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Wstęp – założenia i cele raportu

Od dłuższego czasu, uczestnicząc w pracach rozmaitych grup roboczych, konferencjach
oraz konsultacjach dokumentów i uregulowań istotnych dla branży, przedstawiciele KIKE
odczuwali brak opracowania, prezentującego i oceniającego dorobek lat 2007-2013 w
zakresie budowy sieci szerokopasmowych z punktu widzenia małych i średnich operatorów
telekomunikacyjnych. Niniejszy raport jest próbą wypełnienia tej luki, a jednocześnie jednym
z nielicznych jak dotąd opracowań, podsumowujących kończącą się właśnie perspektywę
finansową UE1.
Nie tylko branża ICT, ale też cała Polska stoi w przededniu uruchomienia kolejnej
transzy ogromnego wsparcia finansowego, służącego modernizacji naszego kraju. Lata 20142020 to jednakże być może ostatni tak duży budżet, z którego będziemy mogli korzystać jako
główny beneficjent. Dlatego tym ważniejsze jest optymalne wykorzystanie dostępnych
możliwości. Z dużym niepokojem obserwujemy w KIKE proces planowania Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa w oparciu o krytyczną ocenę dorobku i potencjału MŚP nie
opartą na analizie poprzedniej perspektywy, czy faktycznych możliwości inwestycyjnych
dużych PT, a jedynie na przekonaniu – że „prościej jest realizować kilkadziesiąt dużych
projektów w skali kraju”. Chcielibyśmy (czego dowodem aktywne zaangażowanie Izby w
opracowanie zrębów PO PC), aby uwzględnić w nim w maksymalnym stopniu
doświadczenia,

zebrane

przez

naszych

członków

w

toku

realizacji

projektów

dofinansowanych z działania 8.4 PO IG czy też II.1 PO RPW.
Firmy zrzeszone w KIKE są beneficjentami kilkuset takich projektów. Średnia wartość
realizowanego obecnie przez MŚP projektu światłowodowego (a więc spełniającego
wymagania NGN) wynosi ok. 3-4 mln zł i obejmuje budowę ok. 100 km sieci od poziomu
magistralnego po dostępowy dla 1000 abonentów. Biorąc pod uwagę, że członkami Izby jest
obecnie 200 podmiotów, z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć można, iż łącznie są one
największą grupą beneficjentów dotacji na dostępowe projekty szerokopasmowe z
perspektywy 2007-2013. Same firmy zrzeszone w Izbie realizują bowiem 161 projektów
inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 400 mln zł.
W KIKE, w ramach Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej (GRAP) pracuje 10osobowy zespół, w skład którego wchodzą m.in. osoby odpowiedzialne za przygotowanie i
1

Zwracamy uwagę, iż na końcu Raportu (Załącznik 3 – Realizacja 8.4 PO IG na 30.06.2014 na podstawie danych
WWPE) prezentujemy najbardziej aktualne dane, pozyskane dzięki uprzejmości WWPE już po zamknięciu
merytorycznej treści opracowania
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rozliczanie przeszło 100 dofinansowywanych projektów dla MŚP. Jesteśmy również w stałym
kontakcie z kilkudziesięcioma operatorami realizującymi swoje projekty w różnych rejonach
kraju nie tylko z naszej Izby, ale także z Inet Group i niezrzeszonymi. Analizy KIKE
obejmują zarówno PO PC, jak i prezentowane w czasie spotkań koncepcje ich uczestników ze
strony publicznej i prywatnej.
Z tych też powodów KIKE czuje się upoważniona, aby zaprezentować swoje
stanowisko w momencie kluczowym dla losów branży na kolejną dekadę.
Niniejszy raport nie rości sobie pretensji do bycia opracowaniem ujmującym problem
całościowo czy też całkowicie obiektywnie. Przestawiamy w nim subiektywny punkt
widzenia członków Izby, różniący się zapewne – z uwagi na skalę i specyfikę działalności –
od chociażby punktu widzenia dużych operatorów lub też administracji publicznej. Brak nam
zasobów do przygotowania kompleksowego studium, nie jest to zresztą zadaniem ani celem
Raportu. Zadanie to zostawiamy instytucjom do tego predysponowanym, oczekując w
niedalekiej przyszłości opracowania o wiele bardziej kompletnego, ujmującego globalnie
rezultaty działań prowadzonych w ubiegłych latach w zakresie budowy sieci dostępowych.
Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw – bliskość rynku i klienta, elastyczność,
innowacyjność – decyduje zarówno o ich silnych, jak i słabych stronach. Każdy „miś” jest w
pojedynkę o wiele słabszym partnerem w relacjach z dużymi konkurentami, czy też
administracją publiczną, dysponującymi zasobami i wiedzą wielokrotnie przewyższającymi
potencjał każdej małej firmy z osobna. Dla członków Izby realizacja nawet jednego projektu
inwestycyjnego to ogromny impuls rozwojowy, ale też ryzyko i wysiłek organizacyjny.
Pragniemy wykazać, że pomimo pojawiających się głosów krytycznych, mali i średni
operatorzy w zdecydowanej większości projektów zdali egzamin ze zdolności do absorpcji
środków publicznych, i co za tym idzie – budowy tysięcy kilometrów sieci
szerokopasmowych w różnych rejonach kraju. To dzięki ich wysiłkom stan infrastruktury jest
dziś znacząco lepszy, niż jeszcze kilka lat temu, a odsetek Polaków korzystających z szybkich
łączy wyraźnie wzrósł. Dynamiczny rozwój branży przyczynił się do pojawienia się na rynku
prawdziwej konkurencji dla dotychczasowych oligopoli, z czego na co dzień korzystają
miliony Polaków2.
Chcemy podzielić się z partnerami naszymi doświadczeniami i sprawić, aby kolejne
siedem lat było co najmniej równie tłustych, jak siedem poprzednich.

2

W chwili obecnej w zasięgu sieci MAN, LAN i WLAN firm zrzeszonych w KIKE mieszka ok. 1,5 – 2 mln osób
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Rozdział 1 – Dane statystyczne. Analiza i wnioski

Dokonując próby analizy danych dotyczących efektów wdrażania projektów
szerokopasmowych od roku 2007 pierwszą i kluczową obserwacją jest rozproszenie i
niekompletność danych.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, wbrew zapewnieniom publikowanym w
początkowym okresie konkursów 8.4 POIG

3

(lata 2008-2009) nie wypracowała spójnego i

systematycznego sposobu dokonywania i publicznej prezentacji ewaluacji postępów
wdrażania projektów. Prowadzone w tym zakresie działania były dorywcze i nieregularne,
czego konsekwencją jest brak szerszego spojrzenia na efekty działania 8.4. Wystarczy tylko
powiedzieć, że ostatni raport ewaluacyjny dla 8.3 i 8.4 PO IG (Ocena złożonych wniosków
najlepiej i najgorzej ocenionych w celu stworzenia podręcznika dla beneficjentów działania
8.3 oraz 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) datowany jest na grudzień
20114, dotyczyć może zatem projektów realizowanych w latach 2009-2011. Wiadomo
natomiast, że nabór przeprowadzony jesienią 2011 w istotny sposób różnił się od
wcześniejszych. W efekcie do chwili obecnej niedostępne są informacje dotyczące naborów: I
2011, I i II 2012, I 2013. Istniejąca luka jest tym bardziej uciążliwa, że zdaniem KIKE
przygotowanie założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powinno wziąć pod uwagę
przede wszystkim doświadczenia lat 2011-2013 z uwagi na powstałe w ostatnich 2 latach
naborów zmiany w modelu projektowanych przez beneficjentów sieci (z radiowych na
światłowodowe), co poskutkowało również inwestycjami większymi kwotowo. Trudno
jednak spodziewać się, aby tak właśnie się stało, skoro nie istnieją publicznie dostępne
dokumenty ewaluacyjne. Pogłębia to jedynie asymetrię w relacjach członków Izby z
administracją publiczną i konkurencyjnymi podmiotami (duże telekomy). Obaj ci partnerzy
mają bowiem o wiele większe możliwości pozyskiwania informacji z rynku, a ponadto są
organizmami bardziej jednolitymi, w przeciwieństwie do rozproszonych małych ISP.
WWPE publikuje co prawda na swoich stronach dane dotyczące wyników konkursów i
podpisanych umów, jednak są to dane niezagregowane, o różnym stopniu aktualności. Brak
3

Np. komunikat zamieszony w ogłoszeniu o naborze w trybie ciągłym 2008-2009: „Stan środków pozostałych
do wykorzystania będzie aktualizowany raz na kwartał na stronie www.wwpe.gov.pl”
4
Stan na dzień 04.04.2014, źródło:
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=4&params[category_id]=150
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jest też kluczowych danych o rzeczywistych efektach wdrażania projektów. Pożądane byłoby
regularne (min. raz na kwartał) publikowanie kluczowych wskaźników, takich jak:


Ilość podpisanych umów



Wysokość udzielonego wsparcia



Długość wybudowanej sieci



Ilość wykonanych podłączeń abonenckich



Ilość zakontraktowanych, wypłaconych i rozliczonych środków



Ilość rozwiązanych umów o dofinansowanie wraz z podaniem powodu
rozwiązania umowy.

Publikacja takich informacji pozwoliłaby w łatwy sposób monitorować postępy
wdrażania działania 8.4 (a także innych działań, np. II.1 PO RPW). Publicznie dostępne
informatorium pozwoliłoby też dementować pojawiające się często informacje o
nieskuteczności działań przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i marnotrawieniu środków
publicznych, pośrednio zwiększyłoby zatem prestiż administracji publicznej, pokazując jej
faktyczne osiągnięcia.
Agregacja danych dostępnych na stronie Władzy Wdrażającej5 jest procesem żmudnym
(choćby ze względu na sposób prezentacji danych – kilkadziesiąt plików pdf, nie podających
zsumowanych informacji na temat np. wartości podpisanych umów), pozwala jednak na
wychwycenie ciekawszych tendencji na przestrzeni lat 2008-2013.

1.1.

Alokacja w naborach
W latach 2008-2013 przeprowadzono 9 naborów wniosków:


Nabór wniosków w trybie ciągłym (5.12.2008 - 30.01.2009): nabór dla
następujących

7

województw:

lubelskie,

małopolskie,

mazowieckie,

podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie


Nabór wniosków w trybie I rundy aplikacyjnej (16.02.2009 - 17.04.2009): nabór
dla 8 województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

5

Trzeba jednak zauważyć, iż w trakcie prac nad Raportem KIKE otrzymała dodatkowe wsparcie w postaci kilku
niezwykle istotnych dla rozważań, zagregowanych danych z WWPE, za które dziękujemy. Tych ważnych dla
analiz statystycznych i ilościowych danych nie udało nam się wyszukać jednak w dostępnych publicznie
materiałach. Można więc założyć, że rysujący się w publicznym dyskursie obraz realizacji inwestycji przez MŚP
nie jest pełen.
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Nabór wniosków w trybie II rundy aplikacyjnej (14.09.2009 - 30.12.2009): dla
12

województw:

małopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

opolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,
podlaskiego,

łódzkiego,
pomorskiego,

śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego


Nabór wniosków w trybie I rundy aplikacyjnej (1.03.2010 - 18.06.2010): dla 12
województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego,
opolskiego,

podkarpackiego,

podlaskiego,

pomorskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego


Nabór wniosków w trybie II rundy aplikacyjnej (1.10.2010 - 30.12.2010): nabór
dla wszystkich 16 województw



Nabór wniosków w trybie I rundy aplikacyjnej (31.10.2011 - 30.12.2011)



Nabór wniosków w trybie I rundy aplikacyjnej (30.04.2012 - 15.06.2012)



Nabór wniosków w trybie II rundy aplikacyjnej (29.10.2012 - 30.11.2012)



Nabór wniosków w trybie I rundy aplikacyjnej (25.02.2013 - 05.04.2013)

Pod względem organizacyjnym najważniejszą jednostką zaangażowaną we wdrażanie
działania 8.4 PO IG jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Zgodnie z
Uszczegółowieniem PO IG pełni ona funkcję Instytucji Wdrażającej (IW). Role nadzorcze
wobec jej działań pełnią natomiast: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (a wcześniej
Spraw Wewnętrznych i Administracji) jako Instytucja Pośrednicząca (IP) oraz – na szczycie
struktury – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (wcześniej Rozwoju Regionalnego) jako
Instytucja Zarządzająca (IZ).
Alokacja w poszczególnych konkursach przedstawiała się następująco6:
Tabela 1 - Wykaz naborów w ramach działania 8.4 PO IG 2008-2013

Numer naboru

Alokacja (w PLN)

Ciągły 2008-2009

62 283 574,35

I 2009

52 633 953,01

II 2009

72 340 521,50

I 2010

71 191 839,14

II 2010

92 675 669,55

I 2011

141 395 941,11

6

Każdorazowo alokacja podawana jest w EUR; dla naborów w latach 2008-2010 przyjęto kurs PLN/EUR na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego rozpoczęcia naboru z uwagi na brak innych danych w ogłoszeniu o
konkursie
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I 2012

58 023 242,25

II 2012

57 892 169,85

I 2013

65 292 835,40

RAZEM

673 729 746,15

Wykres 1 – Alokacja w naborach 8.4 PO IG

I 2013
II 2012
I 2012
I 2011
II 2010
I 2010
II 2009
I 2009
Ciągły 2008-2009
0,00

50 000 000,00

100 000 000,00

150 000 000,00

Alokacja (w PLN)

Całkowita alokacja na działanie 8.4 PO IG zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego
wynosiła 200 mln euro. Alokacja została zwiększa w 2013 roku do kwoty 211 827 315 euro,
poprzez przesunięcie części środków z działania 8.37.
Zwrócić uwagę należy, iż konkursy z lat 2008-2010 odbywały się osobno dla
poszczególnych województw, co spowodowane było faktem przygotowywania inwentaryzacji
zasobów „ostatniej mili” przez urzędy marszałkowskie. System został scentralizowany w
zakresie inwentaryzacji (które to zadanie przejął Urząd Komunikacji Elektronicznej) i
organizacji naborów dopiero od roku 2011.
Niestety brak spójnej polityki informacyjnej WWPE odbił się także na publikowaniu
statystyk naborów. Informacje o liczbie złożonych projektów, ich wartości i wnioskowanym
dofinansowaniu publikowano jedynie do 2010 roku. Od naboru II 2010 zaprzestano tej
pożytecznej praktyki. Wiemy np. że w naborze II 2009 złożono 86 wniosków o wartości 141

7

Dane na podstawie raportów MIiR dot. stanu wdrażania POIG:
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx stan na kwiecień 2014
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277 695,03 i całkowitej kwocie dofinansowania 71 669 686,58 zł. W naborze I 2010 liczby te
wzrosły znacząco do odpowiednio: 243 projektów, 642 852 307,41 zł i 307 181 710,13 zł
dotacji.

1.2.

Wyniki naborów
Jeśli chodzi o wyniki konkursów to sytuacja jest dodatkowo zagmatwana

publikowaniem licznych suplementów do list rankingowych oraz kolejnych korekt list
podstawowych, bez wskazywania zakresu i przyczyn korekty.
Poniżej zaprezentowano zdaniem autorów zestawienie najbardziej aktualnych i
obowiązujących danych dostępnych z różnych list i suplementów, zaczerpnięte ze strony
internetowej WWPE8:
Tabela 2 - Wybrane do dofinansowania projekty z list rankingowych i suplementów 8.4 PO IG

Numer naboru

liczba
zatwierdzonych
wniosków

nabór ciągły 20082009

Rekomendowana kwota
dofinansowania (PLN)

4

1 558 383,62

nabór I 2009

10

5 114 835,44

nabór II 2009

54

37 563 450,67

lista podstawowa

41

24 614 303,36

suplement nr 1

12

10 483 380,31

suplement nr 2
nabór I 2010

1
137

2 465 767,00
195 559 952,68

135

192 667 234,88

suplement nr 2

1

2 146 172,00

suplement nr 3
nabór II 2010

1
71

746 545,80
131 814 773,64

60

100 074 743,92

suplement nr 1

5

10 257 161,92

suplement nr 2

2

2 633 541,00

suplement nr 3

1

743 764,00

suplement nr 4

2

9 114 200,00

suplement nr 5

1

8 991 362,80

98

168 216 840,77

69

93 919 997,58

1

2 081 136,00

suplement nr 2

4

18 743 784,79

suplement nr 3

19

31 722 661,32

lista podstawowa

lista podstawowa

nabór I 2011
lista podstawowa
suplement nr 1

8

Zwracamy uwagę, iż na końcu Raportu (Załącznik 3 – Realizacja 8.4 PO IG na 30.06.2014 na podstawie danych
WWPE) prezentujemy najbardziej aktualne dane, pozyskane dzięki uprzejmości WWPE już po zamknięciu
merytorycznej treści opracowania
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suplement nr 4

4

16 196 343,82

suplement nr 5
nabór I 2012

1
92

5 552 917,26
129 897 148,48

78

103 092 425,88

suplement nr 1

7

11 766 555,19

suplement nr 2

3

3 808 282,93

suplement nr 3

1

6 475 487,48

suplement nr 4

2

3 914 969,63

suplement nr 5
nabór II 2012

1
115

839 427,37
239 532 968,50

98

202 420 382,31

suplement nr 1

9

10 762 772,00

suplement nr 2

7

24 947 514,69

suplement nr 3
nabór I 2013

1
108

1 402 299,50
158 904 974,84

lista podstawowa

39

63 615 765,64

suplement nr 1

27

53 705 113,88

suplement nr 2

42

41 584 095,32

689

1 092 777 632,00

lista podstawowa

lista podstawowa

Porównanie alokacji na konkursy i wartości wybranych do realizacji projektów
pokazuje na głębokie rozminięcie się z rzeczywistością wyobrażeń i planów IP i IZ. Samo
działanie uruchomione zostało ze znacznym opóźnieniem; początek perspektywy finansowej
miał miejsce 1 stycznia 2007, natomiast pierwszy nabór wniosków uruchomiono w grudniu
2008, a zatem z prawie 2-letnim poślizgiem, przy czym w praktyce konkursy „wystartowały”
dopiero w 2009 r. i charakteryzowały się niezwykle długą procedurą oceny wniosków mimo
ich niewielkiej ówcześnie liczby. Początkowo zainteresowanie działaniem 8.4 było bardzo
nikłe i w toku dwóch naborów pozwoliło wybrać do realizacji jedynie 14 projektów. W
kolejnym naborze złożono natomiast już 86 projektów, a wiosną 2010 – prawie 250. Niejako
siłą rozpędu WWPE przeprowadziła jeszcze nabór II 2010, z nieco mniejszą liczbą zgłoszeń i
wybranych projektów. Nabór II 2010 oznacza jednak istotną cezurę w procesie wdrażania
działania 8.4, ponieważ doświadczenia bardzo pracowitego roku 2010 wskazały na istotne
wady przyjętych zasad naborów.
Okazało się bowiem, że Władza Wdrażająca dosłownie zalana została liczbą około 200
projektów mających na celu nic innego, jak tylko zablokowanie obszarów. Do końca 2010
roku za białą plamę uznawano bowiem lokalizację, w której inwentaryzacja zasobów
szerokopasmowych wykazała 0% nasycenie usługami internetowymi. Aby zaczernić tak
rozumianą białą plamę wystarczyło w danej miejscowości zadeklarować chęć podłączenia
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tylko 1 abonenta, blokując ją w ten sposób dla innych potencjalnych beneficjentów. W
pierwszych naborach istotne bowiem były 3 kluczowe kryteria:


klasyfikacja miejscowości, jako białej plamy;



całkowita liczba planowanych do podłączenia użytkowników;



wartość projektu.

Nabory te nie badały gęstości instalacji – a więc odsetka planowanych do podłączenia
HC per miejscowość – czyli wpływu inwestycji na faktyczne rozwiązanie problemu dostępu
do Internetu na objętym nią obszarze. W efekcie, dzięki takiej kombinacji czynników
powszechną praktyką stało się składanie wniosków obejmujących kilka powiatów i setki
miejscowości w najbardziej zawodnej technologii radiowej, nawet jeśli warunki terenowe nie
usprawiedliwiały

takiego

wyboru

wykluczając

równolegle

możliwość

realizacji

jakichkolwiek innych projektów w przyszłości nawet, jeśli mogły one efektywnie zapewnić
kilkudziesięcioprocentową akwizycję usług rozwiązując faktycznie problem wykluczenia
cyfrowego. Do 2010 roku 68% wybranych do realizacji projektów zakładało wykorzystanie
technologii radiowej.
Kryteria wyboru projektów, obowiązujące w naborze I 2010 przedstawiono w poniższej
tabeli:
Tabela 3 - Kryteria wyborów projektów 8.4 PO IG 2008-2010

Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG

0-1

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy,
pozwalający na realizację projektu
Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i
zarządzania projektami z dziedzin objętych konkursem

10

Wykazane zostały potrzeby realizacji projektu na określonym obszarze

8

Zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają
specyfikę terenu, na którym prowadzony będzie projekt

20

Sieci realizowane w technologii światłowodowej (FTTH)
Sieci realizowane w technologii światłowodowo-miedzianej (FTTC,
FTTB)

5

20
15

Sieci telewizji kablowej zbudowane z kabli współosiowych

10

Sieci realizowane w technologii miedzianej

8

Systemy radiowe w paśmie chronionym

7 (14)

Systemy radiowe w paśmie niechronionym

4 (10)

Harmonogram jest przejrzysty, wykonalny/możliwy do
przeprowadzenia, uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie
procedur przetargowych i wpływ czynników zewnętrznych

6

Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne,
odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju
projektu, realne do osiągnięcia

7
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Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE,
wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

3

Wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu.

5

Planowane wydatki kwalifikowalne w ramach działania 8.4
Planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu
i celów projektu

5

Środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat)

15
15
100

Z analizy powyższych danych wyłania się obraz szeregu negatywnych zjawisk,
towarzyszących wdrażaniu działania 8.4 do dnia dzisiejszego, pomimo podejmowanych prób
korekt. Podstawową kwestią rzutującą na proces oceny wniosków jest duża subiektywność
punktacji. W latach 2008-2010 bowiem zdecydowana większość kryteriów nie miała
zdefiniowanych zasad przyznawania punktów i zależała od opinii członka Komisji. Problem
ten dotyczył zwłaszcza kryteriów takich jak: racjonalność wydatków, efektywność
wykorzystania środków, potencjał wnioskodawcy. Kryteria te stanowiły ponad ¾
maksymalnej możliwości do uzyskania ilości punktów. Po drugie, konstrukcja kryteriów
uniemożliwiła w praktyce spełnienie ich wszystkich; budowa drogiej sieci FTTH w obszarze
wiejskim musiała odbić się negatywnie na relacji nakład / rezultat, przez co projekt
nowocześniejszy technicznie stał na z góry straconej pozycji w konkurencji z tańszym, ale
obejmującym większy obszar projektem radiowym.
Tak skonstruowane cele działania szybko spowodowały pojawienie się podmiotów
chętnie wykorzystujących dostępne luki w regulacjach. Znane są powszechnie nazwy: Profit
Group sp. z o.o., Profit Group Krzysztof Jankowski, EC Group Jarosław Sawa, Profit Group
Jarosław Sawa9. Firmy te, nie mające żadnego doświadczenia w świadczeniu usług
dostępowych ani też personelu wykwalifikowanego w budowie sieci, uzyskały w latach 20092010 dofinansowania 45 projektów na łączną wartość nieco ponad 100 mln zł10. Szczególnie
znaczący był nabór I 2010, w którym to w/w podmioty otrzymały 32 dotacje spośród 137, a
więc prawie 24%. Jeszcze większy udział miały w wartości dotacji – 62,2 mln zł, a zatem
prawie 32% ogółu.

9

Choćby w związku z publikowanymi wiosną br. informacjami o zaprzestaniu przez grupę Profit działalności i
realizacji projektów w ramach POIG 8.4. Równolegle jednak trzeba zauważyć, iż tych kilkadziesiąt umów
rozwiązanych z jedną grupą Profit niejednokrotnie i niesłusznie wpływa na negatywną ocenę inwestycji
wszystkich MŚP z działań POIG 8.4 i RPO.
10
A więc ok. 10% całego budżetu POIG 8.4 alokowano do de facto jednej grupy kapitałowej – o czym świadczy
zresztą również ich późniejsza fuzja.
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Oczywiście taka forma – nazwijmy to wprost – wyłudzania dotacji spotkała się z
natychmiastową reakcją środowiska11, jednak równie krytycznie ocenić należy prace komisji
oceniających, które na każdym szczeblu umożliwiły przyznanie dofinansowań na tak wielkie
kwoty firmom nie posiadającym żadnego potencjału kadrowego ani technicznego. W toku
oceny projektów ujawniła się podstawowa słabość całego procesu, tzn. brak komunikacji
pomiędzy oceniającymi. O ile bowiem przyjąć można, iż nowy podmiot zrealizować może
kilka projektów, o tyle każda rzetelna analiza wykazać powinna, iż jednoczesna realizacja
kilkudziesięciu inwestycji przez podmioty tej wielkości jest całkowicie niewykonalna.
Ponadto, jak zapisano w przywołanym powyżej stanowisku KIKE „(…) teoretyczna
skala projektów jest duża, jednak z uwagi na zakres wniosków blokujących obszary ich
uśrednione rezultaty są nieadekwatne do celów POIG 8.4 zapewniając dostęp do Internetu
szerokopasmowego średnio dla 9 gospodarstw domowych na miejscowość”.
Sytuacja ta wykazała również, iż każda, nawet najbardziej szczytna idea pomocy
publicznej oparta jest na subiektywnych kryteriach, które z łatwością mogą być wykorzystane
przez operatywne jednostki. Naganne praktyki, powszechne w latach 2009-2010 i niestety
akceptowane przez administrację publiczną doprowadziły do niewłaściwej z punktu widzenia
celów ingerencji publicznej w konkurencyjny segment dostawców usług internetowych.
Zmiany wprowadzone od 2011 roku rozwiązały na szczęście częściowo wcześniejsze
problemy.
Poniżej zaprezentowano kryteria merytoryczne z wagami punktowymi, na podstawie
których dokonywano wyboru projektów od naboru I 2011:
Tabela 4 - Kryteria wyboru projektów 8.4 PO IG 2011-2013

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny
i kadrowy, pozwalający na realizację projektu

10

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i
zarządzania projektami dotyczącymi budowy sieci szerokopasmowego
dostępu do Internetu

5

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i
zarządzania projektami dotyczącymi świadczenia usług dostępu do
Internetu dla użytkowników końcowych

8

Realizacja projektu w miejscowościach o niskim nasyceniu usługami
szerokopasmowego dostępu do Internetu

12

od 0 do 10% (w tym 10%)

12

od 10 do 20% (w tym 20%)

6

od 20 do 30%

2

Zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają
specyfikę terenu, na którym prowadzony będzie projekt

11

Np. pismo KIKE ID 320-519-2516 z 9.12.2010 do p. Waldemara Słoguckiego, ministra w MRR
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Sieci realizowane w technologii światłowodowej (FTTH)
Sieci realizowane w technologii światłowodowo-miedzianej (FTTC,
FTTB)

35
30

Sieci telewizji kablowej zbudowane z kabli współosiowych

25

Sieci realizowane w technologii miedzianej

20

Systemy radiowe w paśmie chronionym

7 (14)

Systemy radiowe w paśmie niechronionym

5 (10)

Środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat)

30
100

Z porównania kryteriów z lata 2010 i 2011 widać wyraźnie ewolucję działania 8.4,
będącą próbą reagowania na obserwowane wcześniej negatywne tendencje i głosy
środowiska. Przede wszystkim spróbowano uprościć system oceny, zmniejszając ilość
kryteriów i precyzując je. Urosła zdecydowanie waga kryteriów technologicznych,
premiujących technologie światłowodowe i hybrydowe: o ile poprzednio relacja FTTH / radio
wynosiła 20:7, to od 2011 roku zwiększyła się do 35:7. Ponadto zmieniła się definicja obszaru
kwalifikującego się do uzyskania wsparcia. O ile wcześniej za białą plamę uznawano obszar
(miejscowość), na którym łączność szerokopasmowa nie jest dostępna, tj. 1/ żaden
operator/przedsiębiorca telekomunikacyjny nie świadczy ogólnodostępnej usługi dostępu do
Internetu

lub

2/

tylko

jeden

operator/przedsiębiorca

telekomunikacyjny

świadczy

ogólnodostępną usługę dostępu do Internetu o przepływności nie większej niż 2 Mbps, o tyle
w naborach począwszy od roku 2011 biała plama to obszar, na którym poziom nasycenia
usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie
więcej niż 30%. Takie podejście pozwoliło na nowo „otworzyć” dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych szereg terenów zablokowanych w poprzednich naborach. Co więcej,
premiowanie projektów bardziej zaawansowanych technologicznie wymuszało udział w
konkursach firm posiadających odpowiednie doświadczenie i zasoby, w sposób naturalny
eliminowało zatem przypadkowych beneficjentów.
Ostatnią istotną modyfikacją było wprowadzenie ograniczenia w ilości składanych
wniosków – odtąd jedna firma mogła złożyć na dane województwo tylko jeden wniosek.
Z punktu widzenia opisanej powyżej ewolucji procesu aplikacyjnego wyłania się zatem
dość klarowny podział historii działania 8.4 POIG na dwa okresy:


Lata 2008-2010 – początkową nieufność środowiska wykorzystały co
aktywniejsze i skłonne do ryzyka podmioty, w tym szereg nowo powołanych
firm, nie związanych wcześniej w żaden sposób z branżą ICT
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Lata

2011-2013

–

okres

„profesjonalizacji”

działania,

korygowania

początkowych błędów i wypaczeń, pozwalający skorzystać z jego możliwości
właściwej grupie docelowej
Podział ten zilustrowany jest dobrze gdy przeanalizujemy 9 przeprowadzonych
konkursów pod kątem średniej wartości przyznanych dotacji:
Tabela 5 - Średnia wartość dofinansowania w projektach 8.4 PO IG

średnia wartość
dofinansowania

Numer naboru

Ciągły 2008-2009

389 595,91

I 2009

511 483,54

II 2009

695 619,46

I 2010

1 427 444,91

II 2010

1 856 546,11

I 2011

1 716 498,38

I 2012

1 411 925,53

II 2012

2 082 895,38

I 2013

1 471 342,36

średnio

1 284 816,84

Graficzny wykres jeszcze lepiej obrazuje zaobserwowane tendencje:
Wykres 2 - Średnia wartość dofinansowania w projektach 8.4 PO IG
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Widać wyraźnie, iż – stosując analogię do rynków finansowych – przyrost liczby
składanych wniosków i ich średniej wartości upodobniły organizowane początkowo nabory
do bańki spekulacyjnej, która w swoim szczytowym momencie, tj. wiosną 2010 (nabór I
2010) spowodowała przyznanie przez WWPE dofinansowań na realizację prawie 150
projektów na kwotę 200 mln zł. Niestety znaczący odsetek beneficjentów nie był ani
organizacyjnie, ani technicznie przygotowany do faktycznej budowy sieci, przez co nie był w
stanie osiągnąć założonych celów projektów.

1.3.

Podpisane umowy o dofinansowanie
Podobnie niekompletne są bardziej istotne dane, tzn. dane dotyczące ilości podpisanych

umów12. Próba ich zsumowania daje następujące rezultaty:
Tabela 6 - Wartość umów podpisanych w naborach 8.4 PO IG

liczba
Numer
podpisanych
naboru
umów

wartość
podpisanych
umów

Ciągły
20082009

3

819 383,62

I 2009

10

5 114 770,07

II 2009

49

30 670 585,02

I 2010

135

192 183 078,82

II 2010

64

125 756 204,06

I 2011

94

160 045 071,66

I 2012

82

113 168 914,99

II 2012

108

217 784 693,27

I 2013

87

123 350 015,29

RAZEM

632

968 892 716,80

Interesująco wygląda zestawienie alokacji, projektów rekomendowanych do wsparcia i
podpisanych umów.
Tabela 7 - Zestawienie alokacji i wartości umów działania 8.4 PO IG

projekty rekomendowane
Numer
naboru

a. Alokacja (w
PLN)

12

c.
b. liczba
Rekomendowana
zatwierdz
kwota
onych
dofinansowania
wniosków
(PLN)

wykorzysta
nie alokacji
(c/a)

Różnie podawana, w różnych materiałach.
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podpisane umowy
d. liczba
podpisan
ych
umów

e. wartość
podpisanych
umów

faktyczne
zakontrakto
wanie
alokacji
(podpisane
umowy)
(c/a)
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Ciągły
20082009

62 283 574,35

I 2009

52 633 953,01

II 2009

72 340 521,50

I 2010

71 191 839,14

II 2010

92 675 669,55

71

131 814 773,64

I 2011

141 395 941,11

98

168 216 840,77

I 2012

58 023 242,25

92

129 897 148,48

II 2012

57 892 169,85

115

I 2013

65 292 835,40

RAZEM

673 729 746,15

4

1 558 383,62

3

819 383,62

2,50%
10

5 114 835,44

9,72%

54

37 563 450,67

51,93%

137

195 559 952,68

52,58%
10

5 114 770,07

100,00%

49

30 670 585,02

81,65%

274,69%

135

192 183 078,82

98,27%

142,23%

64

125 756 204,06

95,40%

118,97%

94

160 045 071,66

95,14%

223,87%

82

113 168 914,99

87,12%

239 532 968,50

413,76%

108

217 784 693,27

108

158 904 974,84

87

123 350 015,29

689

1 068 163 328,64

243,37%
158,54%

90,92%
77,63%

632

968 892 716,80

90,71%

Z powyższego zestawienia wynika szereg kluczowych wniosków:


całkowita kwota zakontraktowanych środków przekracza o ponad 58% wartość
alokacji na poszczególne nabory



całkowita kwota zakontraktowanych środków jest również znacząco wyższa od
formalnie dostępnej alokacji



zsumowane alokacje z 9 naborów wniosków nigdy nie miały odzwierciedlenia
w całkowitej wartości przyznanych dotacji i podpisanych umów



zsumowana wartość alokacji z 9 naborów jest wyraźnie niższa (o ok. 25%) od
deklarowanego budżetu działania 8.4 (200 mln euro).

Pomimo przekraczania alokacji od 2010 roku WWPE oraz ministerstwa nadzorujące
wdrażanie PO IG (początkowo MSWiA, następnie MAiC, a także MRR/MIR) każdorazowo
kontraktowały znacznie wyższe środki dla rekomendowanych projektów. Pojawia się zatem
pytanie: jak było to możliwe i jaka jest wiarygodność podawanych alokacji na dany konkurs,
skoro nigdy nie są one przestrzegane? Oczywiście z punktu widzenia beneficjentów bardzo
dobrą informacją jest rozszerzanie dostępnych źródeł finansowania, jednakże prowadzona
polityka wprowadza do całego procesu dodatkowy czynnik nieprzewidywalności. Dzieje się
tak, ponieważ beneficjenci znając planowaną alokację w konkursie kierują się nią,
przygotowując projekty. Jednakże jeśli faktycznie rezultaty naborów różnią się znacząco od
deklarowanej alokacji, zasada ta nie jest przestrzegana w kolejnych konkursach i prowadzi do
sztucznego poszerzania kosztów projektów i liczby składanych wniosków. W konsekwencji
powoduje to przedłużenie procesu oceny projektów i podpisywania umów.
Sytuacja taka miała miejsce dwukrotnie:
1. W roku 2010 – nabór I 2010 ogłoszono i rozpoczęto wiosną nie tylko bez podania
wyników naboru II 2009, ale nawet bez aktualnej mapy białych plam. Z uwagi na
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znaczące opóźnienia w ocenie naboru z IV kw. 2009, WWPE nie podała listy
miejscowości, na jakie złożone zostały wnioski w październiku-grudniu tamtego
roku. Wskutek tego wnioskodawcy wkładali wysiłek i środki finansowe w
przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla obszarów, dla których nie wiadomo
było, czy nie zmieniły swego statusu z białych na czarne plamy. W obowiązujących
mapach białych plam dana miejscowość była bowiem wskazana jako kwalifikująca
się do wsparcia, natomiast okazywało się później, że w poprzednim naborze złożono
już na nią wnioski o dofinansowanie.
W związku z tym KIKE skierowała do WWPE prośbę o podanie listy miejscowości,
w których wnioskodawcy z 2009 roku planowali realizować projekty. Prośba ta
spotkała się z odmową. Dopiero interwencja w MSWiA sprawiła, że dopiero na
przełomie kwietnia i maja 2010 (przy trwającym już naborze) do publicznej
wiadomości podano wykaz zaakceptowanych formalnie wniosków z naboru 2 2009
roku.
2. W roku 2012, gdy WWPE – zobligowana terminami i harmonogramem naborów –
uruchomiła konkurs nr II bez ogłaszania wyników konkursu nr I. W efekcie
wnioskodawcy aplikowali jesienią nie mając dostatecznej wiedzy nt. losu projektów
złożonych wiosną tamtego roku.
Warto też zwrócić uwagę na fakt istnienia znaczących barier w dostępie do
dofinansowań, wynikających z konieczności posiadania odpowiednich kompetencji
„biurokratycznych”, tj. zdolności przygotowania wniosku, tak aby spełniał on oczekiwania
(często nawet nie sformalizowane) instytucji pośredniczących, a następnie przeprowadzenia
go przez wszystkie etapy procesu aplikacyjnego, podpisanie umowy i realizację projektu
zgodnie z wytycznymi. W pośredni sposób system ten premiował przedsiębiorców, którzy
odpowiednio wcześnie zainteresowali się możliwościami uzyskania dofinansowania, przez co
nabyli niezbędne zdolności (czy to wewnątrz własnej firmy, czy też poprzez zewnętrzne
nabycie usług). W wyniku takiej selekcji największymi beneficjentami dofinansowań stali się
mali i średni przedsiębiorcy, zdolni do pozyskania i absorpcji środków.
Dowodzi tego m.in. wykaz największych dofinansowań, przyznanych w kolejnych
konkurach:
Tabela 8 - Zestawienie największych dofinansowań w poszczególnych naborach 8.4 PO IG

Numer naboru

wartość
największego
dofinansowania

21

nazwa
beneficjenta
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Ciągły 20082009

729 000,00

ZBT sp. z o.o.

I 2009

1 648 189,4

Telekomunikacja
Novum Sp. z
o.o.

II 2009

2 465 767,00

INEA

I 2010

12 796 674,39 SITEL sp. z o.o.

II 2010

12 600 172,09 Zicom sp. z o.o.

I 2011

18 476 125,84

INEA

I 2012

6 607 943,75

INEA

II 2012

41 250 168,8

INEA

I 2013

8 358 983,71

Ludyga Adrian
"ADI-POL",
PROTONET

średnio

11 659 225,00

wartość największego
dofinansowania
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

Wykres 3 - Zestawienie największych dotacji 8.4 PO IG

Jak widać, największym beneficjentem aż 4 z 9 konkursów była wielkopolska INEA
SA. Z dostępnych na stronie WWPE danych wynika, iż spółka ta została beneficjentem
łącznie 14 projektów na kwotę ponad 78 mln zł.
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1.4.

Faktycznie wykorzystanie środków
W tym miejscu bardzo przydatne byłoby porównanie powyższych danych z liczbami

dotyczącymi faktycznego wydatkowania środków. Z całą pewnością przyjąć można bowiem,
że spośród ponad 600 podpisanych do kwietnia 2014 umów część nie jest realizowana i
została bądź zostanie rozwiązana. Niestety brak jest dostępnych danych aby oszacować jaka
jest rzeczywista skala problemu. Z danych, jakie KIKE udało się uzyskać z WWPE na
początku 2013 roku wynika, iż na ok. 300 obowiązujących wtedy umów do stycznia 2013
rozwiązanych zostało 44. Opiewały one na ponad 66 mln zł dotacji.
Jak wspomniano powyżej, Władza Wdrażająca nie prowadziła i nie prowadzi polityki
regularnego raportowania wyników wdrażania projektów szerokopasmowych. Na stronie
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=4&params[category_id]=150

(stan

na maj 2014) najbardziej aktualne opracowania na ten temat to:


Ocena przebiegu procesu wdrażania projektów realizowanych w ramach
działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" oraz 8.4
"zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili" POIG (grudzień
2010)



Ocena złożonych wniosków najlepiej i najgorzej ocenionych w celu stworzenia
podręcznika dla beneficjentów działania 8.3 oraz 8.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (grudzień 2011)

W świetle późniejszych wydarzeń uznać należy, iż taki stan rzeczy wysoce niepożądany
i zdecydowanie nie powinien mieć miejsca. Przykładowo, wskazany stan wdrażania
projektów opisany w pierwszym ze wspomnianych opracowań bierze pod uwagę jedynie 13
projektów, rozpoczętych przed grudniem 2010 roku. Stąd do dnia dzisiejszego znaleźć
możemy optymistyczne zapewnienie, iż spośród realizowanych projektów, wdrażanie ponad
92% odbywa się zgodnie z harmonogramem. Aby uzupełnić obraz prawidłowego wdrażania
projektów, w kolejnej części dokumentu stwierdzono iż 12 podmiotów nie skarży się na żadne
zagrożenia i bariery, a tylko 1 podmiot zidentyfikował zagrożenia i bariery, o charakterze
zewnętrznym.
Na nieco większym materiale bazował drugi dokument, opracowany pod koniec 2011
roku. Oznacza to, że brał on już pod uwagę prawie ćwierć tysiąca wniosków, zatwierdzonych
do realizacji w wyniku naborów z 2010 roku. Najciekawszy z punktu widzenia ewaluacji jest
zapis ze strony 14 Oceny złożonych wniosków:
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Stan realizacji działania 8.4 PO IG na 30 września 2011 roku przedstawia się
następująco: zawarto 152 umowy o łącznej wartości dofinansowania 158.160.257,09zł, co
oznacza, że środki publiczne zostały wykorzystane w 19,02%. Jak do tej pory na rzecz
Beneficjentów przekazano 5.192.247,76zł dofinansowania, co oznacza, że środki publiczne
wykorzystano w 0,62%.
Na podstawie analizy 51 dostarczonych przez Zamawiającego wniosków, z których
większość powinna planowo rozpocząć się w roku 2009 lub 2010, wynika, że lata 2012 i 2013
będą kluczowe, ponieważ właśnie na ten okres przypada deklarowane zakończenie większości
z najwcześniej rozpoczętych projektów.
Doświadczenia kolejnych lat wskazały niestety, że pomimo świadomości wyzwań,
stojących wówczas przed administracją publiczną, nie zostały zaimplementowane
odpowiednie procedury, aby im podołać. Ponadto brak zagregowanych danych dotyczących
efektów prowadzonych działań z całą pewnością przyczynił się do powolnego reagowania
WWPE na stwierdzane powszechnie nieprawidłowości.
Autorzy niniejszego opracowania byli uczestnikiem wielu spotkań, organizowanych w
latach 2010-2011 z udziałem pracowników Władzy oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Celem spotkań była poprawa jakości komunikacji pomiędzy urzędami,
pomiędzy WWPE a wnioskodawcami, oraz – co bardzo ważne – wewnątrz samej WWPE. Jak
wiadomo, uwagi przedsiębiorców zostały koniec końców częściowo zaakceptowane, co
wystawia dobre świadectwo zaangażowanym podmiotom. Jednakże, aby to się stało, upłynąć
musiało prawie 12 miesięcy (między naborem II 2010 a I 2011): Komitet Monitorujący POIG
zatwierdził zmiany do kryteriów wyboru finansowanych operacji (czyli innymi słowy zmienił
kryteria wyboru projektów) 22 czerwca 2011, a weszły one w życie w toku naboru
uruchomionego 31.10.2011. Tak długotrwała procedura przyczyniła się do anulowania naboru
wniosków, który planowany był na miesiące wiosenne 2011.
Wyrywkowe i niekompletne dane dostępne w serwisach WWPE dotyczące efektów
wdrażania działania 8.4 POIG uzupełnić można danymi publikowanymi przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio, do listopada 2013 Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego). Na oficjalnej stronie internetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka publikuje ono półroczne, kwartale i miesięczne raporty o stanie wykorzystania
środków w ramach całego POIG. Praktyka ta stanowi cenne źródło informacji i jest bardzo
przydatna z punktu widzenia beneficjentów oraz przejrzystości całego procesu. Dane
prezentowane przez MIiR operują co prawda na wysokim stopniu agregacji, jednakże
pozwalają na zaobserwowanie kluczowych tendencji.
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Tabela 9 - Zestawienie danych MIR dot. stanu wdrażania projektów

dane
aktualn
e na
dzień

Alokacja w
EURO

Alokacja w PLN
(dane na
podstawie
Arkusza
Kalkulacyjnego
MF)

Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone
do realizacji przez Instytucję
Zarządzającą (po ocenie formalnej i
merytorycznej)

liczba

wartość
dofinansowania
w PLN

Płatności dokonane na rzecz
beneficjentów

Zawarte umowy

wartość
dofinansowania
(* dane
%
%
wykorzystan
uwzględniają
wykorzystani
liczba
ia środków
kwotę
a środków
publicznych
oszczędności na publicznych
projektach
zakończonych)

wartość
dofinansowania
w PLN

%
wykorzystani
a środków
publicznych

7.3.14

211 827 315,00 883 851 854,35

632

981 397 590,88

111,04%

534

823 927 523,52

93,22%

215 740 962,21

24,41%

9.1.14

211 827 315,00 887 706 804,80

632

981 397 590,88

110,55%

534

823 927 523,52

92,82%

215 740 962,21

24,30%

7.10.13 211 827 315,00 894 489 095,98

551

840 440 497,08

93,96%

504

777 721 238,73

86,95%

138 595 764,22

15,49%

8.7.13

200 000 000,00 846 076 256,62

551

840 440 497,08

99,33%

491

696 040 902,15

82,27%

101 763 934,66

12,03%

8.4.13

200 000 000,00 835 488 292,84

536

805 470 794,62

96,41%

402

560 645 270,35

67,10%

63 984 132,49

7,66%

8.10.12 200 000 000,00 829 384 393,92

358

494 048 360,23

59,57%

276

367 908 995,69

44,36%

37 223 705,32

4,49%

4.7.12

200 000 000,00 857 440 000,00

358

494 048 360,23

57,62%

276

367 908 995,69

42,91%

37 223 705,32

4,34%

31.3.12 200 000 000,00 832 240 000,00

259

336 147 221,39

40,39%

221

287 399 989,09

34,53%

14 099 450,71

1,69%

b.d.

134

264 076 226,58

33,12%

7 170 304,65

0,90%

30.6.11 200 000 000,00 797 320 000,00

b.d.

b.d.
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Widać z powyższych danych różnice pomiędzy źródłami MIiR a cząstkowymi
informacjami publikowanymi przez WWPE, co tłumaczyć należy prawdopodobnie większą
aktualnością danych publikowanych przez Ministerstwo.
Co ważniejsze, pomimo zakontraktowania zdecydowanej większości środków, stan
realizacji projektów pozostaje dość niski. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 za I półrocze 2013 r. wskazuje, iż
zakończonych wówczas było jedynie 38 projektów z działania 8.4, przy np. 1 174 w działaniu
8.1. Równie niskie są poziomy realizacji wskaźników produktu projektów, oscylujące wokół
5%. Bardzo istotny wskaźnik płatności dokonanej na rzecz beneficjentów wyniósł w marcu
2014 roku jedynie 23,02% całości alokacji.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być bardzo poważne i stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo dla powodzenia całości działania 8.4, a pośrednio także wizerunku i
wiarygodności beneficjentów, będących małymi i średnimi przedsiębiorcami, w części
zrzeszonymi w KIKE. Wymogi Komisji Europejskiej zgodnie z zasadą n+2 wymuszają
bowiem na krajowych instytucjach zarządzających środkami pomocowymi, a co za tym idzie
– na beneficjentach pomocy – zakończenie i rozliczenie projektów do 31 grudnia 2015 roku.
Oznacza to, iż w krótkim okresie 2014-2015 skumulują się znaczne wydatki i obciążenia
zarówno po stronie odbiorców wsparcia, jak i organów ich udzielających.
Podołanie wyzwaniu wymagać będzie od obu stron zintensyfikowania wysiłków i
przyspieszenia prac. O ile trudno przesądzać o ich końcowym powodzeniu, to obserwowane
od początku 2014 roku pozytywne zmiany w pracy partnerów publicznych pozwalają na
ostrożny optymizm.
Zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z maja 2014 roku13,
zdecydowana większość zaplanowanych prac ma duże szanse na ukończenie w terminie.
Tabela 10 - Dane UKE nt. zagrożenia realizacji projektów 8.4 PO IG

13

Są to de facto wyniki analizy popytowej oceniające możliwość skutecznej akwizycji usług na obszarach
realizowanych przez Beneficjentów projektów.
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Wykres 4 - Dane UKE nt. zagrożenia realizacji projektów 8.4 PO IG

Po odliczeniu szczególnie zagrożonych inwestycji, szacowany przez UKE poziom
realizacji wynieść powinien 70-74%, a więc 200-210 tys. gniazd z zaplanowanych 283 tys.
Uwzględniając rozwiązane dotychczas umowy (33 tys. gniazd), nadal wg UKE zagrożona jest
realizacja ok. 40-50 tys. gniazd.
Jednakże nawet jeśli zrealizowany zostanie opisany powyżej pozytywny scenariusz, to
otwartym pozostaje pytanie, dlaczego działanie 8.4 POIG kiepsko wypada w porównaniu ze
stanem wdrażania innych działań Programu Innowacyjna Gospodarka. Sytuacja ta jest tym
bardziej niezrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę projektów szerokopasmowych,
polegających – w przeciwieństwie do choćby 8.1 POIG – na konieczności prowadzenia
fizycznych prac budowlanych, często szeroko zakrojonych i podatnych na warunki
atmosferyczne, pogodowe oraz niezwykle zależne od realizacji licznych procedur formalnych
i uzgodnień. Należy powiedzieć wprost, iż działanie 8.4 powinno uzyskać od samego
początku priorytet wdrażania w postaci szybkiej ścieżki administracyjnej, aby uniknąć
realnego obecnie ryzyka braku możliwości domknięcia większości projektów. Niestety – nie
uzyskało jej do dziś, co skutkuje wielomiesięcznymi procedurami i całą gamą uzgodnień,
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które po prostu nie mieszczą się w zaplanowanych 2-letnich okresach realizacji oraz które
skutkują licznymi dodatkowymi kosztami niekwalifikowanymi przekraczającymi w wielu
projektach 50% ich wartości14. Natomiast jeśli już z obiektywnych przyczyn opóźnienia
zaistniały, to każda z zaangażowanych instytucji winna podjąć stanowcze działania zaradcze,
umożliwiające przeprowadzenie wszystkich rozpoczętych projektów szybką ścieżką
administracyjną.
Groźba niepowodzenia projektów jest szczególnie niebezpieczna dla beneficjentów
wsparcia, występujących każdorazowo z pozycji słabszego partnera. Koniec końców bowiem
to przecież przedsiębiorca, stanowiący ostatnie ogniwo łańcucha, ponosi pełną i osobistą
odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

***

Powyższe informacje odnośnie stanu wdrażania działania 8.4 PO IG wiosną 2014 roku
uzupełnić należy o sumaryczne dane, jakie
A. pozyskane zostały przez KIKE bezpośrednio z IW
B. zaprezentowane zostały przez WWPE podczas XIV Konferencji KIKE w Rawie
Mazowieckiej w dniach 21-22 maja 2014.
Należy podkreślić, iż z punktu widzenia GRAP KIKE są to pierwsze od dłuższego
czasu (przynajmniej od początku 2013 roku) przypadki, gdy udało się pozyskać bezpośrednio
z Instytucji Wdrażającej rzetelne i zagregowane informacje nt. efektów realizacji projektów
szerokopasmowych. Nie zmienia to niestety faktu, iż do publicznej wiadomości do dnia
publikacji niniejszego raportu podano jedynie dane, opisane we wcześniejszych częściach
raportu. Informacje zawarte poniżej nie zostały jak dotąd upublicznione.

Ad. A. Dane uzyskane z WWPE
Dzięki udostępnionym Izbie przez WWPE zagregowanym danym możemy określić
planowany w ramach POIG 8.4 poziom akwizycji usług wg stanu na koniec marca 2014.
Dane te posiadają dużą i unikalną wartość, ponieważ wskazują na bieżące szacunki rozmiaru

14

Przykładowo we wszystkich naborach przeprowadzonych do 2012 r. koszty sporządzenia projektów
budowlanych i obsługi prawno-administracyjno-księgowej nie miały statusu kosztów kwalifikowanych. Sytuację
tą zmieniła dopiero w lutym 2013 r. nowelizacja Rozporządzenia przez MAC zmieniające rozporządzenie w
sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej miii” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 — 2013.
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prowadzonych inwestycji, tj. ilość podłączanych abonentów, a więc pośrednio - także zasięg
budowanych sieci:
Tabela 11 - Zestawienie efektów realizowanych inwestycji

Planowana liczba beneficjentów
końcowych

projekty radiowe

projekty
światłowodowe

projekty
mieszane

RAZEM

UMOWY PODPISANE
92 828

164 133

23 096

280 057

MŚP

56

227

2

285

szkoły

59

55

0

114

abonenci (osoby)

przedsiębiorstwa korzystające z
utworzonych aplikacji lub usług
teleinformatycznych
RAZEM umowy podpisane

967

1 487

149

2 603

93 910

165 902

23 247

283 059

UMOWY ROZWIĄZANE
abonenci (osoby)
w tym Profit Group

33 239

5 728

1 498

40 465

24 536

0

0

24 536

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

4

0

0

0

0

213

15

0

228

MŚP
w tym Profit Group

szkoły
w tym Profit Group

przedsiębiorstwa korzystające z
utworzonych aplikacji lub usług
teleinformatycznych
w tym Profit Group

RAZEM umowy rozwiązane
w tym Profit Group

0

0

0

0

33 454

5 745

1 498

40 697

24 536

0

0

24 536

UMOWY AKTYWNE (= PODPISANE - ROZWIĄZANE)
59 589

158 405

21 598

239 592

MŚP

56

227

2

285

szkoły

57

53

0

110

754
60 456

1 472
160 157

149
21 749

242 362

abonenci (osoby)

przedsiębiorstwa korzystające z
utworzonych aplikacji lub usług
teleinformatycznych
RAZEM umowy aktywne

2 375

W załączniku 3 (odsyłacz: Załącznik 3 – Realizacja 8.4 PO IG na 30.06.2014 na
podstawie danych WWPE) przedstawiono szczegółowe dane, uzyskane przez autorów
Raportu po zamknięciu jego treści merytorycznej. Jednakże z uwagi na znaczny stopień
szczegółowości i aktualności danych (stan na 30.06.2014) zdecydowano się umieścić je w
niniejszym opracowaniu. Załącznik 3 nie zmienia radykalnie obrazu efektów wdrażania
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projektów szerokopasmowych, lecz uzupełnia je o dodatkowe informacje. Najważniejsze z
nich zaprezentowano poniżej.
Tabela 12 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków

wnioski złożone
w tym:
pozytywna ocena
negatywna ocena

1560
722

w tym:

838

negatywna ocena formalna
negatywna ocena
merytoryczna

244
594

Wykres 5 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków

pozytywna ocena

negatywna ocena formalna

negatywna ocena merytoryczna

38%
46%

16%

Tabela 13 - Statystyka wniosków ocenionych pozytywnie

wnioski ocenione pozytywnie

722

wnioski rekomendowane do dofinansowania

695

rezygnacja z projektu / usunięcie z listy

38

UoD PODPISANE

653

UoD rozwiązane

82

UoD realizowane

571
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Ad. B. Dane zaprezentowane przez WWPE podczas XIV Konferencji KIKE w Rawie
Mazowieckiej (21-22 maja 2014)
Poniższe dane różnią się nieco od przedstawionych powyżej, bazują bowiem na
nowszych źródłach:


w ramach działania 8.4 do dnia 15.05.2014 r. zostało podpisanych 644 umów o
dofinansowanie na łączną kwotę 986 374 654,99 PLN. Planowanych było
podpisanie 11 kolejnych umów w najbliższej przyszłości, co da łącznie liczbę
655 umów.



do dnia 16.05.2014 r. zostały rozwiązane 79 umowy o dofinansowanie na łączną
kwotę 160 897 481,27 PLN (12,06%). Jak wynika z danych WWPE, ponad
połowa z tych umów to projekty spółek z kręgu Profit Group, a reszta – ok. 30
umów – rozwiązana została z woli beneficjentów (zazwyczaj jeszcze przed
rozpoczęciem inwestycji) z uwagi na ich złą

kondycję

finansową, brak

wystarczającej ilości czasu na realizacje przedsięwzięcia czy też skupienie się na
realizacji innych projektów.


Liczba zakończonych umów (stan na 15.05.2014 r.): 78 (złożono wniosek o
płatność końcową), w tym:
o Liczba zakończonych umów z technologią radiową: 60
o Liczba zakończonych umów z technologią przewodową: 18 (w tym
liczba

zakończonych

umów

z

technologią

mieszaną/radiowo-

przewodową: 14)


Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego
Internetu w ramach projektów zakończonych: 24 836 w tym:
o w technologii radiowej: 20 840
o w technologii światłowodowej: 3 996
o w technologii mieszanej – 8 609



Liczba umów planowanych do zakończenia do końca 2014: 304



Liczba umów planowanych do zakończenia do końca 2015: 190 (wraz z
umowami planowanymi do podpisania)



% wykorzystania alokacji (środki wypłacone beneficjentom na podstawie
poprawnych wniosków o płatność, poświadczone do alokacji): 58 %
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Powyższe dane zgadzają się z grubsza z danymi, pozyskanymi drogą zbierania
rozproszonych

informacji z

serwisów

internetowych

WWPE

i

innych

instytucji

zaangażowanych we wdrażanie projektów szerokopasmowych. Cieszy niewątpliwie znaczne
przyspieszenie prac, wzrost ilości podpisywanych umów, usprawnienie komunikacji z
partnerami publicznymi. Niepokoi, o czym pisano już powyżej, stosunkowo niski stopień
realizacji kluczowych i najtrudniejszych projektów szerokopasmowych, z których
zdecydowana większość zamykana będzie w latach 2014-2015.
O niebezpieczeństwach związanych z tym zjawiskiem mowa będzie szerszej w
rozdziale 2.

1.5.

Działanie II.1 PO Rozwój Polski Wschodniej
Aby uzupełnić obraz wdrażania projektów szerokopasmowych w ramach kończącej się

perspektywy finansowej, opisać należy inne ważne działanie, wdrażane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości od 2013 roku. Chodzi o działanie II.1 Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, realizowane w
województwach:

warmińsko-mazurskim,

świętokrzyskim.

W

ramach

podlaskim,

działania

pierwszy

lubelskim,
nabór

dla

podkarpackim

i

przedsiębiorstw

telekomunikacyjnych (wszystkich, nie tylko z segmentu MŚP) uruchomiono bardzo późno, co
pokazuje, że problemy z wdrażaniem dofinansowań na budowę sieci teleinformatycznych nie
są jedynie specyfiką 8.4 POIG.
Ogólne założenia i kryteria wyboru projektów skonstruowano podobnie jak w tym
właśnie działaniu. Podstawowa różnica polegała na wymogu podłączenia tworzonych sieci do
węzłów (punktów styku) budowanych przez właściwe urzędy marszałkowskie regionalnych
szkieletowych sieci szerokopasmowych. Sytuację komplikuje jednak fakt, iż sieci te mają
znaczne opóźnienia i żadna z nich nie jest gotowa, co więcej – nie wiadomo czy będzie
gotowa do końca 2015 roku, a jeśli tak, to jakie stawki pobierze operator sieci za możliwość
korzystania z transmisji. Druga istotna różnica to wyraźne promowanie budowy sieci NGA,
definiowanych zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową jako sieci o przepływności powyżej 30
Mb/s. Niestety pośpiech i niedokładność w przygotowaniu konkursu (pomimo uruchomienia
go w ostatnim roku perspektywy finansowej!) ponownie dały znać o sobie, jako że
wnioskodawcom nie udostępniono inwentaryzacji zasobów NGA na interesujących ich
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terenach. Innymi słowy, potencjalny beneficjent zmuszony został do opracowania wniosku o
dofinansowanie budowy sieci NGA w oparciu o standardową inwentaryzację UKE, dotyczącą
Internetu 2 Mb/s.
Nabór 2013 trwał w okresie 3 czerwca – 15 lipca 2013, przy czym termin wydłużono do
31 lipca. w ramach naboru złożono 105 wniosków o dofinansowanie na łączną sumę
dofinansowania 500 mln zł (przy alokacji 55 012 754,86 euro). Przeciągająca się ocena
wniosków zakończona została opublikowaniem 19 grudnia 2013 listy rankingowej,
zawierającej wykaz 46 rekomendowanych do wsparcia projektów, na łączną kwotę 165 722
994,30 zł dotacji. Dnia 2 maja 2014 PARP opublikował zmodyfikowaną listę rankingową, na
której znalazły się 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania 142 492 104,88 zł15.
Zgodnie z zapowiedziami PARP, składanymi w trakcie trwania naboru, procedura
oceny wniosków i podpisywania umów zakończyć się miała najpóźniej 31.12.2013, czyli w
ostatnim możliwym dniu kontraktowania środków z perspektywy 2007-2013. Oczywiście tak
późne opublikowanie wyników konkursu uniemożliwiło podpisanie umów o dofinansowanie
w grudniu 2013. Aby temu zaradzić, dosłownie w ostatniej chwili (16.12) znowelizowano
rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, regulujące kwestie
wdrażania II.1 PO RPW16.
Niespodziewanie w marcu 2014 PARP ogłosiła drugi konkurs, z bardzo krótkim
terminem przyjmowania wniosków (10-25 marca 2014, ogłoszenie naboru 3 marca). W tak
niecodziennych warunkach złożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie na łączną
wnioskowaną sumę dofinansowania 232 mln zł, w tym 198 mln zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (330% alokacji przewidzianej na udzielanie wsparcia).
Ocenę formalną pozytywnie przeszło 65 wniosków, a do dofinansowania rekomendowano 50,
w tym 15 wniosków pod warunkiem asygnowania dodatkowych środków. Wartość
zakładanego wsparcia dla 50 rekomendowanych wniosków o dofinansowanie wyniosła 118
447 609,00 PLN. Dla 35 wniosków o dofinansowanie, dla których rekomendacja nie została
objęta warunkiem asygnowania dodatkowych środków dla Działania II.1, wsparcie ogółem

15

A więc ponownie jak w przypadku POIG 8.4, blisko 3x większą od ogłoszonej alokacji.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku działania 8.4 POIG: Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na
odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
16
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wynosi 99 992 016,00 PLN. Wyniki naboru ogłoszono 6 maja 2014, a zatem niewiele ponad 2
miesiące od jego ogłoszenia, co pokazuje, że możliwa jest szybka i sprawna ocena wniosków.
Tabela 14 - Wyniki naborów 2013 i 2014 działania II.1 PO RPW
liczba
rekomendowanych
projektów

Podstawowym

17

142 492 104,88

18

99 992 016,00

nabór 2013

43

nabór 2014

35

RAZEM

problemem,

wartość dotacji
[PLN]

78

związanym

242 484 120,88

z

wdrażaniem

działania

II.1

było

nieprzygotowanie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do zarządzania napływającymi
projektami. Wykaz najważniejszych zastrzeżeń do pracy Agencji obejmuje:
1. brak sprawnego generatora Wniosków i jego modyfikacje w trakcie trwania
naboru
2. brak spójnego systemu składania Wniosków (równoległe składanie dokumentów
papierowych, elektronicznych przez generator oraz elektronicznych przez
platformę ePUAP, przy czym w naborze 2014 roku w ogóle zrezygnowano z
wykorzystania ePUAP)
3. szereg błędów formalnych i nieprawidłowych wyjaśnień merytorycznych
związanych z błędnie przygotowaną dokumentacją aplikacyjną
4. automatyczne kopiowanie zapisów z dokumentacji działań 8.3 i 8.4 PO IG bez
sprawdzania ich poprawności i możliwości zastosowania w zmienionej sytuacji
5. stawianie przez Wnioskodawcami wymogów trudnych do spełnienia, na czele z
koniecznością obowiązku podłączenia do węzłów SSPW, nieistniejących w
momencie składania wniosku, o nieznanych parametrach i kosztach transmisji
6. braki kadrowe po stronie PARP – nieliczny zespół zajmujący się naborami, brak
możliwości skontaktowania się z pracownikami i ich częste nieobecności, braki
wiedzy w zakresie specyfiki projektów szerokopasmowych
7. niekonsekwencje w interpretacji reguł i kryteriów naborów pomiędzy naborami
2013 a 2014

17
18

Na podstawie zaktualizowanej listy rankingowej z 2.5.2014
Bez 15 projektów rekomendowanych warunkowo
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8. w naborze 2014 Wnioskodawcy na uzupełnienia formalne oraz merytoryczne
otrzymywali nieprzekraczalny termin 3 dni roboczych
9. nieprawidłowa ocena projektów w trakcie naboru 2013 – asesorzy rozbieżnie
oceniali te same kryteria
10. długotrwały proces podpisywania umowy dofinansowanie i długotrwałe
wyjaśnianie stanowiska w sprawie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.
11. ignorowanie przez PARP napływających od samego początku naboru 2013
doniesień o opisanych wyżej nieprawidłowościach

Do najbardziej kuriozalnej sytuacji doszło jednak w przededniu podpisania umów o
dofinansowanie z rekomendowanymi do uzyskania wsparcia projektami z naboru 2013 roku.
W styczniu 2014, po 5 miesiącach procesu oceny wniosków, wybrani beneficjenci
zostali wezwani do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umów o
dofinansowanie. Niestety, dosłownie „za pięć dwunasta” PARP wstrzymał procedowanie 7
umów (spośród 46) bez podania przyczyn i uzasadnienia. Zdezorientowani beneficjenci
bezskutecznie próbowali wyjaśnić nagłe przerwanie prac, spotkali się jednakże z milczeniem
ze strony PARP. Projekty, mające w większości rozpoczynać się 1 stycznia 2014 (aby
sprostać napiętym terminom realizacji – do 31.10.2015), trafiły „do zamrażarki”. Dopiero z
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju udało się uzyskać informację, iż pod koniec stycznia
2014 PARP zorientował się, że 07.07.2013 (a zatem – jeszcze w trakcie trwania
przedłużonego naboru wniosków) znowelizowany został dokument Linia demarkacyjna
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybackiej. Wymaga on, aby zweryfikować, czy obszar planowany do objęcia siecią
dostępową w ramach PO RPW nie jest jednocześnie objęty siecią, dla której złożono lub
zatwierdzono wnioski o dofinansowanie z działania 8.4 POIG.
Weryfikacja taka została wykonana i wykazała, iż 7 wstrzymanych projektów
kolidowało (całkowicie lub częściowo) z projektami złożonymi w ramach Innowacyjnej
Gospodarki, w związku z czym PARP (na podstawie opinii prawnej MIR) omówił podpisania
umów o dofinansowanie z wybranymi wcześniej projektami.
Nasuwa się w tej sytuacji oczywiste pytanie: dlaczego zapisy Linii demarkacyjnej nie
zostały uwzględnione wcześniej, skoro znowelizowano je jeszcze w lipcu 2013, a więc 3
tygodnie przed zakończeniem naboru? Ewentualnie można było to zrobić w toku oceny
formalnej lub merytorycznej. Zupełnie niezrozumiałe jest natomiast podnoszenie sprawy
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dopiero po 7 miesiącach procesu aplikacyjnego19, w przeddzień podpisania umów o
dofinansowanie, ku całkowitemu zaskoczeniu beneficjentów gotowych do realizacji
inwestycji. Niestety na pytania te nie udało się KIKE uzyskać odpowiedzi…
Niezależnie od powyższej sytuacji wszystkie projekty realizowane w ramach działania
II.1 PO RPW stoją przed poważnym wyzwaniem: koniecznością realizacji projektów do
31.10.2015, a zatem w okresie maksymalnie 16 miesięcy. Powodzenie takich przedsięwzięć
stoi pod tym większym znakiem zapytania, że średnia wartość realizowanych projektów jest
znacznie wyższa niż w działaniu 8.4:
Wykres 6 - Porównanie średniej wartości dotacji 8.4 PO IG i II.1 PO RPW

3 500 000,00

3 108 770,78

3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00

1 586 034,30

1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
średnia wartośc projektu 8.4 POIG średnia wartość projektu II.1 PO
RPW

Co ciekawe, pomimo możliwości aplikowania w naborach II.1 PO RPW przez dużych
operatorów, jedynie Orange Polska SA zdecydowała się na składanie wniosków, a te były
stosunkowo niewielkie jak na możliwości firmy (średnia wartość ok 1 mln zł). Jak widać,
ryzyka związane z realizacją projektów zniechęciły w wystarczającym stopniu również
największego na polskim rynku operatora. Zdecydowana większość aplikacji pochodziła z
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Warto nadmienić, że zarówno KIKE, jak i działająca w ramach Memorandum przy
MAC Grupa ds. finansowania inwestycji szerokopasmowych już na etapie projektowania
naborów w ramach RPW wskazywały na liczne niebezpieczeństwa związane z koncepcją
planowanych konkursów, a w szczególności z:


niezwykle krótkim możliwym okresem realizacji projektów (wobec naborów
planowanych dopiero na II poł. 2013 r.),

19

Czyli już w 2014 r.w okresie, w którym projekty bezwzględnie powinny być realizowane by beneficjenci mieli
szansę osiągnąć założone cele do października 2015 r.
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a także niewłaściwym w ocenie Izby wymogiem dowiązania budowanych w
tych naborach sieci dostępowych z węzłami sieci szerokopasmowych Polski
Wschodniej - z uwagi na konieczność realizacji założonej w projektach
akwizycji HC, dla której niezbędne jest uprzednie uzyskanie dostępu do
Internetu poprzez węzły szerokopasmowe, których termin uruchomienia i oferta
usług hurtowych są nieznane nawet dziś.

PARP nie uwzględnił zgłaszanych uwag.
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Rozdział 2 – Doświadczenia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych:
dobre i złe praktyki realizacji projektów szerokopasmowych
Bardzo istotnym składnikiem w przygotowaniu prezentowanego Raportu było badanie,
jakie Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przeprowadziła wśród swoich członków.
Wysłano do nich anonimowy kwestionariusz, zawierający 28 pytań, w zdecydowanej
większości zamkniętych. Kwestionariusz jest załącznikiem, znajdującym się na końcu
opracowania.

Istotą

szerokopasmowych,

badania

było

wdrażanych

uzyskanie

przez

obrazu

członków

stanu

Izby

(i

realizacji
inne

projektów

przedsiębiorstwa

telekomunikacyjne) w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 w celu:


określenia optymalnego modelu inwestycji;



identyfikacji szans i zagrożeń;



wyciągnięcia wniosków przyszłość.

Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2014. Jego wyniki i ich analizę
przedstawiono w rozdziale 2.1.

2.1.

Badanie ankietowe KIKE: wyniki i analiza

Jak wspomniano powyżej, wiosną 2014 Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
przeprowadziła badanie, mające na celu uzyskanie informacji o bieżącym stanie realizacji
projektów szerokopasmowych, dofinansowanych z środków europejskich, przede wszystkim
w ramach 8.4 PO IG, ale także innych działań, takich jak II.1 PO RPW czy też regionalne
programy operacyjne.
Aby pozyskać dostatecznie dużą ilość wypełnionych ankiet od reprezentatywnej próby
badawczej zastosowano szereg kanałów dystrybucji kwestionariuszy:


rozesłano

je

e-mailowo

do

małych

i

średnich

przedsiębiorstw

telekomunikacyjnych zrzeszonych w KIKE oraz grupie iNET;


autorzy raportu indywidualnie pozyskali je od współpracujących z nimi PT;



kwestionariusze dołączono do materiałów konferencyjnych wręczanych
uczestnikom XIV Konferencji KIKE w Rawie Maz. 21-22 maja 2014 podczas
ich rejestracji.
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W wyniku tak szeroko zakrojonej akcji udało się pozyskać 32 wypełnione
kwestionariusze. Poniżej przedstawiono wyniki badania oraz wnioski z ich analizy.

Część I – Metryczka
(UWAGA: poza niektórymi przypadkami każdorazowo kolumna I zawiera dostępne
opcje odpowiedzi, kolumna II – udział procentowy poszczególnych odpowiedzi w stosunku
do łącznej ilości udzielonych odpowiedzi, a kolumna III – ilość udzielonych opcji danej
odpowiedzi).

Pytanie 1: Czy firma składała wniosek o dofinansowanie w ramach budżetu UE 2007-2013
(budowa sieci szerokopasmowych, np. 8.4 POIG)?
Wyniki: 100% ankietowanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie dodatkowe: Ile wniosków zostało złożonych?
Tabela 15 - Pyt. 1 metryczki

1
2
3
4
5
od 6 do 10
powyżej 10

28,1%
28,1%
12,5%
6,3%
0,0%
15,6%
9,4%

9
9
4
2
0
5
3

Wykres 7 - Pyt. 1 metryczki

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1

2

3

4

5

od 6 do powyżej
10
10

Pytanie 2: Proszę wskazać ile wniosków zostało wybranych do dofinansowania i jest lub
będzie realizowanych
Tabela 16 - Pyt. 2 metryczki

1

34,4%
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2
3
4
5 i więcej

25,0%
15,6%
6,3%
18,8%

8
5
2
6

Wykres 8 - Pyt. 2 metryczki

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1

2

3

4

5 i więcej

Pytanie 3: Proszę wskazać z którego działania korzystała Pana/i firma
Tabela 17 - Pyt. 3 metryczki

8.4 PO IG
II.1 PO RPW
RPO
inne

100,0%
21,9%
12,5%
0,0%

32
7
4
0

Wykres 9 - Pyt. 3 metryczki

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
8.4 PO IG

II.1 PO RPW

RPO

inne

Pytanie 4: Jak jest wartość największego przyznanego dofinansowania
Tabela 18 - Pyt. 4 metryczki

do 0,5 mln

9,4%

40
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0,5 - 1
1 - 1,5
1,5 - 2
2 - 2,5
2,5 - 3
3 - 3,5
3,5 - 4
4 - 4,5
4,5 - 5
powyżej 5 mln

12,5%
15,6%
18,8%
9,4%
6,3%
3,1%
0,0%
6,3%
3,1%
15,6%

4
5
6
3
2
1
0
2
1
5

Wykres 10 - Pyt. 4 metryczki

20,0%

10,0%

0,0%

Pytanie 5: Data zatwierdzenia projektu i umieszczenia na liście rankingowej (lub
suplemencie)
Tabela 19 - Pyt. 5 metryczki

1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013

0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
9,4%
0,0%
0,0%
3,1%
3,1%
3,1%
9,4%
25,0%

41

0
0
0
2
0
3
0
0
1
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1
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2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014

6,3%
12,5%
3,1%
12,5%
6,3%

2
4
1
4
2

Wykres 11 - Pyt. 5 metryczki

25%
20%
15%
10%
5%

Pytanie 6: Data podpisania umowy o dofinansowanie
Tabela 20 - Pyt. 6 metryczki

nie podpisana
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014

6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
6,3%
3,1%
3,1%
3,1%
6,3%
6,3%
25,0%
0,0%
18,8%
9,4%
6,3%

Wykres 12 - Pyt. 6 metryczki
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2
0
0
0
2
0
0
2
1
1
1
2
2
8
0
6
3
2

2Q 2014

1Q 2014

4Q 2013

3Q 2013

2Q 2013

1Q 2013

4Q 2012

3Q 2012

2Q 2012

1Q 2012

4Q 2011

3Q 2011

2Q 2011

1Q 2011

4Q 2010

3Q 2010

2Q 2010

1Q 2010

0%
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25%
20%
15%
10%
5%

Pytanie 7: Data rozpoczęcia realizacji projektu
Tabela 21 - Pyt. 7 metryczki

nie rozpoczęto
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014

6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
9,4%
0,0%
3,1%
6,3%
9,4%
9,4%
18,8%
12,5%
9,4%
12,5%

Wykres 13 - Pyt. 7 metryczki
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2
0
0
0
0
1
0
0
3
0
1
2
3
3
6
4
3
4

2Q 2014

1Q 2014

4Q 2013

3Q 2013

2Q 2013

1Q 2013

4Q 2012

3Q 2012

2Q 2012

1Q 2012

4Q 2011

3Q 2011

2Q 2011

1Q 2011

4Q 2010

3Q 2010

2Q 2010

nie podpisana

0%
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25%
20%
15%
10%
5%

Pytanie 8: Data złożenia wniosku o pierwszą zaliczkę
Tabela 22 - Pyt. 8 metryczki

nie złożono
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014

9,4%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
6,3%
6,3%
0,0%
6,3%
3,1%
9,4%
6,3%
15,6%
6,3%
9,4%
18,8%

Wykres 14 - Pyt. 8 metryczki
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3
0
0
0
1
0
0
2
2
0
2
1
3
2
5
2
3
6

2Q 2014

1Q 2014

4Q 2013

3Q 2013

2Q 2013

1Q 2013

4Q 2012

3Q 2012

2Q 2012

1Q 2012

4Q 2011

3Q 2011

2Q 2011

1Q 2011

4Q 2010

3Q 2010

2Q 2010

nie rozpoczęto

0%
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25%
20%
15%
10%
5%

Pytanie 9: Data otrzymania pierwszej zaliczki
Tabela 23 - Pyt. 9 metryczki

nie otrzymano
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014

31,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
6,3%
9,4%
0,0%
3,1%
3,1%
9,4%
21,9%
6,3%
0,0%
6,3%

Wykres 15 - Pyt. 9 metryczki
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10
0
0
0
0
1
0
0
2
3
0
1
1
3
7
2
0
2

2Q 2014

1Q 2014

4Q 2013

3Q 2013

2Q 2013

1Q 2013

4Q 2012

3Q 2012

2Q 2012

1Q 2012

4Q 2011

3Q 2011

2Q 2011

1Q 2011

4Q 2010

3Q 2010

2Q 2010

nie złożono

0%
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Pytanie 10: Data (planowanego) zakończenia realizacji projektu
Tabela 24 - Pyt. 10 metryczki

1Q 2012
2Q 2012
3Q 2012
4Q 2012
1Q 2013
2Q 2013
3Q 2013
4Q 2013
1Q 2014
2Q 2014
3Q 2014
4Q 2014
1Q 2015
2Q 2015
3Q 2015
4Q 2015

0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
0,0%
9,4%
3,1%
28,1%
3,1%
6,3%
15,6%
18,8%

Wykres 16 - Pyt. 10 metryczki

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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0
0
0
1
0
0
0
4
0
3
1
9
1
2
5
6

2Q 2014

1Q 2014

4Q 2013

3Q 2013

2Q 2013

1Q 2013

4Q 2012

3Q 2012

2Q 2012

1Q 2012

4Q 2011

3Q 2011

2Q 2011

1Q 2011

4Q 2010

3Q 2010

2Q 2010

nie otrzymano

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Pytanie 11: Czy Pana/ Pani zdaniem planowany termin zakończenia realizacji projektu/ów
jest realny?
Tabela 25 - Pyt. 11 metryczki

TAK, bez opóźnień
TAK, z niewielkimi opóźnieniami
NIE, wystąpią znaczne opóźnienia
Realizacja całego projektu jest
zagrożona
Nie wiem/ trudno powiedzieć

37,5%
46,9%
15,6%
0,0%

12
15
5
0

0,0%

0

Wykres 17 - Pyt. 11 metryczki

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
TAK, bez
opóźnień

TAK, z
NIE, wystąpią Realizacja Nie wiem/
niewielkimi
znaczne
całego
trudno
opóźnieniami opóźnienia projektu jest powiedzieć
zagrożona

Pytanie 12: Jakie pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia firma musiała pozyskać?
zgody na przeprowadzenie prac (w tym zajecie pasa drogowego) i umieszczenie doziemnej linii
światłowodowej
pozwolenia na przeprowadzenie sieci po istniejących słupach energetyczny niskiego napięcia
zgody właścicieli działek na prowadzenie prac
pozwolenie na dostęp do kanalizacji kablowej
zgody na przeprowadzenie kabla światłowodowego nad posesją po istniejących słupach
energetycznych niskiego napięcia
zgody wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni na rozprowadzenie instalacji wewnątrz
budynków wielomieszkaniowych
zgłoszenie budowlane
ZUD
pozwolenia wodno-prawne
pozwolenie radiowe UKE
zgoda na wykonanie przyłącza telekom.
ekspertyzy wytrzymałościowe słupów
pozwolenie na budowę
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11
9
9
8
6
4
4
4
2
2
2
1
1
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przekop w terenie leśnym
nie wskazano

1
4

Tabela 26 - Pyt. 12 metryczki

Część II – Pytania kwestionariusza
Pytanie 1: Proszę określić zakres dotychczas wykonanych prac od początku realizacji projektu
Tabela 27 - Pyt. 1 kwestionariusza

nie rozpoczęto projektu
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, itp
Wybór dostawców kabli i sprzętu
Wybór wykonawców prac budowlanych
Zakup kabli i sprzętu
Wykonanie punktów dystrybucyjnych
Wykonanie szkieletu sieci
Wykonanie sieci dostępowej
Wykonanie podłączeń abonenckich
Zakończenie projektu

9,4%
78,1%
81,3%
81,3%
65,6%
56,3%
56,3%
50,0%
46,9%
3,1%

3
25
26
26
21
18
18
16
15
1

Wykres 18 - Pyt. 1 kwestionariusza

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

nie rozpoczęto projektu
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, itp
Wybór dostawców kabli i sprzętu
Wybór wykonawców prac budowlanych
Zakup kabli i sprzętu
Wykonanie punktów dystrybucyjnych
Wykonanie szkieletu sieci
Wykonanie sieci dostępowej
Wykonanie podłączeń abonenckich
Zakończenie projektu

Pytanie 2: Czy występują problemy/opóźnienia (w toku realizacji projektu)?
Tabela 28 - Pyt. 2 kwestionariusza

Nie
Tak

21,9%
78,1%

Wykres 19 - Pyt. 2 kwestionariusza
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7
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Tak

Nie

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0% 100,0%

Pytanie 3: Proszę określić czego dotyczą opóźnienia w zakresie wykonywanych prac
Tabela 29 - Pyt. 3 kwestionariusza

Uzyskanie pozwoleń, zgód, itp.
Trudności z pozyskaniem (akwizycją) abonentów
Opóźnienia w budowie sieci
Finansowanie inwestycji z dotacji
Finansowanie inwestycji z środków własnych lub
kredytu
Zmiana technologii / parametrów kupowanego
sprzętu
Zmiana parametrów / założeń inwestycji
Inne
Udzielanie dofinansowania wielu podmiotom
na tym samym obszarze
Przekształcenia organizacyjne firmy

62,5%
34,4%
28,1%
25,0%
18,8%
6,3%
6,3%
6,3%

Wykres 20 - Pyt. 3 kwestionariusza

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Uzyskanie pozwoleń, zgód, itp.
Trudności z pozyskaniem (akwizycją) abonentów
Opóźnienia w budowie sieci
Finansowanie inwestycji z dotacji
Finansowanie inwestycji z środków własnych lub…

Zmiana parametrów / założeń inwestycji
Inne:

Pytanie 4: Jaki model wdrażania projektu stosuje firma?
Tabela 30 - Pyt. 4 kwestionariusza
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Samodzielna budowa
Wielu podwykonawców
Generalny wykonawca
,,zaprojektuj i buduj”
mieszany
inny

0,0%
21,9%
65,6%
9,4%
3,1%
0,0%

0
7
21
3
1
0

Wykres 21 - Pyt. 4 kwestionariusza

Samodzielna budowa
Wielu
podwykonawców
Generalny
wykonawca
,,zaprojektuj i buduj”
mieszany
inny

Pytanie 5: Kim jest osoba zajmująca się obiegiem dokumentów z WWPE?
Tabela 31 - Pyt. 5 kwestionariusza

Właściciel/prezes
pracownik firmy
powołana do tego celu jednostka w ramach
firmy
firma/ osoba zewnętrzna
inne

23,7%
23,7%
10,5%

9
9
4

42,1%
0,0%

16
0

Wykres 22 - Pyt. 5 kwestionariusza

Właściciel/prezes

pracownik firmy

powołana do tego celu
jednostka w ramach
firmy
firma/ osoba
zewnętrzna
inne
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Pytanie 6: Kto zajmuje się rozliczaniem projektu i przetargów?
Tabela 32 - Pyt. 6 kwestionariusza

Właściciel/prezes
pracownik firmy
powołana do tego celu jednostka w ramach
firmy
firma/ osoba zewnętrzna
inne

24,3%
18,9%
13,5%

9
7
5

43,2%
0,0%

16
0

Wykres 23 - Pyt. 6 kwestionariusza

Właściciel/prezes
pracownik firmy
powołana do tego celu
jednostka w ramach firmy
firma/ osoba zewnętrzna
inne

Pytanie 7: Jaki jest model finansowania i powiązanie z dotacją?
Tabela 33 - Pyt. 7 kwestionariusza

kredyt
środki własne
mieszane
inne

6,3%
37,5%
56,3%
0,0%

Wykres 24 - Pyt. 7 kwestionariusza
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kredyt
środki własne
mieszane
inne

Pytanie dodatkowe: Jaki jest udział środków własnych w przypadku mieszanego modelu
finansowania wkładu własnego?
Tabela 34 - Pyt. dodatkowe

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
nie wskazano / nie wiem

11,1%
44,4%
22,2%
11,1%
5,6%
5,6%

2
8
4
2
1
1

Wykres 25 - Pyt. dodatkowe

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%
nie wskazano / nie wiem

Pytanie 8: Proszę określić procentowo stan realizacji projektu w chwili obecnej
a)

w zakresie realizacji wydatków

Tabela 35 - Pyt. 8a kwestionariusza

0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

22,6%
6,5%
32,3%
12,9%
6,5%
19,4%
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Wykres 26 - Pyt. 8a kwestionariusza

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

b)

w zakresie zaawansowania budowy sieci

Tabela 36 - Pyt. 8b kwestionariusza

0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

25,0%
12,5%
25,0%
3,1%
15,6%
18,8%

8
4
8
1
5
6

Wykres 27 - Pyt. 8b kwestionariusza

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

c)

w zakresie wykonania zaplanowanych podłączeń

Tabela 37 - Pyt. 8c kwestionariusza

0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

50,0%
21,9%
6,3%
9,4%
6,3%
6,3%
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Wykres 28 - Pyt. 8c kwestionariusza

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
0%
0-20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

Pytanie 9: Jak ocenia Pan/i ogólnie współpracę z WWPE?
Tabela 38 - Pyt. 9 kwestionariusza

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
bardzo słabo
nie wskazano (trudno powiedzieć)

15,6%
43,8%
31,3%
3,1%
0,0%
6,3%

5
14
10
1
0
2

Wykres 29 - Pyt. 9 kwestionariusza

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Pytanie 10: Jak ocenia Pan/i współpracę z opiekunem projektu przy WWPE?
Tabela 39 - Pyt. 10 kwestionariusza

bardzo dobrze
dobrze

21,9%
46,9%
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dostatecznie
słabo
bardzo słabo
nie wskazano (trudno powiedzieć)

25,0%
0,0%
0,0%
6,3%

8
0
0
2

Wykres 30 - Pyt. 10 kwestionariusza

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Pytanie 11: Jak ocenia Pan/i płynność finansowania inwestycji z dotacji (terminowość
przekazywania zaliczek/refundacji)?
Tabela 40 - Pyt. 11 kwestionariusza

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
bardzo słabo
nie wskazano (trudno powiedzieć)
Wykres 31 - Pyt. 11 kwestionariusza

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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0
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Pytanie 12: Czy w przypadku Pana/i wniosku wystąpiły trudności we współpracy z WWPE?
Tabela 41 - Pyt. 12 kwestionariusza

Tak
Nie

71,0%
29,0%

22
9

Wykres 32 - Pyt. 12 kwestionariusza

Nie

Tak

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Pytanie 13: Na jakie trudności firma natknęła się we współpracy z WWPE?
Tabela 42 - Pyt. 13 kwestionariusza

Długi czas procedowania spraw
zmiana opiekuna
opóźnienia w wypłacie zaliczek
niejasność i zmienność przepisów
opóźnienia w podpisywaniu umowy i innych
dokumentów
Brak odpowiedzi na zadawane pytania
inne: uciążliwości biurokratyczne i kontrole

50,0%
34,4%
31,3%
25,0%
25,0%

16
11
10
8
8

15,6%
3,1%

5
1

Wykres 33 - Pyt. 13 kwestionariusza

0,0%

10,0%

Długi czas procedowania spraw
zmiana opiekuna
opóźnienia w wypłacie zaliczek
niejasność i zmienność przepisów
opóźnienia w podpisywaniu umowy i innych…
Brak odpowiedzi na zadawane pytania
inne: uciążliwości biurokratyczne i kontrole

Pytanie 14: Jak ogólnie ocenia Pan/i działanie POIG 8.4?

56
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Tabela 43 - Pyt. 14 kwestionariusza

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
bardzo słabo

12,9%
71,0%
12,9%
3,2%
0,0%

4
22
4
1
0

Wykres 34 - Pyt. 14 kwestionariusza

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
bardzo słabo

Pytanie 15: Czy Pana/i zdaniem działanie przyczyniło się do rozwoju firmy?
Tabela 44 - Pyt. 15 kwestionariusza

Tak, w wysokim stopniu
Tak, w przeciętnym stopniu
Nie przyczyniło się
Nie, osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne
trudności
Nie wiem/ trudno powiedzieć

65,6%
15,6%
3,1%
0,0%

21
5
1
0

15,6%

5

Wykres 35 - Pyt. 15 kwestionariusza

Tak, w wysokim stopniu

Tak, w przeciętnym
stopniu
Nie przyczyniło się

Nie, osłabiło
firmę/wywołało
niepotrzebne trudności
Nie wiem/ trudno
powiedzieć
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Pytanie 16: Biorąc pod uwagę Pana/i dotychczasowe doświadczenia własne oraz innych firm
z branży czy zamierza Pan/i aplikować o środki z programu następnej edycji: PO Polska
Cyfrowa 2014-2020?
Tabela 45 - Pyt. 16 kwestionariusza

Na pewno tak
Raczej tak
Waham się
Raczej nie
Na pewno nie
Nie wiem/ trudno powiedzieć

53,1%
40,6%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%

17
13
0
0
0
2

Wykres 36 - Pyt. 16 kwestionariusza

Na pewno tak
Raczej tak
Waham się
Raczej nie
Na pewno nie
Nie wiem/ trudno
powiedzieć

Wnioski
Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 projekty
dofinansowane z środków europejskich. Czyni to uzyskaną próbę reprezentatywną dla potrzeb
badania, ponieważ całkowita ilość realizowanych projektów stanowi 16% ogółu aktywnych
umów w ramach działania 8.4 PO IG.
Oznacza to, iż średnio na jedną firmę przypadają prawie 3 dotacje (dokładna wartość
wskaźnika: 2,91). Znajduje to potwierdzenie w wynikach odpowiedzi na pytanie nr 2
metryczki. Informacja te jest o tyle istotna, że wskazuje na znaczny potencjał przedsiębiorstw
zrzeszonych w KIKE, które w odpowiednim momencie skorzystały z dostępnych
zewnętrznych źródeł finansowania i oparły na nich swoje strategie rozwojowe.
Przedsiębiorstwa te stanowić powinny najważniejszą grupę docelową PO Polska Cyfrowa z
uwagi na posiadane zasoby, doświadczenie i osiągniętą pozycję konkurencyjną, która
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nierzadko czyni z nich poważnych graczy nie tylko na rynkach lokalnych, ale i
regionalnych20.
Równocześnie uwagę zwraca fakt, iż znaczna większość beneficjentów środków
europejskich aplikowała o nie ze 100% powodzeniem: prawie dwóm trzecim wnioskodawców
udało się uzyskać dotacje na wszystkie złożone przez nich wnioski, co korzystnie świadczy o
zdolności organizacyjnej do pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wszyscy ankietowani zadeklarowali korzystanie z działania 8.4 PO IG, co potwierdza
jego kluczowe znaczenie dla rozbudowy sieci szerokopasmowych. Co nieco zaskakujące,
zauważalny odsetek beneficjentów aplikował też z powodzeniem do działania II.1 PO RPW,
pomimo jego dość krótkiej historii i związanych z nim kontrowersji.
Wskazana średnia wartość największego dofinansowania (najwięcej wskazań zawiera
się w przedziale 1,5 – 2 mln zł) jest zgodna ze średnimi, uzyskanymi z dostępnych danych
publicznych (1 586 tys. zł).
Dzięki ciągowi pytań, związanych z datami kolejnych istotnych wydarzeń w cyklu
projektowym, uzyskujemy reprezentatywny obraz harmonogramu realizacji przeciętnego
projektu. Z punktu widzenia analizy danych posłużono się medianą, tj. środkową wartością z
podanego w 32 ankietach ciągu odpowiedzi:


umieszczenie na liście rankingowej – 1 kwartał 2013



podpisanie umowy o dofinansowanie – 2 kwartał 2013



rozpoczęcie realizacji projektu – 3 kwartał 2013



wystąpienie o pierwszą zaliczkę – 3 kwartał 2013



otrzymanie pierwszej zaliczki – 3 kwartał 2013



(planowane) zakończenie projektu – 4 kwartał 2014

Dane te interpretować można dwojako. Z jednej strony pozytywnym sygnałem jest, iż
większość inwestycji jest już w trakcie realizacji, a biorąc pod uwagę termin zakończenia,
posiadają one margines czasu na uzupełnienie ewentualnych opóźnień. Świadczy to
korzystnie o zdolności PT do wieloletniego planowania i zarządzania licznymi i
skomplikowanymi projektami inwestycyjnymi, stanowiącymi skok jakościowy w ich
dotychczasowej działalności.
Z drugiej strony natomiast niepokojące są dwa zjawiska:
1. Długotrwały proces biurokratyczny aplikacji, wyboru projektu, podpisania umowy aż
do fizycznego otrzymania na koncie pierwszej zaliczki. Z uzyskanych odpowiedzi stworzono
20

Najwięksi z beneficjentów zrzeszonych w KIKE realizują projekty o łącznej puli kilkudziesięciu mln. złotych.
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tabelę pomocniczą, która określa czas pomiędzy zatwierdzeniem projektu do dofinansowania
a otrzymaniem pierwszej zaliczki, wynoszący średnio pół roku:
Tabela 46 - Okres biurokratycznej obsługi projektu

1-2 m-ce
3-4 m-ce
5-6 m-cy
7-9 m-cy
pow. 9 m-cy
nie otrzymano zaliczki

0,0%
12,9%
22,6%
19,4%
12,9%
32,3%

0
4
7
6
4
10

Wykres 37 - Okres biurokratycznej obsługi projektu

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Oczywiście do omawianego okresu należy dodać kolejne 3-5 miesięcy, jakie upłynąć
musiało każdorazowo na ocenę złożonych wniosków. Oznacza to, iż całkowity czas
niezbędny na uruchomienie dofinansowanego projektu to minimum 9 miesięcy. Okres ten
uznać trzeba za stanowczo zbyt długi.
2. Jeszcze bardziej niepokojący jest odsetek odpowiedzi, wskazujący, że dane
wydarzenie nie miało jeszcze miejsca w cyklu życiu projektu:


podpisanie umowy o dofinansowanie – 6,3%



rozpoczęcie realizacji projektu – 6,3%



wystąpienie o pierwszą zaliczkę – 9,4%



otrzymanie pierwszej zaliczki – 31,3%
Fakt, iż aż 1/3 wszystkich respondentów do chwili opracowania niniejszego raportu nie

uzyskała jeszcze żadnych środków finansowanych z dotacji, budzi obawy o możliwość ich
realizacji. Obawy te potwierdzone są także odpowiedziami, udzielanymi na pytanie 1 części
kwestionariuszowej: aż 46% firm nie rozpoczęło jeszcze wykonywania podłączeń
abonenckich, co skutkować można brakiem realizacji podstawowego wskaźnika rezultatu.
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Zagadnienie to jest tym istotniejsze, że w kolejnym pytaniu (nr 2) drugą (34%) najczęściej
wskazywaną trudnością w realizacji projektów jest właśnie akwizycja abonentów.
Do oceny stanu niskiego niestety zaawansowania inwestycji niezwykle przydatne
okazało się pytanie 8 kwestionariusza:


Stan realizacji projektu na 30.4.2014 w zakresie realizacji wydatków: mediana
20-40%



Stan realizacji projektu na 30.4.2014 w zakresie zaawansowania budowy sieci:
mediana 20-40%



Stan realizacji projektu na 30.4.2014 w zakresie wykonania zaplanowanych
podłączeń: mediana 0-20%

Nie zaskakuje też wynik najczęściej wybieranej bariery inwestycyjnej, jaką jest
trudność w pozyskaniu zgód i pozwoleń (62,5%), która w równym stopniu przyczynić się
może do niezrealizowania zapisów umowy o dofinansowanie.
Jednocześnie jednak ze zidentyfikowanym ryzykiem opóźnień kontrastuje opinia
samych beneficjentów, spośród których (pyt. 11 metryczki) jedynie 15% wyraża obawy, iż
zaplanowany termin zamknięcia inwestycji jest zagrożony. Powstaje wobec tego wątpliwość,
czy sami przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

Przeważająca część beneficjentów do technicznej realizacji inwestycji wybrała wariant
generalnego wykonawcy (65,6% odpowiedzi). Również administracyjna obsługa projektów
najczęściej (43,2%) powierzana jest podmiotom zewnętrznym, tj. wyspecjalizowanym
firmom doradczym lub zakontraktowanym specjalistom od rozliczania wniosków. Biorąc pod
uwagę znaczną skuteczność respondentów w pozyskiwaniu i obsłudze środków europejskich
uznać należy, iż model ten jest najbardziej skuteczny, ponieważ zdejmuje z właścicieli firm
wiele uciążliwych obowiązków natury biurokratycznej.
Zaskakująco duża część, bo aż 37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z
środków własnych. Jest to w zależności od sytuacji danego przedsiębiorcy kolejny dowód na
skok jakościowy w rozwoju małych PT dzięki środkom europejskim, i posiadanie przez nie
niebagatelnych często zasobów finansowanych, niezbędnych do zapewnienia wkładu
własnego. Ale również jest to sygnał (wsparty odpowiedziami o finansowaniu mieszanym), iż
część beneficjentów mimo uzyskanych dotacji, ma realne problemy z uzyskaniem środków na
udział własny z instytucji finansowych. Wniosek ten znajduje głębokie uzasadnienie nie tylko
w rozmowach bezpośrednich z beneficjentami, ale i brakiem produktów wspierających
inwestycje liniowe realizowanych z wykorzystaniem dotacji unijnych w polskim systemie
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instytucji finansowych. Udział własny nie może być również zabezpieczany z instytucji
dysponujących środkami europejskimi. Problem ten rozważany był ponadto w ramach w/w
Grupy ds. finansowania inwestycji szerokopasmowych w czasie prowadzonych w MAC
rozmów z sektorem bankowym – niestety nie uzyskał żadnego wsparcia ze strony ani ZBP,
ani banków spółdzielczych.
Jeśli chodzi o ocenę współpracy przedsiębiorców z instytucjami wdrażającymi
poszczególne działania, to waha się ona pomiędzy oceną dostateczną, a dobrą. Przypomnijmy,
iż w pytaniach 9-11 kwestionariusza pytaliśmy beneficjentów o ocenę relacji z samą IW,
opiekunami projektów oraz ocenę płynności przekazywania dotacji, bardzo istotną z punktu
widzenia terminowości wykonania projektów. Dostępne były następujące opcje odpowiedzi:
bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo, bardzo słabo. Przyznając każdej z nich wagę
punktową (bardzo dobrze - 5, dobrze - 4, dostatecznie - 3, słabo - 2, bardzo słabo -1)
uzyskano następujące średnie oceny:


Najwyżej oceniono współpracę z opiekunami projektów – 3,72



Ocena współpracy z IW – 3,53



Najniżej oceniono terminowość przekazywania dotacji – 2,94

Generalna ocena współpracy z partnerami publicznymi nie jest zła, choć pozostawia
pole do dalszej poprawy. Zdecydowanej korekty i przyspieszenia wymaga natomiast szybkość
ich pracy. W całej ankiecie zawarto szereg pytań, z których wynika, iż beneficjenci narzekają
na długość procedur i powolność działania organów administracji rządowej we wdrażaniu
projektów szerokopasmowych (np. najczęściej wskazywane utrudnienie w relacjach z WWPE
– długi czas procedowania spraw (50% wskazań)). O ile zatem często nie są oni bez winy,
jeśli chodzi o brak terminowości zamykania inwestycji, o tyle druga strona również musi
przyznać się do własnych błędów i usprawnić swą pracę.
Podsumowując podkreślić trzeba, iż w przeważającej większości beneficjenci dobrze
oceniają zasadność i firmę wsparcia publicznego w obszarze budowy sieci (średnia ocena
3,94 na 5). Zdaniem prawie 2/3 respondentów uzyskanie dotacji w wysokim stopniu
przyczyniło się do rozwoju ich firm, a prawie 95% spośród nich zamierza aplikować o kolejne
dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Powinno to stać się wskazówką
dla decydentów w zakresie podziału środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
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2.2.

Bariery inwestycyjne

Środowisko pracy i skala działalności małych i średnich operatorów powodują, że
napotykają oni na szereg barier w prowadzeniu działalności, które dla niewielkich podmiotów
są znacznie bardziej dokuczliwe niż dla dużych telekomów i inwestycji realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Bariery są istotnym powodem występowania opóźnień w
realizacji projektów, zidentyfikowanych w rozdz. 2.1.
Nie będziemy omawiać tu ponownie zastrzeżeń do pracy instytucji odpowiedzialnych
za wdrażanie projektów szerokopasmowych. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych
problemów, z jakimi stykają się na co dzień członkowie Izby. Szerzej analizowano je w
publikowanych wcześniej stanowiskach Izby, dostępnych na jej stronie internetowej21.

Podatki i opłaty związane z budową i utrzymaniem infrastruktury:


koszty projektów i uzgodnień;



opłaty za zajęcie pasa drogowego;



opłaty za umieszczenie infrastruktury;



opłaty dla właścicieli nieruchomości w sytuacji wskazanej w art. 33
Megaustawy;



opłaty za nadzór prac instalacyjnych i serwisowych



dyskutowana

od

początku

2014

r.

koncepcja

obłożenia

kabli

telekomunikacyjnych podatkiem w wysokości 2 procent wartości księgowej
aktywów, co w sposób zauważalny podniosłoby koszty inwestycji i obniżyło ich
rentowność

Naruszenia artykułu 30 Megaustawy, zgodnie z którą Właściciel, użytkownik wieczysty
lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany
zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku,
oraz miejsca w budynku (…) w celu zapewnienia telekomunikacji.
Notorycznie zdarzają się sytuacje, w których z różnych powodów obowiązek ten nie
jest przestrzegany, do czego przyczynia się:

21



zła wola spółdzielni mieszkaniowych;



bierność UKE w zakresie zgłaszanych na tym gruncie problemów;

http://www.kike.pl/grupy-robocze/grap/
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niejasne reguły prawne pozwalające jednostkom blokować inwestycje na rzecz
większych podmiotów;



brak identyfikowalnego partnera – zwłaszcza w przypadku wspólnot
mieszkaniowych;



pomimo złożenia kompletów dokumentów czas oczekiwania na podpisanie
umowy na dostęp nieruchomości to niejednokrotnie ponad pół roku;



zarządcy i właściciele nieruchomości (wbrew art. 30 Megaustawy) często żądają
opłat za dostarczanie mieszkańcom usług telekomunikacyjnych.

Równocześnie dokuczliwy jest brak wsparcia UKE w zakresie zwalczania takich
samowoli wyrażający się w:


braku wydawania decyzji na wpływające do Urzędu wnioski z art. 30;



odmowie podjęcia jakichkolwiek działań w przypadku, gdy została zawarta
umowa na dostęp do nieruchomości, ale jej realizacja jest blokowana przez
dysponenta niruchomości;



braku zapowiadanych jeszcze wiosną 2013 r. benchmarków dot. kosztów
dostępu do nieruchomości w trybie art.. 33 Megaustawy;



braku zapowiadanych jeszcze wiosną 2013 r. benchmarków dot. kosztów
wykorzystania infrastruktury innych operatorów w trybie art.. 139 PT.

Szczególnie ten ostatni przypadek wymaga uwagi w kontekście oceny możliwości
realizacji inwestycji szerokopasmowych w Polsce. Bierność UKE na tym gruncie powoduje,
iż na tzw. „obszarach niekonkurencyjnych”, w których istniejące węzły szerokopasmowe nie
posiadają bezpośredniej konkurencji innych węzłów, oferowane są zaporowe stawki za
skorzystanie z usług transmisji, dzierżawy lub kolokacji kilkukrotnie przekraczające stawki
obowiązujące w dużych miastach. Niezależnie od faktu, iż wielokrotnie wyższe koszty są
oczywiście dyskusyjne, to w praktyce powodują one brak możliwości współkorzystania z
infrastruktury na obszarach wymagających inwestycji szerokopasmowych w obu unijnych
perspektywach finansowych. Należy powiedzieć wprost, iż inwentaryzacja infrastruktury
szerokopasmowej realizowana przez UKE w ramach SIIS, przy równoczesnym braku
benchmarków na telekomunikacyjne usługi hurtowe, jest kompletnie bezużyteczna
operacyjnie dla realizacji dofinansowywanych projektów oraz celów EAC 2020.

Samowolne decyzje jednostek administracji publicznej – blokowanie lub spowalnianie
inwestycji na różnych poziomach:
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pozwolenia i zgody wydawane w możliwie maksymalnych terminach (typowa
odpowiedź – „mam 30 dni, więc otworzę teczkę dnia 30-tego”), a
niejednokrotnie w terminach wydłużonych,



ZUDy skutkujące często nieuzasadnionym wielokrotnym odsyłaniem projektów
i kilkustopniowym ich zatwierdzaniem;



nieuzasadniona priorytetyzacja uzgodnień własnych JST lub gestorów innych
mediów kosztem inwestycji szerokopasmowych;



geodezja – niezmiernie długie i nie podlegające żadnym terminom oczekiwanie
na mapy i inwentaryzacje wynikające z braku cyfryzacji zasobów geodezyjnych
kraju i zgodą administracji publicznej na odkładanie przez GUGiK cyfryzacji
zasobów na kolejne lata;



opłaty za zajęcie pasa drogowego niewspółmierne do sytuacji i reguł prawnych
(problem dotyczy zwłaszcza dróg pozostających w gestii samorządów, a więc
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dla których brak jest ustalonych
stawek, jak to ma miejsce w przypadku dróg krajowych);



brak zdroworozsądkowych reguł biznesowych przy ustalaniu stawek za zajęcie
pasa drogowego; często stawka za jeden metr zajęcia drogi gminnej jest
kilkunastokrotnie większa, niż przy drodze krajowej;



brak wsparcia resortu infrastruktury oraz zarządców dróg w zakresie realizacji
inwestycji w pasie drogowym – w szczególności poza obszarem zabudowanym



trwające całymi miesiącami wymagane przez powiaty uzgodnienia z zarządcami
dróg i ich podwykonawcami z uwagi na brak zawitych terminów w tym
zakresie;



nakładanie na PT obowiązków uzgodnieniowych w zakresie wprost nie
wymaganym przez przepisy prawa;



odsyłanie do konsultacji z zewnętrznymi podmiotami poza administracją,
których

nie

obowiązują

żadne

przepisy

k.p.a.,

i

wobec

których

beneficjenci/inwestorzy nie mają żadnego tytułu do roszczenia o wykonanie
wymaganych przed administrację uzgodnień;


odmowy zgody na wykonanie inwestycji możliwej do wykonania np. w trybie
zgłoszenia i nieuzasadnione forsowanie w to miejsce realizacji pełnych procedur
uzyskania pozwolenia na budowę.
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Problemy w finansowaniu inwestycji szerokopasmowych ze źródeł unijnych


opóźnienia w przekazywaniu środków sięgające nawet 1 roku mogące
powodować utratę płynności finansowej i upadłość beneficjenta;



konieczność pozyskiwania dodatkowych środków inwestycyjno-obrotowych dla
zapewnienia ciągłości prac i wypełnienia harmonogramów;



wzrost kosztów pozyskanego kapitału z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu
środków przez IW;



brak poręczeń i bark możliwości zabezpieczeń finansowych kredytów
ustanawianych na sieciach telekomunikacyjnych;



brak wykładni podatkowych i jednolitych zasad amortyzacji inwestycji
szerokopasmowych – w tym np. zmienne wymagania dot. zasad amortyzacji
wskazywane przez różnych urzędników kontrolujących różne projekty z różnych
instytucji.

Punkty styku z sieciami szkieletowymi
Jak wiadomo, wszystkie źródła dofinansowania projektów szerokopasmowych w latach
2007-2013 kładły nacisk na budowę „ostatniej mili”. Natomiast w praktyce pomijany był
problem

połączenia

tworzonych

sieci

z

istniejącymi

lub

planowanymi

sieciami

szkieletowymi. Jak wskazują eksperci zajmujący się kwestiami infrastrukturalnymi, problem
koordynacji

prowadzonych

prac

jest

kluczowy

dla

efektywności

ekonomicznej

przedsięwzięć22.
Mali i średni PT współpracować mogą w terenie z dwoma grupami podmiotów:


operatorami dużych sieci, będącymi często bezpośrednią konkurencją na
obszarach świadczeniach usług, i z tego powodu niechętnymi do wykonywania
przyłączy do własnej sieci (zjawisko to obowiązuje także w drugą stronę – dla
zapewnienia sobie bezpieczeństwa i niezależności na przyszłość mali
przedsiębiorcy wolą budować odcinki własnych sieci szkieletowych)



jednostkami administracji publicznej – urzędami marszałkowskimi, budującymi
własne sieci szkieletowe. Wyzwania związane z połączeniem obu tworzonych
niezależnie zasobów widać dobrze na przykładzie działania II.1 PO RPW, gdzie
wnioskodawcy musieli wręcz zobowiązać się do wykonania przyłączy do Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW), pomimo znacznych opóźnień w

22

Biała Księga Infrastruktury, opracowanie Inicjatywy dla Infrastruktury, 2013, s. 185
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jej budowie (zagrożony jest jak się wydaje termin oddania inwestycji – IV kw.
2015) i braku informacji na temat stawek za korzystanie z transmisji danych z
SSPW.

Konkluzje

Wskazane powyżej problemy w istotny sposób hamują działalność małych i średnich
operatorów telekomunikacyjnych, co przekłada się w konsekwencji na wolniejszą (niż
zakładana i pożądana) rozbudowę infrastruktury światłowodowej.
Jak wspomniano, niniejsze opracowanie nie jest miejscem właściwym dla szerszej
analizy zarysowanych z grubsza barier inwestycyjnych. Należy jednak wyraźnie stwierdzić,
że wyłania się z niej podstawowa konkluzja: to po stronie publicznej leżą główne przeszkody
w skutecznym wdrażaniu rozwiązań ICT w naszym kraju. Widać to w szczególności po
raportowanych przez beneficjentów opóźnieniach i kosztach pozyskania wszystkich
potrzebnych do realizacji inwestycji zgłoszeń, zgód i uzgodnień. Formalna część procesu
inwestycyjnego nie mieści się bowiem w przyjętych dla projektów budowy ostatniej mili
ramach 2-letniego okresu realizacji. Stanowi przez to realne zagrożenie dla realizacji w
szczególności projektów, których realizacja rozpoczęta została po 2 połowie 2013 r.
Najważniejszymi postulatami w zakresie skrócenia procedur formalnych niezmiennie
pozostają:


cyfryzacja zasobów geodezyjnych w POGiK…



…skutkująca pełną cyfryzacją procesu uzgodnień w ramach filozofii „jednego
okienka”;



oraz skuteczne zabezpieczenie prawa drogi i mechanizmów współinwestowania.

Realizacja

w/w

postulatów

wraz

z

obniżeniem

kosztów

podatkowych

i

parapodatkowych związanych z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej są warunkami
sine qua non przyśpieszenia i obniżenia kosztów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce.
Nie jest to niestety jedynie subiektywna opinia środowiska ISP. Tezę tę potwierdza
szereg opracowań, w tym na przykład edycja 2014 Global Information Technology Report, w
której spadliśmy z 49 na 54 pozycję wśród wszystkich 148 sklasyfikowanych państw.
Ranking opiera się na metodyce, w której poszczególne wartości cząstkowe zagregowane są
do wskaźnika zdolności kraju do wykorzystywania ICT (The Networked Readiness Index NRI). Składa się on z 10 podindeksów:
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A. Środowisko
Filar 1: Środowisko polityczne i regulacyjne
Filar 2: Środowisko biznesowe i innowacyjne
B. Gotowość
Filar 3: Infrastruktura i treści cyfrowe
Filar 4: Dostępność
Filar 5: Zdolności
C. Wykorzystanie
Filar 6: Wykorzystanie indywidualne
Filar 7: Wykorzystanie biznesowe
Filar 8: Wykorzystanie rządowe
D. Oddziaływanie
Filar 9: Oddziaływanie ekonomiczne
Filar 10: Oddziaływanie społeczne
Najniższą pozycję nasz kraj uzyskał we wskaźnikach związanych z działalnością agend
rządowych, wykorzystaniem technologii ICT w administracji publicznej, komunikacji z
obywatelami,

jakością stanowionego prawa, długością procedur administracyjnych.

Przykładowo, w ramach filara 1, 2 i 8 dla poszczególnych aspektów sklasyfikowani jesteśmy
jako kraj na miejscach: 96 (wydajność prawodawców), 111 i 119 (wydajność systemu
prawnego), 113 (czas niezbędny do uruchomienia biznesu), 103 (nabywanie zaawansowanych
technologii przez rząd), 125 (rola wizji rządowej we wdrażaniu ICT), 123 (powodzenie
promowania przez rząd ICT).
Z punktu widzenia firm zrzeszonych w KIKE Global Information Technology Report
2014 jest też dowodem potwierdzającym pozytywne efekty wysiłków podejmowanych przez
nie na rzecz rozbudowy sieci. W podindeksie Infrastruktura Polska zajmuje 38 miejsce, a
zatem o wiele wyższe niż średnia zagregowana ocena. Na pozycję tę składają się takie
wskaźniki jak: przepustowość sieci – 31 lokata, liczba bezpiecznych serwerów – 31 lokata,
nasycenie abonamentami szybkiego Internetu na 100 mieszkańców – 42 lokata,
konkurencyjność rynku – 38 lokata.
Poniżej przedstawiono graficzny obraz pozycji Polski w relacji do państw wysoko
rozwiniętych:
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Wykres 38 - Global Information Technology Report 2014

Generalnie o wiele lepiej i chętniej wykorzystujemy technologie ICT do zastosowań
prywatnych, niż w biznesie i urzędach. Jeżeli chodzi o zastosowanie prywatne, to zostaliśmy
sklasyfikowani na 39 pozycji, jeżeli chodzi o zastosowanie w biznesie, to dopiero na 75
pozycji. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku administracji, bo tu Polska została
sklasyfikowana na 108 pozycji23.
Z powyższych danych wynika, że sektor operatorów lokalnych ma oczywiście wiele do
zrobienia, aby poprawić poziom świadczonych usług. Można jednak stwierdzić, iż
prawidłowo spełnia swe funkcje w gospodarce i jest jej liderem. Posiada on obecnie
największe doświadczenie praktyczne w zakresie efektywnego wdrażania rozwiązań FTTH z
uwagi na liczbę rozproszonych na terenie całego kraju projektów. Różnorodność rynków, na
których realizowane są inwestycje lokalne, pozwala na praktyczną weryfikację modeli
inwestycyjnych dla obszarów o różnym poziomie zurbanizowania i konkurencyjności,
wyprzedzając inwestycje w sieci dostępowe dużych operatorów zarówno w zakresie liczby
gniazd, jak i zainwestowanych dotychczas środków.
Dlatego też jednym z celów Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej jest dialog z
administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi wyspecjalizowanymi
urzędami i agendami rządowymi w celu zmniejszenia poziomu biurokracji, dławiącej często
23

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2014/
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(bezpośrednio i pośrednio) projekty rozbudowy sieci, co stoi w jawnej sprzeczności z celami
tych organów. Z tego powodu KIKE bierze aktywny udział m.in. w Memorandum o
współpracy na rzecz budowy sieci szerokopasmowych.

2.3.

Kontrowersje wokół interwencji publicznej

Zwrócić należy też uwagę na istotną kwestię, poruszaną często przez beneficjentów
projektów dofinansowanych, która bywa często pomijana w dyskusjach branżowych.
Mianowicie kulminacja realizacji takich inwestycji zbiega się w czasie z coraz częstszym
podważaniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych samej istoty interwencji
publicznej. Dopóki bowiem korzystanie z dotacji było zjawiskiem rzadko spotykanym,
niewidoczne były jego potencjalnie negatywne skutki. W miarę upływu czasu okazuje się
jednak, iż liczni nowi wnioskodawcy, aplikujący do działań 8.4 PO IG i II.1 PO RPW w
latach 2012-2013 robili to ze strachu przed konkurencją, rosnącą szybciej od nich właśnie
dzięki zastrzykom darmowego pieniądza publicznego. Pojawiają się wręcz głosy, iż
dofinansowania UE prowadzą do nieuzasadnionej ingerencji w rynek, jako jeden z
nielicznych jak dotąd nie przeregulowany, o wysokim stopniu konkurencyjności, a
jednocześnie (z uwagi na brak kolizji geograficznej większości operatorów) pozwalający na
sprawną współpracę i wymianę doświadczeń. Tymczasem pojawienie się dotacji zaburzyło tę
swoistą naturalną równowagę, zmuszając co aktywniejszych PT do ekspansji na nowe tereny.
W reakcji na takie działania firmy, które poczuły się zagrożone w swoich matecznikach,
zmuszone są do stosowania środków zaradczych, a zatem także aplikowania o
dofinansowania. W efekcie prowadzi to do nakręcania spirali swoistego „wyścigu zbrojeń”,
często nie do końca uzasadnionego ekonomicznie. Widać to bardzo dobrze na przykładzie
zwłaszcza silnie zurbanizowanych rejonów Polski: na Górnym Śląsku zdarza się, iż w
liczących kilkuset mieszkańców wsiach działają nawet cztery sieci światłowodowe. Taka
sytuacja, co naturalne, niemożliwa jest do utrzymania na dłuższą metę i prowadzić musi do
bankructw, przejęć i konsolidacji.
Oczywiście stwierdzić można, iż eliminacja z rynku najsłabszych podmiotów to
naturalny element wolnej gry sił rynkowych, a ewolucja rynku w kierunku większej
koncentracji była do przewidzenia w środowisku tak rozdrobnionym, jak sektor małych ISP.
Wątpliwości budzi jednak pytanie, czy tendencje konsolidacyjne, obserwowane szczególnie
silnie od pewnego czasu, następowałyby z takim samym natężeniem, gdyby czynnikiem
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decydującym był wyłącznie kapitał własny przedsiębiorstw oraz czy właściwym jest
alokowanie środków unijnych na obszary o realnie silnej konkurencji. Wydaje się, że w części
obszarów silniejszych ekonomicznie właściwsze jest wykorzystywanie co najwyżej
instrumentów zwrotnych lub innych środków – np. podatkowych zwolnień przedmiotowych
lub podmiotowych.
Drugim efektem ubocznym interwencji publicznej jest z całą pewnością rosnąca
aktywność dużych operatorów w reakcji na niespodziewane sukcesy rozbudowy sieci
należących do MŚP, realizowanej za unijne środki. Jak wiadomo bowiem, w momencie
uruchomienia działania 8.4 PO IG strona rządowa nie doceniła skali zainteresowania ze
strony beneficjentów. Przez długi czas jej przewidywania potwierdzone były niskim stopniem
odzewu ze strony PT w pierwszych naborach lat 2008-2009. Dopiero rok 2010 przyniósł
przełom w tej materii, a kulminacja inwestycji w stadium faktycznej realizacji ma miejsce od
roku 2012. Skala inwestycji przerosła oczekiwania instytucji publicznych, lecz także dużych
operatorów, którzy nie byli dopuszczeni do startowania w ogłaszanych naborach na sieci
dostępowe24. Z tego względu ich udział w konsultacjach PO Polska Cyfrowa na lata 20142020 jest znacznie większy, niż miało to miejsce w poprzedniej perspektywie, a cel jest
wyraźny: zarezerwować dla siebie jak największą część puli (lub wręcz całość – vide:
wiosenna propozycja Orange przedstawiona w MAC) środków z nowego budżetu UE. Coraz
aktywniej działają też operatorzy sieci komórkowych, wykorzystujący fakt, iż technologia
LTE spełnia kryteria sieci NGA zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową.
Okoliczności te powodują więc, że mali i średni PT rywalizować muszą dziś znacznie
intensywniej niż kiedyś z dużymi konkurentami, ale także z innymi niewielkimi firmami z
własnego segmentu.
Wreszcie trzecim elementem nowego pejzażu rynku telekomunikacyjnego jest ryzyko
związane z realizacją projektów dofinansowanych z środków europejskich. W rozdziale 2.3
opisano szereg barier inwestycyjnych, z których niestety znaczna część spowodowana jest
przez stronę publiczną. Dotacje są dla wielu firm ogromną szansą, ale też i zagrożeniem:
wyolbrzymiają bowiem istniejącą zawsze asymetrię sił w relacjach państwo-przedsiębiorca.
Beneficjent wsparcia zobligowany jest do przestrzegania szeregu nowych przepisów, reguł i
terminów, których złamania prowadzić może do w najgorszym przypadku do odebrania mu
dotacji z odsetkami i bankructwa firmy. Za wcześnie jest aby podsumować efekty wdrażania
projektów szerokopasmowych z lat 2007-2013, ponieważ w najlepszym przypadku
24

Oczywiście byli i są nadal naturalnymi partnerami JST w budowie wojewódzkich sieci szerokopasmowych, o
czym nie można zapominać w analizie rynku i przepływu środków z dofinansowań w kierunku PT różnego typu.
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przechodzą one obecnie przez 5-letni okres trwałości, jednakże wielu przedsiębiorców
przyznaje, iż koszty i wyzwania związane z finansowaniem projektów znacznie przekroczyły
ich przewidywania. Szczególnie groźny jest tutaj wymóg zabezpieczenia wkładu własnego i
problemy związane z płynnością realizacji wydatków (w tym terminowością przekazywania
zaliczek, na co zwracało uwagę w kwestionariuszu badawczym wielu PT). Nie ma gwarancji,
że w toku dalszych kontroli inne organy państwowe (zwłaszcza administracji podatkowej) nie
będą kwestionować poprawności procesu inwestycyjnego, co może być zabójcze dla wielu
przedsiębiorców.

2.4.

Błędy i nadużycia po stronie beneficjentów

Aby oddać pełen obraz wdrażania projektów szerokopasmowych, dofinansowanych z
UE w latach 2007-2013, powiedzieć trzeba też o błędach i nadużyciach (zarówno
zamierzonych, jak i niezamierzonych), jakie w toku ich realizacji pojawiają się z winy
beneficjentów. Niestety bowiem i takie sytuacje mają miejsce. Ich pojawianie się
usprawiedliwione jest częściowo dużą ilością inwestycji, częściowo też brakiem
doświadczenia i przecenieniem swoich możliwości w stosunku do skali projektów. Zdarzają
się jednak sytuacji, w których mamy do czynienia z ewidentnie złą wolą po stronie
przedsiębiorców, co skrupulatnie wychwytywane jest przez odpowiednie instytucje
nadzorcze, a następnie znajduje szeroki oddźwięk w branży i w mediach, przyczyniając się do
budowy negatywnego wizerunku MŚP w środowisku telekomunikacyjnym. Zjawisko to jest
szczególnie groźne w momencie decydowania o kształcie i podziale środków w ramach PO
PC na lata 2014-2020, który to budżet zmieni i określi rynek dostępowy w znacznie
większym stopniu, niż stało się dzięki funduszom z zakończonej perspektywy. Charakter
inwestycji, a w szczególności przeznaczenie środków na budowę nowoczesnych sieci FTTH
lub zaledwie modernizację starych sieci miedzianych określą bowiem potencjał Polski
szerokopasmowej na kolejne dekady. W ocenie KIKE świadome w ostatnich miesiącach
umniejszanie potencjału MŚP inwestujących w sieci FTTH w kontekście PO PC ma na celu
przede wszystkim pozyskanie maksymalnie dużych środków na modernizację starej
infrastruktury miedzianej przez największych graczy z zamiarem zachowania miedzianej pętli
abonenckiej. Zamiar taki wynika wprost z publikowanych prezentacji i artykułów
medialnych. Tymczasem w ocenie KIKE najważniejsze w nowej perspektywie powinno być
na obszarach kwalifikowanych z grup 6-8(9) zbudowanie nowych sieci światłowodowych, nie
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zaś finansowanie kroplówki dla starych sieci miedzianych, których parametry transmisyjne
degradują się naturalnie z każdym kolejnym rokiem, i które mają kilkukrotnie krótszą
trwałość oraz kilkusetkrotnie gorsze parametry transmisyjne od sieci światłowodowych.
Wracając jednak do meritum niniejszego podrozdziału: z doświadczeń własnych
autorów niniejszego raportu oraz informacji zwrotnych, uzyskiwanych od instytucji
wdrażających dofinansowania na projekty szerokopasmowe wynika, iż do najważniejszych
błędów i nadużyć po stronie beneficjentów należą następujące zjawiska:

Niski poziom przygotowania do realizacji inwestycji
Beneficjenci często nie zdają sobie sprawy, iż samo napisanie wniosku o
dofinansowanie i pozyskanie wsparcia to dopiero pierwszy, najłatwiejszy krok na drodze do
rozbudowy sieci. Nie są oni finansowo ani organizacyjnie przygotowani do absorpcji
środków, przewyższających często znacznie kwoty, jakimi obracają na co dzień. Pierwsze
projekty z działania 8.4 PO IG czy też II.1 PO RPW zazwyczaj oznaczają duży skok
jakościowy w działaniu firmy, wymuszają też szereg nowych obowiązków raportowania,
kontroli, a także wieloletniego planowania rozwoju przedsiębiorstwa. Beneficjenci nie
korzystający z profesjonalnego wsparcia nie potrafią im podołać, co szczególnie widocznie
jest w najmniejszych podmiotach, zatrudniających kilku pracowników, gdzie właściciel
zajmuje się samodzielnie obsługą biurokratyczną dotacji. Brak odpowiedniej kadry
odpowiedzialnej za rozliczenie projektów w konsekwencji prowadzi do opóźnień w realizacji
i nieprawidłowości skutkującymi karami finansowymi (naliczanie odsetek za nieterminowe
składanie wniosków o płatność). Przykładowo, zgodnie z danymi WWPE z maja 2014, w 39
projektach, w których umowy zostały zawarte w 2012 roku, stan zaawansowania nie
przekracza 25%. Dodatkowym problemem, nie do końca co prawda zawinionym przez
beneficjentów, ale przyczyniającym się istotnie do powstawania opóźnień, są notoryczne
problemy z uzyskiwaniem zgód / zezwoleń / pozwoleń niezbędnych do realizacji projektów.

Brak środków finansowych
Innym wymiarem nieprzygotowania wnioskodawców do stawianych im wyzwań jest
brak środków własnych na finansowanie inwestycji, skutkujący koniecznością pozyskiwania
finansowania zewnętrznego w postaci kredytów. Niestety liniowy charakter inwestycji
światłowodowych powoduje, iż sieć kablowa bardzo rzadko stanowi zabezpieczenie kredytu
dla banku, co znacznie ogranicza zdolność kredytową przedsiębiorców, a więc i terminowość
realizacji projektów.
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Zmiany w projektach
Kolejnym problemem jest zdarzające się regularnie wnioskowanie przez beneficjentów
o zmianę poszczególnych parametrów projektu, zapisanych we wniosku o dofinansowanie.
Zmiany te mają różną skalę, począwszy od wymiany rodzaju zakupywanego okablowania, na
zmianie technologii realizacji całej inwestycji skończywszy. Powody zmian są różne,
najczęściej jednak wynikają z niedokładnego zaplanowania inwestycji na etapie
aplikacyjnym. Ponadto w toku budowy często okazuje się, iż we wniosku przyjęto zbyt
optymistyczne założenia, które weryfikuje rzeczywistość.

Problemy z zakupami towarów i usług
Jednym z poważniejszych nadużyć jest zawyżanie cen towarów i usług zakupionych w
ramach projektu w stosunku do średnich rynkowych. Niestety specyfika branży pozwala na
dużą płynność i dowolność w wyborze optymalnych rozwiązań, co wykorzystywane bywa
przez przedsiębiorców. Proceder ten może skutkować uznaniem części wydatków za
niekwalifikowane (przypomnieć trzeba, iż IW może skontrolować poprawność i
kwalifikowalność wydatków na każdym etapie procesu inwestycyjnego).
Zdarza się niestety w sporadycznych przypadkach, iż dochodzi do skrajnych
przypadków nadużyć, w których beneficjenci dopuszczają się oszustw, polegających na
deklarowaniu realizacji inwestycji przy faktycznym braku prowadzonych prac, symulowaniu
budowy sieci, przestawianiu nieprawdziwych faktur itp. Na szczęście przypadki takie są
bardzo rzadkie i wiążą się z surowymi karami.
Inną

formą

nieprawidłowej

realizacji

projektu

jest

brak

przeprowadzenia

odpowiedniego rozeznania rynku, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej. Zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych, przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku
przetargowego, jednak dokonać muszą badania rynku i pozyskać oferty cenowe, w celu
wyboru najkorzystniejszej propozycji przy zachowaniu należytej staranności.

Rozliczenia projektów
Do częstych błędów, choć o mniejszym znaczeniu, należy rozliczanie otrzymanych w
formie zaliczki środków fakturami zaliczkowymi. Podkreślić należy, iż zgodnie z
wytycznymi faktury takie nie są potwierdzeniem poniesienia wydatku. Za potwierdzenie
poniesienia wydatku służyć może jedynie końcowa faktura VAT, wystawiana po wykonaniu
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danej pracy lub dostarczeniu materiału. Rozliczanie faktur zaliczkowych prowadzić może do
konieczności zwrotu przypadającej na nie części dotacji, wraz z ustawowymi odsetkami.

Kwestia definicji nowego abonenta
Kluczowym problemem z punku widzenia realizacji celów interwencji publicznej, a
także wskaźników rezultatu dla beneficjenta, jest kwestia podłączania nowych abonentów.
Zgodnie z umową o dofinansowania, każdy wnioskodawca deklaruje, iż w określonym
terminie wykona podłączenie do dofinansowanej sieci określoną ilość abonentów, a następnie
utrzyma ją w okresie trwałości (3 lata dla MŚP). Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na
dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 regionalna pomoc inwestycyjna może
zostać udzielona tylko na nowe inwestycje, a nie na inwestycje odtworzeniowe. Innymi
słowy, dofinansowanie nie może zostać udzielone na modernizację istniejącej infrastruktury
beneficjenta, np. na przełączenie go z usług radiowych na światłowodowe.
Niestety definicja nowego abonenta kryje w sobie wiele znaków zapytania.
Wyjaśnienia, udzielane przez WWPE determinują go jako podmiot, który we własnym
imieniu zawarł umowę na odpłatne świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego usługi
dostępu do Internetu w określonej lokalizacji, przy spełnieniu jednego z następujących
warunków:


usługa będzie świadczona podmiotowi w danej lokalizacji po raz pierwszy;



dotychczas świadczono mu usługę o przepustowości niższej niż 2 Mb/s, z
uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich
usług w danej lokalizacji. W takim przypadku opłata za świadczenie usługi nie
może rażąco odbiegać od cen rynkowych;



można zawrzeć jedną umowę na tego samego użytkownika w tej samej
lokalizacji



umowa ta nie może być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Nie zmienia to jednak faktu, iż wiele kwestii pozostaje tu niejasnych, dających pole do
subiektywnej interpretacji zarówno ze strony beneficjenta, jak i instytucji kontrolujących
realizację projektów.
Co więcej, zarówno operatorzy, jak i strona publiczna stawiają szereg dodatkowych
pytań. Jednym z ciekawszych jest problem, w którym w świetle dyspozycji art. 139 PT

75

KRAJOWA

IZBA

KOMUNIKACJI

ETHERNETOWEJ

02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32
tel: +48 22 22-99-200; fax: +48 22 22-99-201; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl

beneficjent może mieć obowiązek podłączenia abonenta operatora trzeciego w formie usługi
BSA do budowanej ze środków unijnych infrastruktury bez względu na to, czy był on już
wcześniej jego (operatora trzeciego) abonentem, w związku z czym pojawia się uzasadniona
wątpliwość, czy zakaz realizacji podobnego przyłącza w oparciu o środki unijne w oparciu o
własnych abonentów beneficjenta jest uzasadniony? Inny z podnoszonych problemów dot.
pytania o możliwość przyłączenia własnych abonentów w sytuacji, w której dotychczasowa
stara infrastruktura nie gwarantowała usług na poziomie min. 2 Mb/s i jest zastępowana w
całości nową siecią (nie ma więc czynnika modernizacji, a „wyburzenie” starej i budowa
nowej). Konsekwentnie pozostaje aktualne pytanie – czy demontaż starej sieci z uwagi na
koniec jej resursu technologicznego lub niemożność dalszej jej eksploatacji25 nie uzasadniają
tezy o kwalifikowalności przełączanego w takich przypadkach abonenta na nową
infrastrukturę w kontekście realizacji wskaźnika rezultatu projektu.

Podsumowując kwestię niedociągnięć i opóźnień leżących po stronie beneficjentów nie
sposób jednak zauważyć, iż wiele z tych problemów powstawało w efekcie niezmiernie
krótkich 1-miesięcznych naborów, w których lista białych plam publikowana była dopiero w
dniu ogłaszania naboru. Procedura taka dawała beneficjentowi efektywnie ok. 3 tygodni na
przygotowanie całej dokumentacji projektowej nie pozostawiając czasu na wnikliwą analizę
rynku, czy realne pozyskanie zabezpieczeń. Bezsprzecznie należy postulować pod adresem
przyszłych konkursów PO PC, by obszary kwalifikowane znane były co najmniej z 3miesięcznym wyprzedzeniem, zaś okres realizacji projektów z założenia był nie krótszy, niż 3
lata. Zagadnienie to będzie tym istotniejsze, im wyższa będzie średnia wartość projektów – a
więc im większy będzie obszar planowanych inwestycji.

25

Np. w wyniku popularnej zmiany zasilania pionów administracyjnych z 230V na 12-24V może nie istnieć
realna możliwość dalszego wykorzystywania aktywnych węzłów sieci ETTH oraz CaTV zasilanych właśnie z tego
typu obwodów. Lub większa akwizycja usług przekracza pojemność starej infrastruktury.
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Rozdział 3 – Efekty gospodarcze i społeczne projektów
szerokopasmowych: podsumowanie

Jak wspomniano na wstępie, brak agregacji danych jest jedną z największych bolączek
istniejącego systemu wdrażania środków europejskich, ponieważ nie pozwala uzyskać obrazu
oddziaływań realizowanych inwestycji. A przecież to one, zgodnie z zapisami Narodowych
Strategicznych Ram Doniesienia, są podstawą interwencji publicznej. Cel strategiczny NSRO
określono jako:
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Właśnie przez pryzmat osiągania celów strategicznych oceniać należy zatem
prowadzone projekty szerokopasmowe. Wysiłek beneficjentów PO IG, PO RPW,
regionalnych programów operacyjnych, tj. w przeważającej mierze małych i średnich
operatorów telekomunikacyjnych, umieszczony musi być w odpowiednim kontekście,
pozbawionym zafałszowań, proporcjonalnym do ogromnego wysiłku, jaki firmy te wykonały
dla modernizacji swoich sieci, usług, firm i najbliższego otoczenia.
Ideą niniejszego raportu jest dogłębna analiza danych pierwotnych i wtórnych,
uzyskanych z różnorakich, rozproszonych źródeł: z instytucji zaangażowanych we wdrażanie
dofinansowanych

projektów,

z

publicznie

dostępnych

baz

danych,

wreszcie

z

przeprowadzonych ankiet, rozmów i własnych obserwacji wymaga podsumowania, celem
uchwycenia istoty prowadzonych działań: ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy
Polski, poszczególnych regionów i środowiska lokalnego. Uważamy, iż zebrane powyżej
dane pozwalają na podjęcie się takiej analizy i prezentacji prawdziwego obrazu wyłaniającej
się z perspektywy lat 2007-2013 rzeczywistości.
Wbrew nieprawdziwym, rozpowszechnianym m.in. w prasie opiniom26, ponad 52 %
wszystkich projektów to najnowocześniejsze projekty światłowodowe, a dalsze 17% projekty mieszane, z komponentem światłowodowym.
26

Np. Dziennik Gazeta Prawna, 08.05.2014, E-afera, odsłona druga. Za 160 mln – artykuł prezentujący
dokonania 8.4 PO IG w bardzo negatywnym świetle.
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Wykres 39 - Podział projektów ze względu na technologię

17%

30%
projekty radiowe
projekty światłowodowe
projekty mieszane

53%

Schematyczny zasięg projektów poszczególnych rodzajów na mapie Polski przedstawia
poniższa mapa:
Rysunek 1 - Mapa zasięgu dofinansowanych sieci

Jeszcze lepiej ta proporcja przedstawia się jeśli chodzi o całkowity udział podłączeń w
poszczególnych typach projektów: budowane sieci zakładają podłączenie prawie 250 tysięcy
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abonentów, z czego 2/3 do sieci FTTH. Całkowita długość sieci światłowodowych,
realizowanych w ramach działania 8.4 PO IG, wynosi 16,5 tysiąca kilometrów.
Tabela 47 - Długość budowanej w działaniu 8.4 sieci światłowodowej

Długość wybudowanej
sieci światłowodowej
(km)
umowy podpisane
umowy rozwiązane
umowy aktywne

17 054
600
16 454

Wykres 40 - Podział podłączeń abonenckich ze względu na technologię

23 247

93 910

Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (radiowo)
Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (światłowód)

165 902

Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (mieszane)

Jeśli chodzi o firmy zrzeszone w KIKE, to realizują one 161 projektów, spośród 644
podpisanych (stan na 15.05.2014) w ramach działania 8.4 PO IG, co stanowi 25% wszystkich
inwestycji. Po odliczeniu umów rozwiązanych (79) odsetek ten rośnie do 28,5%. Oznacza to,
iż skupione w Izbie firmy są beneficjentami ok. 250 mln zł dotacji, co przekłada się na
wartość całkowitą inwestycji netto w kwocie ok. 390 mln zł.
Liczba
projektów
wartość dla KIKE

161

Liczba
podłączeń
abonenckich
(radiowo)
5 956

79

Liczba
podłączeń
abonenckich
(światłowód)
72 538

Liczba
podłączeń
abonenckich
(mieszane)
7 965

Liczba
podłączeń
abonenckich
RAZEM
86 459
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% ogółu projektów

26,2%

6,3%

43,7%

34,3%

Należy podkreślić, iż członkowie KIKE realizują w przeważającej większości projekty
światłowodowe: ich udział w ogólnej masie inwestycji wynosi aż 83,9%. Świadczy to
dobitnie o nowoczesności i zaawansowaniu technologicznym zrzeszonych w Izbie MŚP, które
niemal automatycznie do nowych inwestycji wybierają technologie światłowodowe
korzystając przy tym z aktywnego i wszechstronnego merytorycznego wsparcia innych
członków – beneficjentów programów europejskich.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż dane dotyczące liczby podłączeń odnoszą się do
podstawowego wskaźnika rezultatu, jakim w latach 2007-2013 był podłączany abonent
(gniazda, czyli tzw. HC). Wskaźnik ten nie oddaje wszakże zasięgu sieci, który
zwielokrotniony jest o całkowitą liczbę osób, stojących za każdą umową abonencką, oraz o
całkowity potencjalny zasięg sieci (ilość gniazd, czyli tzw. HP).
Oczywiście nie sposób jest precyzyjnie określić liczby osób, korzystających z
pojedynczej umowy abonenckiej. Wiąże się to bowiem z brakiem możliwości pozyskania
takich danych oraz z kontrowersjami wokół definicji nowego abonenta (rozdział 2.4).
Jednakże dla uproszczenia przyjąć można za GUS, iż średnio w gospodarstwie domowym w
Polsce zamieszkują 2,82 osoby. Oznacza to, iż do budowanych sieci przyłączonych zostanie
ok. 685 tys. osób27.
Przechodząc na poziom HP, zasięg sieci określić można, jeśli przyjmiemy średnie
zakładane nasycenie (wskaźnik akwizycji z projektów 8.4 PO IG) na danym terenie. Na
podstawie danych od operatorów, publicznych statystyk i doświadczeń własnych członków
KIKE oszacować je można na poziomie 15%. Oznacza to, iż na terenach objętych
inwestycjami prowadzonymi w ramach projektów dofinansowywanych ze środków starej
perspektywy finansowej przez małych i średnich operatorów zamieszkuje ok. 4,5 mln osób, a
zatem ok. 12% ludności Polski. To dobre podsumowanie potencjału oraz skali inwestycji
MŚP. A także odniesienia do poziomu HP efektywności budżetu programów pomocowych na
poziomie ok. 1 mld zł.

27

Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, GUS 2013
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Rysunek 2 - Zasięg sieci szerokopasmowych małych i średnich PT

Równocześnie dane te przeczą opinii, jakoby projekty realizowane przez MŚP opierały
się głównie na technologii radiowej lub ETTH, a ich realizacja nie przynosiła spodziewanych
korzyści. Zwrócić należy uwagę na kluczowy fakt, iż 74,6% rozwiązanych umów to projekty
radiowe, a aż 47,8% dotyczy firm z kręgu Profit Group. Oznacza to, iż w rzeczywistości
95,3% inwestycji (po odliczeniu wspomnianej powyżej grupy Profit) realizowanych jest
rzetelnie i zgodnie z zapisami umowy.
Podkreślić trzeba, iż pełna ocena efektów oddziaływań projektów szerokopasmowych z
poprzedniej perspektywy finansowej możliwa będzie dopiero po ich definitywnym
rozliczeniu, tj. w 2016 roku. Zgodnie bowiem z przywołanymi danymi, do końca roku 2015
realizowanych będzie 494 projektów, pochodzących głównie z naborów 2011-2013. Ze
względu na opisaną w rozdziale 1 punktację i kryteria wyboru, w zdecydowanej większości są
to projekty światłowodowe. Fakt, iż w chwili obecnej większość zakończonych inwestycji
opiera się na technologii radiowej nie jest w żaden sposób miarodajny i nie może służyć jako
podstawa do wyciągania wniosków nt. efektów prowadzonych prac.
Tabela 48 - Liczba podpisanych, rozwiązanych i aktywnych umów

projekty radiowe

projekty
światłowodowe

projekty
mieszane

RAZEM

liczba umów podpisanych

216

299

99

614

liczba umów rozwiązanych

53

12

6

71

34

0

0

34

w tym Profit Group
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RAZEM umowy aktywne

163

287

93

Wykres 41 - Proporcja umów rozwiązanych w stosunku do całkowitej ilości umów podpisanych
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Wykres 42 - Proporcja abonentów z umów rozwiązanych w stosunku do całkowitej ilości podłączeń
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Wykres 43 - Proporcja umów aktywnych do rozwiązanych
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liczba umów rozwiązanych - inne

6,0%

liczba umów rozwiązanych - Profit Group

5,5%

liczba umów aktywnych

88,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Korzystnie wygląda też efektywność ekonomiczna prowadzonych inwestycji. Biorąc
pod uwagę całkowitą wartość zawartych 644 umów (986 374 tys. zł) i planowaną dzięki nim
ilość podłączeń (gniazda HC: 283 059) średni koszt netto podłączenia jednego abonenta
wynosi 4 978 zł. Z punktu widzenia strony publicznej, przy dominującej w latach 2007-2013
intensywności wsparcia na poziomie 70%, średnia wartość netto dotacji per abonent to 3 485
zł.
Tabela 49 - Efektywność ekonomiczna inwestycji

Średni koszt dofinansowania
podłączenia HC (70% netto)

Średni koszt dofinansowania
podłączenia HC (100% netto)

3 485 PLN

4 978 PLN

Równocześnie ponoszone przez małych i średnich operatorów nakłady inwestycyjne
porównywać należy z działaniami konkurencji, a zwłaszcza dużych operatorów. KIKE
podkreśla od dawna, iż kluczowe znaczenie lokalnych operatorów polega na zapewnieniu
wysokiej jakości usług dostępowych za pośrednictwem sieci światłowodowych tam, gdzie nie
jest to opłacalne dla wielkich korporacji. Podejście takie jest zgodne z ogólnym celem
interwencji publicznej w obszarze sieci telekomunikacyjnych, służącej przecież likwidowaniu
białych plam. Decyzje inwestycyjne lokalnych operatorów realizowane w ramach projektów
europejskich mają charakter rozproszony w skali kraju i pokrywają się z obszarami
zapotrzebowania na inwestycje NGA.
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Skala inwestycji realizowanych przez MŚP jest tym większa gdy zauważymy, że plany
dużych operatorów nie przewidują ekspansji nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, a
wręcz przeciwnie – ich zmniejszenie:
Orange28:
Przewidujemy, że – z wyłączeniem inwestycji w pasmo częstotliwości – znormalizowane
nakłady inwestycyjne w 2014 roku zmniejszą się o co najmniej 6%
W 2013 roku (…) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych, które
zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w 2012 roku)
Netia29:
Netia będzie nadal bronić istniejącej bazy klientów, skupiając się na działaniach
utrzymaniowych...
Netia koncentruje się obecnie na modernizacji dotychczas pozyskanych sieci
Ethernetowych do standardów sieci NGA, w związku z czym pozyskiwanie nowych spółek
Ethernetowych będzie prawdopodobnie przebiegać w znacznie wolniejszym tempie niż miało
to miejsce dotychczas...
(...) natomiast na 2014 rok Spółka prognozuje spadek Skorygowanego zysku EBITDA o
8.3% rok-do-roku, spadek Skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na
poziomie operacyjnym (Skoryg.OpFCF) tylko o 1,9% rok-do-roku, co związane jest z
procesem dalszej optymalizacji nakładów inwestycyjnych...
Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach
segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy ograniczaniu dodatkowych nakładów
inwestycyjnych....
Multimedia30:
Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację naszych sieci dostępowych i
spodziewamy się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami)
w latach kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż nakłady inwestycyjne w latach 20082012, pomimo wzrostu skali naszej działalności.

28

Skonsolidowany raport roczny za rok 2013, http://www.orangeir.pl/sites/default/files/Orange_Polska_Grupa_za_2013.pdf, 04.06.2014, str. 2
29
Skonsolidowany raport roczny za rok 2013,
http://www.netia.pl/files/inwestorzy/raporty_finansowe/2013/2013_4q/skonsolidowany_raport_roczny.pdf,
04.06.2014, str. 4, 88 i 89
30
Raport roczny Grupy Multimedia Polska za 2013 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności,
http://www.multimedia.pl/raporty_okresowe_2013, 04.06.2014, str. 96
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W takim kontekście tym ważniejsze wydaje się odpowiednie wykorzystanie
zgromadzonego w sektorze MŚP potencjału, kadr i doświadczenia dla dalszej rozbudowy
sieci szerokopasmowych, co posiada kluczowe znaczenie w świetle zapisów Europejskiej
Agendy Cyfrowej (szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości 30 Mb/s lub
wyższej dla 100% obywateli UE do 2020 r.). Ewentualne rozstrzygnięcia niekorzystne z
punktu widzenia MŚP, tj. ograniczenie puli środków przeznaczonych w ramach PO PC dla
małych i średnich PT lub znaczne opóźnienia w ogłaszaniu naborów z perspektywy 20142020 pociągnąć mogą za sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale też dla
całego rynku telekomunikacyjnego i – w konsekwencji – dla odbiorców końcowych usług.
W krótkiej terminie najbardziej ewidentnym skutkiem będą zwolnienia pracowników i
sprzedaż aktywów, które powinny zostać wykorzystane do budowy kolejnych sieci
dostępowych.
W ujęciu średnioterminowym zwiększyć się może gotowość MŚP do sprzedaży
wybudowanych sieci po okresie trwałości (czyli już od 2016-17 r.), potencjalnie degradując
popyt na rynku hurtowym – co dotknie również wojewódzkie sieci szerokopasmowe. W
efekcie – poprzez zmniejszenie konkurencji – zjawisko to skutkować będzie wzrostem cen
usług dla abonentów i zagrożeniem dla funkcjonowania sieci wybudowanych przez
samorządy.
Ostrożnie szacowany na bazie danych z dotychczasowych konkursów PO IG 8.4
(nabory: 2011-2013) i PO RPW II.1 potencjał inwestycyjny małych i średnich PT gwarantuje
ponadto zrealizowanie planowanego na 2017 r. progu wydatkowania środków europejskich,
nawet w przypadku realizacji PO PC wyłącznie przez operatorów lokalnych. Ich udział w
konkursach stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie planowego wydatkowania nowego
budżetu, całkowicie niezależne od decyzji dużych inwestorów.
Istotne jest też zapewniane przez MŚP rozproszenie decyzji inwestycyjnych w skali
kraju: podczas gdy duzi PT inwestują na terenach najatrakcyjniejszych biznesowo, inwestycje
MŚP skupiają się na własnych rynkach lokalnych. Tendencję tę widać nawet w segmencie
największych spośród średnich operatorów (np. wielkopolskiej Inei).
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Rozdział 4 – Wnioski i rekomendacje na przyszłość – PO Polska
Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest świadectwem zmieniającego się podejścia do
sposobu finansowania kluczowych sektorów gospodarki oraz doceniania roli technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w życiu współczesnego społeczeństwa. PO PC, którego
kolejne wersje były opracowywane, konsultowane i publikowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego (obecnie MIR) od połowy 2013 roku, wskazuje też największą
różnicę w układzie tematycznym interwencji publicznej na lata 2014-20 w stosunku do
poprzedniej siedmiolatki. O ile bowiem każdy z planowanych na nową perspektywę
programów operacyjnych (PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, POIiŚ,
programy regionalne) stanowi swoistą kontynuację podziału tematycznego z lat 2007-13, o
tyle Polska Cyfrowa jest zupełnie nowym tworem, utworzonym z osi priorytetowych i działań
funkcjonujących dotąd osobno w kilku programach.
Z punktu widzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT) będzie to jedyne źródło
finansowania z budżetu unijnego projektów szerokopasmowych w nadchodzącej dekadzie. W
ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu realizowany będzie
Priorytet Inwestycyjny 2.1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o
wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce
cyfrowej, która zakłada m.in. że:
Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie nie tylko parametrów sieci
szerokopasmowych wskazanych w EAC (co najmniej 30 Mb/s), ale także potencjalnie
wyższych. Przyjęte rozwiązania technologiczne powinny w przyszłości umożliwić jej dalszą
rozbudowę, tj. podnoszenie parametrów przepustowości i przepływności, przy relatywnie
niskim poziomie dodatkowych nakładów31.
We wdrażanie I osi priorytetowej zaangażowane mają być znaczące środki: wedle
dostępnych założeń będzie to 1 120,2 mln euro, z czego wkład UE to 952,2 mln euro, a wkład
krajowy – 168 mln euro. Zaś planowana średnia intensywność wsparcia wynosić ma 50-52%.
Skumulowanie w jednym Programie ogółu środków na sieci szerokopasmowe, przy
równoczesnym braku w PO PC kryteriów ich podziału między typ obszarów i beneficjentów,
31

PO PC wersja 4.0, http://mac.gov.pl/files/PO PC_4.0_5.12.13.pdf, kwiecień 2014
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przy niezwykle ogólnie określonych celach interwencji wyjaśniają skąd tak aktywny udział
wszystkich zainteresowanych podmiotów w dyskusji o ramach PO PC.
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej stoi na stanowisku, iż mali i średni PT co do
zasady zdali egzamin z absorpcji środków publicznych w ramach budżetu 2007-2013,
zwłaszcza z działania 8.4 PO IG. Dlatego też, a także z powodu swej znaczącej pozycji na
rynku telekomunikacyjnym, powinni oni odegrać istotną rolę we wdrażaniu projektów
budowy sieci w kolejnym okresie. Niezbędne jest przy tym wykorzystanie nabytych już
doświadczeń celem optymalizacji zasad i procedur naborów, tak, aby zapewnić maksymalną
efektywność planowanych inwestycji i dopasowanie ich do faktycznych potrzeb.
Wykorzystanie potencjału oraz doświadczenia MŚP w realizacji szerokopasmowych
projektów ostatniej mili jest ponadto zgodne z celami PO PC wskazującymi na konieczność
budowy nowoczesnych sieci NGN na obszarze całego kraju. Co więcej – rozproszenie
inwestycji między większą liczbę podmiotów gwarantuje:


innowacyjność inwestycji – jak wynika z powyższych analiz MŚP inwestują od
kilku lat niemal wyłącznie w sieci FTTH;



utrzymanie i wzrost zatrudnienia wykwalifikowanej kadry na obszarach białych
plam – a więc poza dużymi ośrodkami miejskimi;



zapewnienie konkurencyjności na rynku;



ograniczenie ryzyka nie zrealizowania celów EAC 2020 oraz planów
wydatkowania środków unijnych w kolejnych latach poprzez rozproszenie
inwestycji ;



zwiększenie potencjału inwestycji własnych PT, którzy dzięki środkom unijnym
rozwijają przedsiębiorstwa i zwięszają przychody.

Jest faktem, iż MŚP realizują z powodzeniem i niejednokrotnie taniej inwestycje na
terenach nieopłacalnych dla dużych telekomów. Świadczy o tym duża ilość lokalnych ISP
działających w Polsce.

4.1.

Potencjał inwestycyjny branży telekomunikacyjnej
Co do zasady, przedsiębiorstwa działające w branży telekomunikacyjnej, posiadające

wpis do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd
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Komunikacji Elektronicznej, podzielić można – podobnie jak wszystkie podmioty gospodarki
narodowej – na sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa32.

Sektor MŚP
Zdecydowana większość z zarejestrowanych w RPT firm to podmioty nie prowadzące
większej działalności telekomunikacyjnej – małe lokalne sieci (radiowe, kablowe, CaTV),
kawiarnie internetowe oraz niewielkie spółdzielnie i JST zarejestrowane w związku z
projektami POIG 8.3. Analizując dotychczasowe konkursy i informacje z rynku można
przyjąć roboczo, że najwyżej 30% aktywnie działających na rynku operatorów (czyli kilkaset
podmiotów), posiada potencjał inwestycyjny możliwy do wykorzystania w ramach
konkursów PO PC. Mniej więcej 15% aktywnie działających na rynku podmiotów zostało
beneficjentami konkursów POIG, RPO i RPW z poprzedniej perspektywy finansowej, a
połowa z nich po okresie realizacji projektów powinna posiadać doświadczenie, kadry,
narzędzia oraz finansowanie możliwe do wykorzystania w ramach PO PC. Dodatkowy
potencjał posiada więc 15% firm z RPT, które z różnych względów nie zdecydowały się na
udział w dotychczasowych naborach (np. z powodu braku kwalifikowalności obszarów na
terenie swojego działania, które mogą być jednak kwalifikowane w kontekście konkursów na
NGN).

Duże firmy/podmioty
Sektor dużych operatorów obejmuje 7 głównych typów podmiotów:


Duże

i

średnie

przedsiębiorstwa

świadczące

szeroki wachlarz

usług

telekomunikacyjnych w oparciu o dedykowane sieci telekomunikacyjne, z
których wymienić należy przede wszystkim Orange i Netię. W tym segmencie
jest jeszcze zaledwie kilka podmiotów, ale zdecydowanie mniejszych – np.
grupa MNI/Hyperion, czy INEA (będąca pierwotnie przede wszystkim siecią
CaTV).


Duże i średnie sieci kablowe świadczące również usługi 3Play, ale w oparciu
najczęściej o sieci CaTV. Również tutaj na rynku nie ma wielu graczy dużych –
od UPC, Vectry i Multimediów po Toyę.

32

Przy czym podział należy traktować umownie, a jego kryterium nie muszą być wielkość zatrudnienia lub
obrotów, a raczej skala działalności i liczba obsługiwanych klientów
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Sieci komórkowe – poza wszechstronnym Orange pozostali 3 gracze
posiadający fizyczną infrastrukturę to typowi operatorzy komórkowi. Potencjał
operatorów wirtualnych w kontekście NGA nie jest duży.



Duże JST – właściciele lub partnerzy wojewódzkich sieci szerokopasmowych.



Operatorzy krajowi o różnej strukturze właścicielskiej i zadaniach – np. TK
Telekom, ATMAN, Exatel i GTS.



Operatorzy Infrastruktury i spółki celowe. Obecnie bardziej znani z zapowiedzi
inwestycyjnych, niż dużych, wybudowanych sieci. Dysponują oni jednak
niejednokrotnie dostępem do zasobów na finansowanie inwestycji własnych i
udziału własnego.



Możliwi inwestorzy zagraniczni – w tym zagraniczne telekomy.

W prowadzonych konsultacjach resortowych i środowiskowych pojawiają się 4 główne
grupy podmiotów zainteresowanych inwestycjami w ramach PO PC (uwaga! świadomie nie
używamy terminu: „zainteresowanych realizacją celów EAC”):


Operatorzy kablowi poszukujący środków na modernizację swoich sieci.



Operatorzy kablowi poszukujący środków na budowę nowych sieci.



Operatorzy sieci wojewódzkich poszukujący środków na powiększenie zasięgu
sieci, a także możliwe że zbudowaniu lub stymulowaniu budowy sieci
dystrybucyjnych niezbędnych dla realizacji usług hurtowych by utrzymać sieci
wojewódzkie.



Dostawcy radiowi szukający środków na rozbudowę sieci stacji bazowych (w
tym światłowodowych powiązań między nimi) lub sprzedaż terminali – w tym
satelitarnych.

Wskazanie w/w grup jest istotne dla określenia ich faktycznych priorytetów
inwestycyjnych w kontekście EAC 2020 oraz konstrukcji katalogu kosztów kwalifikowanych.
Dobrym przykładem jest modernizacja, która niekiedy może zwiększyć zasięg sieci NGN, ale
w praktyce skupia się najczęściej na obszarach już obsługiwanych i przede wszystkim –
utrzymaniu dotychczasowych klientów. Z kolei spojrzenie na dostawców satelitarnych stawia
pytanie o katalog kosztów kwalifikowanych – dostawcy ci działają często, jako odpowiednik
komórkowych operatorów wirtualnych nie budując infrastruktury, a jedynie sprzedając
terminale infrastruktury zagranicznej.
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Innym często dyskutowanym zagadnieniem jest teza, iż tylko najwięksi operatorzy
posiadają zasoby do budowy sieci dostępowych w ramach PO PC i zapewnienia w nich
realizacji usług hurtowych. Przekonaniu temu towarzyszy niejednokrotnie teza, że prościej
dla administracji jest skupić się na niewielkiej liczbie (ok. 50-70) dużych projektów (o
wartości bliskiej 50-70 mln euro), gdyż „nikt nie wyobraża sobie prowadzenia kilkuset
wniosków w stylu 8.4”.
Jak nadmieniamy wyżej, są to „tezy” oraz „przekonania”, które nie są poparte analizą
potencjału MŚP oraz dużych podmiotów. Kilka faktów w skrócie:


Założenia SPV przedstawione przez Orange w MAC wiosną2014 nie są oparte
na analizach finansowych realnych kosztów budowy sieci, a jedynie na
szacunkowych założeniach. Co więcej – analiza dokumentu wskazuje wprost na
cel, jakim jest przeznaczenie środków z PO PC na modernizację hybrydowego
modelu sieci i podtrzymanie finansowaniem w ramach PO PC egzystencji sieci
xDSL,

których

potencjał

szerokopasmowy

jest

niski,

zaś

realizacja

szerokopasmowej pętli abonenckiej dla dobrych, relatywnie nowych kabli
wymaga zachowania odległości od centrali do abonenta na poziomie 1000-1500
m. Projekt Orange de facto zdaje się skupiać na uzyskaniu finansowania budowy
magistralnych sieci światłowodowych spinających gęstszą niż obecnie sieć
wyniesionych koncentratorów DSL obsługujących dotychczasowe miedziane
linie dostępowe. Zabieg pozwoli krótkoterminowo zwiększyć przepustowość
istniejących linii, jednak jest kompletnie nieefektywny dla podłączania nowych
abonentów oraz z uwagi na wyniesione aktywne elementy sieci (koncentratory
DSL) – drogi w utrzymaniu (zasilanie, chłodzenie oraz duża liczba węzłów
aktywnych) i podatny na awarie (zasilania oraz przepięć z linii miedzianych).


W/w wad tych nie posiada infrastruktura FTTH/GPON. Pętla abonencka sięga
20 km, gwarancje neutralności technologicznej są łatwiejsze do spełnienia, niż w
przypadku sieci xDSL, a brak wyniesionych węzłów aktywnych generuje
oszczędności operacyjne na sprzęcie, zasilaniu i chłodzeniu. Upraszcza również
sieć i daje w zasadzie nieograniczone pasmo przy wielokrotnie dłuższej
żywotności infrastruktury optycznej względem miedzianej. Na potwierdzenie
przytoczyć można kilka cytatów z niedawnej (czerwiec 2014 r.) Konferencji
Technik Szerokopasmowych33:

33

za http://www.telko.in/siec-hfc-ma-groznego-rywala
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o W tym roku po raz pierwszy w swojej historii Multimedia oddadzą do
użytku więcej końcówek FTTH, niż HFC. To nie jest może regułą, ale w
niektórych przypadkach bardziej opłacało nam się wybudować
nakładkowe optyczne linie, niż modernizować przejęte sieci do DOCSIS
3.0 – Józef Włodarczyk, dyrektor inwestycji Multimediów.
o Odległe sieci budujemy dzisiaj w technologii optycznej, bo łatwiej takimi
zarządzać, dzięki czemu oszczędzamy na kosztach utrzymania – mówił
Tadeusz Nowakowski z pomorskiej TK Chopin.
o dzisiaj strategicznie inwestujemy w PON – Maciej Łątkowski z
poznańskiej Inei.


Potencjał MŚP z POIG 8.4 oraz RPO/RPW omówiono szeroko w niniejszym
opracowaniu.



Potencjał i plany inwestycyjne dużych operatorów omówiono w rozdziale 3 na
podstawie wybranych raportów rocznych za 2013. Posiadają one ograniczone
środki inwestycyjne, zaś plany koncentrują się głównie na utrzymaniu obecnej
bazy klientów i obsłudze sektora biznesowego. Ewentualne inwestycje
ograniczane są do „najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach”. Założenia te
są zrozumiałe z perspektywy omawianych firm, ale należy je uwzględnić
również projektując ramy konkursowe PO PC – w szczególności w kontekście
objęcia inwestycjami nowych obszarów.

PO PC musi uwzględniać różnorodność rynku operatorskiego w Polsce – w tym
potencjał inwestycyjny, potrzeby i możliwości budowy sieci w różnych rejonach kraju oraz
doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013. Nie możemy „gubić” posiadanej wiedzy i
przeceniać lub nie doceniać wszystkich grup inwestorów w imię interesów bardzo wąskiej
grupy przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że wypracowane w toku konsultacji i analiz ramy
podziału środków pozwolą na aktywizację i wsparcie wszystkich typów PT mogących
realizować w latach 2014-2020 założenia EAC.
Poniżej wskazano konkretno rekomendacje w tym zakresie, podzielone na dwa obszary:


Ogólne zasady i reguły PO PC



Techniczne aspekty przeprowadzania konkursów

Podejście takie uzasadnione jest faktem, iż wskazane typy uregulowań wdrażane są na
różnych poziomach i związane są z odrębnymi zakresami kompetencji instytucjonalnych.
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Ogóle zasady i reguły, czyli filary późniejszego kształtu PO PC, zapisane są w samym
Programie Operacyjnym, jego Uszczegółowieniu, rzadziej – w regulaminach konkursów i
kryteriach wyboru projektów.
Natomiast techniczne aspekty organizacji naborów decydowane są przez instytucje
wydelegowane do tego celu na poziomie operacyjnym, a zatem codziennej pracy, i związane
są raczej z praktyką przeprowadzania konkursów, oceny wniosków i podpisywania umów.

4.2.

Rekomendacje dotyczące ogólnych zasad przeprowadzania naborów

Dywersyfikacja naborów pod kątem typów obszarów
Rekomendacja: rozróżnienie w PO PC rodzajów naborów, przy wzięciu pod uwagę
specyfiki terenów (w sposób zbliżony jak to miało miejsce w naborze II 2012 – osobny nabór
dla tzw. „trwale białych plam”), w sposób zapewniający równe traktowanie potencjalnych
beneficjentów i niedyskryminację sektora MSP.
Zgodnie z posiadaną wiedzą, inwentaryzacja zasobów szerokopasmowych NGN na
potrzeby nowej perspektywy finansowej pozwoli wyróżnić wśród nich 5 grup
wyodrębnionych pod kątem realizacji inwestycji szerokopasmowych zgodnych z celami EAC
2020:
a. Obszary nie wymagające interwencji – czyli obszary atrakcyjne inwestycyjnie
na których bądź to istnieją sieci NGN, bądź też powstaną ze środków własnych
PT w bieżącej perspektywie finansowej.
b. Obszary wymagające zachęty inwestycyjnej. To niezwykle ciekawe do analizy
obszary, na których inwestycje są nie tylko na skraju opłacalności
komercyjnej, ale też są wstrzymywane przez PT z uwagi na inne ryzyka
związane z problemami z uzyskaniem prawa drogi, ze spodziewaną niską
akwizycją lub z wysokimi opłatami lokalnymi za umieszczenie infrastruktury.
Dla tej grupy inwestycji rozważyć należy nie tylko finansowe mechanizmy
zwrotne, ale często zwolnienia przedmiotowe/podmiotowe z opłat, cyfryzację
zasobów geodezyjnych, zabezpieczenie prawa drogi, itp. działania nastawione
na likwidację barier inwestycyjnych i obniżanie kosztów inwestycyjnych.
c. Obszary wymagające dotacji dla sieci kablowych NGN. To modelowa grupa
docelowa dla PO PC i innych inwestycji publicznych. Obejmuje ona w
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praktyce nie tylko obszary gmin/powiatów, ale i części większych aglomeracji
nie posiadających kablowego „uzbrojenia” telekomunikacyjnego.
d. Obszary nieopłacalności inwestycji w sieci kablowe. Z uwagi na niską gęstość
zaludnienia przy wsparciu dotacją możliwe jednak do zagospodarowania
sieciami radiowymi.
e. Obszary nieopłacalne dla inwestycji NGN z uwagi na ukształtowanie terenu i
niezwykle niską gęstość zaludnienia. To nie tylko przykładowa leśniczówka w
puszczy, ale także obszary zalesione o urozmaiconej rzeźbie terenu, co
stanowić może barierę dla efektywnej propagacji fal radiowych z nadajników
naziemnych z wykorzystaniem dostępnych częstotliwości w kontekście
osiągnięcia parametrów NGN.
Biorąc pod uwagę w/w podział, w obszarze konkursowym PO PC pozostają przede
wszystkim obszary z grupy c i d. Obydwie grupy należy rozpatrywać odrębnie z uwagi na
efektywność oraz zakres prac i pokrycie terenu w technologii kablowej oraz radiowej.
Technicznie rzecz biorąc, konkursy w ramach PO PC rozpisywać można w oparciu o:


obszar administracyjny, np. powiat, gminę34;



ilość HP w zasięgu sieci, np. 10 tys. (w przypadku grupy e i finansowania
terminali np. satelitarnych – HP zastępowane jest w praktyce przez HC).



budżet projektu – np. 10 mln PLN;



typ beneficjenta – np. dużych PT, MŚP, JST, SPV, itp.

W zasadzie wszystkie w/w kryteria były wykorzystywane w różnej konfiguracji w
perspektywie 2007-2013. Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby PO PC (nieco ponad 4 mld
PLN) względem szacowanych koniecznych nakładów inwestycyjnych na realizację celów
EAC (od 17 mld do nawet 3-krotności tej kwoty w zależności od technologii i wskaźnika
podłączonych gospodarstw), a także różnorodność operujących na naszym rynku PT i ich
zasobów oraz priorytetów inwestycyjnych wskazanym jest zachowanie wszystkich w/w
kryteriów w różnych konfiguracjach. W naszej ocenie nie istnieje bowiem jeden idealny

34

Dane statystyczne dot. podziały terytorialnego kraju (za: http://www.rozmiar.com/ile-jest-miast-wsi-gminpowiatow-i-wojewodztw-w-polsce.php):
Obecnie Polska posiada 16 województw i 380 powiatów, które wchodzą w ich skład. Powiaty dzielą się zaś na
gminy - gmin jest w Polsce 2479 (wyróżnia się wśród nich gminy miejskie [306], miejsko-wiejskie [602] i wiejskie
[1571]).
W Polsce jest 913 miast. Siedem z nich posiada ponad 400 tysięcy mieszkańców, a 10 ponad 200 tysięcy
mieszkańców. Pod względem liczby ludności przodują Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk,
Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice.
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wzorzec na maksymalizację HP w zasięgu NGN przy ograniczonych środkach budżetowych
na realizację 100% celów NPS.
Maksymalizacja ilości HP podłączanych w ramach PO PC wymaga w naszej ocenie
zabezpieczenia przede wszystkim konkurencji ofert, a tą osiągnąć można jedynie poprzez
rozsądne określanie wielkości projektów w oparciu o dowolne wskaźniki. Można bowiem
przyjąć, że w hipotetycznej sytuacji braku konkurencji (np. 1 konkurs na obszar całego kraju
lub 1 operator w RPT) – faktyczna konkurencja nie będzie istnieć, gdyż w konkursie będzie
mógł wystartować jedynie 1 operator narzucając własną wizję, ograniczone środki
inwestycyjne, priorytety oraz koszty. To oczywiście przykład skrajny, ale przełożony na
polski specyficzny rynek telekomunikacyjny – daje właściwe przybliżenie problemu, który
musi uwzględniać dokumentacja konkursowa PO PC, by mając ograniczone środki publiczne,
podłączyć maksymalnie wielu odbiorców szerokopasmowego Internetu w ograniczonym
przecież czasie bieżącej perspektywy finansowej.
Nie analizując w tym miejscu ponownie całej argumentacji warto w tym miejscu
wskazać, iż zeszłoroczne uzgodnienia w grupie roboczej zajmującej się przy MRR PO PC
2.1, zakładające podział środków między typy beneficjentów, są zasadne i nadal aktualne (i
przecież uwzględnione przez MRR w arkuszu uwag do PO PC). Wbrew części tegorocznych
opinii – nie mają na celu samego podziału środków, a właśnie maksymalizację efektywności
ich wykorzystania poprzez zabezpieczenie warunków konkurencyjności dla różnego typu
inwestorów. Model ten, oparty na analizach poprzedniej perspektywy, daje szansę na jak
największe zaangażowanie kapitału własnego operujących w Polsce PT – co jest warunkiem
niezbędnym dla pozyskania z rynku brakujących wg NPS kilkunastu mld PLN. Zadajmy
retoryczne pytanie: czy per analogiam postulaty w zakresie zmniejszania liczby projektów
realizowanych z PO PC należałoby zastosować do wszystkich innych inwestycji – a więc
dofinansować jedynie kilkudziesięciu wykonawców wszystkich dróg i budynków dowolnej
wielkości? Albo zastąpić wszystkie teatry i kina 30-toma multiplexami? Oczywiście nie. Nie
gubmy więc tej perspektyw w rozważaniach o inwestycjach szerokopasmowych tym bardziej,
że różnorodność beneficjentów gwarantuje nie tylko większe sumaryczne nakłady i
konkurencyjność ofert w konkursach, ale również rozproszenie ryzyka i randomizację decyzji
inwestycyjnych w skali całego kraju.
Analiza poszczególnych typów terenów interwencji publicznej daje wskazówki, jakie
kryteria winny zostać zastosowane, aby zmaksymalizować pożądane efekty inwestycji.

Grupa d.
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Niezależnie od zasad neutralności technologicznej – na obszarach grupy d co do zasady
nie należy spodziewać się inwestycji światłowodowych (choć oczywiście nie można ich
wykluczyć choćby w wariancie mieszanym – np. podłączeń światłowodowych w większych
miejscowościach na trasach magistral światłowodowych i radiowego dostępu poza nimi, czy
możliwych modernizacji sieci xDSL). Z uwagi na relatywnie duży zasięg różnego typu
BTSów

(ograniczany

czynnikami

geograficznymi

oraz

wykorzystywanymi

częstotliwościami), jako podstawowy obszar konkursowy można przyjąć poziom powiatu w
zakresie obszarów typu d i ew. e. Z konkursów tych należy przy tym wyłączyć obszary a-c.
Obszar administracyjny powiatu wymusza zwartość projektu w zakresie pełnego pokrycia
danego obszaru dostępem radiowym. Może być jednak nieefektywny dla powiatów o małej
gęstości zaludnienia lub ze względów geograficznych lub demograficznych – celowym może
być realizacja projektów w tej grupie na obszarach większych. Co więcej – będzie
nieefektywny również dla powiatów z przeważającą liczbą obszarów a-c, gdzie obszary typu
d i e będą występowały w ilościach marginalnych pozostawiając niewiele HP do podłączenia.
Stąd alternatywnie – należy rozważyć kwalifikację obszarów pod kątem ilości HP w
zasięgu projektu szacowanych na obszarach grupy d, ale nadal na obszarze zwartym i
opisanym np. sąsiadującymi powiatami. Kształt tych obszarów możliwy będzie po
opracowaniu przez UKE kolejnych danych inwentaryzacyjnych.
Ile HP i jaką powierzchnię powinien obejmować konkurs na obszary grupy d? Nie
dysponujemy na ten moment średnią ilością HP na obszarach gmin wiejskich i miejskowiejskich oraz danymi o tym, ile średnio HP sklasyfikowanych zostanie przez UKE do grupy
d, by móc estymować te dane na poziom powiatów z dominującą liczbą obszarów typu d. A
są to dane kluczowe dla efektywnego określenia wielkości konkursów. Pozostaje więc
uzyskać takie dane z UKE. Roboczo szacujemy, iż dla obszarów bardzo słabo
zurbanizowanych (pogranicze grupy d i e) poziom 20 tys. HP może oznaczać relatywnie duży
obszarowo projekt, zaś dla pogranicza c i d – 20 tys. „klientów radiowych lub hybrydowych”
może być rozsądnym poziomem tego typu projektu pod względem realizacyjnym i
finansowym. Punktem odniesienia powinna być jednak w tym przypadku średnia ilość HP
grupy d na obszarze powiatu „wiejskiego”.

Grupa c.
Zacznijmy od specyficznego problemu formalnego w zakresie obszarów grupy c, na
których technologicznie wskazane są inwestycje światłowodowe i możliwe do realizacji ze
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strony finansowej. Przy skrajnie ortodoksyjnym rozumieniu „neutralności technologicznej”
będzie istnieć zagrożenie konkurowania na tych obszarach projektów światłowodowych z
tańszymi radiowymi. Kryterium oceny nie może więc być wyłącznie cena, gdyż kontynuując
analogie drogowe – „tańsza od asfaltu jest smoła lub tłuczeń”, a nawierzchni tak różnych
typów nie należy równać konkursowo. Z sieciami szerokopasmowymi jest dokładnie tak
samo. Należy przeanalizować dwa znowelizowane w 2013 r. rozporządzenia dot. w ramach
POIG 8.4 punktacji technologicznej i katalogu kosztów kwalifikowanych. Obydwa dają
gotowe i sprawdzone w konkursach na sieci dostępowe kryteria punktacyjne i konkursowe.
W zakresie katalogu kosztów, należy wskazać na celowość określenia kosztów budowy
sieci magistralnej na poziomie maksymalnym 20-30%. Rozwiązanie takie wymusi na
inwestorach rozbudowę sieci dostępowych uniemożliwiając skupianie środków wyłącznie na
modernizację magistral (np. omawiany wyżej model Orange). Bez intensywnych inwestycji w
sieci dostępowe nie będą bowiem realizowane cele EAC.
Dyskutując o neutralności technologicznej należy zdecydowanie stwierdzić, iż
punktacja technologiczna wypracowana w ramach POIG 8.4 nie wyklucza żadnej technologii,
choć oczywiście punktuje wyżej technologie efektywniejsze. Co więcej – rozporządzenie
opiera się w części na kryterium prędkości łącza pomijając medium transmisyjne. Wydaje się,
że w ramach PO PC i dyskusji o neutralności, jak również analizując dostępne technologie
transmisyjne, należy sięgnąć dodatkowo po dość trudne zagadnienie gwarancji prędkości
transmisji.
W efekcie otrzymalibyśmy nie tylko odniesienia do wskazanych w EAC prędkości 30 i
100 Mb/s, ale także powinniśmy skoncentrować się na gwarancji osiągalności tych
parametrów ze względu na:


typ sieci - punkt-punkt / punkt-wielopunkt;



ilości odbiorców na port/sektor stacji bazowej;



medium transmisyjne w kontekście wpływu odległości i nasycenia portu/sektora
stacji bazowej.

Sposób świadczenia usługi jest bowiem kluczowy dla osiągalności i stabilności
parametrów transmisji. Pasmo 30 lub 100 Mb/s, które jest relatywnie proste do
zagwarantowania w sieci FTTH realizowanej w najwyższym standardzie punkt-punkt, będzie
w większości przypadków nieosiągalne nawet na poziomie stałych 30 Mb/s w technologii
radiowej punkt-wielopunkt w szczególności, gdy warunki geograficzne (zalesienie, góry,
odległość) będą degradowały propagację sygnału lub liczba abonentów per sektor będzie za
duża. Podobnie odległość i typ (w tym wiek, jakość złączy, zawilgocenie, etc) okablowania
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miedzianego wpływa na parametry usług w sieciach xDSL. Nie należy więc odstępować od
dookreślenia i rzetelnej oceny w dokumentacji konkursowej parametrów technologicznych.
Jeśli nie wskazując w sposób prosty i zgodny z faktami na medium, to poprzez definicję
realnych parametrów usług dostępowych, jakie operator w danej technologii będzie
dostarczał. Należy przy tym powiedzieć wprost – najwyższa punktacja dot. medium
światłowodowego jest zgodna z faktycznymi najwyższymi możliwościami tego medium
wedle dzisiejszego stanu techniki. A definicje opierające się na parametrach transmisyjnych –
będą przedmiotem wielu przyszłych sporów i problemów z uwagi na różne sposoby i obszary
realizacji przyszłych projektów. Stąd rozporządzenie MAC dot. punktacji technologicznej dla
POIG 8.4 przyjęło skalę mieszaną – operując po części na medium, a po części na
parametrach transmisyjnych uznając w wyniku analiz technicznych i konsultacji
środowiskowych, iż jest to najskuteczniejszy mechanizm gradacji rozwiązań przedstawianych
we wnioskach konkursowych.
Należy też wskazać np. na kryteria dozwolonych usług hurtowych przyjęte przez WSS
dla swoich węzłów na terenie Wielkopolski. Są one podobne do typów obszarów
opracowywanych dla PO PC.
Dla grupy c należy podobnie jak dla grupy d przeanalizować dane UKE w kontekście
średnich ilości HP typu c przypadających na różne typu gmin i obszarów kraju. Z uwagi na
skomplikowany przebieg procesów inwestycyjnych obejmujących inwestycje kablowe w
bieżących systemie prawnym35, wydaje się że dla światłowodowych sieci dostępowych nie
należy przyjmować większych obszarów konkursowych, niż obszar gminy lub 5-10 tys. HP
(w zależności od gęstości zaludnienia i warunków demograficzno-popytowych). W
uzasadnionych przypadkach (np. aglomeracje kwalifikujące się do konkursów, sąsiedztwo
większych ośrodków miejskich powiązanych ze sobą ekonomicznie i komunikacyjnie) –
można rozważyć konkursy obejmujące kilka gmin.

Grupa e.
Domykając rozważania, obszary grupy e należy uwzględnić w 3 możliwych
kontekstach:


poprzez przyłącza przy okazji realizacji inwestycji z grupy c i d –
niejednokrotnie będzie taka możliwość z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo

35

Liczne bariery inwestycyjne, brak cyfrowych map i uzgodnień, wysokie koszty za umiejscowienie
infrastruktury w ziemi oraz na podbudowie słupowej, przewlekłość postępowań o dostęp do nieruchomości,
powolną akwizycję, etc.
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obszarów lub przebieg tras magistralnych przez obszary grupy e; należy jednak
przewidzieć dodatkowe środki konkursowe na taką integrację obszarów e w
ramach projektów dla grup c i d;


osobne konkursy na obszary z grupy e obejmujące teren województw;



przyjęty w PO PC wyjątek pozwalający na zapewnienie dostępu o prędkości 2
Mb/s z wykorzystaniem innych technologii – możliwe, że również satelitarnych;
wariant satelitarny wymagać jednak będzie kwalifikowalności zakupu terminali
dla tych obszarów lub dofinansowania samej usługi w modeli zbliżonym do
POIG 8.3.

Uwaga – jeśli przedmiotem dofinansowania miałby być terminal, to wskaźnikiem jest
liczba podpisanych umów, a więc HC (analogicznie do POIG 8.4). Przy inwestycji w
terminale abonenckie nie możemy z powodów oczywistych operować pojęciem HP. Obszar
konkursowy: województwo. Można dopuścić grupowanie województw w ramach konkursu
na wzór Polski Wschodniej.
Postęp akwizycji jest jednak wypadkową zaangażowania operatora i zainteresowania
odbiorców. Z tego powodu należy przyjąć np. 2 letnie okresy konkursowe lub formę „stałego
naboru” umożliwiającego zdefiniowanie „kamieni milowych” i kontrolę postępu akwizycji w
grupie obszarów e – w tym ew. wyłonienie nowego dostawcy usług na terenie danego
województwa skuteczniej realizującego akwizycję. Cele NPS zakładają 100% akwizycję
również w tej grupie, jednak beneficjent nie mogąc jej zagwarantować, powinien rozliczać np.
kwartalnie transze zainstalowanych urządzeń w modelu refundacyjnym.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
Rekomendacja: cyfryzacja w trybie pilnym zasobów geodezyjnych – odpowiadają one
za ok. 30% całości kosztów budowy sieci szerokopasmowych i znacznie wydłużają proces
projektowania/uzgodnień, opóźniając prace budowlane.

Kwestia opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym
Rekomendacja: zniesienie lub obniżenie opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym oraz na gruntach i nieruchomościach publicznych lub wprowadzenie zwolnień
podmiotowych/przedmiotowych w tym zakresie wobec inwestorów.

Redefinicja kluczowego wskaźnika rezultatu
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Rekomendacja: Dopuszczenie jako wskaźnika ilości HP – czyli zakończeń sieci
wyliczalnych z ilości lokali/mieszkań w zasięgu sieci. Sieć taka umożliwiałaby technicznie
podłączenie każdego zainteresowanego (czyli do 100% lokali). Dodatkowym zyskiem jest
wyższa realizacja wskaźników pokrycia siecią szerokopasmową AC 2020.
Postulat ten spójny jest z powyższymi rozważaniami nt. typów terenów objętych
wsparciem i został zaakceptowany w toku konsultacji ministerialnych w roku 2013.

Określenie odcinka kwalifikowalności sieci
Doprecyzowania w PO PC wymaga określenie jaki jaka część traktowanej liniowo sieci
może być kosztem kwalifikowalnym inwestycji. Z całą pewnością znany jest punkt
początkowy – magistrala od punktu nadrzędnego; wątpliwości dotyczą punktu końcowego.
Rekomendacja: zakończenie logicznego przebiegu kwalifikowalnego odcinka sieci na
gnieździe w lokalu abonenta.

Wydłużenie okresu realizacji projektów.
Należy przyjąć, że obecny wymóg 2 lat jest obiektywnie niewystarczający. Problemy
to: długi proces projektowania i uzgadniania przebiegów z gestorami nieruchomości, brak
cyfrowych map i szybkiej ścieżki uzgodnień, sięgające 8 m-cy opóźnienia w przekazywaniu
środków przez Instytucje Wdrażające (RPO, POIG), trudności z akwizycją umów,
pozostające poza możliwością działania Beneficjentów.
Rekomendacja: Okres ten należy wydłużyć do co najmniej 3 lat, a dla projektów
większych (obszarowo i kwotowo) – np. do 4 lat

Obowiązywanie zasad KPA
Rekomendacja: Przywrócenie oparcia prawnego naborów wniosków o Kodeks
postępowania administracyjnego, a przede wszystkim terminy załatwiania spraw w nim
podane.
W latach 2007-2013 nabory wniosków organizowano na podstawie Ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, która w art. 37 mówi wprost: Do postępowania w zakresie
ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze środków pochodzących
z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Sytuacja ta wyjmowała w
praktyce spod jakiejkolwiek kontroli terminy rozpatrywania spraw, z więc kluczowe
elementy, takie jak: czas oceny wniosków, czas podpisywania umów, czas wypłaty zaliczek,
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itp. Pogłębiało to asymetrię relacji beneficjenta z administracją publiczną, zobligowanego
każdorazowo do dostarczenia do odpowiednich instytucji niezbędnych dokumentów /
odpowiedzi / wyjaśnień w sztywno określonych, nieprzekraczalnych terminach, podczas gdy
zasada ta nie działała w drugą stronę. Każdorazowo regulaminy konkursowe zawierały zapis,
umożliwiający dowolne wydłużanie wszelkich czynności administracyjnych. Regulaminowe
terminy (np. 80 dni na zakończenie procesu oceny wniosków) przestrzegany były
sporadycznie.

Inwentaryzacja – SIIS
Rekomendacja: Konkursy każdorazowo muszą być przeprowadzane w oparciu o
aktualne, rzetelne i niezmienne dane. Należy za wszelką cenę unikać sytuacji znanych z lat
2007-2013, kiedy nowy nabór ogłaszany jest bez publikowania wyników poprzedniego.
Oparcie naborów na wynikach inwentaryzacji dostępnych w Systemie Informacyjnym o
Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) możliwe jest pod kilkoma warunkami:


System musi działać ciągle – w dostępie bieżącym i gwarantować spójność
wcześniej przesłanych danych



SIIS powinien skupiać się tak naprawdę na usługach świadczonych i
ewentualnie budynkach, bo to one definiują obszary pod kątem dofinansowań



SIIS musi opierać się na zunifikowanej paszportyzacji



system musi być przyjazny użytkownikowi, łatwy w obsłudze, maksymalnie
zautomatyzowany (dla uniknięcia wielokrotnego ręcznego wprowadzania tych
samych danych) i pozbawiony wymogu generowania sztucznych danych (np.
numery identyfikacyjne budynku czy rodzaju świadczonej usługi)

Kolizje projektów PO PC z projektami poprzedniej perspektywy
Uruchomienie nowej perspektywy finansowej wiąże się z szeregiem istotnych zmian w
definiowaniu obszarów kwalifikujących się do realizacji na nich projektów dofinansowanych,
czyli tzw. białych plam:


Zgodnie z wymogami Europejskiej Agendy Cyfrowej wartością graniczną
przepływności sieci będzie 30 mbs (w miejsce obecnych 2 mbs)



Kwalifikowalność obszarów doprecyzowana będzie na poziomie niższym niż
miejscowość – nastąpi zejście do poziomu budynku
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Prawdopodobnie zmieni się próg obecnego nasycenia infrastrukturą (wynoszący
obecnie 30% - poniżej tego odsetka obszar nie kwalifikuje się do wsparcia)

Redefiniowanie dostępności obszarów niesie ze sobą szereg szans i zagrożeń. Zwrócić
należy szczególną uwagę na te ostatnie tak, aby:


Nie zaburzać naturalnej gry rynkowej operatorów, co mogłoby nastąpić, gdyby
umożliwiono wprowadzanie dotowanej konkurencji na obszar, który posiada
własne możliwości zapewnienia usług poprzez rozwój istniejących sieci.
Dofinansowanie środkami publicznymi wejścia na taki obszar nowego operatora
nie powinno mieć miejsca.
Rekomendacja: zablokowanie („zaczernienie”) bezpośredniego sąsiedztwa
istniejących sieci (np. najbliższa ulica), będącego w warunkach konkurencji
rynkowej obszarem naturalnego rozszerzania się sieci.



Projekty realizowane zgodnie z nowymi zasadami PO PC nie konkurowały z
projektami dofinansowanymi w ramach 8.4 PO IG, II.1 PO RPW lub
regionalnych programów operacyjnych. Starsze projekty, zgodnie z zapisami
umów o dofinansowanie, zobowiązane są do osiągnięcia i utrzymania w okresie
trwałości wskaźników rezultatu, w tym kluczowego wskaźnika – ilości
podpisanych umów. Operatorzy podpisując umowy na budowę sieci w okresie
2007-2013 deklarując przekroczenie progu nasycenia 30% usługobiorcami de
facto otrzymali wyłączność na realizację projektu z dofinansowaniem na terenie
danej miejscowości, co ma im umożliwić utrzymanie wskaźnika rezultatu przez
okres trwałości.
Rekomendacja: w naszej ocenie miejscowości, w których przekroczono 30%
nasycenia internetu 2 mbs – nie powinny kwalifikować się do kolejnych
dofinansowań przynajmniej do wygaśnięcia obowiązku utrzymania trwałości
projektu na danym obszarze – bo może to uniemożliwić utrzymanie trwałości
projektów.

4.3.

Rekomendacje dotyczące technicznych aspektów przeprowadzania
naborów

Ujednolicenie instytucjonalne
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W latach 2007-2013 nabory wniosków organizowane były przez różne instytucje,
często – zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania działań – na podstawie innych zasad i
założeń. Powodowało to chaos organizacyjny, nakładanie się projektów, liczne kolizje i
sprzeczne decyzje.
Rekomendacja: W celu uniknięcia podobnej sytuacji w kolejnych latach rekomenduje
się powierzenie organizacji naborów wniosków jednej instytucji, wyposażonej w
odpowiednie kompetencje.

Zapewnienie zasobów kadrowych
Rekomendacja: Organizator naborów / instytucja pośrednicząca wyposażony musi
zostać w zasoby odpowiednie do sprostania powierzonemu mu zadaniu. Chodzi przede
wszystkim o wymiar kadrowy, w ujęciu ilościowym – dostateczną liczbę pracowników, jak i
jakościowym – kompetentne i doświadczone kadry. Dotąd bowiem zbyt często beneficjenci
spotykali się z tak negatywnymi zjawiskami jak: nierespektowanie terminów, znaczna rotacja
kadr po stronie IP (w tym – co szczególnie uciążliwe – kilkukrotne zmiany opiekunów
projektów), brak znajomości praktyki administracyjnej po stronie nowych pracowników.
Powodem tej sytuacji była niedostateczna liczba wykwalifikowanych pracowników w
stosunku do postawionych przez nimi zadań oraz częste zmiany organizacyjne wewnątrz
instytucji takich jak WWPE. Przykładowo, z działu prowadzącego ocenę formalną wniosków
8.4 PO IG, między 2010 a 2011 rokiem do innych zadań przesunięto ponad połowę
doświadczonych urzędników, przez co jakość relacji beneficjentów z WWPE siłą rzeczy
uległa pogorszeniu.

Długofalowy plan naborów
Jedną

z

podstawowych

zasad

prowadzenia

działalności

gospodarczej

jest

przewidywalność zdarzeń. Im mniej danych o możliwym przebiegu wypadków, tym większe
ryzyko, a zatem tym mniejsza skłonność przedsiębiorców do podejmowania nowych, często
ryzykownych decyzji biznesowych. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby nabory
wniosków były przewidywalne, a ich harmonogram i zasady znane z dużym wyprzedzeniem.
W wersji roboczej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podano planowane alokacje na
poszczególne lata dla każdej osi priorytetowej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby
zaplanować na cały okres 2014-2010 harmonogram naborów z przewidywaną wartością
przyznawanych dofinansowań.
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Rekomendacja: zaplanowanie dwóch naborów rocznie, w półrocznym odstępie. Jeden
nabór z terminem składania do 15 czerwca, drugi – do 15 grudnia. Przy z góry znanym
harmonogramie (w chwili obecnej był on ogłaszany osobny na każdy rok, i podlegał przy tym
częstym zmianom, nabory bywały też anulowane, jak np. nabór wiosenny 2011 czy nabór II
2013, planowany na maj-czerwiec) wnioskodawcy będą mogli lepiej przygotować się do
składania wniosków, zaplanować je w dłuższym horyzoncie czasowym, nie działać w
pośpiechu. Całkowicie wykluczone z praktyki winno być niespodziewane ogłaszanie
konkursów (casus naboru 2014 działania II.1 PO RPW).

Przestrzeganie terminów oceny wniosków
Jednym z najbardziej uciążliwych z punktu widzenia beneficjentów problemem w
relacjach z administracją publiczną, był w okresie 2007-2013 długi czas oceny wniosków i
podpisywania umów o dofinansowanie. Przykładowo, projekty złożone w ramach naboru w
marcu-kwietniu 2013 zatwierdzone do dofinansowanie zostały we wrześniu 2013, a umowy
podpisywały w październiku-listopadzie 2013. Projekty z suplementu I mogły to uczynić na
przełomie lat 2013 i 2014, a projekty z suplementu II – pomimo informacji o pozytywnej
ocenie ze stycznia 2014 – umowy do podpisu otrzymały dopiero wiosną, a więc ponad rok
pod złożeniu wniosku. Nie trzeba dodawać, iż tak długie procedowanie projektów całkowicie
dezaktualizuje zapisane w nich harmonogramy rzeczowo-finansowe.
Za wzorcowe należy uznać przeprowadzenie naboru II 2012. Wnioski składać można
było do 18.12.2012, ocena formalna nastąpiła w styczniu 2013, a wyniki konkursu znane były
już na początku marca. Był to jeden z nielicznych przypadków, gdy ocena wniosków odbyła
się zgodnie z zapisami regulaminowymi:
Okres przypadający na ocenę formalną oraz merytoryczną projektów nie powinien
przekroczyć 80 dni roboczych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej
Rekomendacja: ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminowych w zakresie czasu oceny
wniosków, podpisywania umów i załatwienia wszelkich innych spraw, związanych z
dofinansowaniami. Rekomendacja ta częściowo związana jest z postulatem oparcia zasad
przeprowadzania

naborów w oparciu o

Kodeks postępowania

administracyjnego,

narzucającego taki obowiązek na jednostki administracji publicznej.
Zastosowanie proponowanej rekomendacji usprawniłoby znacznie proces aplikacyjny, i
to nie tylko w odniesieniu do jednego naboru, ale całego ich cyklu. Dokonanie oceny
wniosków w 3 miesiące od zakończenia konkursu oznaczałoby, iż wyniki naborów znane
byłyby odpowiednio w połowie marca i połowie września każdego roku. Rozwiązanie takie
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miałoby szereg zalet: pozwoliłoby IP na przygotowanie się do kolejnego naboru,
umożliwiłoby aktualizację wykazu dostępnych miejscowości, zapoznanie się z nimi przez
beneficjentów i przygotowanie kolejnych projektów.

Usprawnienie procedury odwoławczej
Terminowość oceny wniosków pozostawiłaby też niezbędny margines czasu na
procedurę odwoławczą. Do tej pory bowiem rozpatrywanie protestów i odwołań miało
miejsce w toku kolejnego (lub nawet – kolejnych) naboru, co prowadziło do szeregu kolizji z
innymi projektami, nakładania się inwestycji, problemu dezaktualizacji map białych plam itp.
W rezultacie projekty przechodzące przez procedurę odwoławczą, nawet przywrócone w jej
wyniku do oceny, często stały na z góry straconej pozycji ze względu na znaczącą zmianę
warunków realizacji inwestycji, determinowaną następującym zapisem Zasad procedury
odwoławczej:
procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których
projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w tym nie wstrzymuje biegu procedury
wyboru projektów36
Sytuacja taka prowadziła do możliwych naruszeń obowiązującego prawa, m.in.:


naruszenia przepisu art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju poprzez naruszenie zasad równego dostępu do
pomocy wszystkich kategorii beneficjentów.



naruszenia przepisu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju poprzez pogorszenie zasad konkursu w trakcie
jego trwania, w postaci dodatkowej weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Rekomendacja: skrócenie terminów rozpatrywania protestów. W działaniu 8.4 PO IG
termin ten był stanowczo zbyt długi:
Protest rozpatrywany jest w ciągu 70 dni roboczych od dnia wpływu protestu do
instytucji informującej o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu37
Proponowane jest skrócenie terminu składania protestów do 14 dni, jak to miało miejsce
w przypadku działania II.1 PO RPW.

Regularne raportowanie

36
37

Załącznik 4.4 do SzOP PO IG, Procedura odwoławcza w ramach PO IG, § 15, ust. 1
Załącznik 4.4 do SzOP PO IG, Procedura odwoławcza w ramach PO IG, § 9, ust. 1
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Jak również wykazano w rozdziale 1 Raportu, w całej kończącej się perspektywie
finansowej instytucje pośredniczące nie zdołały wypracować jednolitego, systematycznego i
wiarygodnego systemu ewaluacji prowadzonych działań, a przynajmniej podawania
kluczowych danych, takich jak: liczba rekomendowanych do dofinansowania projektów i ich
wartość, liczba podpisywanych i zerwanych umów o dofinansowanie, postęp w
wykorzystaniu środków, stan realizacji wskaźników. Cykliczne publikowanie takich
informacji przyczyniłoby się do zwiększenia przejrzystości całego systemu udzielania
wsparcia, pozwoliło spojrzeć z góry na całokształt efektów wdrażania inwestycji, wreszcie –
lepiej dopasowywać narzędzia pomocowe do zmieniających się potrzeb rynku.
Rekomendacja: opracowanie przez IP / IZ spójnego systemu ewaluacji prowadzonych
działań i regularne (kwartalne) publikowanie zebranych wyników. Przy czym należy
wyraźnie wskazać, iż raportowanie wskaźników nie powinno być utożsamiane z
raportowaniem danych do SIIS w jego obecnym kształcie. KIKE niejednokrotnie w czasie
konsultacji wykazywała, iż jakkolwiek właściwym jest wprowadzenie jednej procedury
raportowania wielkości sieci przez PT w miejsce szeregu obecnych, odrębnych mechanizmów
powiązanych z różnymi regulacjami i potrzebami różnych instytucji, to w ramach systemu
tabelarycznego typu SIIS możliwe jest w ocenie Izby jedynie raportowanie adresów
nieruchomości i świadczonych w nich usług. To duży, ale wyłącznie usługowy zestaw
danych, który w tej formie nie może zawierać realnych danych o infrastrukturze pasywnej.
Budowa infrastruktury może być bowiem raportowana w zasadzie wyłącznie poprzez dane z
systemów projektowych i paszportyzacji sieci, których przetworzenie i odwzorowanie
wymaga od administracji wprowadzenia cyfrowych zasobów geodezyjnych i procedury w
pełni cyfrowych uzgodnień. Nie da się zastąpić paszportu/projektu graficznego sieci tabelką.
A i sama cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest niezbędna dla przyśpieszenia i znacznego
potanienia (aż o ok. 30%38) procesu inwestycyjnego.

Ujednolicenie i profesjonalizacja oceny wniosków
Dotychczasowe doświadczenia z zakresu oceny wniosków wskazują, że pomimo
istnienia formalnie obiektywnych kryteriów oceny wniosków, dużą rolę odgrywa w tym
procesie subiektywna opinia oceniającego. Dlatego dążyć należy zdaniem KIKE to
minimalizacji roli czynnika ludzkiego w toku oceny i jej maksymalnej profesjonalizacji.

38

Dane pochodzą z przeprowadzonych przez KIKE analiz kosztów projektów i inwentaryzacji geodezyjnej.
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Rekomendacja: doprecyzowanie kryteriów poprzez wskazanie punktacji cząstkowej dla
większej liczby kryteriów. W ostatnim naborze działania 8.4 PO IG jedynie 2 spośród 6
kryteriów merytorycznych określone miały dokładnie zakresy punktacji, możliwej do
osiągnięcia za dany parametr projektu. Równocześnie niejasne kryteria przyznawania
punktów pozostawiono w tak ważnych kwestiach jak efektywność wykorzystania środków –
30% wagi całości oceny. Organizatorzy naboru nie wskazali nigdy jakie parametry nakład/
rezultat powinien spełniać projekt, aby uzyskać np. 20 pkt., a jakie – aby mieć ich 30.
Pozostawienie pełnej dowolności oceniającym bez ustalenia ram oceny prowadziło często do
kuriozalnych sytuacji, w których zbliżone projekty tej samej firmy w dwóch różnych
naborach uzyskiwały całkowicie inne oceny. Co więcej, biorąc pod uwagę długotrwały proces
oceny i nakładanie się konkursów, nieuzasadniona negatywna ocena projektu, nawet po
pozytywnym rozpatrzeniu protestu, skutkowała często braku jego realizacji, ponieważ w
zmienionych warunkach nie przystawał on do rzeczywistości.
Rekomendacja: w celu uniknięcia niespójnych ocen proponuje się zintensyfikowanie
komunikacji wewnętrznej pomiędzy oceniającymi lub też stworzenie jednolitego modelu
interpretacji kryteriów dla oceniających.
Rekomendacja: celem IP / IZ powinna być największa możliwa profesjonalizacja ocen,
możliwa dzięki współpracy z wykwalifikowanym personelem. Częsta praktyką w ostatnich
latach była niestety niska jakość oceny projektów. Autorzy niejednokrotnie spotykali się z
kartami ocen, w których przyznanie niskiej oceny za kryterium efektywności kosztowej
uzasadniono np. w sposób następujący:
Wskazane wartości poszczególnych pozycji kosztowych w ramach kategorii wydatków
zostały oszacowane w sposób nieracjonalny. Planowane koszty są zawyżone i to bardzo.
Inny fragment:
Koszt przyłączenia (…) jest znacznie wyższy niż średni koszt rynkowy.
Oceniający w ani jednym przypadku nie zadał sobie trudu, aby uzasadnić swoją
subiektywną opinię konkretnymi danymi liczbowymi. Tak niefrasobliwe podejście sprawiało,
że efekty działania 8.4 PO IG rozmijały się z jego założeniami, tj. zapewnieniem dostępu do
szerokopasmowego Internetu tam, gdzie inwestycje nie są uzasadnione rynkowo. Zamiast
realizować projekty na obszarach rzadko zaludnionych, oddalonych od większych miast,
trudno dostępnych terenowo, preferowane były projekty wydajniejsze kosztowo, lecz
wdrażane tam, gdzie prawdopodobnie infrastruktura i tak by powstała.
Bardzo dobrze ujął to anonimowy oceniający, którego pozytywne rozpatrzenie protestu
w 2013 roku umożliwiło budowę sieci FTTH na leśnych obszarach Mazowsza:
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Koszt inwestycji (…) przypadający na jednego abonenta wynosi ….. zł, i tu należy
zgodzić się z Ekspertami, że jest dosyć wysoki w stosunku do średniego kosztu dotychczas
złożonych projektów. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją, że skoro koszty są większe
od średniej to nie należy realizować inwestycji. Celem działania 8.4 POIG jest budowa sieci
tam, gdzie nie było to do tej pory opłacalne (podkr. aut.) – zatem jeśli koszty są oszacowane w
sposób poprawny, istnieją przesłanki by uznać, że działanie zaproponowane przez
Wnioskodawcę jest uzasadnione.
Jest to wzorcowe zdaniem autora postawienie sprawy, godzące postulat efektywności
ekonomicznej z ideą interwencji publicznej. Jego stosowanie winno zostać upowszechnione,
podobnie jak wysoka jakość pracy Eksperta.

Stosowanie i usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów
Od 2011 roku przy składaniu aplikowaniu do działania 8.4 PO IG wprowadzono
praktykę przygotowywania wniosków poprzez wypełnienie formularza na platformie ePUAP
(elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), dodanie załączników w formacie
.pdf, podpisanie dokumentacji profilem zaufanym (zastępującym podpis odręczny) i wysyłkę
jej online. W podobny sposób dokonywano też składania poprawek formalnych oraz
dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. W ogromny sposób uprościło to i
przyspieszyło procedurę aplikacyjną i było krokiem w bardzo dobrą stronę39.
Elektroniczną formułę składania wniosków wykorzystała też Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości podczas naboru dla działania II.1 PO RPW w 2013 roku. Niestety proces
ten zatrzymany został z nieznanych powodów w naborze roku 2014 tego samego działania.
Zrezygnowano w ogóle z wykorzystania ePUAP, a potwierdzeniem złożenia wniosku przez
generator stało się pismo, jakie w wersji papierowej należało złożyć w kancelarii ogólnej
PARP. Działanie takie wydaje się sprzeczne z duchem czasu i art. 20b. 1. Ustawy z dnia 12
lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw:
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu
podpisem własnoręcznym

39

Choć nie obyło się bez problemów w działaniu samej platformy np. w czasie I naboru w 2013 r. w czasie
którego ePUAP nie zawsze był dostępny, zaś beneficjenci raportowali niejednokrotnie zagudnienie przez system
części przesłanych dokumentów. Niestety zarówno IW, jak i IP mimo potwierdzonych problemów z systemem
niejednokrotnie odrzucały wnioski formalnie niekompletne z niezawinionych przez MŚP powodów.
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Niezrozumiałe jest porzucenie wykorzystania istniejącej platformy elektronicznej i
powrót do nieco archaicznych dziś rozwiązań papierowych.
Rekomendacja: proces naboru i oceny wniosków w ramach PO PC, a także
podpisywania umowy o dofinansowanie winien być w maksymalnym możliwym stopniu
oparty o rozwiązania informatyczne, przy wyeliminowaniu dokumentów papierowych.

Wykaz dostępnych miejscowości
Bardzo istotną kwestią w przygotowaniu projektów szerokopasmowych jest
wiarygodność danych wyjściowych. Nie można rzetelnie zaplanować wielomilionowej
inwestycji bez dokładnej wiedzy dotyczącej nasycenia danego terenu infrastrukturą i
nasycenia rynku usługami dostępowymi. Tymczasem w latach 2007-2013 byliśmy świadkami
kilku sytuacji, gdy beneficjentów postawiono w sytuacji bez wyjścia: chcąc aplikować o
dofinansowanie musieli planować projekty „w ciemno” lub na podstawie nieodpowiednich
danych:


Nabór I 2010, ogłoszony bez opublikowanej mapy białych plam i bez wyników
naboru II 2009



Nabór II 2012, ogłoszony bez wyników naboru II 2009



Nabór 2013 działania II.1, preferujący40 budowę sieci NGA bez wykonanej
inwentaryzacji zasobów 30 Mb/s

Rekomendacja:

Przygotowanie

projektów

z

należytą

starannością

wymaga

bezwzględnie, aby wykaz kwalifikujących się do wsparcia miejscowości dostępny był
przynajmniej na 3 miesiące przed zamknięciem naboru. Powinien on być publikowany przez
UKE w dotychczasowej postaci wyszukiwarki. Sugeruje się także zaznaczanie w nim
przypadków specjalnych, tzn. takich, w których odnośnie danej miejscowości toczy się
postępowanie odwoławcze, realizowany jest projekt w ramach PO IG / RPW / RPO, itp.
Ponadto wykazy dla poszczególnych typów naborów, proponowanych powyżej (A, B
lub C) powinny być dopasowane do specyfiki naboru i pozwalać na rzetelne zaplanowanie
inwestycji o wymaganych parametrach.

40

Choćby poprzez konstrukcję punktacji i kryteriów oceny wniosków
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Podsumowanie i streszczenie
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zrzesza obecnie przeszło 220 podmiotów,
będących największą grupą beneficjentów dotacji na dostępowe projekty szerokopasmowe z
perspektywy 2007-2013. Członkowie KIKE realizują 161 projektów spośród 644
podpisanych (stan na 15.05.2014) w ramach działania 8.4 PO IG, co stanowi 25% wszystkich
inwestycji. Po odliczeniu umów rozwiązanych (79) odsetek ten rośnie do 28,5%. Oznacza to,
iż skupione w Izbie firmy są beneficjentami ok. 250 mln zł dotacji, co przekłada się na
wartość całkowitą inwestycji netto w kwocie ok. 390 mln zł. Co więcej, członkowie KIKE
realizują w przeważającej większości projekty światłowodowe: ich udział w ogólnej masie
inwestycji wynosi aż 83,9%.
Dane te, a także przytoczone w Raporcie efekty ekonomiczne działań z lat 2007-2013
dają Izbie silny mandat do wyrażenia swojego głosu w toczącej się debacie o przyszłości
Polski szerokopasmowej, w tym kształtu kluczowego PO Polska Cyfrowa.
W toku prac nad Raportem, w ramach KIKE przeprowadzono badanie ankietowe,
pozwalające po raz pierwszy spojrzeć na rezultaty realizowanych projektów z punktu
widzenia ich beneficjentów.
W kwietniu 2014 do członków Izby wysłano do anonimowy kwestionariusz,
zawierający 28 pytań, w zdecydowanej większości zamkniętych. Ankietę wypełniły 32
podmioty, które realizują 93 projekty dofinansowane z środków europejskich. Czyni to
uzyskaną próbę reprezentatywną dla potrzeb

badania,

ponieważ całkowita

ilość

realizowanych projektów stanowi 16% ogółu aktywnych umów w ramach działania 8.4 PO
IG. Średnio na jedną firmę przypadają prawie 3 dotacje. Oznacza to, iż przeciętny
przedsiębiorca realizuje inwestycje o wartości 8-15 mln zł netto i wskazuje na znaczny
potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich możliwości finansowych,
organizacyjnych i kadrowych. Co równie ważne, z przeprowadzonych badań wynika, że aż
37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z środków własnych.
Analizując dotychczasowe konkursy i informacje z rynku można przyjąć roboczo, że
ok. 30% aktywnie działających na rynku operatorów (czyli kilkaset podmiotów), posiada
potencjał inwestycyjny możliwy do wykorzystania w ramach konkursów PO PC. Ostrożnie
szacowany na bazie danych z dotychczasowych konkursów PO IG 8.4 (nabory: 2011-2013) i
PO RPW II.1 potencjał inwestycyjny małych i średnich PT gwarantuje ponadto zrealizowanie
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planowanego na 2017 r. progu wydatkowania środków europejskich, nawet w przypadku
realizacji PO PC wyłącznie przez operatorów lokalnych. Są one w stanie zagospodarować już
w pierwszych konkursach PO PC co najmniej 400-500 mln zł dotacji, czyli przeszło 100 mln
euro. Jest to kwota przekraczająca o 50% cel wydatkowania dla I osi PO PC na rok 2017,
wynoszący obecnie 71 mln euro.
Fakt podołania przez zdecydowaną większość beneficjentom rozlicznym wyzwaniom,
związanym z uzyskaniem pomocy publicznej, w tym wydajnego zaplanowania cyklu życia
projektów, potwierdza też zdolności małych PT do wieloletniego planowania i zarządzania
licznymi i skomplikowanymi procesami inwestycyjnymi, co wcześniej wydawało się
zarezerwowane dla dużych podmiotów.
Ponad 52 % wszystkich projektów to najnowocześniejsze projekty światłowodowe, a
dalsze 17% - projekty mieszane, z komponentem światłowodowym. Budowane sieci
zakładają podłączenie prawie 250 tysięcy abonentów, z czego 2/3 do sieci FTTH. Całkowita
długość sieci światłowodowych, realizowanych w ramach działania 8.4 PO IG, wynosi 16,5
tysiąca kilometrów. Po odliczeniu szczególnie zagrożonych inwestycji, szacowany przez
UKE poziom realizacji wynieść powinien 70-74%, a więc 200-210 tys. gniazd z
zaplanowanych 283 tys.
Należy podkreślić, że dane dotyczące liczby podłączeń w latach 2007-2013 odnoszą się
do podstawowego wskaźnika rezultatu, jakim był podłączany abonent (gniazda, czyli tzw.
HC). Wskaźnik ten nie oddaje wszakże zasięgu sieci, który zwielokrotniony jest o całkowitą
liczbę osób, stojących za każdą umową abonencką, oraz o całkowity potencjalny zasięg sieci
(ilość gniazd, czyli tzw. HP). Opierając się na statystyce publicznej szacujemy, iż do
budowanych sieci przyłączonych (podpisane umowy abonenckie) zostanie ok. 685 tys. osób.
Natomiast – przechodząc na poziom HP – na terenach objętych inwestycjami prowadzonymi
w ramach projektów dofinansowywanych ze środków starej perspektywy finansowej przez
małych i średnich operatorów zamieszkuje ok. 4,5 mln osób, a zatem ok. 12% ludności
Polski. Średni koszt netto podłączenia jednego abonenta wynosi 4 978 zł. Co ważniejsze,
decyzje inwestycyjne lokalnych operatorów realizowane w ramach projektów europejskich
mają charakter rozproszony w skali kraju i pokrywają się z obszarami zapotrzebowania na
inwestycje NGA.
W toku realizacji projektów szerokopasmowych, mali i średni PT natknęli się na szereg
barier inwestycyjnych. Ich analiza wskazuje, że to po stronie publicznej leżą główne
przeszkody w skutecznym wdrażaniu rozwiązań ICT w naszym kraju. Formalna część
procesu inwestycyjnego nie mieści się bowiem w przyjętych dla projektów budowy ostatniej
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mili ramach 2-letniego okresu realizacji. Tezę tę potwierdza szereg opracowań, w tym na
przykład edycja 2014 Global Information Technology Report.
Najniższą pozycję nasz kraj uzyskał we wskaźnikach związanych z działalnością agend
rządowych, wykorzystaniem technologii ICT w administracji publicznej, komunikacji z
obywatelami,

jakością stanowionego prawa, długością procedur administracyjnych.

Przykładowo,

sklasyfikowani

jesteśmy

jako

kraj

na

miejscach:

96

(wydajność

prawodawców), 111 i 119 (wydajność systemu prawnego), 113 (czas niezbędny do
uruchomienia biznesu), 103 (nabywanie zaawansowanych technologii przez rząd), 125 (rola
wizji rządowej we wdrażaniu ICT), 123 (powodzenie promowania przez rząd ICT).
Z punktu widzenia firm zrzeszonych w KIKE Global Information Technology Report
2014 jest też dowodem potwierdzającym pozytywne efekty wysiłków podejmowanych przez
nie na rzecz rozbudowy sieci. W podindeksie Infrastruktura Polska zajmuje 38 miejsce, a
zatem o wiele wyższe niż średnia zagregowana ocena (54). Na pozycję tę składają się takie
wskaźniki jak: przepustowość sieci – 31 lokata, liczba bezpiecznych serwerów – 31 lokata,
nasycenie abonamentami szybkiego Internetu na 100 mieszkańców – 42 lokata,
konkurencyjność rynku – 38 lokata.
Przyznajemy, iż również po stronie beneficjentów leży część winy za występujące
nieprawidłowości. Podkreślamy jednak, że wiele z tych problemów powstawało w efekcie
niezmiernie krótkich (nierzadko 1-miesięcznych) naborów, w których lista białych plam
publikowana była dopiero w dniu ogłaszania naboru. Procedura taka dawała beneficjentowi
efektywnie ok. 3 tygodni na przygotowanie całej dokumentacji projektowej
Powiedzieć należy jednak wyraźnie, iż mali i średni PT zdali egzamin z absorpcji
środków publicznych w ramach budżetu 2007-2013. Dlatego też, a także z powodu swej
znaczącej pozycji na rynku telekomunikacyjnym, powinni oni odegrać istotną rolę we
wdrażaniu projektów budowy sieci w kolejnym okresie. Niezbędne jest przy tym
wykorzystanie nabytych już doświadczeń celem optymalizacji zasad i procedur naborów, tak,
aby zapewnić maksymalną efektywność planowanych inwestycji i dopasowanie ich do
faktycznych potrzeb. Ewentualne rozstrzygnięcia niekorzystne z punktu widzenia MŚP, tj.
ograniczenie puli środków przeznaczonych w ramach PO PC dla małych i średnich PT lub
znaczne opóźnienia w ogłaszaniu naborów z perspektywy 2014-2020 pociągnąć mogą za sobą
negatywne konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale też dla całego rynku
telekomunikacyjnego i – w konsekwencji – dla odbiorców końcowych usług.

111

KRAJOWA

IZBA

KOMUNIKACJI

ETHERNETOWEJ

02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32
tel: +48 22 22-99-200; fax: +48 22 22-99-201; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl

Załącznik 1 – Kwestionariusz badawczy
KWESTIONARIUSZ KIKE – REALIZACJA PROJEKTÓW
SZEROKOPASMOWYCH Z DOTACJI UE

W związku ze stopniowym zamykaniem perspektywy finansowej UE 2007-2013 (z której m.in.
finansowano działanie 8.4 POIG i II.1 PO RPW) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przygotowuje
opracowanie pt. Raport KIKE w zakresie procedur wyboru i efektów wdrażania projektów
szerokopasmowych dofinansowanych z środków europejskich w ramach perspektywy 2007-2013.
Ideą poniższego kwestionariusza jest zebranie informacji od małych i średnich przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych w zakresie ich doświadczeń z realizacji dofinansowanych projektów
szerokopasmowych. Celem Raportu jest wykazanie, iż nasze środowisko dobrze radzi sobie z
absorpcją środków publicznych i przyczynia się w znacznym stopniu do rozbudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej w Polsce. Powstający Raport ma służyć wzmocnieniu pozycji ISP w kolejnej
perspektywie finansowej 2014-2020 (PO Polska Cyfrowa) względem konkurencji dużych operatorów.
Ankieta jest anonimowa. Uzyskany materiał będzie wykorzystany do celów statystycznych w
Raporcie.
W przypadku wybierania odpowiedzi z podanej listy proszę o podkreślenie lub pogrubienie
wybieranej odpowiedzi

METRYCZKA:
1. Czy firma składała wniosek o dofinansowanie w ramach budżetu UE 2007-2013 (budowa sieci
szerokopasmowych, np. 8.4 POIG)?:
A. TAK- ile ………. (proszę podać ilość- liczbę złożonych wniosków)
B. NIE- przejść do pytania 16 w części Kwestionariusz
2. Proszę wskazać ile wniosków zostało wybranych do dofinansowania i jest lub będzie
realizowanych ………..(proszę podać ilość- liczbę realizowanych projektów)
3. Proszę wskazać z którego działania korzystała Pana/i firma (proszę wybrać z listy)
A. 8.4 PO IG
B. II.1 PO Rozwój Polski Wschodniej
C. Regionalny program operacyjny województwa ……………………………….
D. Inne (jakie?)…………………………………..
4. Jak jest wartość największego przyznanego dofinansowania: …………….. mln zł (proszę podać z
zaokrągleniem do 0,5 mln zł)
5. DATA zatwierdzenia projektu i umieszczenia na liście rankingowej (lub suplemencie):
…………… (proszę wpisać datę: miesiąc/ rok)

112

KRAJOWA

IZBA

KOMUNIKACJI

ETHERNETOWEJ

02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32
tel: +48 22 22-99-200; fax: +48 22 22-99-201; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl
6. DATA podpisania umowy o dofinansowanie: …………… (proszę wpisać datę: miesiąc/ rok)

7. DATA rozpoczęcia realizacji projektu : ……………….. (proszę wpisać datę: miesiąc/ rok)
8. DATA złożenia wniosku o pierwszą zaliczkę: ………………. (proszę wpisać datę: miesiąc/ rok)
9. DATA otrzymania pierwszej zaliczki: …………………………. (proszę wpisać datę: miesiąc/ rok)
10. DATA (planowanego) zakończenia realizacji projektu: …………………………. (proszę wpisać datę:
miesiąc/ rok)
11. Czy Pana/ Pani zdaniem planowany termin zakończenia realizacji projektu/ów jest realny?
(proszę zaznaczyć właściwe)
A. TAK, bez opóźnień
B. TAK, z niewielkimi opóźnieniami
C. NIE, wystąpią znaczne opóźnienia
D. Realizacja całego projektu jest zagrożona
E. Nie wiem/ trudno powiedzieć
12. Jakie pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia firma musiała pozyskać? (Proszę o wpisanie
odpowiednio)
A. Pozwolenia: ……………………………………………………………………………………………………………………
B. Zgody: …………………………………….………………………………………………………………………………………
C. Uzgodnienia…………………………………………………………………………………………………………………….
D. Inne …………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIA KWESTIONARIUSZA:
1. Proszę określić zakres dotychczas wykonanych prac od początku realizacji projektu: (proszę
wybrać z listy):
A. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, itp.
B. Wybór dostawców kabli i sprzętu
C. Wybór wykonawców prac budowlanych
D. Zakup kabli i sprzętu
E. Wykonanie punktów dystrybucyjnych (z szafami itp.)
F. Wykonanie szkieletu sieci
G. Wykonanie sieci dostępowej
H. Wykonanie podłączeń abonenckich
I. Zakończenie projektu
J. Inne (jakie?)………………………………………………….
2. Czy występują problemy/opóźnienia: Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź
A. TAK występują- przejść do pytania 3
B. NIE występują – przejść do pytania 4

3. Proszę określić czego dotyczą opóźnienia w zakresie wykonywanych prac (Proszę wskazać 3
najważniejsze odpowiedzi):
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A. Uzyskanie pozwoleń, zgód, itp.
B. Finansowanie inwestycji z środków własnych lub kredytu
C. Finansowanie inwestycji z dotacji
D. Zmiana technologii / parametrów kupowanego sprzętu
E. Zmiana parametrów / założeń inwestycji
F. Opóźnienia w budowie sieci
G. Trudności z pozyskaniem (akwizycją) abonentów
H. Inne (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Jaki model wdrażania projektu stosuje firma? Proszę wskazać 1 odpowiedź:
A. Samodzielna budowa
B. Wielu podwykonawców
C. Generalny wykonawca
D. ,,zaprojektuj i buduj”
E. Mieszany
F. Inny model – jaki? (proszę określić) ………………………………………………………………………….

5. Kim jest osoba zajmująca się obiegiem dokumentów z WWPE? Proszę wskazać 1 odpowiedź:
A. Właściciel/prezes
B. pracownik firmy
C. powołana do tego celu jednostka w ramach firmy
D. firma/ osoba zewnętrzna
E. inne- jakie? (proszę wpisać) ……………………………………………………………………………………..

6. Kto zajmuje się rozliczaniem projektu i przetargów? Proszę wskazać 1 odpowiedź:
A. Właściciel/prezes
B. pracownik firmy
C. powołana do tego celu jednostka w ramach firmy
D. firma/ osoba zewnętrzna
E. inne- jakie? (proszę wpisać) ……………………………………………………………………………………..
7. Jaki jest model finansowania i powiązanie z dotacją? Proszę wskazać 1 odpowiedź:
A. kredyt
B. środki własne
C. mieszane: Proszę wskazać procentowy udział:
KREDYT ……………%
ŚRODKI WŁASNE ………%
D. Inne- jakie? (proszę wpisać) ……………………………………………………………………………………………..

8. Proszę określić procentowo stan realizacji projektu w chwili obecnej:
(wpisać szacowaną procentowo liczbę)
A. zrealizowane wydatki ………………………%
B. zaawansowanie budowy sieci ………………..%
C. wykonanie zaplanowanych podłączeń (akwizycja) …………………………%
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9. Jak ocenia Pan/i ogólnie współpracę z WWPE? Proszę wskazać ocenę na skali:
A. bardzo dobrze
B. dobrze
C. dostatecznie
D. słabo
E. bardzo słabo

10. Jak ocenia Pan/i współpracę z opiekunem projektu przy WWPE? Proszę wskazać ocenę na
skali:
A. bardzo dobrze
B. dobrze
C. dostatecznie
D. słabo
E. bardzo słabo

11. Jak ocenia Pan/i płynność finansowania inwestycji z dotacji (terminowość przekazywania
zaliczek/refundacji)? Proszę wskazać ocenę na skali:
A. bardzo dobrze
B. dobrze
C. dostatecznie
D. słabo
E. bardzo słabo

12. Czy w przypadku Pana/i wniosku wystąpiły trudności we współpracy z WWPE?
A. TAK wystąpiły- przejść do pytania 13
B. NIE wystąpiły – przejść do pytania 14

13. Na jakie trudności firma natknęła się we współpracy z WWPE? Proszę wybrać 3 najważniejsze
trudności
A. Brak odpowiedzi na zadawane pytania
B. Długi czas procedowania spraw
C. niejasność i zmienność przepisów
D. zmiana opiekuna
E. opóźnienia w podpisywaniu umowy i innych dokumentów
F. opóźnienia w wypłacie zaliczek
G. inne (Jakie?): ………………………………………………………………………………………………………………….

14. Jak ogólnie ocenia Pan/i działanie POIG 8.4? Proszę wskazać ocenę na skali:
A. bardzo dobrze
B. dobrze
C. dostatecznie
D. słabo
E. bardzo słabo

15. Czy Pana/i zdaniem działanie przyczyniło się do rozwoju firmy? Proszę wskazać ocenę na
skali:
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A.
B.
C.
D.
E.

W wysokim stopniu
W przeciętnym stopniu
Nie przyczyniło się
Osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne trudności
Nie wiem/ trudno powiedzieć

16. Biorąc pod uwagę Pana/i dotychczasowe doświadczenia własne oraz innych firm z branży czy
zamierza Pan/i aplikować o środki z programu następnej edycji: PO Polska Cyfrowa 20142020? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź poniżej
A. Na pewno tak
B. Raczej tak
C. Waham się
D. Raczej nie
E. Na pewno nie
F. Nie wiem/ trudno powiedzieć

Było to już ostatnie pytanie. Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.
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Załącznik 2 – Prezentacja KIKE

Inwestycje szerokopasmowe MŚP
realizowane z dofinansowaniem
unijnym
Warszawa, 6 czerwca 2014 r.

Inwestycje szerokopasmowe MŚP
1.
2.
3.
4.
5.

Realizacje z perspektywy 2007-2013
Cele EAC 2020 / NPS / POPC
Potencjał 2014-2020
Wnioski
Zdjęcia z projektów GPON realizowanych przez MŚP w
ramach POIG 8.4
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Realizacje z perspektywy 2007-2013
POIG 8.4 w liczbach – dane zagregowane z WWPE:
•

W ramach działania 8.4 do dnia 15.05.2014 r. zostało podpisanych 644 umów o
dofinansowanie na łączną kwotę 986 374 654,99 PLN
w tym UE 838 418 456,74 PLN.

•

W ramach działania 8.4 do dnia 16.05.2014 r. zostały rozwiązane 79 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę 160 897 481,27 PLN,
z czego 49 dot. grupy Profit.

•

Planowane do podpisania do czerwca 2014 r. - 11 umów

Realizacje z perspektywy 2007-2013
POIG 8.4 w liczbach – dane zagregowane z WWPE – model HC:
Liczba odbiorców planowanych do Liczba odbiorców planowanych do Liczba odbiorców planowanych do Liczba odbiorców planowanych do
podłączenia (łącznie)
podłączenia (radiowo)
podłączenia (światłowód)
podłączenia (mieszane)
283 059

93 910

165 902

23 247

100,00%

33,18%

58,61%

8,21%

Długość planowanej sieci
światłowodowej (km)
23 247

17 053,805

93 910

165 902

Pula POIG 8.4

Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (radiowo)
Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (światłowód)
Liczba odbiorców
planowanych do
podłączenia (mieszane)

986 374 654,99 PLN

Średni koszt dofinansowania
podłączenia HC (70% netto)

Średni koszt dofinansowania
podłączenia HC (100% netto)

3 485 PLN

4 978 PLN
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Realizacje z perspektywy 2007-2013
POIG 8.4 w liczbach – dane zagregowane z WWPE:
•
•
•
•
•

Liczba zakończonych umów – 78 (złożono wniosek o płatność końcową). (stan na
15.05.2014 r.)
Liczba zakończonych umów z technologią radiową - 60
Liczba zakończonych umów z technologią przewodową - 18
W tym liczba zakończonych umów z technologią mieszaną (radiowo-przewodowa)
– 14
Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu
w ramach projektów zakończonych – 24 836 w tym:
-

w technologii radiowej: 20 840
w technologii światłowodowej: 3 996

-

mieszanej – 8 609

Realizacje z perspektywy 2007-2013
Lokalizacja projektów POIG wg danych UKE z 2014 r.

Slajd pokazuje
rozproszenie
inwestycji z POIG 8.4
na obszarze niemal
całego kraju.
Uwaga – zestawienie
nie obejmuje RPO!
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Realizacje z perspektywy 2007-2013
Skala inwestycyjna MŚP w ramach POIG 8.4 wg UKE

• Środki pomocowe POIG 8.4 to
200 mln EU.
• 579 projektów daje skalę
inwestycyjną 438 mln EU.
• 1490 zgłoszonych daje skalę 1,2
mld EU. Po uwzględnieniu faktu,
że niektórzy beneficjenci zgłaszali
projekty wielokrotnie to skala
inwestycji prywatnych (MŚP) to
prawie 1 mld EU
WWPE akceptowała jedynie poniżej
40% wniosków MŚP. Część
została odrzucona z powodu
braku wolnych środków w
konkursach – np. ostatni z
naborów w tabeli.
Potencjał inwestycyjny MŚP był
więc min. dwukrotnie wyższy od
dostępnych w 8.4 środków.
1 mld PLN nie został wykorzystany.

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/g2/oryginal/2013_10/ff54f6cadd8824394446ec0f8b0d7ad1.pdf

Realizacje z perspektywy 2007-2013
Prawdopodobieństwo realizacji projektów wg UKE – prezentacja 2014.05.
Szacowany poziom
realizacji wynieść
powinien 70-74%, a więc
200-210 tys. gniazd z
zaplanowanych 283 tys.
Uwzględniając
rozwiązane dotychczas
umowy (33 tys. gniazd),
nadal wg UKE zagrożona
jest realizacja ok. 40-50
tys. gniazd.
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Realizacje z perspektywy 2007-2013
•
•

•

•

Szacowana liczba HP powstających w ramach POIG 8.4 inwestycji.
Celem POIG 8.4 było podłączenie abonentów, czyli model HC. Podpisane umowy
zakładały podłączenie 283 059 abonentów, z czego 33 239 abonentów odpadło w
ramach umów rozwiązanych. W ramach z-/realizowanych umów powstaje więc
blisko 250 tys. gniazd (HC).
Szacujemy na podstawie danych z ankiet, rozmów z operatorami oraz dostępnych
statystyk, iż średnia wartość akwizycji w okresie realizacji projektu na terenach
inwestycji wynosi nie więcej, niż 15%. Po okresie realizacji nadal będzie jednak
prowadzona akwizycja usług, zaś sieci będą stopniowo rozwijać się na sąsiadujące z
nimi obszary.
Łącznie w bezpośrednim zasięgu realizowanych inwestycji jest więc ok. 1,66 mln
HP zlokalizowanych na obszarach białych plam kwalifikujących się interwencji
NGA.

Podsumujmy – przy dofinansowaniu z 8.4 na poziomie 200 mln EU budowane są sieci
NGN obejmujące ok. 1 mln HP (2/3 projektów, to FTTH) i wymagające niewielkich
nakładów na realizację samych przyłączy z PD do odbiorców w ich zasięgu.

Założenia EAC 2020 / NPS / POPC
1.
2.
3.
4.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości 30 Mb/s lub
wyższej dla 100% obywateli UE do 2020 r.
50% europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na
dostęp do Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s do 2020 r.
Środki z POPC na inwestycje w budowę i modernizację sieci do
standardu NGN/NGA.
Wymóg (art. 139 PT) otwartości i gotowości do świadczenia usług
hurtowych jest spełniony przez sieci światłowodowe dla wariantu BSA i
możliwy do spełnienia w wariancie LLU. Segmenty infrastruktury
światłowodowej gwarantują przy tym zdecydowanie wyższą neutralność,
parametry i techniczną użyteczność, niż analogiczne segmenty sieci
miedzianych lub radiowych. Światłowody mogą być bowiem
wykorzystywane dla różnych technologii transmisyjnych (nawet
analogowych) oraz nie tylko jako podbudowa warstwy dostępowej.
Warunków tych nie spełniają pozostałe w/w media ograniczając
równocześnie faktyczną konkurencyjność PT i parametry łączy.
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Potencjał 2014-2020
W 2015 r. zakończona zostanie realizacja projektów ze starej perspektywy (POIG oraz
RPO). Kilkaset firm budujących już teraz światłowodowe sieci szerokopasmowe
oraz ich podwykonawcy będą dysponowali doświadczeniem, kadrami, sprzętem,
finansowaniem oraz co ważniejsze – gotowymi do dalszej rozbudowy
segmentami sieci NGN.
W 2015 r. ruszą pierwsze konkursy nowej perspektywy. MŚP posiadają zasoby
gotowe do wykorzystania w ramach POPC.
Brak nowych projektów dla MŚP oznaczać będzie w 2015 r. zwolnienia pracowników i
sprzedaż aktywów, które powinny zostać
wykorzystane do budowy sieci dostępowych.
Brak nowych perspektyw inwestycyjnych zwiększy
gotowość MŚP do sprzedaży wybudowanych sieci
po okresie trwałości (czyli już od 2016-17 r.)
potencjalnie degradując popyt na rynku
hurtowym – co dotknie również wojewódzkie
sieci szerokopasmowe, a w dalszej perspektywie
może poprzez zmniejszenie konkurencji – skutkować wzrostem cen usług.

Potencjał 2014-2020
Zdolność absorpcji dofinansowań przez MŚP w latach 2014-2020.
Bazując na doświadczeniach z POIG 8.4 i średniej wielkości przyznawanego
dofinansowania na poziomie przekraczającym w ostatnich naborach 2-4 mln zł /
projekt, przy 200 wnioskach tej wielkości MŚP są w stanie zagospodarować już w
pierwszych konkursach co najmniej 400-500 mln PLN dotacji, czyli przeszło 100
mln Euro. To kwota przekraczająca o 50% cel wydatkowania dla 1 osi POPC na
2017 r. oscylujący wedle obecnych prac MIR na poziomie ok. 71 mln Euro.
Bazując na danych z 8.4 należy spodziewać się za tą kwotę ok. 0,5 mln HP NGN.
Bliższa analiza konkursowego portfolio MŚP wskazuje ponadto, iż duża część
beneficjentów realizuje więcej, niż 1 projekt. Wedle posiadanych przez KIKE
danych, najwięksi beneficjenci z segmentu MŚP realizują projekty o łącznej
wartości sięgającej 10-70 mln PLN. Powody segmentacji projektów
leżą przy tym w:
•
niezwykle krótkich naborach (1 m-c od ogłoszenia konkursu);
•
krótkim okresie realizacji (standardowo 2 lata);
•
konieczności akwizycji HC, jako wskaźnika rezultatu.
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Potencjał 2014-2020
Zdolność absorpcji dofinansowań przez MŚP w latach 2014-2020 – cd.
Dłuższy czas dostępny na przygotowanie projektów konkursowych, wydłużenie
okresu realizacji projektów, a także budowa sieci w oparciu o wskaźnik HP,
zamiast HC – wpłyną pozytywnie na zwiększenie wartości projektów
konkursowych MŚP.
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym obecną wartość projektów lokalnych
operatorów są wielokrotnie dyskutowane w kontekście inwestycji
szerokopasmowych trudności z uzyskaniem finansowania udziału własnego.
Zagadnienie to nie spotkało się jak dotąd z efektywnym wsparciem ze strony
administracji publicznej, a rozmowy z sektorem bankowym prowadzone w MAC
w ramach Memorandum nie przyniosły żadnych postępów na tym gruncie.

Wnioski
Potencjał:
1. MŚP w 2015 r. będą gotowi do podjęcia kolejnych projektów inwestycyjnych w
ramach POPC dysponując doświadczeniem i zasobami do budowy sieci NGN.
2. Decyzje inwestycyjne lokalnych operatorów realizowane w ramach projektów
unijnych mają charakter rozproszony w skali kraju i pokrywają się z obszarami
zapotrzebowania na inwestycje NGA.
3.
Ostrożnie szacowany potencjał inwestycyjny gwarantuje zrealizowanie
planowanego na 2017 r. progu wydatkowania środków unijnych nawet w
przypadku realizacji POPC wyłącznie przez operatorów lokalnych. Ich udział w
konkursach stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie planowego wydatkowania
środków unijnych, całkowicie niezależne od decyzji dużych inwestorów.
4.
Optymalizacja postępowań konkursowych przygotowana na bazie doświadczeń
MŚP i WWPE wpłynie na zwiększenie wielkości projektów umożliwiając
organizowanie konkursów o szacowanej przez nas wstępnie wartości minimalnej
dofinansowania na poziomie 2-5 mln PLN i/lub nie mniejszej, niż 10 tys. HP. To próg
100-krotnie wyższy, niż ma to miejsce w przypadku POIG 8.4. Gwarantujący
równocześnie brak najmniejszych projektów. W ocenie KIKE należy jednak pamiętać
o powiatach typowo wiejskich – z niską gęstością zaludnienia.
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Wnioski
Zagrożenia:
1.
•
•

•
•

Proponowana w części wypowiedzi administracji koncepcja skupienia środków z
POPC w kilkudziesięciu konkursach o wartości ok. 50 mln Euro każdy:
nie zapewnia realizacji celów EAC;
nie opiera się (w świetle dotąd dyskutowanych dokumentów) na analizach
doświadczeń oraz zasobów PT obecnych na rynku – w tym faktycznych
możliwości zapewnienia środków inwestycyjnych na udział własny w projektach
realizowanych wyłącznie przez największych krajowych operatorów;
wyklucza w praktyce MŚP z rynku naruszając unijne zasady wsparcia;
uniemożliwia wykorzystanie potencjału inwestycyjnego oraz doświadczenia
operatorów obsługujących de facto 2/3 abonentów sieci stacjonarnych
korzystających z usług lokalnych ISP i CaTV.

Wnioski
Zagrożenia cd.:
2.

Sztuczne wymuszanie tworzenia konsorcjów MŚP zdolnych realizować projektu o
budżecie kilkudziesięciu mln Euro skutkować będzie:
•
większym ryzykiem niepowodzenia projektów realizowanych w sztucznych
grupach inwestycyjnych;
•
ryzykiem powstawania podmiotów nakierowanych wyłącznie na uzyskanie
środków z dofinansowań i nie gwarantujących stabilnego świadczenia usług.
W ocenie KIKE nie istnieje żaden argument merytoryczny za faktycznym wykluczeniem
MŚP z konkursów POPC. Mniejsza ilość projektów lub preferowanie dużych
projektów nie są żadnym argumentem.
Celem nadrzędnym POPC jest budowa sieci dostępowych celem realizacji założeń
EAC. Zaś wszystkie dotychczasowe analizy (poczynając od NPS, na ostatniej
prezentacji Orange kończąc) wskazują, że środki z POPC dalece nie wystarczą na
realizację celów Agendy. Brakuje nawet kilkunastu mld złotych z innych źródeł.
MŚP jako dodatkowi inwestorzy i operatorzy są partnerem niezbędnym dla
maksymalizacji pokrycia kraju sieciami szerokopasmowymi.
16
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Wnioski
Zdolność MŚP do zabezpieczenia udziału własnego:
•
Realizowane inwestycje z POIG 8.4 wskazują, iż po zakończeniu w 2015 r.
projektów ze starej perspektywy finansowej w ramach POIG 8.4 oraz RPO
sektor MŚP posiadać będzie zasoby zdolne zrealizować w perspektywie 20142020 projekty o budżecie co najmniej 1 mld EU.
•
Analizując zdolności inwestycyjne sektora MŚP należy wskazać nie tylko na
skuteczne zabezpieczenie udziału własnego w dotychczasowych konkursach, ale i
fakt, iż biznes plany projektów zakładają ich finansowe „domknięcie” w okresie
realizacji. Konsekwentnie więc po zakończeniu realizacji projekty uzyskają
stabilność finansową zwiększając przy tym budżety oraz majątek MŚP.
•
Uproszczony rachunek wzrostu przychodów pokazuje, że przy standardowym
abonamencie na poziomie 50 PLN i 200 tys. wybudowanych gniazd HC, MŚP
powinni uzyskać dodatkowe przychody na poziomie ok. 10 mln PLN miesięcznie,
a więc 120 mln PLN rocznie od 2015 r. z samych tylko konkursów POIG 8.4. To
oczywiście szacunkowe dochody brutto, ale pokazują one efekt wykonywanych
projektów na przepływy pieniężne firm. Efekt zostanie wzmocniony środkami z
POPC, o ile MŚP będą miały do nich efektywny dostęp.
•
MŚP pokrywają ze środków własnych szereg wydatków niekwalifikowanych.
17

Wnioski
Uwzględniając:
•
dane oraz doświadczenia z POIG 8.4,
•
akumulujący się efekt wzrostu przychodów firm realizujących projekty,
•
wartość prac realizowanych ze środków własnych z uwagi na nie objęcie ich
kategoriami kosztów kwalifikowanych (np. do 2013 r. niezwykle wysokie koszty
projektów budowlanych były niekwalifikowane),
•
wzrost liczby abonentów i niższe koszty przyłączeń kolejnych abonentów na
obszarach już wybudowanych sieci NGN w modelu HC,
•
szacunkowe 2 mln abonentów sieci lokalnych ISP i podobną liczbę abonentów sieci
CaTV w sieciach wymagających modernizacji do standardu NGN umożliwiającej
przy tym uruchomienie usług dla dodatkowych HP obecnie nie obsługiwanych,
•
fakt, iż jak dotąd jedynie 10% PT startowało w konkursach POIG 8.4 i RPO
generując wkład własny w ramach wydatków kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na poziomie 1 -2 mld PLN (wydatki niekwalifikowane nie są
ujęte w statystykach publicznych),
…należy stwierdzić, iż nie istnieje zagrożenie, by sektor MŚP nie mógł wygenerować
1 mld EU udziału własnego wymaganego przy alokacji 30% POPC dla MŚP.
18
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Zdjęcia - serwerownie

19

Zdjęcia - PD

20
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Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
www.kike.pl
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Załącznik 3 – Realizacja 8.4 PO IG na 30.06.2014 na podstawie danych
WWPE

Niniejszy Raport powstawał, jak to zaznaczono na wstępie, w miesiącach wiosennych
2014 roku. W pierwszej kolejności zebrano i przeanalizowano dane wtórne, następnie
przeprowadzono badanie ankietowe. W czerwcu przystąpiono do końcowej obróbki danych.
Równocześnie, w toku prowadzonych prac, dzięki staraniom członków Izby oraz uprzejmości
partnerów publicznych, udało się autorom pozyskać dodatkowe dane, początkowo, jak się
wydawało, nieosiągalne. Niektóre z nich udało się w ostatniej chwili uwzględnić w
prezentowanym opracowaniu, lecz niektóre napłynęły po zamknięciu i zaakceptowaniu
merytorycznej treści Raportu, co nastąpiło z końcem czerwca 2014.
Z uwagi jednak na ich wartość merytoryczną autorzy zdecydowali się umieścić je w
Raporcie jako załącznik. Przedstawione poniżej dane, przesłane przez Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie w lipcu 2014, prezentują w najpełniejszy i najbardziej wszechstronny
sposób stan wdrażania projektów z działania 8.4 PO IG na dzień 30.06.2014. Nie rzucają one
radykalnie nowego światła na efekty realizowanych inwestycji, lecz uaktualniają obraz
posiadanej wiedzy i uzupełniają ją o nowe aspekty, jak np.


Całkowita ilość wszystkich wniosków złożonych w naborach od 2008 roku



Statystyki oceny formalnej i merytorycznej wniosków



Całkowita ilość beneficjentów



Uporządkowanie danych nt. kolejnych suplementów list rankingowych.

Autorzy celowo przedstawiają dane w postaci załącznika do Raportu, aby, po pierwsze,
nie komplikować opracowanych już wcześniej wywodów, oraz, po drugie, aby podkreślić
rozproszenie danych, z którym spotkali się w toku pracy.
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Tabela 50 - 8.4 POIG – Informacja na temat podpisanych UoD 30.06.14

8.4 POIG – Informacja na temat podpisanych UoD41 WIG2 DFSI
WNIOSKI

Złożone
Odrzuc. form. i ocena negat.
Wycofane przez BEN42

Nabór ciągły
15.12.08
do
30.01.2009

Nabór 1 2009
16.02.09 17.04.09

11
6
1

29
18
1

Stan na

Nabór 2 2009
Nabór 2 2010
Nabór 1 2010
14.09.09 10.10 03.10 - 06.10
30.12.09
30.12.10

86
29
0

244
63
0

366
66
1

Nabór 1
2011
31.10 30.12.11

191
22
0

Wod43 po 1-szej weryfikacji
Zakończona ocena formalna
Wod w trakcie weryfikacji
formalnej
Wod wysłane do UKE
Wod z opinią UKE
Wod skierowane do oceny
merytor.
Ocenione merytorycznie
pozytywnie
Odrzucone merytorycznie

30-06-2014

Nabór 1 2012
04 - 29.06.12

Nabór nr 2
2012

Nabór nr 1
2013

RAZEM

192
3
0
192
192

234
4
0
234
234

207
33
0
207
207

1560
244
3
633
633

0

0

0

0

165
165

85
85

68
68

318
318

165

206

174

545

4

10

57

181

299

169

87

98

108

1013

0

0

4

39

233

80

78

94

66

594

41

UoD – umowa o dofinansowanie
BEN - beneficjent
43
Wod – wniosek o dofinansowanie
42
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liczba wniosków znajdujących się
w suplementach, korektach,
listach rankingowych, które nie są
jeszcze zatwierdzone przez IZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

liczba wniosków znajdujących się
w suplementach, korektach,
listach rankingowych, które nie są
jeszcze zatwierdzone przez IZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

10

53

143

70

98

92

116

109

695

1 548 383,61 zł

5 114 770,07 zł

36 407 394,51
zł

199 392
646,38 zł

130 414
000,30 zł

167 722
335,86 zł

129 735
439,73 zł

239 717
186,70 zł

160 237
261,82 zł

1 070 289
418,98 zł

22.05.2009 (4)

23.07.2009 (5)

24.11.2010
(94)

05.07.2011
(45)
28.12.2011
(13)

17.05.2012
(69)

21.12.2012
(78)

12.03.2013
(98)

18.09.2009 (4)

16.09.2010
(41)
21.01.2010
(12)

25.07.2012 (1)

27.03.2013 (7)

usunięto 1

04.08.2009 (1)

15.03.2010 (1)

30.03.2011 (4)
21.06.2011
(12)
06.09.2011
(25)

01.02.2012 (2)

24.08.2012 (4)

13.04.2013 (3)

25.06.2013 (9)

28.08.2013
(39)
06.12.2013
(27)
03.02.2014
(42)

11.10.2011 (5)

13.04.2013 (4)

08.07.2013 (1)

26.07.2013 (7)

08.05.2014 (1)

13.12.2011 (2)
usunięto 1
27.09.2013 (1)
usunięto 1
(/509)

06.09.2013(1)

06.09.2013 (2)
06.12.2013 (1)

27.09.2013 (1) usunięto 1 (/56)
05.06.2014 (1)

8

5

3

6

Zaakceptowane przez IZ
Kwota dofinansowania z listy
rankingowej

Data zaakceptowania listy
rankingowej (korekt,
suplementów)

Rezygn. z proj. przez
BEN/usunięcie z listy
kwota dofinans. - rezygn.
UoD PODPISANE

23.09.2013 (1)

1

0

729 000,00 zł

0,00 zł

3

10

4

15.03.2011 (7)

4 870 538,62 zł 7 209 568,56 zł 2 541 418,74 zł 3 137 825,78 zł 9 954 536,42 zł

49

135

64

130

95

86

6

5

38

16 728 552,94
zł

12 574 602,73
zł

57 746 043,79
zł
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DOFINANS. W PLN-podpisane
umowy

819 383,62 zł

5 114 770,07 zł

31 536 855,89
zł

192 183
077,82 zł

125 836
005,06 zł

164 584
510,08 zł

119 780
903,31 zł

217 280
830,47 zł

139 303
675,38 zł

996 440 011,70
zł

w tym UE: 85% -podpisane
umowy

696 476,08 zł

4 347 554,56 zł

26 806 327,51
zł

163 355
616,15 zł

106 960
604,30 zł

139 896
833,57 zł

101 813
767,81 zł

184 688
705,90 zł

118 408
124,07 zł

846 974 009,95
zł

UoD w trakcie podpis.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

DOFINANS. W PLN-w trakcie
podpisywania

-

-

-

-

-

-

-

184 219,12 zł

8 358 983,71 zł

8 543 202,83 zł

23 713 260,50 €

23 526 520,50 €

23 526 520,50 €

31 862 438,00 €

13 943 872,50 €

3,77%

22,96%

15,03%

19,66%

14,31%

25,96%

16,64%

119,1%

Kwota alokacji na konkurs w
€
% wykorzystania alokacjipodpisane umowy

17 143 841,00 €

0,10%

23 713 260,50 €

0,61%

ALOKACJA POIG 8.4

836 986 890,73
zł

201 019 980,00 €

Alokacja w niepodpisanych
umowach-dofinansowanie

RAZEM:

8 543 202,83 zł

1 004 983
214,53 zł

dofinansowania

=

120,1%
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alokacji w

655

umowach o dofinansowanie

1,0%

KRAJOWA

IZBA

KOMUNIKACJI

ETHERNETOWEJ

02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32
tel: +48 22 22-99-200; fax: +48 22 22-99-201; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl

Tabela 51 - Rzeczywiste wykorzystanie alokacji na 30.06.14

UoD
PODPISANE

653

UoD
Rozwiązane

82

UoD
realizowane
(kwoty z
podpisanych
UoD)

571

UoD
REALIZOWAN
E KWOTY PO
ANEKSACH Z
KSI SIMIK

DOFINANS. W
DOFINANS. W
DOFINANS. W
DOFINANS. W
PLNPLN-podpisane 996 440 011,70 PLN-podpisane 162 215 941,63 PLN-podpisane 834 224 070,07
realizowane
umowy
umowy
umowy
UoD
w tym UE: 85% podpisane
umowy

846 974 009,95

w tym UE: 85% podpisane
umowy

137 883 550,39

w tym UE: 85% podpisane
umowy

709 090 459,56

w tym UE: 85% realizowane UoD

571

831 782 479,14

707 015 107,27

RZECZYWISTE WYKORZYSTANIE ALOKACJI (kwota UoD z KSI SIMIK + kwota niepodpisancyh UoD)

RAZEM:

840 325 681,97
dofinansowania
zł

=

100,40%
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alokacji w

573 umowach o dofinansowanie,
które nie zostały rozwiązane

KRAJOWA

IZBA

KOMUNIKACJI

ETHERNETOWEJ

02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 7A/32
tel: +48 22 22-99-200; fax: +48 22 22-99-201; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl
Tabela 52 - Kluczowe wskaźniki rezultatu na 30.06.14

Liczba beneficjentów w
działaniu 8.4

354

„Liczba MŚP, które
rozpoczęły dostarczanie
internetu
szerokopasmowego na
odcinku „ostatniej mili
(traktowane w
sprawozdawczości jako 1
umowa 1 MŚP)

571

Wartość wskaźnika do
zrealizowania w ramach
działania 8.4

800
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