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Warszawa, 10 kwietnia 2020 r.  
 

 
Szanowny Pan     
Tomasz Grodzki 

    Marszałek Senatu RP  
    ul. Wiejska 6/8 
    00-902 Warszawa 
 
    Szanowny Pan  
    Kazimierz Kleina 
    Przewodniczący  

Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  
 

Szanowny Pan   
    Marek Pęk 
    Przewodniczący  

           Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
 

Szanowny Pan   
    Zygmunt Frankiewicz  

Przewodniczący  
Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego  
i Administracji Państwowej 

 
Szanowny Pan  
Leszek Czarnobaj 
Przewodniczący Grupy Senatorów 
Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - PO,  
Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni 

 
 

dot.: rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (dalej: Projekt 

ustawy, druk sejmowy nr 313)  

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej zrzeszającej przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych świadczących w całej Polsce kompleksowe usługi dostępu m.in. do 

Internetu, telefonii oraz telewizji (dalej: PIKE, Izba), działając jako Prezes Zarządu uprawniony 

do samodzielnej reprezentacji PIKE, w odpowiedzi na toczące się prace parlamentarne nad 

projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
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operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., pragnę przedstawić uwagi oraz 

postulaty legislacyjne Izby.  

Liczni operatorzy telekomunikacyjni są beneficjentami środków europejskich z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej: POPC), obsługiwanego przez państwową jednostkę 

budżetową – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na realizację projektów polegających na 

budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu, 

w szczególności na terenach słabo zaludnionych. Tym samym procedowany obecnie Projekt 

ustawy w sposób bezpośredni wpłynie m.in. na prowadzoną przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych działalność. W tych okolicznościach konieczne jest uwzględnienie 

proponowanych przez PIKE zmian legislacyjnych, których charakter pozostaje generalny, nie 

odnoszący się wyłącznie do przedmiotu działalności branży telekomunikacyjnej, a ich 

zaimplementowanie umożliwi odpowiednie zoptymalizowanie oraz usprawnienie procesów 

wdrożenia projektów oraz realizacji wszelkich programów operacyjnych. 

Rzeczone uwagi zostają przekazane w załączonej do niniejszego pisma tabeli. 

PIKE liczy na uwzględnienie przedstawionych postulatów w Projekcie ustawy oraz deklaruje 

dalszą chęć współpracy w przypadku potrzeby jakichkolwiek dalszych wyjaśnień i uzupełnień 

niniejszego stanowiska.  

 

 

 

       _____________________________ 

Jerzy Straszewski 

          Prezes Zarządu PIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. tabela z proponowanymi zmianami legislacyjnymi.
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Uwagi oraz propozycje PIKE do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

 

Lp. Przepis projektu Proponowana zmiana PIKE Uzasadnienie 

1. 
Art. 5. 1. W przypadku gdy 

nieprawidłowość indywidualna jest 

bezpośrednim skutkiem 

wystąpienia COVID-19, a 

beneficjent wykaże, że pomimo 

dochowania należytej staranności 

nie był w stanie zapobiec 

wystąpieniu tej nieprawidłowości, 

korygowanie wydatków następuje 

przez pomniejszenie wydatków 

ujętych w deklaracji wydatków oraz 

we wniosku o płatność, 

przekazywanych do Komisji 

Europejskiej, o kwotę 

odpowiadającą oszacowanej 

wartości korekty finansowej 

wynikającej z tej nieprawidłowości. 

 

Art. 5. 1. W przypadku gdy 

nieprawidłowość indywidualna jest 

bezpośrednim skutkiem 

wystąpienia COVID-19, a 

beneficjent wykaże, że pomimo 

dochowania należytej staranności 

nie był w stanie zapobiec 

wystąpieniu tej nieprawidłowości, 

korygowanie wydatków następuje 

przez pomniejszenie wydatków 

ujętych w deklaracji wydatków oraz 

we wniosku o płatność, 

przekazywanych do Komisji 

Europejskiej, o kwotę 

odpowiadającą oszacowanej 

wartości korekty finansowej 

wynikającej z tej nieprawidłowości. 

 

PIKE postuluje usunięcie wymogu bezpośredniości związku 

przyczynowego pomiędzy COVID-19, a nieprawidłowością 

indywidualną. Wiele zdarzeń może powodować trudności w 

ustaleniu ich „bezpośredniości”, gdyż pomiędzy nimi a 

nieprawidłowością może występować szereg zdarzeń 

pośrednich (np. pomiędzy brakiem dostaw niezbędnych 

materiałów, a COVID-19 mogą występować takie zdarzenia 

pośrednie jak: brak mocy przerobowych dostawcy ze względu 

na nieobecności pracowników, opóźnienie dostawy ze 

względu na kontrole na granicach, upadłość 

dotychczasowego dostawcy). Realna pomoc beneficjentom 

powinna zakładać uwzględnianie także skutków 

wynikających pośrednio z COVID-19. Wystarczającą obroną 

przed nadużyciami jest wymóg dochowania przez 

beneficjenta należytej staranności. 
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2. 
Art. 5. ust. 2. W przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, przepisów 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) 

nie stosuje się. 

 

 

Art. 5. ust. 2. W przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, przepisów 

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 

zm.2)) nie stosuje się względem 

beneficjenta nie stosuje się art. 

24 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.  

W przekonaniu PIKE dwie kwestie wymagają zmian w 

projektowanym przepisie: 

1)  Kwestia techniki legislacyjnej – prawidłowym 

zabiegiem powinno być wskazanie, że nie stosuje się 

przepisów ustawy wdrożeniowej o ściąganiu kwoty 

nałożonej korekty, a nie przepisów ustawy o finansach 

publicznych, do których odwołują się przepisy ustawy 

wdrożeniowej. 

2)  Dodatkowo, w przypadku wystąpienia 

nieprawidłowości opisanej w ust. 1 (której beneficjent 

nie mógł zapobiec) zasadne jest nie tylko odstąpienie 

od żądania zwrotu przez beneficjenta otrzymanego 

dofinansowania z odsetkami (zgodnie z art. 207 

ustawy o finansach publicznych), ale również 

odstąpienie od pomniejszania przyszłych wniosków o 

płatność. W przeciwnym wypadku, beneficjent będzie 

częściowo karany za działania, na które nie miał 

wpływu. 

3. Art. 5. 3. W programie EWT, o 

którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. b 

ustawy wdrożeniowej, nie 

odzyskuje się od beneficjenta 

kwoty, o której mowa w ust. 1. 

 

 

 Głębokie zdumienie Izby budzi propozycja, aby kwoty 

potencjalnych korekt związanych z COVID-19 nie były 

odzyskiwane tylko od beneficjentów programów EWT. 

Dalece niezrozumiałe jest dlaczego z ochrony przed skutkami 

epidemii nie mieliby skorzystać także beneficjenci innych 

programów, w tym POPC. 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374. 
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4. 
Art. 6. 1. W przypadku gdy na 

skutek wystąpienia COVID-19 

niemożliwa okazała się realizacja 

celu, na który został poniesiony 

wydatek, wydatkowane środki w 

projekcie mogą zostać uznane za 

wydatki kwalifikowalne, jeżeli 

beneficjent wykaże, że 

z dochowaniem należytej 

staranności i w odpowiednim czasie 

podejmował niezbędne działania 

służące ich odzyskaniu albo że ich 

odzyskanie nie było możliwe. 

Art. 6. ust. 1. W przypadku gdy na 

skutek wystąpienia COVID-19 

niemożliwa okazała się realizacja 

celu, na który został poniesiony 

wydatek, wydatkowane środki w 

projekcie mogą zostać są uznane 

za wydatki kwalifikowalne, jeżeli 

beneficjent wykaże, że 

z dochowaniem należytej 

staranności i w odpowiednim 

czasie podejmował niezbędne 

działania służące ich odzyskaniu, 

albo że ich odzyskanie nie było 

możliwe. W przypadku 

częściowej realizacji celu, na 

który został poniesiony wydatek, 

wydatek jest uznawany za 

kwalifikowalny w całości, jeżeli 

beneficjent wykaże, że pełna 

realizacja celu nie była możliwa 

na skutek wystąpienia COVID-

19, pomimo zachowania 

należytej staranności. 

PIKE zwraca uwagę, na zasadność usunięcia uznaniowości 

w przypadku spełnienia przez beneficjentów przesłanek 

ustawowych rozszerzonej kwalifikowalności wydatków. 

Zauważyć należy dodatkowo, że problemem przy realizacji 

programów może być również to, że cele wydatków zostaną 

zrealizowane częściowo. W przekonaniu Izby należy chronić 

beneficjentów w takich sytuacjach i przyjąć, że częściowa 

realizacja celu jest istotniejsza niż całkowite zaniechanie 

realizacji i próba odzyskiwania wydatków (np. poprzez 

zrywanie umów z podwykonawcami). To drugie podejście 

może mieć stymulujący wpływ na gospodarkę, gdyż 

beneficjenci nie będą panicznie ograniczać wydatków 

przewidując możliwość niezrealizowania celów.  

  

5. 
Art. 7. Właściwa instytucja 

przeprowadzająca konkurs albo 

wybór projektów w trybie 

pozakonkursowym może zmienić 

odpowiednio regulamin konkursu 

Art. 7. Właściwa instytucja 

przeprowadzająca konkurs albo 

wybór projektów w trybie 

pozakonkursowym może zmienić 

odpowiednio regulamin konkursu 

O ile z pełnym zrozumieniem PIKE podchodzi do potencjalnej 

potrzeby dokonywania nadzwyczajnych zmian w 

regulaminach konkursów, o tyle zwracamy uwagę, że zmiany 

te nie powinny być dokonywane w sposób naruszający równe 

traktowanie wnioskodawców. Zasada ta nie powinna być w 
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albo wezwanie do składania 

wniosków w trybie 

pozakonkursowym, 

w szczególności co do terminu 

składania wniosków o 

dofinansowanie projektu, jeżeli na 

skutek wystąpienia COVID-19 

przeprowadzenie konkursu albo 

wyboru projektów w trybie 

pozakonkursowym byłoby 

niemożliwe lub znacznie 

utrudnione. Przepisu art. 41 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej nie stosuje 

się.  

albo wezwanie do składania 

wniosków w trybie 

pozakonkursowym, 

w szczególności co do terminu 

składania wniosków o 

dofinansowanie projektu, jeżeli na 

skutek wystąpienia COVID-19 

przeprowadzenie konkursu albo 

wyboru projektów w trybie 

pozakonkursowym byłoby 

niemożliwe lub znacznie 

utrudnione. Przepisu art. 41 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej nie stosuje 

się.   

 

każdym razie wyłączana przepisami.  

6. 
Art. 12. 1. W przypadku gdy na 

skutek wystąpienia COVID-19 

realizacja postanowień umowy 

o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projektu w 

zakresie wynikającym 

z zatwierdzonych kryteriów wyboru 

projektów jest niemożliwa lub 

znacznie utrudniona, odpowiednio 

umowa albo decyzja mogą zostać 

zmienione na uzasadniony wniosek 

beneficjenta. 

Art. 12. 1. W przypadku gdy na 

skutek wystąpienia COVID-19 

realizacja postanowień umowy 

o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projektu 

w zakresie wynikającym 

z zatwierdzonych kryteriów wyboru 

projektów jest niemożliwa lub 

znacznie utrudniona, odpowiednio 

umowa albo decyzja mogą zostać 

zostają zmienione na uzasadniony 

wniosek beneficjenta. 

PIKE ponownie zwraca uwagę, na zasadność usunięcia 

uznaniowości w przypadku konieczności dokonania zmian w 

umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji o 

dofinansowaniu projektu na wniosek beneficjenta.  
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7. Art. 13. ust. 2. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 

właściwa instytucja może, na 

wniosek beneficjenta, wydłużyć 

terminy, o których mowa w ust. 1, 

jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

 

Art. 13. ust. 2. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 

właściwa instytucja może, na 

wniosek beneficjenta, wydłużyć 

terminy, o których mowa w ust. 1, 

jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

PIKE w pełni popiera rozwiązanie polegające na przedłużeniu 

terminów realizacji projektów. Zwracamy jednocześnie 

uwagę, że na dzień projektowania ustawy nie ma pewności 

ile potrwa epidemia i ograniczenia z nią związane. Tym 

samym, nie wydaje się zasadne ograniczanie możliwości 

dalszego przedłużenia terminów określonych w ust. 1 na 

wniosek beneficjenta. Za wystarczające uznać należy, aby 

takie przedłużenie mogło nastąpić z uzasadnionych 

powodów, a nie tylko na podstawie „szczególnie” 

uzasadnionych powodów. 

8. Art. 19 – 21   PIKE zwraca uwagę na konieczność uzgodnienia treści 

przepisów z regulacjami zawieszenia biegu terminów 

administracyjno-prawnych określonymi w art. 15zzr i art. 15 

zzs ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw. 

 
 

 

 


