełnosprawnością, na równych zasadach z innymi 
osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, 
w tym technologii i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych. 
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Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych weszła w Polsce w życie w 2012 roku. Jej celem jest 
poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania 
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami. Jednym 
z podstawowych jej postanowień jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością na zasadzie 
równości, dostępu do środków transportu. Powinno się to odbywać m.in. poprzez uwzględnianie 
dostępności przy realizacji projektów inwestycyjnych, w tym już na etapie projektowania, 
ustanawianie minimalnych standardów i wytycznych dotyczących udogodnień i usług dla tych osób, 
odpowiednie oznakowanie ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej.

W grudniu 2020 roku w Polsce było 2,4 mln osób pobierających świadczenia emerytalno-
rentowe i/lub ubezpieczonych przez płatników składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 
które posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności) lub orzeczenie o stopniu niezdolności do pracy. Nie ma jednak oficjalnych 
danych ile rzeczywiście jest osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się że jest od 4 do 7 mln.

Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności oraz maleje 
sprawność ruchowa człowieka. Na koniec 2017 roku ponad 24% (ponad 9 mln) ludności 
Polski stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 
wskazują na dalsze postępowanie procesów starzenia się społeczeństwa. Przewiduje się, że 
w 2050 roku populacja osób powyżej 60 lat będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności Polski

Do grona osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie powinniśmy więc zaliczać: osoby 
na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; 
osoby niewidome i słabo widzące; osoby głuche i słabo słyszące; osoby głuchoniewidome; osoby 
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną; osoby starsze i osłabione 
chorobami; kobiety w ciąży; osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osoby 
mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego 
albo mówionego); osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osoby z ciężkim lub 
nieporęcznym bagażem, towarem.

Patrząc na grupę interesariuszy, realizacja konkretnych rozwiązań – np. architektonicznych czy 
komunikacyjnych - powinna opierać się o tzw. uniwersalne projektowanie, które służy wszystkim 
obywatelom. Niemniej jednak, nierzadko w toku prac nad rozwiązaniami szczegółowymi – np. 
modelami czy standardami dostępności w jakimś obszarze - pojawiają się bardzo konkretne 
wyzwania, wynikające z różnych potrzeb potencjalnych użytkowników i odbiorców usług czy 
infrastruktury. Uwzględnienie ich wszystkich nie zawsze jest możliwe i częstokroć staje się 
przedmiotem dylematów decyzyjnych, związanych z kształtowaniem konkretnych rozwiązań 
(przykładowo nowe technologie, które ułatwiają komunikację np. osobom niewidomym, są 
trudniejsze do użytkowania przez seniorów). Konkretne rozwiązania wymagają poszukiwania 
kompromisu i dyskusji w gronie ekspertów. 
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W związku z tym, niezbędne jest nie tylko inicjowanie debaty eksperckiej na temat potrzeb różnych 
grup, ale także prowadzenie badań, które pozwolą sparametryzować poszczególne aspekty 
dostępności. Temu służyła zorganizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18 
października 2022 roku konferencja pt. Dostępność wczoraj i dziś - efekty wdrażania Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Stanowiła ona przy okazji jeden 
z elementów świętowania 15-lecia działania CUPT. Konferencję objęło patronatem Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rzecznik Praw Obywatelskich, 
a także Pan Minister Paweł Wdówik, Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. 

Celem Konferencji była rozmowa o dostępności wczoraj i o dostępności dzisiaj, a także trochę 
o przyszłości. Dzięki funduszom Unii Europejskiej, szczególnie inwestycjom sfinansowanym 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udało się istotnie zmienić polski 
transport, który stał się nowoczesny a jednocześnie bardziej dostępny dla osób o ograniczonej 
mobilności. Dzięki prowadzonym intensywnym kampaniom uświadamiającym (również przez 
CUPT) udało się nie tylko dużo rzeczy przebudować, ale także dużo rzeczy zmienić w głowach 
osób projektujących i wdrażających transport.  

Konferencja zaczęła się od wystąpienia Pani Joanny Lech – Dyrektora CUPT, która przypomniała 
właśnie, że w 2022 roku CUPT świętuje jubileusz 15 lat działalności. W swoich działaniach nie 
zapominamy nigdy o człowieku, który jest w centrum. Transport, na którego kształt mamy wpływ 
poprzez swoje działania musi być bezpieczny i dostępny dla wszystkich jego użytkowników bez 
względu na ich potrzeby. Natomiast od 2016 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
oprócz działań statutowych związanych z wdrażaniem programów UE, prowadzi także 
aktywności mające na celu zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej dostępności zarówno 
wśród beneficjentów, jak i samych pracowników instytucji. Inicjatywy promujące dostępność 
transportu są ważnym obszarem działalności eksperckiej CUPT. Dzięki organizowanym przez 
nas cyklicznie spotkaniom oraz przygotowywanym publikacjom przybliżamy problemy, z jakimi 
borykają się osoby z niepełnosprawnościami i pokazujemy jak te problemy można rozwiązać. 
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Efekty inwestycji transportowych zasilanych z funduszy UE dostrzega i odczuwa każdy, kto 
korzysta z nowocześniejszych i bardziej komfortowych dróg, pociągów i dworców, autobusów 
i tramwajów. Dzięki nim polski transport stał się także bardziej bezpieczny i ekologiczny ale 
przede wszystkim bardziej dostępny dla wszystkich bez względu na możliwości fizyczne, 
sensoryczne czy psychiczne. 
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Dowody na to ukazywały się się przez cały czas trwania konferencji: w prezentacjach, 
Pana Jarosława Orlińskiego – Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Marii Perkuszewskiej - Pełnomocnika 
Ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz Pana 
Krzysztofa Kaliszuka - Zastępcy Prezydenta ds. inwestycyjnych i funduszy europejskich 
w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Podczas Konferencji Pan Prezydent odebrał również nagrodę 
za wdrażanie dostępności w projekcie pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Zielonej Górze, finansowanym z POIiŚ.
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Niezwykle inspirujące okazały się kolejne 2 wystąpienia.

• Piotr Kowalski - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: 
Największe bariery to te w naszych głowach.

• Dr. Ines Kawgan-Kagan - Goethe-Universität Frankfurt am Main, Doctor of Engineering, 
Gender and Mobility Expert: Różnorodność czyli po co komu dostęp?
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Sesję inspiracji zakończyła Pani Agata Spała-Zakrzewska – trenerka dostępności. W swojej 
prezentacji pt. Niepełnosprawność a koniec świata. O trudach i barierach w podróży oparła się 
na osobistej perspektywie, gdyż porusza się na wózku: „Czy osoba z niepełnosprawnością może 
podróżować na koniec świata i co to znaczy tak naprawdę, ten koniec świata? Może się okazać, że 
kiedy dzisiaj Państwo pomyślicie, gdzie dla mnie jest koniec świata, to pojawią się w głowie być 
może różne państwa, może różne miejsca na świecie. Dla niektórych końcem świata będzie Zanzibar, 
dla niektórych końcem świata będzie Japonia, dla niektórych końcem świata będzie Łomża, a dla 
niektórych - będzie inna dzielnica, na przykład w Warszawie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego że, 
żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością może podróżować na koniec 
świata, jedną z odpowiedzi będzie to, czy będzie miała możliwość dostania się i w jaki sposób na ten 
koniec świata, który dla niej jest tą osobistą perspektywą. […] Hans Christian Andersen powiedział: 
podróżować, to żyć. Ja bym bardzo chciała, żeby osoby ze szczególnymi potrzebami, z różną 
niepełnosprawnością, bez względu na to jaki to będzie rodzaj, jaka będzie to potrzeba, aby mogły 
właśnie osiągać te swoje końce świata i docierać na te końce świata”.
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Dr hab. Piotr Szukalski, profesor nadzwyczajny z Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, na 
Uniwersytecie Łódzkim zwrócił uwagę uczestników na inny wymiar dostępności, taki o którym musimy 
myśleć już teraz. Powojenny wyż demograficzny - osoby urodzone w 1946 roku, świętowały swoje 
siedemdziesiąte piąte urodziny w zeszłym roku. Musimy sobie już teraz zacząć zdawać sprawę, że 
wzrost liczby siedemdziesięciu kilku, osiemdziesięciu kilkulatków będzie stanowić olbrzymie wyzwanie 
również w zakresie dostępności transportu. Te osoby bowiem, mają bardzo specyficzne potrzeby, 
o których już teraz trzeba myśleć. Ponadto problem stanowi starzenie się całego społeczeństwa 
polskiego. W mniejszych miejscowościach przeważają, lub niedługo zaczną przeważać, osoby 
w wieku senioralnym, bez wsparcia osób młodych. Na wielu terenach zacznie przeważać niska 
gęstość zaludnienia, bardzo dużo starszych sąsiadów, znacznie oddalonych od siebie, daleko od drogi 
odśnieżanej. Rozrzucone przystanki i dodatkowo zaniedbane drogi. Jest to wyzwanie, które czeka nas 
już niedługo – za jakieś 8 do 10 lat. Trzeba o tym już teraz myśleć planując kolejne inwestycje.

W dalszej części Konferencji uczestnicy mieli możliwość udziału w jednej z czterech sesji 
stolikowych:

Stolik 1: Włączanie osób z niepełnosprawnościami w projektowanie inwestycji

Moderator: Piotr Czarnota – Ekspert ds. dostępności, Europejskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych Ekspert: Jo-Anne Bichard - Professor of Accessible Design, Co-Director The 
Public Toilets Research Unit, Helen Hamlyn Centre for Design

Podczas dyskusji z ekspertką z Wielkiej Brytanii rozmawiano o inwestycjach i o włączaniu 
do nich osób z niepełnosprawnościami. W porównaniu do Anglii mamy 16 lat zapóźnienia 
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w pracy nad zwiększaniem dostępności. Niestety Pani ekspert nie jest optymistką jeśli 
chodzi o stwarzanie dostępności na tyle dostępnej, aby zabezpieczała możliwości wszystkich 
osób z niepełnosprawnościami i wszystkie ograniczenia eliminowała. Mimo, że są tworzone 
standardy, mimo, że projekt może być skonsultowany z jak największym gronem osób 
z niepełnosprawnościami, to i tak pewna część osób z niepełnosprawnościami dalej będzie 
wykluczona. Trzeba pamiętać, że zapewnianie dostępności to jest proces, który się nie kończy. 
Ponadto Pani ekspert zwróciła uwagę, że powinniśmy konsultować założenia z osobami 
niepełnosprawnymi, nie tylko z racji niepełnosprawności, ale również z racji wieku, ponieważ 
osoba dwudziestoletnia, która porusza się na wózku ma całkowicie inne funkcjonalności, niż 
osoba, która ma czterdzieści lat, czy pięćdziesiąt, czy siedemdziesiąt lat, mimo, że też się porusza 
na wózku. Coś co ich łączy, co jest wspólnym mianownikiem, to jest kwestia wózka, natomiast 
funkcjonalność ich znacząco się różni.

Stolik 2: Zagadnienia dostępności w nowej perspektywie

Moderator: Paweł Engel - Zastępca Dyrektora Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

Ekspert: Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej podróży w czasie, w której uczestnicy mogli się zapoznać się ze 
zmianami, jakie w podejściu do dostępności w projektach finansowanych ze środków UE nastąpiły na 
przestrzeni ostatnich lat. Jednym z najistotniejszych wniosków z tej części było to, że wszyscy – zarówno 
instytucje odpowiadające w Polsce za finansowanie projektów, jak i beneficjenci, cały czas uczą się.



BIULETYN INFORMACYJNY

58

W toku dyskusji poruszone zostały również wątki wagi konsultacji społecznych i jak 
najwcześniejszego angażowania interesariuszy na etapie przygotowania inwestycji, budowania 
świadomości osób mających bezpośrednią styczność z osobami o szczególnych potrzebach 
w transporcie (obsługa pojazdów, drużyny konduktorskie), a także dalszego rozwijania standardów 
dotyczących wyposażenia pojazdów i architektury.

Stolik 3: Nowe technologie – czekać na nowatorskie rozwiązania czy inwestować w to co jest

Moderator: Agata Spała – Trenerka ds. dostępności

Ekspert: Per-Olof Hedvall - Certec - Rehabilitation Engineering and Design, Lund University, 
Sweden
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W rozmowie przy stoliku uczestniczył gość ze Szwecji, który między innym mówił o koncepcji 
odchodzenia w projektowaniu uniwersalnym od osób i jakby nazywania osób, kategoryzowania 
funkcji. Bardzo ciekawie przedstawił to na przykładzie toalet, mówiąc o swoim projekcie 
badawczym. Toalety często są oznaczane na przykład jako dla osób z niepełnosprawnością, 
gdzie jest piktogram wózka, dla rodziców z dziećmi, gdzie jest pokój dla matki z dzieckiem, 
czy dla rodziców z dzieckiem. Czyli mamy szereg piktogramów i oznaczeń, które w pewien 
sposób kategoryzują ludzi. Pojawia się pytanie czy jeśli toaleta przeznaczona tylko dla osoby 
z niepełnosprawnością ruchu, to osoba z niepełnosprawnością wzroku już raczej nie powinna 
z niej korzystać? Ekspert mówił o ciekawej idei zmiany w tym zakresie, poprzez nadawanie 
kategorii użyteczności, czyli na przykład przeznaczenia danego pomieszczenia. Pojawia się 
jednak pytanie, co z osobami, które potrzebują takich oznaczeń, na przykład, że gdzieś jest 
pętla indukcyjna. Przede wszystkim chodzi o to, żeby brać pod uwagę konsultacje z różnymi 
osobami, które mogą być w pewien sposób marginalizowane. Wtedy potencjalnych rozwiązań 
możemy znajdować więcej. Natomiast pamiętać trzeba, że jeżeli pewne przestrzenie będziemy 
dostosowywać do osób ze szczególnymi potrzebami, to tak naprawdę każdy z nas może z tego 
korzystać i często w dużo łatwiejszy sposób.
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Stolik nr 4: Standardy a poszukiwanie indywidualnych rozwiązań – doświadczenia 
w projektowaniu i realizacji inwestycji

Moderator: dr Paulina Tota-Stawarczyk - Fundacja Polska Bez Barier

Ekspert: Piotr Todys – Prezes Zarządu Fundacji TUS

Dyskusja stolikowa rozpoczęła się od tego, że istnieją standardy i być może ograniczają, a być może 
nie ograniczają wolności twórczej projektantów, czy też inwestorów i zleceniodawców. Natomiast 
bardzo szybko pojawił się głos, że tych standardów jest być może za dużo. Bardzo wiele miast ma 
swoje standardy, oczywiście w różnych zakresach. Bardzo wiele jest architektonicznych, pojawiają się 
też standardy, czy to wydarzeń, czy jakiejś innej dostępności, na przykład taboru. Problemem stanowi 
element styku różnych części miasta, przestrzeni i infrastruktury. Ponadto niewątpliwie w przypadku 
transportu bardzo dużym problemem są kwestie dostępności obiektów zabytkowych, czy przestrzeni 
zabytkowych. Z jednej strony pojawiła się dyskusja na temat bardzo prywatnego, czasem nawet, 
oscylującego wokół własnych przekonań, podejścia poszczególnych konserwatorów. 
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W zależności pod jakiego konserwatora podlega dany np. dworzec, takie są możliwości zapewnienia 
dostępności. Konkluzję stanowiła propozycja, że może fantastycznie byłoby założyć, że my też 
budujemy jakieś dziedzictwo. Z jednej strony oczywiście musimy to dziedzictwo, które jest chronić 
i w największym możliwym stopniu zachować, też dla przyszłych pokoleń, ale być może właśnie 
dostępność mogłaby być jednym z głównych, albo nawet najważniejszym elementem tego co nasze 
pokolenie pozostawi po sobie.
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Podczas konferencji była również możliwość wzięcia udziału w grze pt. Barierołamacz. Każdy 
z uczestników miał do wykonania czynności pokazujące z jakimi przeszkodami spotykają się osoby 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród zadań była m.in. jazda na wózku - przejechanie 
krótkiego toru przeszkód z różnymi progami.
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W konferencji wzięło udział 100 osób reprezentujących grupy różnych interesariuszy wdrażających 
projekty transportowe lub korzystających z transportu, którzy w kuluarach bardzo pozytywnie 
ocenili wydarzenie. Wszyscy zgodzili się, że powinniśmy pamiętać o dwóch sprawach: 

• Dostępność jest procesem – można robić podsumowania jego wdrażania, ale nie można na 
tym poprzestać.

• To co wdrażamy dzisiaj, już jutro może być potrzebne nam samym. 

Nagranie konferencji dostępne jest na kanale CUPT na YouTube.

Autorka:

Edyta Boratyńska-Karpiej

Ekspertka ds. analiz i ewaluacji

Koordynatorka ds. dostępności 

Departament Analiz Transportowych i Programowania
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Zaawansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  

i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 w CUPT

(stan na dzień 30.11.2022 r.)
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umów
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9
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82,1 mld PLN 1,69 mld PLN
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Zatwierdzone płatności w poszczególnych branżach (%)

POIiŚ

POPW

Drogowe, 
BRD i lotnicze

Miejskie

Kolejowe Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe

Intermodalne

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3,3%

13,1%

14,1%

17,0%

10,9%

10,7%

9,6%

5,7%

0,0%

0,0%

5,2%

8,7%

13,5%

15,6%

14,7%

9,7%

0,0%

3,7%

5,8%

7,1%

11,1%

11,7%

11,5%

7,9%

0,0%

0,1%

0,7%

2,5%

9,7%

21,0%

21,3%

10,8%

0,0%

0,0%

2,4%

26,1%

27,8%

19,1%

7,6%

4,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,0%

18,6%

38,6%

19,5%

84,4% 67,4%

58,8% 66,1%

87,2%%

84,7%

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POIiŚ

2017 2018 2019 2020 2021 2022

POPW

+1,6
mld pln

2%

+7,2
mld pln

10%

+8,7
mld pln

+0,04
mld pln

20%

2,4%

+10,9
mld pln

+0,44
mld pln

32%

28,5%

+9,8
mld pln

+0,47
mld pln

44%

56,3%

+10,8
mld pln

+0,32
mld pln

56%

75,4%

+10,3
mld pln

+0,13
mld pln

67%

83,0%

Łącznie: 65,7 mld PLN

+6,4
mld pln

+0,09
mld pln

75%

87,2%

Łącznie: 1,50 mld PLN

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

Wnioski 
w ocenie

Podpisane 
umowy POIiŚ

Drogowe, 
BRD i lotnicze Miejskie

Morskie, 
śródlądowe

Kolejowe Intermodalne Kolejowe

Pozostało 
do wykorzystania

Wnioski 
w ocenie

Podpisane 
umowy POPW

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

105%

101%

98% 99%

99,6%100%

93%

92%

93% 99%

99,6%100%

12%

-1%

-5%

2%

5%

1%

0,4%

9%

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_Wnioski w ocenie - 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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19
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Łącznie zawarto

(Grant Agreement) 
na łączną kwotę środków UE

DROGOWE 
I MIEJSKIE

KOLEJOWE

LOTNICZE, MORSKIE, 
RZECZNE I ŚRÓDLĄDOWE

INTERMODALNE 
I PALIWA ALTERNATYWNE

3 GA 
PULA 

OGÓLNA

9 GA 
PULA 

OGÓLNA

15 GA 
PULA 

OGÓLNA

8 GA 
PULA 

OGÓLNA

2 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

25 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

4 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

1 GA 
KOPERTA 
NARODOWA

Podpisane GA w podziale na branże (szt.)*

Zaawansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF w CUPT
(stan na dzień 30.11.2022 r.)

* Dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT

67 GA

4,34 mld EUR

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

Łącznie: 13,64 mld PLN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,24%
4,53%

10,03%

12,27%

18,08%

17,75%

10,94%

Zatwierdzone płatności realizowane za pośrednictwem CUPT (%*)

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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12%

4%

Lotnicze,  
morskie, rzeczne 

i Śródlądowe
Kolejowe

Drogowe 
i Miejskie

83%

Intermodalne 
i paliwa 

alternatywne

1%

3

9 15

82

25 4

1

* Dane nie obejmują dwóch 
projektów wyjętych spod 
nadzoru CUPT

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

DBF_drogowe i miejskie
DBF_lotnicze, morskie i rzeczne
DBF_kolejowe2
DBF_intermodalne i paliwa alternatywne


www.cupt.gov.pl

cupt@cupt.gov.pl

Szanowni Państwo, 
chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące 
funkcjonalności przekazywanych informacji. 

Prosimy o zgłaszanie sugestii, propozycji tematów, które 
Państwa zdaniem warto poruszyć na łamach biuletynu.

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

23.01

26.01

02.03

Dostępność 2030+ Możliwości dostania się  

do taboru kolejowego - TSI PRM od podszewki 

w kontekście wyzwań społecznych

Transportowe Obserwatorium Badawcze 

- Transport i projekty finansowane z UE 

w dobie kryzysu energetycznego

Dostępność Lab - Jak sobie 

pościelesz … w transporcie

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/

