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Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 r. 
PIIT/653/22 

 

 
Pan Janusz Cieszyński 
Sekretarz Stanu,  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Pan Grzegorz Puda 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
 

Do wiadomości:  

Pan Wojciech Szajnar  
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Pan Jacek Oko  
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwraca się z apelem o pilne przedstawienie oraz dogłębne 
konsultacje wypracowywanej przez stronę rządową koncepcji zagospodarowania ok. 3,4 mld EUR na 
rozwój sieci telekomunikacyjnych wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy i projektu Programu 
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.  

Bezpośrednią przyczyną składanego wniosku jest przekazana nam decyzja o odwołaniu z przyczyn 
„techniczno-organizacyjnych” oczekiwanych przez rynek już od miesięcy warsztatów, które miały 
odbyć się 14 czerwca br. W ich toku miały być przedstawione warunki naboru, a także zapewniona 
przestrzeń do omówienia naszych postulatów. Odwołanie warsztatów nastąpiło w dniu ich 
przewidywanego przeprowadzenia i nie wskazano nowego terminu ich organizacji. Dotychczas 
przeprowadzone, pojedyncze spotkania były natomiast dalece niewystarczające, ponieważ służyły 
głównie przedstawianiu naszych stanowisk i stawianiu pytań, których wiele pozostało bez odpowiedzi. 
Nie przedstawiano nam żadnych konkretnych dokumentów, które mogłyby stanowić realną podstawę do 
dyskusji. 

Identyfikujemy również szereg dodatkowych czynników, które z naszej perspektywy w pełni 
uzasadniają obawę o faktyczny stan przygotowań modelu interwencji, a także o czas, jaki pozostanie 
na zapoznanie się z nim oraz odbycie niezbędnych konsultacji: 

• Nierealne jest już zrealizowanie kamienia milowego KPO nr C1G zaplanowanego na koniec Q2 
2022 r. Zgodnie z nim miała nastąpić publikacja ramowych warunków wsparcia na rozwój sieci 
szerokopasmowych. 
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• Wątpliwości budzi możliwość realizacji kamienia milowego KPO nr C4L dotyczącego określenia 
warunków ramowych dla instrumentów finansowych dla sieci 5G. W tym zakresie dyskusja nie 
została nawet uruchomiona, a warunki powinny zostać opracowane do końca 2022 roku. Nie jest 
nawet jasne, czy instrumenty te miałyby być udzielane na warunkach rynkowych czy planowane 
są warunki preferencyjne związane z wymaganiami pomocy publicznej (co rodzi kolejne pytania 
i kwestie do wyjaśnienia). 

• Czas na uruchomienie konkursów oraz wypracowanie dla nich niezbędnej dokumentacji już 
dzisiaj jest ogromnym wyzwaniem. Dla KPO końcowa data realizacji oznacza w praktyce 
możliwość zorganizowania tylko jednego naboru na całość budżetu. Dla FERC, mimo dłuższej 
perspektywy realizacji, wciąż istnieje zasada N+3, a w końcowych latach N+2, które będą 
wymuszać na instytucjach narzucanie beneficjentom wysokich reżimów czasowych. Dla branży 
infrastrukturalnej, gdzie bardzo istotny okres zajmuje samo projektowanie sieci oraz uzyskanie 
niezbędnych zgód formalnych, już teraz możemy mówić o krytycznie napiętych 
harmonogramach.  

• Nie zostały opublikowane projekty, ani nawet przedstawione założenia kluczowych 
dokumentów i koncepcji modelowych, w tym:  kryteria wyboru, model kosztowo-przychodowy, 
waloryzacja kosztów realizacji projektów, katalog kosztów kwalifikowalnych, założenia dla 
planowanego modelu rozliczeń w oparciu o koszty ryczałtowe,  warunki techniczne oraz warunki 
dostępu hurtowego czy spodziewany poziom wymagań inwestycyjnych oraz realna spodziewana 
intensywność wsparcia. Nie zostały także potwierdzone koncepcje w zakresie wielkości obszarów 
konkursowych czy demarkacji obszarowej i modelowej między KPO i FERC. 

• Nie bez znaczenia pozostaje aktualna niepewność warunków inwestycyjnych wywoływana 
czynnikami takimi jak: sytuacja geopolityczna związana z rosyjską agresją w Ukrainie, 
potencjalnym nawrotem pandemii Sars-Cov2 jesienią 2022 roku oraz wynikających z nich 
poważnych wahań wskaźników ekonomicznych, negatywnie oddziaływujących na wszystkie 
budżety, a zwłaszcza w ramach długoterminowych projektów. Niemniej ważna jest realistyczna 
ocena potencjału wykonawczego zarówno po stronie firm projektowych i budowlanych, a także 
administracji publicznej obsługującej formalne aspekty skomplikowanego procesu 
inwestycyjnego w telekomunikacji. 

• Nie jest znany termin wyznaczenia tzw. „białych obszarów”, ich konsultacji oraz zbierania 
i weryfikacji planów inwestycyjnych. Są to natomiast działania niezbędne i – jak pokazało 
wdrażanie POPC - niezmiernie istotne dla jakości przyszłych projektów. 

Wszystko to sprawia, że obawiamy się kumulacji dwóch niekorzystnych zjawisk. 

Po pierwsze, na poziomie programowania, dalsza zwłoka w ujawnieniu planów instytucji decydujących 
o sposobie zagospodarowania omawianych środków będzie skutkowała utratą możliwości 
przeprowadzenia konstruktywnej debaty. Za scenariusz, na którego uniknięcie pozostało nam bardzo 
niewiele czasu, uznajemy bowiem sytuację, w której instytucje publiczne znajdą się w tak znacznym 
opóźnieniu wobec własnych harmonogramów uruchomienia konkursów (Q4 2022), że będą rezygnowały 
z konsultacji założeń i dokumentów, których konsultacje nie są niezbędne z uwagi na wymagania 
stawiane przez Komisję Europejską lub regulacje krajowe. Jednocześnie, wszędzie tam gdzie będzie to 
możliwe, konsultacje będą miały określone terminy minimalne, co w praktyce znacznie obniża ich realną 
jakość i faktycznie wypacza ideę efektywnego procesu konsultacyjnego. Podobnie może stać się 
z terminami na złożenie wniosków o dofinansowanie.  
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Po drugie, na poziomie wdrożeniowym, apelujemy o uwzględnienie faktu, że omawiana problematyka 
dotyczy projektów o wartości całkowitej przynajmniej kilkunastu miliardów złotych, wobec których 
decyzje o zaangażowaniu podmioty rynkowe będą musiały podjąć w krótkim czasie. Projekty te z uwagi 
na relatywnie bliskie i dzisiaj nieprzesuwalne terminy końcowe będą projektami o wyższym niż 
dotychczas poziomie ryzyka, wymagającym odpowiedzialnego przygotowania po stronie beneficjentów.  

W naszej ocenie omawianych powyżej negatywnych scenariuszy możemy jeszcze uniknąć, o ile po 
stronie instytucji publicznych nastąpi dynamizacja współpracy z partnerami rynkowymi.  

Jak zawsze deklarujemy z naszej strony pełne zaangażowanie merytoryczne w dalsze prace nad 
modelem interwencji dla KPO i FERC.  

 
 

Łączę wyrazy Szacunku, 

 
 
Andrzej Dulka 
Prezes PIIT 
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