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Sieć Szerokopasmowa  

Polski Wschodniej 

Projekt Długość sieci 
światłowodowej 

Całkowita wartość 
projektu 

Wartość 
dofinansowa

nia z EFRR 

SSPW woj. lubelskie 2 908 km 385 mln zł 267 mln zł 

SSPW woj. podkarpackie 2 006 km 295 mln zł 204 mln zł 

SSPW woj. podlaskie 1 852 km 251 mln zł 174 mln zł 

SSPW woj. świętokrzyskie 
1 410 km 201 mln zł 139 mln zł 

SSPW woj. warmińsko-
mazurskie 2 241 km 327 mln zł 226 mln zł 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ma liczyć ponad 10 417 km (długość na podstawie 
najnowszych wersji studiów wykonalności). Całkowita wartość projektów to 1,459 mld zł, a kwota 
dofinansowania z EFRR to 1,010 mld zł. 
. 
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Wybrane modele realizacji projektów 

SSPW 
 

 

• Model podstawowy – uruchomione zostaną procedury zamówień 

publicznych na projekt i budowę infrastruktury szerokopasmowej, a 

w drugiej kolejności – w ramach oddzielnej procedury – nastąpi 

wybór partnera prywatnego (operatora infrastruktury), któremu 

będzie dzierżawiona sieć i powierzone jej funkcjonowanie.  

• Model alternatywny (DBO - design-built-operate) - partner 

prywatny jest wyłaniany w ramach jednej otwartej procedury 

i odpowiada za zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację sieci 

(woj. podlaskie i podkarpackie).  
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Stan realizacji projektów SSPW 

 

 

• Zakończono proces notyfikacji pomocy publicznej w KE w projektach 
SSPW – 10 listopada 2011 r. (decyzja notyfikacyjna). 

• Województwa uzyskały pozytywne decyzje KE zatwierdzające wkład 
finansowy dla dużych projektów.  

• Województwa przeprowadziły postępowania i zawarły umowy na 
doradztwo prawne i doradztwo techniczno-ekonomiczne. 
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Stan realizacji projektów SSPW 
 

• Wybór Inżyniera Kontraktu 
• 4 czerwca 2012 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu                              

w województwie warmińsko-mazurskim, 

• 26 listopada 2012 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu                            
w województwie świętokrzyskim, 

• 26 lutego 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu                               
w województwie podlaskim, 

• 14 marca 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu                               
w województwie podkarpackim, 

• 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu                               
w województwie lubelskim. 
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Stan realizacji projektów SSPW 

 
 

 

• Wybór Wykonawcy Infrastruktury/partnera prywatnego - wszystkie 
województwa ogłosiły postępowania na wybór wykonawcy sieci/partnera 
prywatnego 

– Województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie ogłosiły 
postępowania w formie dialogu konkurencyjnego: 

• Województwo warmińsko-mazurskie podpisało umowę z partnerem 
prywatnym w dniu 19.04.2013 r.  

• Województwo lubelskie podpisało umowę z wykonawcą infrastruktury  w 
dniu 22.05.2013 r.  

• Województwo podkarpackie jest w trakcie wyboru partnera prywatnego  i 
przewidywana data podpisania umowy to 07/08 2013 r. 
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Stan realizacji projektów SSPW 
 

 

– Województwa świętokrzyskie i podlaskie ogłosiły postępowania w 
formie przetargu nieograniczonego: 

• Województwo świętokrzyskie podpisało umowy z wykonawcami 
infrastruktury w dniu 29.01.2013 r. 

• Województwo podlaskie podpisało umowy z wykonawcami infrastruktury 
w dniu 21.03.2013 r.  

• Wybór Operatora Infrastruktury (zaprojektuj i wybuduj):  
– Województwa: lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie planują wybór 

Operatorów Infrastruktury w 2013 r. 

 

W chwili obecnej IZ PO RPW nie widzi ryzyka zwrotu środków do budżetu UE.  
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Stan realizacji projektów SSPW - konkurs 
 

 

Od dnia 3.06 do dnia 15.07 trwa przyjmowanie wniosków w konkursie na 
projekty z zakresu budowy sieci dostępowych. 

 

Na dofinansowanie przewidziano kwotę ponad 55 mln EUR. 

 

18.06.2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie informacyjno-
promocyjne dla potencjalnych beneficjentów. Organizowane są także 
spotkania regionalne. 
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2. Regionalne Programy Operacyjne 
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Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych  

w ramach RPO o zasięgu regionalnym 1/3 

 Ze względu na swoją skalę, wartość (łączna kwota dofinansowania z EFRR to ok. 1 mld zł) 
oraz zakładane wskaźniki w ramach RPO można wyróżnić 9 projektów (w tym projektów 
zakontraktowanych i oczekujących na kontraktację), w ramach których zakłada się 
utworzenie ok. 16,8 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych: 

 
• Dolnośląskie – „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego  

i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”  – projekt indywidualny o wartości ok. 215 mln 
PLN, projekt będzie realizowany do 31.01.2015 r. Projekt zakłada budowę 1500 km sieci. 
Umowę na budowę z wykonawcą podpisano 28.02.2013 r. Podpisano umowę z inżynierem 
kontraktu 23.05.2013. Trwają także przygotowania do wyboru operatora infrastruktury.  
 

• Lubuskie - "Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie 
białych plam w województwie lubuskim„ - projekt konkursowy o wartości ok. 152,10 mln 
PLN, projekt będzie realizowany do 30.06.2014 r. Zakłada powstanie 1 449 km sieci. Umowa 
z beneficjentem (TP SA) podpisana została 31.12.2010 r. Wybrano wykonawcę i inżyniera 
kontraktu. Prace budowlane trwają od 08.2012 r. i mają zakończyć się 06.2014 r. 
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Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych  
w ramach RPO o zasięgu regionalnym 2/3 

 • Łódzkie: 

 „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – etap I” – projekt regionalny, konkursowy o 
wartości 71,86 mln PLN, projekt jest realizowany w terminie 01.05.2010-15.12.2013 r. 
Projekt zakłada budowę 416 km sieci. Od 2011 r. trwa pilotażowa budowa sieci WiFi. 
Obecnie trwa przetarg na wykonawcę całego projektu. 

 

 „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – etap II” – projekt regionalny, konkursowy o 
wartości 25,86 mln PLN, projekt jest realizowany w terminie 30.04.2012-30.12.2014 r. 
Projekt zakłada powstanie 860 km sieci. Obecnie trwa procedura notyfikacji pomocy 
publicznej w KE. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu notyfikacji.  
 

• Małopolskie – „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” – projekt indywidualny o wartości 193 mln 
PLN, projekt jest realizowany w terminie 01.12.2012 – 30.06.2015. Projekt zakłada powstanie 
ponad 3000 km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Podpisano preumowę (10.07.2012 r.), a do 
07.2013 ma zostać podpisana właściwa umowa.  
 

• Mazowieckie - „Internet dla Mazowsza” – projekt indywidualny o wartości 493 mln PLN, 
realizowany w terminie 01.01.2011 – 31.12.2014. Zakłada powstanie ponad 3 600 km sieci. 
Umowę o dofinansowanie podpisano 28.09.2011 r.  Projekt otrzymał pozytywną notyfikację KE 
29.10.2012 r. Wybrano inżyniera kontraktu. Wykonawca robót zostanie ostatecznie wyłoniony 
na przełomie 04-05.2013 r. Termin prac budowlanych – od III kw. 2013 r.  
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Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych  
w ramach RPO o zasięgu regionalnym 3/3 
 

• Pomorskie - "Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na 
terenie województwa pomorskiego„ - projekt indywidualny, konkursowy o wartości ok. 156 
mln PLN, projekt będzie realizowany w terminie 10.2011 r. - 09.2014 r. Projekt zakłada 
powstanie ponad 1500 km sieci. Umowę o dofinasowanie z TP SA podpisano 29.02.2012 r. 
Rzeczowa realizacja rozpoczęła się 08.2012 r., a prace budowlane – 01.2013 r.  
 

• Śląskie – „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” - projekt konkursowy o wartości 68,82 mln 
PLN. Projekt będzie realizowany w terminie 30.06.2012r. - 30.06.2015r. Projekt zakłada 
powstanie ok. 500 km sieci. Notyfikację pomocy publicznej z KE otrzymano 19.10.2012 r. 
Umowę podpisano 7.02.2013 r. Wybrano inżyniera kontraktu. Termin wyłonienia wykonawcy 
robót – 06.2013 r., a przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - wiosna 2014 r.  
 

• Wielkopolskie – „Budowa Wielkopolskiej Sieć Szerokopasmowej” – projekt indywidualny o 
wartości 407,11 mln PLN, projekt ma zostać zrealizowany do 31.12.2014 r. Zakłada 
powstanie 4000 km sieci (na podstawie umowy). Umowę o dofinansowanie podpisano 
23.12.2010 r. Notyfikację pomocy publicznej uzyskano 23.05.2012 r. Uzyskano Completion 
Note od JASPERS i przesłano do KE wniosek o potwierdzenie wkładu dla projektu dużego. 
Podpisano umowę z inżynierem kontraktu. Trwa podpisywanie umów na realizację obiektu w 
6 obszarach inwestycyjnych. Rozpoczęcie przetargu na zakup infrastruktury aktywnej – 
09.2013 r.  
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3. Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 
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Działanie 8.4 POIG - „Budowa sieci dostępu na etapie 
„ostatniej mili” 
 

  

 Alokacja – 713.796.000 PLN 
• Zawarto 484 umów o wartości 694,32 mln PLN (dofinansowanie UE)  
• Zakończono realizację 33 projektów na kwotę dofinansowania z UE w wysokości 

9,73 mln PLN. 
 
 Zakończył się ostatni konkurs w działaniu trwający w terminie: 11.03.2013 - 

5.04.2013 
• W ramach tego naboru złożono ponad 200 wniosków o dofinansowanie, na 

kwotę ok. 340 mln PLN. 
• Alokacja na konkurs wynosiła 65 mln zł, a jej wykorzystanie wyniosło ponad 500%. 

 
• Obecnie trwa ocena złożonych wniosków o dofinansowanie. 

 

 

 

 
 



MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 17 

Problemy i dalsze działania 
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Kwestie problemowe i wyzwania 

• brak inwentaryzacji sieci na poziomie krajowym, przedłużający się proces 
notyfikacji pomocy publicznej, liczne zmiany modeli realizacji oraz 
przesuwanie terminów ogłaszania kluczowych postępowań doprowadziły 
do opóźnień w realizacji projektów 

 

• brak decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnych sieci szerokopasmowych  
w większości projektów 

 

• najważniejsze zadania dla beneficjentów: 

– wybór wykonawcy sieci/partnera prywatnego 

– rzeczowa realizacja projektu 

– utrzymanie infrastruktury 
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Zagrożenia 

• rok 2013 jest krytycznym dla realizacji projektów budowy sieci 
szerokopasmowych 

• dalsze opóźnienia w realizacji działań w projektach będą powodowały: 

– skrócenie czasu na rzeczową realizację 

– jednoczesny wybór wykonawców sieci w kilku województwach może 
spowodować wzrost cen 

• ostateczna data kwalifikowalności wydatków – 31 grudnia 2015 r. 

– po tej dacie projekty muszą być skończone ze środków własnych beneficjenta 

– tylko w takim przypadku KE nie zażąda zwrotu CAŁEGO DOFINANSOWANIA 
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Dziękuję za uwagę! 


