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• Rozpoczęcie realizacji RPO uzależnione jest od spełnienia wymogów
warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych
umożliwiających efektywne korzystanie z funduszy Unii Europejskiej.
Niespełnienie określonych warunków uniemożliwia certyfikowanie środków
w ramach RPO. Poza transportem, warunkowość ex-ante dotyczy również:

o badań i innowacji

o gospodarki odpadami

• Wypełnianie warunkowości ex ante jest zobowiązaniem IZ wobec KE

UWARUNKOWANIA:



• Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej (Plan) 
jest kontynuacją wypełniania ustaleń negocjacji z KE dot. CT 7 i 
wypełnieniem warunkowości ex-ante RPO w zakresie transportowym, a 
tym samym możliwość  wykorzystania  środków finansowych na 
infrastrukturę transportową (drogową i kolejową)

• Plan zgodnie z przepisami krajowymi wymaga sporządzenia SOOŚ, oceny 
ex-ante oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
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UWARUNKOWANIA:
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• Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Nr 72/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. powołuje Zespół roboczy

• W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele właściwych Departamentów 
UM oraz instytucji podległych Samorządowi Województwa

• Celem prac Zespołu jest kompleksowe przygotowanie dokumentu 
(infrastruktura drogowa, kolejowa, transport publiczny)

POCZĄTEK PRAC:
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KONSULTACJE PROJEKTU Z JASPERS:

• Z końcem czerwca 2015 r. robocza wersja dokumentu
została przekazana JASPERS. Jest to podmiot mający istotne znaczenie
w trakcie późniejszych negocjacji Planu z Komisją Europejską 
(opiniowanie, wsparcie merytoryczne Komisji)

• Na początku sierpnia otrzymaliśmy uwagi: część z nich odnosiła się do 
konkretnych zapisów opracowania, część z nich miała charakter
pytań/prośby o wyjaśnienie, a część z nich miała charakter polemiczny 

• Uwagi JASPERS zostały uwzględnione w projekcie Planu
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STRUKTURA DOKUMENTU:

1. DIAGNOZA opisująca:

• społeczno-gospodarcze tło funkcjonowania transportu

• położenie województwa w europejskich korytarzach transportowych

oraz zawierająca, jako podsumowanie, analizę SWOT

• stan transportu drogowego

• stan transportu kolejowego

• zintegrowane węzły przesiadkowe

• punkty kolejowej odprawy pasażerskiej

• politykę transportową województwa

• pozostałe rodzaje transportu (lotniczy, wodny)
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STRUKTURA DOKUMENTU:

2. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI uwzględniająca:

• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

• Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 

• Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 –
Plan modernizacji 2020+

• Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

• Umowę Partnerstwa

• Analizę potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie 
PROW 2014-2020 
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STRUKTURA DOKUMENTU:

3. ZAŁOŻENIA zawierające:

• Cel: Poprawa spójności transportowej województwa kujawsko-pomorskiego

• Obszary interwencji:

I: Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej spójność województwa
II: Rozwój infrastruktury kolejowej kluczowej dla spójności województwa
III: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w aspekcie rozwoju 

infrastruktury oraz zakupu taboru

• Przedsięwzięcia inwestycyjne (drogowe, kolejowe, punkty kolejowej
odprawy podróżnych, publiczny transport zbiorowy) wraz z metodologią
i kryteriami wyboru inwestycji
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STRUKTURA DOKUMENTU:

4. WDRAŻANIE I MONITORING

5. PLAN FINANSOWY

6. ZAŁĄCZNIKI zawierające fiszki projektowe (przedsięwzięcia drogowe,
kolejowe oraz tabor autobusowy)
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DIAGNOZA
układ drogowy
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Stan nawierzchni (wg 
metody BIKB – IBDM):

• zielony – dobry
• niebieski – zadowalający
• żółty – niezadowalający
• czerwony – zły

DIAGNOZA
drogi wojewódzkie
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DIAGNOZA
drogi wojewódzkie

Zadania zrealizowane 
ze środków
RPO WK-P 2007-2013
(kolor niebieski)

W perspektywie 2007-2013, 
przy użyciu środków w 
wysokości 533 157 946 PLN, 
wyremontowano 263,001 km 
dróg
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Stan techniczny
(na podstawie analiz i metod 
PKP PLK)

• niebieski – dobry
• zielony – dostateczny
• czerwony – niedostateczny

DIAGNOZA
linie kolejowe
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie i lokalne – uwarunkowania programowe

Realizacja inwestycji drogowych w obecnej perspektywie finansowej UE 
związana jest ze spełnianiem szeregu precyzyjnych kryteriów:

• Dostępowych, ogólnych: wynikających z Umowy Partnerstwa (a więc 
zawartych w RPO i SZOOP), dotyczących dróg wojewódzkich i lokalnych

• Technicznych, szczegółowych: określonych przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju (Kryteria wyboru projektów drogowych w ciągu 
dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych 2014-2020), dotyczących dróg wojewódzkich
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie i lokalne – uwarunkowania programowe

Kryteria dostępowe (Umowa Partnerstwa):
• dla dróg wojewódzkich:

„(…) wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg 
krajowych lub sieci TEN‐T (…)”

• dla dróg lokalnych (powiatowych i gminnych):
„(…) gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN‐T, 
przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (…)”
Definicje ww. obiektów infrastrukturalnych ściśle określone przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
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Sieć TEN-T
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REALIZACJA PLANU
drogi lokalne – uwarunkowania programowe

Interpretacja
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
dotycząca dróg lokalnych

„(…) połączenie z istniejącą lub budowaną 
autostradą lub drogą ekspresowa leżącą w 
sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub 
drodze ekspresowej wraz z budową takiego 
węzła lub połączenie z istniejącym węzłem 
albo elementem punktowym sieci (…)”
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REALIZACJA PLANU
drogi lokalne – uwarunkowania programowe

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca dróg lokalnych
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REALIZACJA PLANU
drogi lokalne – uwarunkowania programowe

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca dróg lokalnych:
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie
uwarunkowania programowe

Kryteria techniczne
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju):
• kryterium rejestrowanego natężenia ruchu
• kryterium funkcji drogi
• kryterium kontynuacji ciągu
• kryterium gotowości do realizacji

Na tej podstawie sklasyfikowano
(punktacja) drogi wojewódzkie w grupy.



Podział alokacji z RPO na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej

Całkowita alokacja: 140 119 297 euro

• Alokacja na drogi lokalne (15%) – ok. 21 mln euro (maksymalny poziom dopuszczany 
przez Umowę Partnerską)

• Alokacja na drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu  (15% pozostałej 
kwoty) – ok.  18 mln euro (wielkość środków przeznaczonych na dane miasto zależna 
od jego potencjału ludnościowego)

• Alokacja na drogi wojewódzkie poza miastami na prawach powiatu – ok.  101 mln 
euro

Wskaźniki wykonania RPO:

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

2018 r. – 27,69 km 2023 r. – 184,6 km
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Grupa 1
(realizowane
w ramach RPO)

REALIZACJA PLANU
drogi
wojewódzkie
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie

Grupa 2
(realizowane
w ppp.
Alternatywnie
przypisano
najważniejsze
drogi do
grupy 1 – RPO)
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie

Grupa 3 (bieżące utrzymanie)
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REALIZACJA PLANU
przedsięwzięcia do realizacji we współpracy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
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REALIZACJA PLANU
Proponowany
program
obwodnic
i obejść miejscowości
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie
grupa 1
grupa 3
obwodnice i obejścia
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Grupa 2

Rozmieszczenie
przedsięwzięć
drogowych
zaplanowanych w ramach
partnerstwa
publiczno-prywatnego 

REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie
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REALIZACJA PLANU
drogi wojewódzkie

Dodatkowe zasady określone w Planie:

• nieodpłatne przekazanie gruntów przez JST/Skarb Państwa do 
Samorządu Województwa pod realizację inwestycji drogowej

• w przypadku całkowitego finansowania obwodnicy danej miejscowości, 
drogi wojewódzkie wewnątrz tej miejscowości nie będą realizowane



KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI
DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020

REALIZACJA PLANU
linie kolejowe – uwarunkowania programowe

Umowa Partnerstwa również określa zasady wsparcia infrastruktury kolejowej w 
ramach RPO:
„(…) Wsparcie transportu kolejowego będzie skoncentrowane na sieci TEN‐T, w 
pozostałych przypadkach rozwijane będą linie kolejowe o znaczeniu regionalnym i 
aglomeracyjnym, charakteryzujące się dużymi potokami ruchu i łączące ośrodki 
regionalne z ich otoczeniem i obszarami peryferyjnymi (…)”

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
województwa kujawsko-pomorskiego, uchwała Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. 

Nawiązano współpracę z PKP PLK w celu realizacji tego zakresu Planu – PKP PLK 
posiada kompetencje prawne, prawo własności i jest beneficjentem tych projektów.
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REALIZACJA PLANU
linie kolejowe – uwarunkowania programowe

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z 
perspektywą do 2030 r.) określa kryteria dla projektów kolejowych:

• kryterium położenia
• kryterium ruchowe (potoki pasażerskie)
• kryterium kontynuacji

PKP PLK uwzględniało poziom krajowy, w postaci Krajowego Programu 
Kolejowego do 2023 roku (MIiR)

Dodatkowo uwzględniono zadania uzupełniające, ważne z punktu widzenia 
interesu województwa (odcinki linii kolejowych Jabłonowo-Brodnica, Tuchola-
Wierzchucin, Kcynia-granica województwa).



REALIZACJA PLANU

Podział alokacji z RPO na realizację zadań z zakresu infrastruktury kolejowej

Całkowita alokacja: 50 853 781 euro

• Alokacja na linie kolejowe (70%) – ok. 35,6 mln euro

• Alokacja na punkty do obsługi pasażerów (22%) – ok.  11,2 mln euro

• Alokacja na inteligentne systemy transportowe (8) – ok.  4 mln euro

Wskaźniki wykonania RPO:

• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
2023 r. – 26,86 km

• Liczba wspartych dworców kolejowych 2023 r. – 16 sztuk

(punkty kolejowej odprawy pasażerskiej)
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REALIZACJA PLANU
linie kolejowe
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REALIZACJA PLANU
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REALIZACJA PLANU
punkty kolejowej odprawy pasażerskiej

• Wybór konkretnych lokalizacji i rozwiązań będzie uzależniony od 
zgłaszanych (w procedurze konkursowej) wniosków

• Beneficjantami tych projektów będą różne podmioty, zarówno spółki 
kolejowe (PKP PLK), jak i samorządy lokalne (JST), możliwe są również ich 
partnerstwa zawiązane w celach projektowych (PKP PLK+JST)

• Ze względu na zróżnicowanie beneficjentów, jak i lokalizacji danych 
inwestycji, niezbędnym było określenie standardów dla wyposażenia 
technicznego (4 kategorie)
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Projekty będą wybierane do realizacji na podstawie oceny wielokryterialnej:
• Integrowanie przez projekt różnych środków transportu
• Komplementarność z inwestycjami liniowymi
• Podniesienie standardu świadczonych usług
• Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej 

sprawności ruchowej
• Wprowadzenie łańcuchów ekomobilności
• Ułatwienia dla pasażerów
• Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa pasażerów

REALIZACJA PLANU
punkty kolejowej odprawy pasażerskiej
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REALIZACJA PLANU
węzły przesiadkowe

Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu zbiorowego
dla województwa
kujawsko-pomorskiego
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REALIZACJA PLANU
publiczny transport zbiorowy
Projekt przewiduje zakup nowoczesnego taboru autobusowego w celu:
• integracja transportu autobusowego i kolejowego
• skrócenie czasu podróży
• podwyższenie komfortu
• redukcja barier w dostępie do publicznego transportu zbiorowego
• zwiększenie konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego w 

odniesieniu do  transportu indywidualnego
Na podstawie Umowy Partnerstwa, RPO, Strategii rozwoju województwa, Planu

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa
kujawsko-pomorskiego

Beneficjentem projektu będzie Samorząd Województwa, a zakupiony tabor 
zostanie przekazany operatorowi wybranemu zgodnie z ustawą z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym



Alokacja  RPO na realizację zadań z zakresu pozamiejskiego 

transportu publicznego: 15 mln euro

Wskaźniki wykonania RPO:

• Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 2023 r. – 39 sztuk
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DALSZE PRACE:

• Konsultacje społeczne projektu Planu – trwające 35 dni i kończące się przyjęciem 
raportu z konsultacji. Proces konsultacji społecznych otworzy konferencja 
konsultacyjna planowana w październiku br.

• Strategiczna ocenę oddziaływania na środowisko (SOOŚ), której elementem jest 
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne
prognozy - trwające co najmniej 21 dni

• Ewaluacja ex-ante Planu (opracowanie)

Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i raportem z konsultacji
społecznych jest ponownie przyjmowany przez Zarząd Województwa
w drodze uchwały

Ostateczne przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej
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2016                         2017/ 2018              2023 

        

 

ryzyka 

 Brak możliwości certyfikacji środków do UE przez zatwierdzeniem Planu 

 Koniec 2017 r. - zasada n+3 

                                                                                     Certyfikacja kwoty EFRR: 166,5 mln EUR 

 Ramy Wykonania na osi priorytetowej 5  (drogi, kolej, autobusy) na 2018r. 

Wskaźnik rzeczowy: 27,69 km dróg (projekt musi być fizycznie zakończony) 

             Wskaźnik finansowy: 43,6 mln EUR 

 2015 

 Uzgodnienia z JASPERS 

 Konsultacje Planu 

 SOOŚ                        informacja z KE     
         przekazanie Planu   nt. zatwierdzenia Planu  
          do KE (SFC)   (wariant optymistyczny) 

 
                                                              Styczeń     Czerwiec                                          oś czasu 

 

Rekomendacja:  rozpoczęcie realizacji zadań po wysłaniu Planu Spójności do Komisji Europejskiej (np. uruchomienie procedur przetargowych dla zadań 

posiadających decyzje/ZRID/inne zezwolenia)  


