
Oświadczenie złożone 

przez senator Andżelikę Możdżanowską 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 

Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W trakcie dyżurów senatorskich prowadzonych na terenie całego województwa spotkałam się z licznymi 

głosami krytyki działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Problem dotyczy realizacji nabo-

ru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Pro-

gramu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. 

PARP w czerwcu–lipcu 2013 r. zorganizował nabór wniosków na projekty budowy sieci w pięciu woje-

wództwach Polski ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA. Jesienią przeprowadzono ocenę formalną i 

merytoryczną wniosków, a w grudniu na stronach internetowych agencji opublikowano wykaz czterdziestu 

sześciu rekomendowanych do wsparcia projektów na łączną kwotę ponad 165 milionów zł. W styczniu 

2014 r. wybrani beneficjenci zostali wezwani do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umów o 

dofinansowanie. PARP w ostatniej chwili, pomimo że wcześniej nie było zastrzeżeń, wstrzymał procedowa-

nie siedmiu umów bez podania przyczyny i uzasadnienia. Z informacji podanych przez Ministerstwo Infra-

struktury i Rozwoju wynika, iż PARP nie wziął pod uwagę nowelizacji dokumentu „Linia demarkacyjna 

pomiędzy programami operacyjnymi w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polity-

ki rybackiej”. Po wykonanej weryfikacji PARP doszedł do wniosku, że wspomniane siedem projektów koli-

dowałoby z projektami złożonymi w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”. 

Przedstawiony stan faktyczny rodzi wiele pytań, na które chciałabym uzyskać odpowiedzi. 

1. Dlaczego zapisy „Linii demarkacyjnej… „ nie zostały uwzględnione wcześniej, skoro znowelizowano 

je w lipcu roku 2013? 

2. W przypadku jakby nakładania się miejscowości w ramach różnych wniosków możliwe jest korygowa-

nie wniosków poprzez wykreślenie kolidujących lokalizacji. Dlaczego to nie zostało wykonane w tym przy-

padku? 

3. Wątpliwości budzi tryb formalny całego procesu. Dlaczego beneficjenci nie otrzymali wyraźnych pism 

z informacją o powziętych w ostatniej chwili decyzjach PARP? 

4. Na jakim etapie są konkursy obecnie przeprowadzane w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”? 

5. Czy rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospo-

darki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007–2013 – 

określające, że w razie wykrycia na etapie podpisywania umowy o dofinansowaniu okoliczności, które wska-

żą na to, że projekt pomimo jego wcześniejszej pozytywnej oceny byłby realizowany w sposób sprzeczny z 

zasadami przyznawania dofinansowania – wskazuje, że właściwa instytucja nie może podpisać takiej umowy, 

i, co ważne, czy pomimo wcześniejszej pozytywnej oceny nie stoi to w sprzeczności z zasadami poszanowa-

nia prawa? 

Andżelika Możdżanowska 




