
 

 

 
 Warszawa, dnia 31 maja 2021r. 

PIIT/650/21 

 
Pan Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

 

Pani Maria Koc 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

 
 
 
Do wiadomości:  

Pan Tadeusz Kościński 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Pan Andrzej Gut-Mostowy  

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

 
Pani Agata Zielińska 
Rzecznik Funduszy Europejskich 

 

 

W związku z przekazaniem do Senatu uchwalonej przez Sejm 20 maja br. ustawy 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 

(druk senacki 403), a następnie skierowaniem jej do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności przekazujemy wspólne stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), a także Polskiej Izby Komunikacji 

Elektronicznej (PIKE) dotyczycące potrzeby wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych pozwalających na 

dodatkowe i elastyczne wydłużenie terminów realizacji projektów wspieranych ze środków 

europejskich. Jest to w naszej ocenie niezbędne w celu właściwego uwzględnienia skutków pandemii 

Covid-19 na sytuację beneficjentów oraz wykonawców realizujących projekty unijne w ramach 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

 

Postulaty: 

Wnosimy o przyjęcie w ramach poprawek Senatu zmian ww. projektu ustawy wprowadzających 

przepisy umożliwiające wydłużenie okresu realizacji projektów na wniosek beneficjenta o minimum 

3 miesiące lub okres dłuższy o ile zostanie wskazany przez właściwą instytucję.  

Wydłużenie terminów realizacji projektów powinno następować na wniosek beneficjentów, którzy takie 

rozwiązanie uznają za konieczne dla prawidłowej i zgodnej z pierwotnym zakresem, realizacji projektu.  
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W sposób oczywisty nie mogłoby jednocześnie wykraczać poza 31 grudnia 2023 r., będący aktualnie 

przyjętą datą graniczną kwalifikowalności wydatków. 

Ewentualne dalsze wydłużenie terminu powinno być możliwe na zasadach ogólnych, tj. wraz 

z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia i jego oceną. 

W celu zapewnienia równego traktowania beneficjentów, możliwość wnioskowania o wydłużenie 

realizacji projektów w takim trybie powinna być skuteczna z mocą prawną od 23 grudnia 2020 r., tj. daty 

utraty mocy obowiązującej przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, 

który przewidywał, że „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.”. Ewentualnie należy wprowadzić rozwiązanie zapewniające, że w przypadku nałożenia przed 

wejściem w życie proponowanych rozwiązań jakichkolwiek korekt lub kar na beneficjentów termin ich 

skuteczności zostanie odpowiednio przesunięty w wyniku zastosowania postulowanego wydłużenia 

terminu realizacji na wniosek. 

 

Popieramy wystąpienie przedłożone w tym zakresie przez Konfederację Lewiatan w trakcie prac 

sejmowych. 

Uzasadnienie: 

Członkami naszych organizacji są zarówno firmy telekomunikacyjne (budujące sieci ze wsparciem 

środków unijnych lub korzystający z wybudowanych sieci), jak i wykonawcze bezpośrednio 

zaangażowane w realizację projektów. Mimo występujących między nami różnic wynikających z silnie 

konkurencyjnego charakteru rynku telekomunikacyjnego jednym z aktualnych wspólnych problemów 

jest realizacja projektów unijnych w terminach przewidzianych w umowach zawieranych w okresie przed 

wystąpieniem pandemii Covid-19.  

W szerszym ujęciu dostrzegamy także, że w ramach zbliżającej się do zakończenia perspektywy 

finansowej 2014-2020 wciąż realizowane są przez krajowe przedsiębiorstwa, w tym MŚP, samorządy 

oraz instytucje rządowe istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego projekty wspierane 

w ramach programów operacyjnych. Projekty te są na różnym etapie realizacji i w zależności od swojego 

charakteru i zakresu w różnym stopniu zostały dotknięte w wyniku wystąpienia pandemii Covid-19. 

Zakładamy przy tym, że sygnalizowane przez nas problemy występują także w szerszym zakresie 

programów operacyjnych, a tym samym dotykają szerokiego spektrum podmiotów. 

Kluczowym obszarem naszego zainteresowania są natomiast projekty budowy niezbędnych polskiej 

gospodarce szybkich sieci szerokopasmowych, na które w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 

przewidziano ponad 1 mld EUR. Projekty realizowane obecnie przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych na podstawie umów zawieranych przede wszystkim w okresie przed pandemią 

Covid-19 mają pozwolić na pokrycie zasięgiem sieci światłowodowych nawet ok 2,2 mln gospodarstw 

domowych, a także służą podłączaniu jednostek edukacyjnych w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. To bezprecedensowy program internetyzacji kraju realizowany wysiłkiem zarówno 
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administracji publicznej, jak i prywatnych przedsiębiorców, zarówno dużych jak i małych firm 

telekomunikacyjnych, projektowych i wykonawczych. 

Niestety pandemia nie oszczędziła tych skomplikowanych nawet w normalnych czasach zamierzeń. 

Pewną pomocą były wprowadzone w 2020 r. rozwiązania specustawowe, które zapewniły w związku 

z rosnącym wpływem Covid-19 wydłużenie o 90 dni terminów realizacji projektów. Jednak skala 

i faktyczne negatywne skutki pandemii, które nastąpiły już później, w tym w związku z drugą oraz 

szczególnie dotkliwą trzecią falą epidemii koronawirusa dalece przekroczyły ówczesne prognozy 

i założenia. 

Projekty budowy sieci szerokopasmowych są projektami kompleksowymi i skomplikowanymi 
organizacyjnie. Samo prowadzenie robót budowlanych jest w nich zasadniczo elementem najmniej 
czasochłonnym i skomplikowanym. Kluczowe wyzwania tkwią natomiast w spełnieniu wszelkich 
wymagań formalnych związanych z pozyskaniem niezbędnych zgód ze strony administracji publicznej, 
a także właścicieli lub zarządców nieruchomości. W tym natomiast obszarze wystąpiły poważne 
utrudnienia wynikające z ograniczenia pracy urzędów czy obawy mieszkańców przed kontaktami 
z przedstawicielami inwestorów. Dodatkowo, w wyniku choroby, izolacji lub kwarantanny poważnie 
ograniczone zostały zasoby w ekipach wykonawczych realizujących prace projektowe, pozyskiwanie 
zgód oraz bezpośrednią budowę sieci. Wydłużyło to okresy realizacji każdego z etapów inwestycji, 
a szczególnie dotkliwe problemy na pierwszych etapach, w tym w zakresie pozyskiwania zgód 
i pozwoleń, blokowały możliwość przejścia do realizacji dużych obszarów inwestycyjnych.  

W praktyce trudności obejmowały w szczególności kwestie takie jak: 

• Utrudniony dostęp do urzędów administracji publicznej w celu pozyskania dokumentacji oraz 
zgód i pozwoleń, który szczególnie na początkowym etapie pandemii blokował możliwość 
osiągnięcia istotnego postępu prac. 

• Choroba, izolacja lub kwarantanna pracowników oraz rezygnacja z pracy wymagającej stałego 
kontaktu z innymi osobami. Takie trudne sytuacje, w tym kończące się tragicznymi 
okolicznościami związanymi ze śmiercią naszych pracowników i wykonawców były szczególnie 
dotkliwe w okresie 3. fali pandemii. 

• Zmiana sytuacji na rynku dostaw i wykonawczym związana z ograniczeniem zasobów oraz 
wzrostem kosztów. 

• Obniżona skłonność osób fizycznych do kontaktu z naszymi pracownikami i wykonawcami 
w celu pozyskania zgód na wejście na nieruchomości oraz realizację prac budowlanych. Wynikała 
ona przede wszystkim ze strachu przed zakażeniem koronawirusem i była szczególnie istotna 
wśród osób starszych, ale także z powodu przebywania tych osób w izolacji lub kwarantannie 
a także z przechodzenia tych osób przez chorobę Covid-19. Przełamanie tych utrudnień, 
szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie w dużej mierze realizowane są projekty POPC, było 
niezwykle trudne i wymagające. 

Finalnie skutkowało to opóźnieniami projektów od kilku do kilkunastu miesięcy, dotykając zarówno 
bezpośrednich beneficjentów, jak i firmy wykonawcze. Brak systemowego, legislacyjnego wydłużenia 
realizacji projektów postrzegamy jako poważne zagrożenie dla możliwości realizacji projektów 
w zakładanym pierwotnie zakresie. W praktyce oznaczałoby to także ryzyko ograniczenia liczby objętych 
zasięgiem sieci światłowodowej gospodarstw domowych, a więc i realizacji słusznych celów publicznej 
strategii w zakresie zapewnienia dostępu do sieci na terenie całego kraju i dla wszystkich mieszkańców. 
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W dłuższej natomiast perspektywie istnieje obawa, że brak optymalnego rozwiązania trudności 
z realizacją projektów w ramach POPC wpłynie negatywnie na możliwość wykonania projektów 
w ramach nowej perspektywy finansowej, gdzie na projekty szerokopasmowe zaplanowano w projekcie 
programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowym Planie Odbudowy na ok 2 mld EUR 
dotacji oraz 1,4 mld EUR instrumentów finansowych. Firmy dotknięte ewentualnymi negatywnymi 
skutkami opóźnień, wynikającymi z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez beneficjentów 
i wykonawców, będą z daleko posuniętą ostrożnością angażować się w realizację projektów z udziałem 
środków unijnych, tak w zakresie aplikowania o te środki, jak i wykonawstwa projektów. 

Stąd za uzasadnione uważamy wprowadzenie przedstawionych powyżej rozwiązań legislacyjnych. 

Przede wszystkim będą one odpowiednim dla beneficjentów, systemowym rozwiązaniem problemów 

z terminami realizacji projektów i skutków ich ewentualnego przekroczenia. Z drugiej, uważamy, 

że również z perspektywy instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków unijnych, przedstawione 

argumenty powinny być w pełni zrozumiałe, jako takie, które w sposób obiektywny wystąpiły w Polsce 

w ostatnim okresie. Jednocześnie skala ewentualnych przedłużeń nie powinna mieć negatywnych 

skutków w zakresie finansowego zarządzania realizacją programów, szczególnie, że odpowiednia 

elastyczność powinna również występować w strukturach podmiotów nadzorujących na poziomie UE.  

 

W razie pytań i potrzeby przedstawienia dalszych wyjaśnień, deklarujemy otwartość na dyskusję.  

 

Z poważaniem,  

 

Stefan Kamiński 

 

Prezes KIGEiT 

 

   Jerzy Straszewski 

 
 
   Prezes PIKE 

 

   Andrzej Dulka 

 
 
   Prezes PIIT 

 


