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I. Dane identyfikacyjne 
FIBEE I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: FIBEE I lub Spółka), 
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo. 

 
Wojciech Wojciechowski, Prezes Zarządu Spółki od 21 listopada 2019 r. 
(dalej: Prezes Zarządu). 

Od 9 marca 2018 r. do 21 listopada 2019 r. Prezesem Zarządu był Maciej Midloch 
(dalej: były Prezes Zarządu). 

 
Realizacja projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

 
Lata 2016-2021 (do 1 czerwca). 

 
Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 
1. Anna Gąsior, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/5/2021 z 4 stycznia 2021 r. oraz nr LLU/92/2021 z 9 czerwca 2021 r. 

2. Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/6/2021 z 4 stycznia 2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 5-7, 106, 220-222, tom XVI str. 486) 

  

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Spółkę projektów 
dotyczących budowy sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej: POPC) na terenie województwa lubelskiego.  

W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała cztery projekty budowy sieci 
szerokopasmowych na terenie województwa lubelskiego, dofinansowane w łącznej 
kwocie 331,6 mln zł ze środków finansowych UE w ramach działania 1.1. POPC. 
Według pierwotnych założeń umów o dofinansowanie, podpisanych w sierpniu 
i wrześniu 2018 r., FIBEE I zaplanowała do grudnia 2021 r.: wybudowanie 
6 932,20 km sieci szerokopasmowej, utworzenie 157 węzłów dostępowych sieci, 
objęcie 118 302 gospodarstw domowych szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i 100 Mb/s oraz podłączenie 634 jednostek 
oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

Spółka realizowała projekty z naruszeniem zapisów umów o dofinansowanie 
zawartych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC lub Instytucja 
Pośrednicząca), regulaminu konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 oraz 
obowiązujących wytycznych. Identyczne nieprawidłowości stwierdzone w czterech 
projektach, stanowiły naruszenie przyjętych zobowiązań wynikających z umów 
i regulaminu. Polegały one na: 

— niezgodnym z postanowieniami umów o dofinansowanie: opóźnieniu 
w podłączaniu jednostek oświatowych do sieci światłowodowej (według stanu na 
dzień 1 czerwca 2021 r., w sposób zgodny z umową, podłączono 
28,4% jednostek oświatowych3); niezgłoszeniu do CPPC w ciągu 8 miesięcy od 
daty podpisania umów zmian w zakresie liczby jednostek oświatowych 
planowanych do podłączenia; wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy z opóźnieniem 68 i 29 dni; przedkładaniu 
do CPPC, bez szczegółowego uzasadnienia zmian, wniosków o zmianę 
harmonogramów rzeczowo-finansowych, prowadzących do zmiany terminów 
rozliczenia zaliczek; aktualizowaniu harmonogramów płatności w informatycznym 
systemie SL2014; 

— niezgodnym z regulaminem konkursu: rozpoczęciu prac w projektach po upływie 
4 miesięcy od dnia podpisania umów; 

— niezgodnym z obowiązującymi wytycznymi: niesporządzaniu wymaganych 
opisów do faktur rozliczających i zaliczkowych, przekazywanych do CPPC; 
zaliczeniu (w jednym projekcie) do wydatków kwalifikowalnych wydatku w kwocie 
6,5 tys. zł na zamontowanie urządzeń w szkole, która została wyłączona 
z projektu. 

W trakcie realizacji projektów wystąpiły opóźnienia w realizacji pierwotnych 
harmonogramów rzeczowo-finansowych według stanu na 31 grudnia 2019 r., 
31 grudnia 2020 r. oraz na dzień rozpoczęcia kontroli. Spółka, od podpisania umowy 
o dofinansowanie do dnia zakończenia kontroli, występowała o zmiany tych 
harmonogramów siedmiokrotnie (w dwóch projektach) i ośmiokrotnie (w dwóch 
projektach).  

W sytuacji, gdy nie zostali wyłonieni wykonawcy robót, a pierwsze wydatki 
w harmonogramach rzeczowo-finansowych zaplanowano na czerwiec 2019 r., 
wnioskowano w IV kwartale 2018 r. we wszystkich badanych projektach o zaliczki 
w maksymalnej wysokości (40% wartości dofinansowania). Na dzień 28 lutego 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3     Według danych CPPC – 18,3%. 
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2021 r. z otrzymanej łącznej kwoty zaliczek w wysokości 132,6 mln zł wypłacono 
wykonawcom 43,4 mln zł, z czego przedstawiono do rozliczenia we wnioskach 
o płatność 18,1 mln zł, co stanowiło 13,7% otrzymanej kwoty zaliczki i 41,7% kwoty 
wypłaconej wykonawcom. Do wydatkowania, na dzień 28 lutego 2021 r. 
(tj. po ponad dwóch latach od otrzymania zaliczki), pozostała kwota 114,5 mln zł. 

Na dzień 28 lutego 2021 r. (tj. po około 2,5 roku od rozpoczęcia) stan realizacji 
czterech badanych projektów, wyrażony jako stosunek wysokości poniesionych 
wydatków brutto do wartości umów o dofinansowanie, wyniósł średnio 5,43%, w tym 
średni poziom realizacji wydatków kwalifikowalnych — 5,47%4.  

Według stanu na 28 lutego 2021 r., w ramach czterech skontrolowanych projektów, 
wybudowano 171,84 km sieci szerokopasmowej (0,16%) i 81 (51,6%) węzłów 
dostępowych sieci oraz podłączono 116 (25,38%) jednostek oświatowych do sieci 
szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szerokopasmowym 
dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i 100 Mb/s objęto 
2 024 gospodarstw domowych5. 

W dniach 25 i 28 maja 2021 r. okresy realizacji czterech skontrolowanych projektów 
zostały wydłużone do 16 września 2022 r. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. przewidziano 
25% realizacji tych zadań w protokołach odbioru (po 26 miesiącach i 13 dniach od 
rozpoczęcia robót), a 75% realizacji do 16 września 2022 r.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja projektów dotyczących budowy sieci 
szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020 

1. W wyniku pierwszej rundy naboru wniosków o dofinansowanie 
nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 (III konkurs), dotyczącego realizacji projektów 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
działania 1.16 I osi priorytetowej7 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarło z FIBEE I umowy na 
dofinansowanie czterech projektów realizowanych na terenie województwa 
lubelskiego: 

— nr POPC.01.01.00-06-0032/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt 
realizowany na terenie powiatów łukowskiego, puławskiego i ryckiego (obszar 
Puławski część A, dalej: „Puławski A”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0033/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatów janowskiego i kraśnickiego (obszar Puławski część B, dalej: 
„Puławski B”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0041/18 — umowa z 11 września 2018 r.; projekt 
na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i miasta Zamość (obszar 
Chełmsko-Zamojski część A1, dalej: „Chełmsko-Zamojski A1”); 

                                                      
4  Dla poszczególnych projektów: projekt nr POPC.01.01.00-06-0041/18 po 29 miesiącach i 17 dniach 

realizacji projektu — 7,54% stan realizacji projektu i 7,60% realizacja wydatków kwalifikowalnych, projekt 
nr POPC.01.01.00-06-0043/18 po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu — 6,37% i 6,41%, projekt 
nr POPC.01.01.00-06-0032/18 po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu — 3,26% i 3,29%, projekt 
nr POPC.01.01.00-06-0033/18 po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu — 2,90% i 2,92%. 

5  Dane w zakresie podłączenia gospodarstw domowych nie były wykazane we wnioskach o płatność. 
6  Pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach”. 
7  Pod nazwą: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. 
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—  nr POPC.01.01.00-06-0043/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatów lubelskiego i miasta Lublin (obszar Lubelski część A, dalej: 
„Lubelski A”). 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 559-580, 598-621, 632-663, 691-716) 

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą FIBEE I została zawarta 
9 marca 2018 r., a 30 marca 2018 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS). Na dzień utworzenia i zarejestrowania Spółki jej wspólnikami były 
dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Easyhost8 oraz Fibrehost9, 
reprezentowane przez Wojciecha Wojciechowskiego — Prezesa Zarządu obu 
wymienionych spółek. 

 (akta kontroli tom I str. 17-26, 94-108) 

Spółka została utworzona w trakcie naboru wniosków o dofinansowanie10. Kapitał 
zakładowy FIBEE I w momencie jej powstania wynosił 5 000 zł i nie uległ zmianie 
na dzień złożenia przez Spółkę wniosków o dofinansowanie czterech 
kontrolowanych projektów, tj. 11 maja 2018 r. Spółka, poza ww. kapitałem 
zakładowym, nie posiadała własnych środków finansowych na realizację projektów. 

Na 15 dni przed złożeniem wniosków o dofinansowanie do CPPC w uchwale 
nr 1 z 25 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki11 
wyraziło zgodę na zbycie po jednym udziale w FIBEE I na rzecz sześciu podmiotów: 
Easyhost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, 
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna, Webtouch spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Webtouch spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Fibrehost spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Inea Spółka Akcyjna. 

W dniach 25 i 26 kwietnia 2018 r. zawarte zostały umowy zbycia udziałów, 
27 kwietnia 2018 r. Spółka zgłosiła do KRS zmiany w zakresie wspólników, które 
zostały zarejestrowane 29 maja 2018 r. Przy ubieganiu się o dofinansowanie 
FIBEE I powołała się na potencjał kapitałowy, ekonomiczny i doświadczenie 
ww. podmiotów w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

Suma wydatków ogółem określona przez Spółkę we wnioskach o dofinansowanie, 
złożonych 11 maja 2018 r., dla ww. czterech projektów wynosiła łącznie 
484 200 768,03 zł, w tym 390 084 273 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne, 
a 94 116 495,03 zł – wydatki niekwalifikowalne. Jako źródła finansowania wydatków 
wskazano finansowe środki: wspólnotowe (dofinansowanie) w kwocie 
331 571 632,05 zł w wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych; prywatne 
w kwocie 152 629 135,98 zł w wydatkach ogółem oraz w kwocie 58 512 640,95 zł 
w wydatkach kwalifikowalnych. 

Do wniosków o dofinansowanie projektów dołączono dokument (bez daty) 
sporządzony w języku angielskim i polskim, stanowiący zapewnienie 
współfinansowania zadeklarowanych przez FIBEE I kwot wkładu własnego przez 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego12 występującą 
pod firmą „MEIF5 Luxembourg C Holdings S.à.r.l.”. Gwarant bezwarunkowo 

                                                      
8  Dalej: Easyhost Sp. z o.o. 
9  Dalej: Fibrehost Sp. z o.o. 
10  Pierwsza runda trzeciego konkursu miała trwać od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r., natomiast 

28 marca 2018 r. (tj. dwa dni przed wpisaniem Spółki do KRS) termin na składanie wniosków 
o dofinansowanie został przedłużony do 11 maja 2018 r. 

11  Reprezentowane przez Wojciecha Wojciechowskiego działającego jako Prezes Zarządu wspólników: 
Easyhost Spółka z o.o. oraz Fibrehost Spółka z o.o. 

12  Z siedzibą w Luksemburgu,  wpisaną do rejestru handlu i przedsiębiorstw w Luksemburgu pod numerem 
B207.221. Dalej: Gwarant. 
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zapewnił wobec Spółki finansowanie w wysokości równej co najmniej 60% wkładu 
własnego na potwierdzenie spełniania kryterium merytorycznego nr 7 oceny 
projektów, zgodnie z którym „Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny 
pozwalający na realizację projektu” (pkt 1 dokumentu). Zgodnie z pkt 2 
ww. dokumentu, Gwarant miał dokonać płatności wyłącznie: [1] w przypadku 
wybrania projektu do dofinansowania, [2] jeżeli żądanie zapłaty zostanie 
przedstawione przez Spółkę w formie pisemnej, [3] inna metoda finansowania, 
tj. kredyt bankowy, emisja obligacji lub pożyczka wewnątrzgrupowa nie będzie 
dostępna. Obowiązki i zobowiązania Gwaranta zostały ograniczone do łącznej 
kwoty 85 000 000 zł, zaś datę wygaśnięcia obowiązków i zobowiązań określono na 
31 grudnia 2021 r. Powyższy dokument został uznany przez CPPC za zgodne 
z dokumentacją konkursową potwierdzenie zabezpieczenia wkładu własnego 
w realizowanych projektach. 

We wnioskach o dofinansowanie zostało wskazane, że FIBEE I jest spółką celową 
utworzoną na potrzeby realizacji projektów i należy do grupy kapitałowej, której 
członkiem jest INEA S.A. i która swoimi zasobami będzie wspomagać w realizacji 
przedsięwzięć. Podano również, iż mimo krótkiego czasu istnienia Spółki posiada 
duży potencjał organizacyjny i techniczny, wynikający z doświadczenia  zespołu 
projektowego, w skład którego wejdą osoby zatrudnione przez spółki należące do tej 
samej grupy kapitałowej oraz udziałowcy. Spółki te posiadają wieloletnie 
doświadczenie13 w realizacji projektów szerokopasmowych i dysponują dużym 
i wysokospecjalizowanym potencjałem kadrowym, gwarantującym wykonalność 
projektów.  

(akta kontroli tom I str. 17-26, 118-162, 658-732, wnioski o dofinansowanie, studium 
wykonalności projektu  – pliki elektroniczne z płyty CD tom II str. 538, tom XVI 

str. 141-146, 153-155) 

Według danych przedstawionych przez Prezesa Zarządu potencjał kadrowy Spółki 
stanowiło 37 osób, w tym Prezes Zarządu. Osoby zatrudnione w FIBEE I 
zaangażowane były zarówno do realizacji 8 projektów tej Spółki jak i 12 projektów 
realizowanych przez FIBEE IV14. 

Spośród ogółu zatrudnionych, 19 osób (w tym 18 na podstawie umowy o pracę) było 
zaangażowanych m.in. w realizację czterech badanych projektów. Trzy osoby 
zostały zatrudnione w IV kwartale 2018 r., dziewięć - w trakcie I półrocza 2019 r., 
trzy — w 2020 r.15 i cztery — od 2021 r. 

Powołany w listopadzie 2019 r. Prezes Zarządu Spółki FIBEE I Wojciech 
Wojciechowski pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Inwestycji w INEA S.A., 
a także, zgodnie z danymi wniosku o dofinansowanie, „Dyrektora projektu” i „członka 
Komitetu Sterującego”. Według informacji Prezesa Zarządu w realizacji projektów 
w ramach trzeciego konkursu (w tym realizowanych przez kontrolowaną Spółkę) 
brało udział 11 innych pracowników INEA S.A., w tym siedmiu zaangażowanych 
bezpośrednio w sprawy księgowości i rozliczeń. 

(akta kontroli tom I str. 46, 367-376, wnioski o dofinansowanie, studium 
wykonalności projektu – pliki elektroniczne z płyty CD tom II str. 538) 

We wnioskach o dofinansowanie FIBEE I wskazała, że brak własnych zasobów 
wykonawczych podyktowany jest wyłącznie celowością zadania, na jakie została 
powołana Spółka i modelu operacyjnego działalności grupy kapitałowej, której 
członkiem jest Wnioskodawca. Rola Wnioskodawcy została ograniczona do roli 

                                                      
13  W przypadku INEA ponad dwudziestoletnie w budowie kablowych sieci teleinformatycznych oraz 

we wdrażaniu i świadczeniu zaawansowanych technologicznie usług telekomunikacyjnych. 
14  Nr KRS 0000725347. Spółka celowa utworzona na potrzeby realizacji projektów w ramach pierwszej rundy 

trzeciego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17, objęta kontrolą NIK nr P/20/069. Dalej: FIBEE IV.  
15  Po jednej od stycznia, kwietnia i września. 



 

6 

właściciela i operatora infrastruktury. Spółka nie dysponowała zapleczem 
wykonawczym i we wnioskach o dofinansowanie podała, iż realizacja wszystkich 
zadań w zakresie zaprojektowania i budowy sieci w ramach projektów zostanie 
powierzona podmiotom zewnętrznym. 

Wnioskodawca podpisał umowę dzierżawy powstałej sieci w ramach projektów 
i powierzył zapewnienie dostępu hurtowego INEA S.A.16. 

W studium wykonalności, załączonym do wniosków o dofinansowanie czterech 
badanych projektów, FIBEE I powołała się na doświadczenie udziałowców 
w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych podając, że „w ciągu ostatnich 8 lat 
udziałowcy zrealizowali jako inwestorzy inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy 
lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych o łącznej wartości 982 701 010 zł”, 
określając je jako „początkowa wartość księgowa środków trwałych oddanych 
do użytku w wyniku inwestycji”. Według zamieszczonych w studium danych: 

—  sześciu udziałowców Spółki zrealizowało w latach 2013-2016 łącznie 19 
projektów, współfinansowanych ze środków EFRR w ramach działania 2.8. 
i działania 2.7. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-201317 na łączną kwotę 333 690,91 tys. zł (budżet netto zrealizowanych 
inwestycji). 

—  INEA S.A. zrealizowała 11 projektów o łącznym budżecie netto zrealizowanych 
inwestycji 66 589,72 tys. zł, w tym dziewięć projektów dotyczących zapewnienia 
Internetu szerokopasmowego w latach 2010-2015, współfinansowanych 
ze środków EFRR w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-201318 oraz dwóch projektów obejmujących wdrożenie 
innowacyjnej platformy technologicznej opartej na technologiach GPON 
i WIMAX, zrealizowanych w latach 2010-2015, współfinansowanych ze środków 
EFRR w ramach działania 4.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-201319.  

W studium wskazano także kwotę 352 776,44 tys. zł jako nakłady netto poniesione 
przez INEA S.A. w latach 2009-2017 na budowę i rozbudowę sieci w ramach 
„własnych projektów”, bez dofinansowania ze środków publicznych, obejmujących 
w szczególności budowę kanalizacji kablowej oraz sieci szkieletowych 
dystrybucyjnych i dostępowych, budowę i rozbudowę węzłów sieci oraz budowę 
przyłączy abonenckich.  

W trakcie kontroli NIK, Prezes Zarządu FIBEE I nie przedłożył dokumentacji, 
uszczegóławiającej inwestycje zrealizowane w ramach wymienionej kwoty 
352 776,44 tys. zł, stwierdzając, że w dokumentacji konkursowej nie było wymogu 
przekazywania „dalszych informacji”, w szczególności dokumentów 
potwierdzających wartość inwestycji.   

(akta kontroli tom I str. 38-86, pliki elektroniczne wnioski o dofinansowanie, studium 
wykonalności projektu  z płyty CD tom II str. 538, tom XVI str. 285-333) 

Według studium wykonalności FIBEE I zaplanowało wykorzystać mechanizm 
zaliczkowania, w którym potencjalne niedobory będą pokryte w ramach dopłat 
udziałowców, zaś wkład własny FIBEE I, obejmujący wydatki  kwalifikowalne oraz 
niekwalifikowalne, zostanie zabezpieczony z posiadanych środków pieniężnych 
(dopłat udziałowców lub też środków z tytułu podwyższenia kapitału). 

                                                      
16  Umowa z INEA z 3 lutego 2021 r. 
17  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Wielkopolskiego – Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
18  Instytucja Pośrednicząca – Władza Wdrażająca Programy Europejskie (poprzednia nazwa CPPC). 
19  Instytucja Pośrednicząca – Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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W momencie założenia Spółki jej kapitał zakładowy wynosił 5 000 zł i dzielił się na 
100 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy, przy czym Easyhost 
spółka z o.o. objęła 99 udziałów, a Fibrehost spółka z o.o. jeden udział. Według 
informacji Spółki, wspólnicy pokryli udziały wkładem pieniężnym.  

W okresie od powstania Spółki do dnia rozpoczęcia kontroli NIK (8 stycznia 2021 r.) 
kapitał zakładowy FIBEE I podwyższony został  o 250 tys. zł poprzez ustanowienie 
5 tys. nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł. Nastąpiło to 
na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 23 marca 
2020 r., a wpis zmiany do KRS został dokonany z dniem 29 maja 2020 r. Objęcie 
wszystkich nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki nastąpiło przez 
dotychczasowego wspólnika - Easyhost Spółka z o. o. Objęcie nowych udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpić miało w zamian za wkład pieniężny 
w wysokości 25 000 000 zł. Wartość wkładu pieniężnego w części przewyższającej 
podwyższenie kapitału zakładowego (tj. w kwocie 24 750 000 zł) została 
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 

Po zmianach kapitał zakładowy Spółki wynosił 255 tys. zł i dzielił się na 5 100 
równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy (Easyhost spółka z o. o. łącznie 
5 099 udziałów, a Fibrehost20 sp. z o.o. jeden udział; powyższe zmiany zostały 
zarejestrowane w KRS21 29 maja 2020 r. i nie uległy zmianie na dzień zakończenia 
kontroli NIK). 

Według „księgi udziałów na dzień 24 kwietnia 2020 r.22” Easyhost spółka z o.o. 
posiadała 5 093 udziały o łącznej wartości 254 650 zł, a pozostałych siedmiu 
wspólników23 po jednym udziale o wartości 50 zł. 100 udziałów (w tym wszystkie 
udziały siedmiu wspólników i 93 udziały Easyhost spółka z o.o. było obciążonych 
zastawem finansowym i zastawem rejestrowym na rzecz Banku Polska Kasa 
Opieki S.A. na podstawie umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego 
z 13 czerwca 2019 r. Na 28 lutego 2021 r. struktura własnościowa Spółki nie uległa 
zmianie. 

Według stanu na dzień złożenia wniosków o dofinansowanie do podmiotów 
powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych24, należały: Inea S.A., PUT 
KOMA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Maverick Poznań Sp. z o.o., Fiber1 
Sp. z o.o., RNK Bis Sp. z o.o., Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., 
Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., FIBEE II Sp. z o.o., NGN Wielkopolska 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, HFC Systems Sp. z o.o., Easyhost Sp. z o.o., 
Fibrehost Sp. z o.o., Easyhost Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Fibrehost 
Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Content Premium Provider Sp. z o.o., 
Webtouch Sp. z o.o., Webtouch Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Inea 
Solutions Sp. z o.o., Fundacja INEA, FIBEE IV Sp. z o.o., FIBEE III Sp. z o.o. 

(akta kontroli tom I str. 17-26, 94-110, 118-162, 243-281, 658-732, tom II str. 538 – 
pliki elektroniczne z płyty CD – wnioski dofinansowanie, tom XV str. 422-431, tom 

XVI str. 191-192, 199-200, 361-467) 

Zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury 

                                                      
20  W zmianie umowy Spółki jest błędna nazwa wspólnika „Fiberhost” zamiast „Fibrehost”. 
21  Zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w przedmiocie zmiany Umowy Spółki, podjętych 
23 marca 2020 r., do zmiany Umowy Spółki wymagany był wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

22   Potwierdzona przez Prezesa Zarządu jako aktualna na 31 grudnia 2020 r. 
23  Zelda spółka z o.o., Webtouch spółka z o.o., Easyhost spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Zelda 

spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Webtouch spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, 
Inea S.A., Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. 

24  Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm. 
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szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  
2014-202025, wsparcie mogło być udzielone przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, 
który był wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spółka została 
wpisana do rejestru z dniem 9 kwietnia 2018 r. i była nadal wpisana do tego rejestru 
według stanu na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Spółce (8 stycznia 
2021 r.)26. 

 (akta kontroli tom I str. 27-37) 

Według § 21 ust. 5 umów o dofinansowanie, Spółka była zobowiązana 
do dostarczenia do CPPC dokumentu potwierdzającego prawidłowe ustanowienie 
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, 
przy zawarciu umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, jednak nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umów. Zgodnie z § 21 ust. 7 umów brak 
ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy w ww. terminie, stanowił podstawę do rozwiązania umowy 
bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.  

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z czterech 
zawartych umów o dofinansowanie w postaci weksli in blanco wraz z deklaracją 
wekslową27 na łączną kwotę 331 571 632,05 zł zostało wniesione przez 
ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki 24 października 2018 r., co opisano w dalszej 
części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości. W dacie wniesienia 
ww. zabezpieczenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 5 000 zł. Zabezpieczenie 
ustanowione zostało na całą wartość dofinansowania projektów oraz przed wypłatą 
dofinansowania, tj. zgodnie z § 21 ust. 2 umów o dofinansowanie. 

(akta kontroli tom I str. 23-26, 377-403, tom XVI str. 41, 109-111, 141-146, 193-195, 
203-206, 212-214, 344-467) 

2. Dla każdego z czterech projektów realizowanych przez Spółkę założono28 dwa 
wskaźniki produktu: „liczba utworzonych węzłów dostępowych sieci [szt.]” i „długość 
sieci szerokopasmowej [km]” oraz trzy wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
„dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]”, „dodatkowe gospodarstwa domowe 
objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 
30 Mb/s [szt.]” i „dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci 
szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]”, przy czym 
wartości dla wskaźników dotyczących gospodarstw domowych zostały określone 
na tym samym poziomie dla sieci o przepustowości co najmniej: 100 Mb/s 
oraz 30 Mb/s.  

Łącznie, dla badanych czterech projektów Spółka ustaliła ww. wskaźniki 
na poziomie: 

—  „długość sieci szerokopasmowej [km]” – 6 932,20 km, w tym w ramach 
projektów: Puławski A – 1 848,80 km, Puławski B – 983,60 km, Chełmsko-
Zamojski A1 – 1 937,30 km, Lubelski A – 2 162,50 km; 

—  „liczba utworzonych węzłów dostępowych sieci [szt.]” – 157, w tym w ramach 
projektów: Puławski A – 48, Puławski B – 23, Chełmsko-Zamojski A1 – 39, 
Lubelski A – 47; 

—  „dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]” jak również „o przepustowości 
co najmniej 30 Mb/s” – 118 302, w tym w ramach projektów: Puławski A – 

                                                      
25  Dz. U. poz. 1466, ze zm. 
26  Dane według rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: https://bip.uke.gov.pl/rpt. 
27  Taka forma zabezpieczenia przewidziana została w § 21 ust. 3 pkt 12 umów o dofinansowanie. 
28  Według pkt 11 i 11a wniosków o dofinansowanie, stanowiących załącznik nr 3 do umów o dofinansowanie. 
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31 578, Puławski B – 18 414, Chełmsko-Zamojski A1 – 33 003, Lubelski A – 
35 307; 

—  „dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]” – 634, w tym w ramach projektów: 
Puławski A – 206, Puławski B – 112 , Chełmsko-Zamojski A1 – 158, Lubelski A – 
158; 

Osiągnięcie wskaźnika produktu „Dodatkowe jednostki publiczne podłączone 
do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s” ustalono 
na 2020 r., zaś pozostałych wskaźników produktu i rezultatu – na 2021 r. 

Według stanu na 28 lutego 2021 r. wartość wskaźników rezultatu bezpośredniego 
osiągnięta od początku realizacji projektów (narastająco) wyniosła 0 sztuk, 
natomiast wykonanie wskaźników produktu osiągnięte zostało na poziomie: 

—  51,6% – wybudowano 81 (z 157 zaplanowanych łącznie dla projektów) węzłów 
dostępowych sieci w ramach projektów: Puławski A – 23, Puławski B – 15, 
Chełmsko-Zamojski A1 – 22 oraz Lubelski A – 21; najwyższy stopień realizacji 
ww. wskaźnika (65,2%) osiągnięty został w projekcie Puławski B (utworzono 15 
z zaplanowanych 23 węzłów); 

—  0,16% – wybudowano 171,84 km (z 6 932,2 km zaplanowanej do budowy łącznie 
dla projektów) sieci szerokopasmowej w ramach dwóch projektów: Chełmsko-
Zamojski A1 – 97,36 km oraz Lubelski A – 74,48 km; w pozostałych dwóch 
projektach (Puławski A i Puławski B) nie wybudowano sieci szerokopasmowej; 
najwyższy stopień realizacji ww. wskaźnika (5,0%) osiągnięty został w projekcie 
Chełmsko-Zamojski A1 (wybudowano 97,36 km z zaplanowanych 1 937,3 km). 

(akta kontroli tom II str. 2-538 - pliki elektroniczne z płyty CD wnioski 
o dofinansowanie, tom XVI str. 153-169) 

Łączna wartość całkowita badanych projektów na dzień podpisania umów 
o dofinansowanie wynosiła 484 200 768,03 zł, wydatki kwalifikowalne obejmowały 
390 084 273,00 zł, a dofinansowanie ogółem 331 571 632,05 zł, w tym: 

—  projekt Puławski A: całkowita wartość projektu 123 802 063,32 zł, wydatki 
kwalifikowalne 99 767 324,00 zł, kwota dofinansowania 84 802 225,40 zł;  

—  projekt Puławski B: całkowita wartość projektu 67 319 827,41 zł, wydatki 
kwalifikowalne 54 285 871,00 zł, kwota dofinansowania 46 142 990,35 zł;  

—  projekt Chełmsko-Zamojski A1: całkowita wartość projektu 138 527 427,75 zł, 
wydatki kwalifikowalne 111 616 693 zł, kwota dofinansowania 94 874 189,05 zł;  

—  projekt Lubelski A: całkowita wartość projektu 154 551 449,55 zł, wydatki 
kwalifikowalne 124 414 385,00 zł, kwota dofinansowania 105 752 227,25 zł. 

Do rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK (8 stycznia 2021 r.) a także według stanu 
na 31 maja 2021 r., nie nastąpiły żadne zmiany umowy w powyższym zakresie. 

(akta kontroli tom XVI str. 153-156) 

Umowy o dofinansowanie trzech projektów: Puławski A, Puławski B i Lubelski A 
zostały zawarte 3 sierpnia 2018 r., natomiast umowa o dofinansowanie projektu 
Chełmsko-Zamojski A1 — 11 września 2018 r. 

Pierwotny okres realizacji trzech ww. projektów określono na: od 3 sierpnia 2018 r. 
do 3 grudnia 2021 r., a w przypadku projektu Chełmsko-Zamojski A1 od 11 września 
2018 r. do 31 grudnia 2021 r. Dla wszystkich projektów początek okresu 
kwalifikowalności wydatków określono na 11 maja 2018 r., natomiast koniec tego 
okresu odpowiadał końcowej dacie realizacji projektów. 
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Pismami z 20 listopada 2020 r. (i wcześniejszymi z 27-28 sierpnia i 3 września 
2020 r.) Prezes Zarządu Spółki wystąpił do CPPC z wnioskami o wprowadzenie 
zmian w umowach o dofinansowanie projektów: 

—  w § 3 ust. 1 umów – o zmianę okresu realizacji projektów (przedłużenie 
do 16 września 2022 r.); 

—  w § 3 ust. 2 umów – o przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków 
do upływu 36 miesięcy od zawarcia umowy z generalnym wykonawcą i dalszych 
90 dni na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.29 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-1930; 

—  w załącznikach nr 4 do umów – o zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym projektów (przesunięcie okresu realizacji poszczególnych zadań, 
skutkujących przesunięciem terminu osiągnięcia kamieni milowych oraz 
terminów płatności).  

W świetle § 4 ust. 14 regulaminu konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/1731, 
który miał zastosowanie dla objętych kontrolą projektów, okres ich realizacji nie mógł 
być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Termin zakończenia realizacji trzech 
projektów upływał w dniu 3 grudnia 2021 r., a jednego 31 grudnia 2021 r. Umowy 
z wykonawcami robót (termin rozpoczęcia prac) zostały podpisane 18 czerwca 
2019 r.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku 
z COVID-19 , w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na 
realizację projektów, określone w umowach o dofinansowanie terminy zakończenia 
realizacji projektów, uległy wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz 
niektórych innych ustaw32, art. 13 został uchylony z dniem 23 grudnia 2020 r., 
a zgodnie z art. 5 ww. ustawy wydłużenie terminów składania wniosków o płatność 
oraz terminów zakończenia realizacji projektów, dokonane na podstawie 
art. 13 ustawy COVID, pozostało w mocy. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku 
z COVID-19, z mocy prawa terminy zakończenia realizacji projektów uległy 
wydłużeniu o 90 dni, tj., w zależności od projektu, powinny przypadać na dzień 3 lub 
31 marca 2022 r. W związku z określonym w regulaminie konkursu wymaganiem 
okresu ich realizacji w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prac, termin ich zakończenia mógł przypadać najpóźniej w dniu 19 czerwca 2022 r. 
Określenie w aneksach nr 5 do umów o dofinansowanie terminu zakończenia 
realizacji projektów na dzień 16 września 2022 r. spowodowało, że okres realizacji 
projektów będzie wynosił 38 miesięcy i 28 dni, tj. będzie dłuższy od określonego 
w regulaminie konkursu o 2 miesiące i 28 dni. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 542-716, tom XVI str. 138-140) 

Zgodnie z zapisami w studium wykonalności założono budowę kanalizacji 
teletechnicznej i umieszczenie w niej sieci światłowodowej oraz wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych i podbudowy słupowej 

                                                      
29   Przepis ten został uchylony z dniem 23 grudnia 2020 r.  
30  Dz. U. z 2021 r. poz. 986, dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19. 
31  Pierwszej rundy trzeciego konkursu w działaniu 1.1 POPC. 
32  Dz. U. z 2020 poz. 2327. 
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sieci energetycznych33. Realizacja przedsięwzięć zakładała także budowę 
i uruchomienie pasywnej sieci optycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na odcinku od węzła dostępowego do styku z przyłączem abonenckim oraz zakup 
stacyjnych urządzeń niezbędnych do realizacji transmisji z jednostkami abonenckimi 
w technologii PON (Pasywne Sieci Optyczne).  

Analiza projektów budowlanych oraz wykonawczych wykazała, że inwestycja 
obejmowała: wybudowanie sieci metodą doziemną lub podwieszaną do słupów 
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja) oraz wykorzystanie 
istniejącej sieci telekomunikacyjnej, w tym infrastruktury pasywnej34. 

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie Spółka nie dysponowała 
dokumentem, potwierdzającym współpracę lub konsultację z PGE Dystrybucja 
w zakresie dostępu do infrastruktury — słupów elektroenergetycznych. Prezes 
Zarządu wyjaśnił, że na etapie planowania Spółka miała dostęp 
do ogólnodostępnych danych o elektroenergetycznych liniach kablowych 
napowietrznych (baza BDOT35). W tym czasie rozpoczęto już proces uzgadniania 
ogólnych warunków dostępu do podbudowy słupowej z PGE Dystrybucja. Ponadto 
beneficjent planował możliwość wykorzystania podbudowy słupowej PGE 
Dystrybucja, również mając na uwadze obowiązywanie przepisów ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych36, w szczególności 
art. 17 ustawy. W ostateczności, w przypadku sporu co do warunków wykorzystania 
infrastruktury, dostęp do infrastruktury technicznej operatora sieci byłby 
przedmiotem decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Mając na 
uwadze nałożony w ww. przepisie obowiązek udzielenia przez operatora 
energetycznego dostępu do infrastruktury technicznej, w tym słupów, zdaniem 
Prezesa Zarządu, uzyskanie takiego dostępu było kwestią formalnego uzgodnienia 
warunków z operatorem energetycznym, a w przypadku braku uzgodnienia — 
uzyskanie decyzji Prezesa UKE określającej te warunki. 

(akta kontroli tom II str. 538 – płyta CD: pliki elektroniczne wnioski o dofinansowanie, 
tom XVI str. 24, 36, 102, 108) 

3. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli (8 stycznia 2021 r.) podpisane 
zostały po cztery aneksy do umów o dofinansowanie, dotyczące kolejno: zmiany 
rachunku bankowego (aneks nr 1 w dniu 17 kwietnia 2019 r. dla wszystkich 
projektów); zmiany terminów kamieni milowych (aneks nr 2 w dniach: 3 lipca 2020 r. 
dla projektu Puławski A, 24 lipca 2020 r. dla projektu Puławski B, 27 sierpnia 2020 r. 
dla projektu Chełmsko-Zamojski A1, 15 września 2020 r. dla projektu Lubelski A); 
zmiany § 12 umowy dotyczącego ochrony danych osobowych - RODO (aneks nr 3 
w dniach: 20 lipca 2020 r. dla projektu Puławski A, 24 lipca 2020 r. dla projektu 
Puławski B, 28 sierpnia 2020 r. dla projektu Chełmsko-Zamojski A1, 15 września 
2020 r. dla projektu Lubelski A); zmiany rachunków bankowych (aneks nr 4 
w dniach: 28 grudnia 2020 r. dla projektów Puławski A, Chełmsko-Zamojski A1 
i Lubelski A oraz 29 grudnia 2020 r. dla projektu Puławski B). Odpowiednio w dniu 
25 maja 2021 r. dla Lubelski A oraz 28 maja 2021 r. dla Puławski A, Puławski B 
i Chełmsko-Zamojski A1 Spółka zawarła aneks nr 5, który wydłużał okres realizacji 
projektów do 16 września 2022 r.  

W świetle § 4 ust. 14 regulaminu konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/1737, 
który miał zastosowanie dla realizowanych projektów, okres realizacji projektu 

                                                      
33  Na terenie województwa lubelskiego będących własnością PGE Dystrybucja S.A.  
34  W studium wykonalności nie zostały określone długości sieci, planowane do wybudowania metodą 

doziemną i na podbudowie słupowej. 
35  Baza Danych Obiektów Topograficznych.  
36  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 777, ze zm.). 
37  Pierwszej rundy trzeciego konkursu w działaniu 1.1 POPC. 
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nie mógł być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia „rozpoczęcia prac” w rozumieniu art. 2 
pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201438, tj. od rozpoczęcia robót 
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwszego prawnie wiążącego 
zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawiało, 
że inwestycja stała się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. 
Rozpoczęcie prac w projektach, tj. zawarcie umów z wykonawcami, nastąpiło w dniu 
18 czerwca 2019 r. 

(akta kontroli tom II str. 534-536, tom XV str. 559-580, 598-621, 632-663, 691-716) 

Wystąpiły opóźnienia w realizacji pierwotnego harmonogramu rzeczowo-
finansowego39 (dalej: HRF) według stanu na 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. 
oraz na dzień rozpoczęcia kontroli40. Spółka, od podpisania umowy 
o dofinansowanie do dnia zakończenia kontroli, występowała o zmiany HRF: 

— W projekcie Puławski A – ośmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 42 300 890,90 zł, pierwszy wniosek rozliczający zaliczkę 
zakładano złożyć w czerwcu 2019 r., a całość kwoty rozliczyć do 30 czerwca 2020 r. 
Pierwszej płatności z konta zaliczkowego dokonano w styczniu 2020 r. Na dzień 
28 lutego 2021 r., we wnioskach o płatność z  otrzymanej zaliczki przedstawiono do 
rozliczenia 2 787 508,28 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta 
zaliczkowego wypłacono kwotę  7 262 718,98 zł.  Siedem wniosków o zmianę HRF 
dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 17 czerwca 2019 r., 17 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r. 15 września 2020 r., 30 września 2020 r., 16 grudnia 
2020 r., 17 marca 2021 r.). Wnioski te zostały złożone bez wymaganego 
uzasadnienia, o którym mowa w § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 
10 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji HRF (załącznika 4a41 i 4b42), kolejne 
zaakceptowane przez CPPC zmiany (w dniach: 29 kwietnia 2020 r., 16 lipca 2020 r., 
2 lutego 2021 r.,) dotyczyły akceptacji załącznika 4b HRF. Załącznik 4a HRF nie był 
zatwierdzany, ze względu na fakt, iż planowane wydatki w realizowanych zadaniach 
wykraczały poza terminy kamieni milowych. W dniu 31 marca 2021 r. CPPC 
zaakceptowało wydłużenie okresu realizacji projektu do 16 września 2022 r., 
zaakceptowało załącznik 4a i 4b HRF oraz termin rozliczenia zaliczki do 31 grudnia 
2021 r. 

— W przypadku projektu Puławski B – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. 
otrzymała zaliczkę w kwocie 18 457 196,14 zł, pierwszy wniosek rozliczający 
zaliczkę zakładano złożyć w czerwcu 2019 r., a całość kwoty rozliczyć do 
30 czerwca 2020 r. Pierwszej płatności z konta zaliczkowego dokonano w marcu 
2020 r. Na dzień 28 lutego 2021 r., we wnioskach o płatność z otrzymanej zaliczki 
przedstawiono do rozliczenia 1 348 355,00 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone 
przez CPPC). Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę 4 252 429,21 zł, jako zaliczki 
dla wykonawców robót. Sześć wniosków o zmianę HRF dotyczyło zmiany terminu 
rozliczenia zaliczki (z 17 czerwca 2019 r., 17 marca 2020 r., 16 czerwca 2020 r., 
15 września 2020 r., 15 grudnia 2020 r., 15 marca 2021 r.). Wnioski zostały złożone 
bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 ust. 31 umowy 
o dofinansowanie. W dniu 4 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji HRF 
(załącznika 4a i 4b), kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany (w dniach: 
28 kwietnia 2020 r., 15 września 2020 r., 29 stycznia 2021 r.) dotyczyły akceptacji 
załącznika 4b HRF. Załącznik 4a HRF nie był zatwierdzany, ze względu na fakt, iż 

                                                      
38  Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.06.2014, s. 1, ze zm.). 

39  Stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie. 
40  8 styczeń 2021 r.  
41  Harmonogram ponoszenia wydatków. 
42  Harmonogram składania wniosków o płatność rozliczających ponoszone wydatki.  
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planowane wydatki w realizowanych zadaniach wykraczały poza terminy kamieni 
milowych. W dniu 19 kwietnia 2021 r. CPPC zaakceptowało wydłużenie okresu 
realizacji projektu do 16 września 2022 r., zaakceptowało załącznik 4a i 4b HRF 
oraz termin rozliczenia zaliczki do 31 grudnia 2021 r.  

— W projekcie Chełmsko-Zamojski A1– ośmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. 
otrzymała zaliczkę w kwocie w  37 948 680,00 zł, pierwszy wniosek rozliczający 
zaliczkę zakładano złożyć w czerwcu 2019 r., a całość kwoty rozliczyć do 
30 czerwca 2020 r. Pierwszej płatności z konta zaliczkowego dokonano 
w listopadzie 2019 r. Na dzień 28 lutego 2021 r., we wnioskach o płatność 
z otrzymanej zaliczki przedstawiono do rozliczenia 7 206 467,47 zł (wnioski 
nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę  
17 129 645,82 zł. Siedem wniosków o zmianę HRF dotyczyło zmiany terminu 
rozliczenia zaliczki (z 17 czerwca 2019 r., 13 marca 2020 r., 16 czerwca 2020 r., 
15 września 2020 r., 30 września 2020 r., 14 grudnia 2020 r., 17 marca 2021 r.). 
Wnioski zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa 
w § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 10 lipca 2019 r. CPPC dokonało 
akceptacji HRF (załącznika 4a i 4b), kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany 
(w dniach: 29 kwietnia 2020 r., 16 lipca 2020 r.) dotyczyły akceptacji załącznika 
4b HRF. Załącznik 4a HRF nie był zatwierdzany ze względu na fakt, iż planowane 
wydatki w realizowanych zadaniach wykraczały poza terminy kamieni milowych. 
W dniu 8 kwietnia 2021 r. CPPC zaakceptowało wydłużenie okresu realizacji 
projektu do 16 września 2022 r., zaakceptowało załącznik 4a i 4b HRF oraz termin 
rozliczenia zaliczki do 30 listopada 2021 r. 

— W projekcie Lubelski A – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 42 300 890,90 zł, pierwszy wniosek rozliczający zaliczkę 
zakładano złożyć w czerwcu 2019 r., a całość kwoty rozliczyć do 30 czerwca 2020 r. 
Pierwszej płatności z konta zaliczkowego dokonano w listopadzie 2019 r. Na dzień 
28 lutego 2021 r., we wnioskach o płatność z otrzymanej zaliczki przedstawiono do 
rozliczenia 6 783 353,01 zł (z czego CPPC zatwierdziło kwotę 884 449,18 zł). 
Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę 14 714 189,42 zł. Sześć wniosków o zmianę 
HRF dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 17 czerwca 2019 r., 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 3 września 2020 r., 16 września 2020 r., 15 marca 
2021 r.). Wnioski te zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa 
w § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 5 sierpnia 2019 r. CPPC dokonało 
akceptacji HRF (załącznika 4a i 4b), kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany 
(w dniach: 5 maja 2020 r., 27 października 2020 r. i 12 stycznia 2021 r.) dotyczyły 
akceptacji załącznika 4b HRF. Załącznik 4a HRF nie był zatwierdzany, ze względu 
na fakt, iż planowane wydatki w realizowanych zadaniach wykraczały poza terminy 
kamieni milowych. W dniu 13 kwietnia 2021 r. CPPC zaakceptowało wydłużenie 
okresu realizacji projektu do 16 września 2022 r., zaakceptowało załącznik 4a i 4b 
HRF oraz termin rozliczenia zaliczki do 30 września 2021 r. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że przyczyną opóźnień realizacji HRF było: 

— przedłużające się postępowanie w sprawie wyboru wykonawców i przekładanie 
terminów składania ofert w związku z pytaniami i odpowiedziami udzielanymi 
w toku postępowań, w tym pozostawienie bez rozstrzygnięcia pierwszego 
postępowania na wybór wykonawców i konieczność ogłoszenia drugiego 
postępowania; 

—  zmiany w koncepcji technicznej dokonane już po zawarciu umów 
z wykonawcami;  

— przedłużające się prace nad koncepcją i podziałem na odcinki funkcjonalne; 

—  brak wystarczających zasobów projektowych na rynku; 
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— przewlekłe i długotrwałe procesy pozyskiwania uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych; 

—  pandemia COVID-19.  

Analiza HRF wykazała, że Spółka przedkładając wnioski o ich zmianę, nie 
przedkładała uzasadnień, co zostało szerzej opisane w sekcji – Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

We wszystkich badanych projektach wnioskowano o zaliczki w maksymalnej 
wysokości (40% wartości dofinansowania) w IV kwartale 2018 r., w sytuacji, gdy nie 
zostali wyłonieni wykonawcy robót43, a pierwsze wydatki w HRF zaplanowano 
na czerwiec 2019 r. Zgodnie z § 5 ust. 5 umów o dofinansowanie kwota 
wnioskowanej zaliczki musi być uzasadniona planowanymi do faktycznego 
poniesienia wydatkami i zaangażowaniem rzeczowym realizacji projektu. Na dzień 
28 lutego 2021 r. z otrzymanej łącznej kwoty zaliczek w wysokości 
132 627 657,20 zł wypłacono wykonawcom 43 358 983,43 zł, z czego: 
przedstawiono do rozliczenia we wnioskach o płatność (włącznie do 11 wniosku 
za okres 1.12.2020 — 28.02.2021) kwotę 18 125 683,76 zł, co stanowiło 32,69% 
kwoty wydatkowanej z rachunków zaliczkowych prowadzonych dla czterech 
projektów; nie rozliczono kwoty 25 233 299,67 zł. Do rozliczenia na dzień 28 lutego 
2021 r. pozostała kwota 114 501 973,44 zł.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wnioskując o zaliczki w 2018 r. nie zakładano, 
że proces wyłonienia wykonawców i podpisanie umów wydłuży się istotnie 
w stosunku do pierwotnie planowanych terminów. Dodał, że pierwsze postępowanie 
na wybór wykonawców pozostało bez rozstrzygnięcia, a wnioski o zaliczkę składano 
z wyprzedzeniem w takim czasie, aby uwzględnić potrzebny czas na rozpatrzenie 
wniosku przez CPPC, w tym konieczność ewentualnych uzupełnień i korekt oraz 
by minimalizować ryzyko związane z ewentualnym przejściowym brakiem środków 
po stronie instytucji finansującej i tym samym, by zapewnić finansowanie projektu 
już na etapie jego rozpoczęcia. Finansowanie wykonawców uczestniczących 
w procesie inwestycyjnym o takiej skali jest kluczowe z punktu widzenia 
zapewnienia ciągłości produkcji. 

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 147-169, 215-224, 502-512, 522-
541, 544-548) 

Analiza HRF wykazała, że Spółka wnioskowała o ich aktualizację w sytuacji, 
gdy realizacja zadań objętych zmianami, w tym ponoszenie wydatków, wykraczała 
poza terminy kamieni milowych. Spółka od marca 2020 r., wnioskując o zmiany 
HRF, uzyskiwała jedynie akceptację załącznika 4b, gdyż akceptacja załącznika 4a 
(zmiana terminów ponoszenia wydatków), wykraczała poza terminy kamieni 
milowych. Spółka z wnioskami o aneksowanie umowy o dofinansowanie wystąpiła 
w sierpniu, a następnie w listopadzie 2020 r.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że przesunięcia w czasie składania wniosków o zmianę 
terminów kamieni milowych wynikały przede wszystkim z konieczności 
zgromadzenia dokumentów i przygotowania uzasadnienia zmian w umowie 
o dofinansowanie, co powodowało, że przy skali realizowanych projektów nie było 
możliwe wnioskowanie o zmiany do umowy o dofinansowanie w tym samym czasie 
co składanie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych. Procedura 
zmiany umowy o dofinansowanie jest bardziej skomplikowana i czasochłonna, 
co wymaga elastycznego podejścia w toku realizowania projektu. 

(akta kontroli tom XV str. 432-535, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 215-224, 
522-541) 

                                                      
43  Umowy z wykonawcami robót podpisano 18 czerwca 2019 r. 
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Zgodnie z § 5 ust. 34 umów o dofinansowanie, Spółka zobowiązana była do 
złożenia pierwszego harmonogramu płatności w dniu podpisania umowy 
o dofinansowanie. Kolejne harmonogramy płatności miały być składane za pomocą 
systemu informatycznego SL2014 nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, wraz 
z wnioskiem o płatność, z zastrzeżeniem § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie, 
co zostało szerzej opisane w sekcji – Stwierdzone nieprawidłowości. 

Za pomocą SL2014 Spółka złożyła do CPPC:  

—  w projekcie Puławski A trzy aktualizacje w dniach: 29 stycznia 2019 r., 15 lipca 
2019 r. i 8 maja 2020 r.; 

—  w projekcie Puławski B trzy aktualizacje w dniach: 29 stycznia 2019 r., 15 lipca 
2019 r. i 7 maja 2020 r.; 

—  w projekcie Chełmsko-Zamojski A1 dwie aktualizacje: 29 stycznia 2019 r. 
i 15 lipca 2019 r.; 

—  w projekcie Lubelski A jedną aktualizację: 21 listopada 2018 r. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 467-472, tom XVI str. 468-485) 

Spółka podpisała umowy z generalnymi wykonawcami 18 czerwca 2019 r., 
tj. po około 9 miesiącach od podpisania umów o dofinansowanie (3 sierpnia 
i 11 września 2018 r.).  

(akta kontroli tom XV str. 115-421) 

4. Według § 4 ust. 16 regulaminu pierwszej rundy trzeciego konkursu oraz § 6 ust. 1 
pkt 12 umów o dofinansowanie czterech badanych projektów, Spółka zobowiązana 
była do podłączenia 80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego 
w projekcie obszaru interwencji w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania umów 
o dofinansowanie, a pozostałe 20% jednostek oświatowych w terminie 
do 26 miesięcy od dnia podpisania tych umów. 

Liczba przewidzianych do podłączenia jednostek oświatowych wynikała 
z zobowiązania FIBEE I, określonego we wnioskach o dofinansowanie i stanowiła 
wskaźnik rezultatu44 bezpośredniego do osiągnięcia w projekcie, tj. zakładana liczba 
jednostek oświatowych do podłączenia wynosiła łącznie 634, w tym: 206 w projekcie 
Puławski A, 112 — Puławski B, po 158 w projektach Chełmsko-Zamojski A1 
i Lubelski A. 

Wymogi techniczne podłączenia jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej 
o minimalnej przepustowości 100 Mb/s zostały określone w załączniku nr 10 
do regulaminu konkursu45 oraz we wnioskach o dofinansowanie, stanowiących 
załączniki do zawartych umów. W czterech kontrolowanych projektach FIBEE I 
zobowiązała się do podłączenia jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej 
o minimalnej przepustowości 100 Mb/s za pomocą łącza światłowodowego.  

Uwzględniając terminy podpisania umów o dofinansowanie przez FIBEE I, 
podłączenie: 80% jednostek oświatowych powinno nastąpić najpóźniej do: 
3 kwietnia i 11 maja 2020 r., a podłączenie 20% jednostek oświatowych — 
najpóźniej do 3 października i 11 listopada 2020 r.  

W terminie podłączenia 80% jednostek oświatowych nie została podłączona żadna 
jednostka, a w terminie podłączenia 20% jednostek podłączono do sieci 35 jednostki 
oświatowe46 (za pośrednictwem łącza światłowodowego), co zostało szerzej opisane 
w sekcji – Stwierdzone nieprawidłowości. 

                                                      
44  Pod nazwą: „Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości 

co najmniej 100 Mb/s”. 
45  Pt. „Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach 

działania 1.1 POPC”. 
46   CPPC wykazało podłączenie 35. 
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Zgodnie z aneksem nr 5, termin podłączenia jednostek oświatowych określono na 
dzień 31 grudnia 2020 r. Wg danych na dzień 1 czerwca 2021 r. zostało 
podłączonych 457 jednostek oświatowych, z czego w sposób zgodny z umową 
o dofinansowanie - 18047 (dla Puławski A – 61, Puławski B – 32, Chełmsko-Zamojski 
A1 – 50, Lubelski A – 37), a alternatywny – 27748 (dla Puławski A – 83, Puławski B – 
58, Chełmsko-Zamojski A1 – 45, Lubelski A – 91). 

Pismem z 14 marca 2019 r. Spółka wystąpiła do CPPC o zmianę terminu 
podłączenia jednostek oświatowych ze względu na przedłużający się wybór 
generalnych wykonawców. W odpowiedzi z 21 marca 2019 r. CPPC stwierdziło, 
że wskazane okoliczności nie stanowią podstawy do wyrażenia zgody na zmianę 
terminu osiągnięcia kamieni milowych – podłączenia jednostek oświatowych. 

Z kolei w piśmie z 27 stycznia 2020 r. CPPC dopuściło możliwość wdrożenia przez 
beneficjentów trzeciego konkursu, alternatywnych sposobów wykonania podłączenia 
placówek oświatowych w celu dotrzymania terminów określonych w umowach 
o dofinansowanie. Centrum — jako tymczasowe rozwiązanie alternatywne — 
zaakceptowało możliwość wykonania podłączenia w technologii bezprzewodowej 
LTE bądź przewodowej innej od zaplanowanej docelowo, zastrzegając jednak, 
że zastosowanie alternatywnego sposobu podłączenia powinno każdorazowo 
umożliwiać uruchomienie usługi bezpieczeństwa w ramach projektu Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Według CPPC zastosowanie alternatywnego rozwiązania 
dopuszczone zostało jako rozwiązanie tymczasowe, przyjęte na okres nie dłuższy 
niż jeden rok, a koszty poniesione w związku z jego wdrożeniem miały nie być 
traktowane jako wydatki kwalifikowalne projektu.  
 (akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-48, 100-108, 153-156, 170-176, 336-343, 503-

507, 513-514, 542-543, 549-554) 

5. Według § 20 ust. 5 umów o dofinansowanie Spółka miała możliwość, w terminie 
8 miesięcy od podpisania umów, zgłoszenia zmian w zakresie liczby jednostek 
oświatowych, które zostały wykazane w danym obszarze konkursowym. Wskazany 
okres 8 miesięcy od podpisania umów o dofinansowanie kończył się odpowiednio 
3 kwietnia 2019 r. (w przypadku projektów Puławski A, Puławski B i Lubelski A) 
i 11 maja 2019 r. (w projekcie Chełmsko-Zamojski A1). 

We wnioskach o płatność (nr 6) złożonych za okres od 1 września do 30 listopada 
2019 r. FIBEE I zgłaszała CPPC (wśród problemów napotkanych w trakcie realizacji 
projektów), że niektóre jednostki oświatowe szkoły zostały zlikwidowane lub brak 
było działalności oświatowej pod wskazanym adresem albo jednostki zostały już 
podłączone do sieci szerokopasmowej.  

Według danych CPPC na 28 lutego 2021 r.: 

—  liczba jednostek ujawnionych jako zlikwidowane lub posiadające światłowód 
wyniosła 177, w tym: 63 w projekcie Chełmsko-Zamojski A1, 62 w projekcie 
Puławski A, 30 w projekcie Lubelski A i 22 w Puławski B, co stanowiło 
odpowiednio 39,9%, 30,1%, 19,0% i 19,64% jednostek planowanych 
do podłączenia; 

—  FIBEE I nie wymieniło tych jednostek oświatowych na inne. 

Spółka nie zgłosiła do CPPC w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umów 
o dofinansowanie zmiany w zakresie liczby jednostek oświatowych planowanych 
do podłączenia, co zostało szerzej opisane w sekcji – Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 153-169, 336-
343, 503-507, 513-514, 542-543, 549-554) 

                                                      
47  CPPC wykazało 116. 
48  CPPC wykazało 341. 
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Analiza dokumentów z systemu SL2014 (korespondencji) przeprowadzona przez 
NIK wykazała, że Spółka zgłaszała dane w zakresie liczby JO dotyczących ich 
likwidacji, podłączenia do sieci przez innego operatora, a także braku zgody szkoły 
na podłączenie. Prezes Zarządu podał, że zmiany w zakresie liczby JO były 
zgłaszane do CPPC w korespondencji przekazywanej za pomocą systemu SL2014.  

(akta kontroli tom XVI str. 26-27, 39) 

6. Na 28 lutego 2021 r. nie uległa zmianie liczba punktów adresowych gospodarstw 
domowych planowanych do podłączenia do sieci. We wnioskach o płatność 
nie wykazano realizacji w tym zakresie49.  

Spółka wykazała, że liczba podłączonych gospodarstw domowych na 28 lutego 
2021 r. wyniosła ogółem 2 024 (1,7% planowanych), z tego: 866 (2,6% 
planowanych) w projekcie Chełmsko-Zamojski A1 i 1 158 (3,3%) w projekcie 
Lubelski A. W  projektach Puławski A i Puławski B nie wykazano podłączonych 
gospodarstw domowych do sieci. Prezes Zarządu podał, że nie planuje zmiany 
punktów adresowych powyżej 15%50. 

  (akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 153-169) 

Według stanu na 28 lutego 2021 r. nie uległa zmianie zakładana do wybudowania 
we wnioskach o dofinansowanie długość sieci szerokopasmowej [km], która łącznie 
dla czterech projektów wynosiła 6 932,20 km, w tym dla: Puławskiego A — 
1 848,80 km, Puławskiego B — 983,60 km, Chełmsko-Zamojskiego A1 — 
1 937,30 km i Lubelskiego A — 2 162,50 km. 

Na 28 lutego 2021 r. Spółka przedstawiła do rozliczenia (we wnioskach o płatność 
złożonych do CPPC 31 marca 2021 r.) wybudowanie 171,84 km sieci, tj. 0,16% 
zaplanowanej łącznie do budowy dla badanych projektów. Sieć ta została 
wybudowana w ramach dwóch projektów: Chełmsko-Zamojski A1 – 97,36 km 
(tj. 5,0% zaplanowanej) oraz Lubelski A – 74,48 km (3,4% zaplanowanej). 
W pozostałych dwóch projektach (Puławski A i Puławski B) do tego terminu 
nie wybudowano sieci szerokopasmowej. 

Studium wykonalności poszczególnych projektów nie określało długości sieci 
zaplanowanej do wybudowania metodą doziemną oraz metodą podwieszaną 
do słupów elektroenergetycznych. Według danych zadeklarowanych przez Spółkę 
na 28 lutego 2021 r. w przypadku sieci wybudowanej w ramach projektu Chełmsko-
Zamojski A1 — 34,392 km (35,3%) zostało wybudowane na podbudowie słupowej 
a 62,968 km (64,7%) metodą doziemną (w kanalizacji kablowej). W przypadku 
projektu Lubelski A — 47,11 km (63,3%) zostało wybudowane na podbudowie 
słupowej a 27,37 km (36,7%) metodą doziemną. 

(akta kontroli tom II str. 538 płyta CD– pliki elektroniczne studium wykonalności; 
tom XVI str. 21-29, 33-42, 153-169, 502-506) 

7. Procedura wyboru wykonawców badana była przez CPPC. W trakcie kontroli 
ex-post postępowania nie stwierdzono naruszeń, które skutkowałyby 
pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. 

FIBEE I dokonała wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 
mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

                                                      
49  Zgodnie z dokumentem Centralny System Informatyczny SL2014 – Podręcznik dla Beneficjenta wskaźnik 

rezultatu wykazywany jest we wniosku o płatność końcową.  
50  Zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy o dofinansowanie beneficjent ma możliwość - na etapie realizacji - zmiany 

części punktów adresowych gospodarstw domowych (HP) zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci 
NGA we wnioskach o dofinansowanie, na inne wskazane w tym samym obszarze w „Liście obszarów 
interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”. Wymiana do wysokości 15% 
liczby HP nie wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej i aneksowania umowy. 



 

18 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.51 

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności52 w dniu 15 marca 
2019 r. Spółka, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 
zamówienia na danym obszarze, kierowała się ceną oferty. W prowadzonym 
postępowaniu wpłynęło 11 ofert53, z czego po dwie na obszar/projekt Lubelski A, 
Chełmsko-Zamojski A1, Puławski A, jedna na Puławski B.  

Prowadzone było jedno postępowanie podzielone na siedem części54 na wybór 
wykonawcy prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia 
urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych, w wyniku którego zostały 
zawarte następujące umowy: 

—  w ramach projektu Chełmsko-Zamojski A1 w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto 
umowę nr POPC3/I/R15/3.3.06.10a1/KW/001 z wykonawcą Telekom Data 
Sp. z o.o. na kwotę 142 114 136,90 zł brutto; 

—  w ramach projektu Lubelski A w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/I/R20/3.3.06.11a/KW/001 z wykonawcą Telekom Data Sp. z o.o. 
na kwotę 157 095 483,27 zł brutto; 

—  w ramach projektu Puławski A w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/I/R23/3.3.06.12a/KW/001 z wykonawcą FCA Sp. z o.o. na kwotę 
122 694 416,09 zł brutto; 

—  w ramach projektu Puławski B w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/I/R24/3.3.06.12b/KW/001 z konsorcjum firm: ENPROM Sp. z o.o. 
(lider konsorcjum) i INPLUS Energetyka Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na 
kwotę 68 503 161,21 zł brutto. 

Termin zakończenia realizacji umowy określono na dzień 31 października 2021 r. 
Zabezpieczenie wykonania umowy ustalono na poziomie 5%. 

W umowach przewidziano kary m.in. za przekroczenie przez wykonawcę terminu 
zakończenia podstawowego przedmiotu umowy; za brak przedstawienia 
zamawiającemu w terminie: propozycji podziału przedmiotu umowy na odcinki 
lub wszystkich harmonogramów; za przekroczenie terminu wykonania Etapu III 
(etapu Budowa); za przekroczenie terminu wykonania kamieni milowych: kompletny 
projekt budowlany, rozpoczęcie prac budowlanych, zgłoszenie do uruchomienia 
sieci, opracowanie dokumentacji powykonawczej; za przekroczenie terminu 
wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
za przekroczenie terminu wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia usuwania 
wad i usterek; za odstąpienie przez zamawiającego od umowy w całości z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy; za każdy przypadek naruszenia przez wykonawcę 
obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych. 

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu w trakcie realizacji projektów nie zostały 
naliczone kary umowne.  

Zgodnie z zapisami umów przewidziano odbiór robót w ramach Etapu I —
projektowanie, Etapu II — dostawa urządzeń, Etapu III — Budowa oraz odbiór 
końcowy i pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi).  

(akta kontroli tom XV str. 115-421, tom XVI str. 108, 334) 

                                                      
51  Dalej: Wytyczne w sprawie kwalifikowalności.  
52  https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171267#info 
53  Cztery oferty nie dotyczyły projektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego.  
54  Dany projekt stanowił odrębną część. Trzy projekty nie były objęte badaniem.  
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W dniu 15 marca 2019 r. unieważniono postępowanie przetargowe o udzielenie 
zamówienia na wykonanie: prac projektowych, robót budowlanych, dostawy 
urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że oferty na siedem części (obszarów) zostały złożone 
z ceną powyżej kwoty, jaką beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Dodał, że zamknięcie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert 
było zgodne z rekomendacjami komisji przetargowej, powołanej na potrzeby oceny 
złożonych ofert. Rekomendacje wynikały z wątpliwości, jakie powzięła komisja 
po analizie dokumentacji przetargowej oraz złożonych ofert w kwestii realności 
udostępnienia potencjalnym wykonawcom przez osoby trzecie zasobów w postaci 
wiedzy i doświadczenia.  

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42) 

8. Według podpisanych w trakcie kontroli NIK55 aneksów numer 5 do umów 
w dniach 25 maja (dla projektu Lubelski A) i 28 maja (dla projektu Puławski A, 
Puławski B i Chełmsko-Zamojski A1) 2021 r. Spółka w czterech kontrolowanych 
projektach zaplanowała realizację pięciu zadań: 

a) w projekcie Chełmsko-Zamojski A1: 

—  Podłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości 
co najmniej 100 Mb/s – z terminem realizacji (kamień milowy) do 31 grudnia 
2020 r.56 (poprzedni termin 11 listopada 2020 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 29 maja 2020 r. (poprzedni termin – 
15 marca 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 
8 czerwca 2020 r. (poprzedni termin – 15 marca 2020 r., 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 28 czerwca 2020 r. (poprzedni termin— 
15 marca 2020 r.). 

—  Zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach dla gospodarstw domowych z terminem 
realizacji (kamień milowy) do 13 sierpnia 2022 r.57 (poprzedni termin 31 maja 
2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 31 sierpnia 
2021 r. (poprzedni termin – 31 maja 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej 
w protokołach odbioru do 31 marca 2022 r. (poprzedni termin 30 listopada 
2020 r.), 75% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 lipca 2022 r. 
(poprzedni termin 30 kwietnia 2021 r.). 

—  Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem 
pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej obejmującej 
gospodarstwa domowe z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 
2022 r. (poprzedni termin 31 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji 
w potwierdzonej protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 
31 października 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 
31 marca 2022 r. (poprzedni termin 31 marca 2021 r.), 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni termin – 
30 września 2021 r.). 

—  Dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę 
aktywną sieci NGA z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 2022 r. 
(poprzedni termin 31 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej 
w protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 31 października 
2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 marca 2022 r. 

                                                      
55  Aneksy zostały podpisane pod koniec realizacji czynności kontrolnych. 
56  Datę rozpoczęcia zadania określono na 11 stycznia 2019 r. 
57  Datę rozpoczęcia zadania określona na 11 styczeń 2019 r.  
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(poprzedni termin 31 marca 2021 r.), 75% realizacji potwierdzonej w protokołach 
odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni termin – 30 września 2021 r.). 

—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych 
w ramach projektów z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 
2022 r. (poprzedni termin 31 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 
31 października 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 
31 marca 2022 r. (poprzedni termin 31 marca 2021 r.), 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni 30 września 
2021 r.). 

b) w projekcie Puławski A, Puławski B i Lubelski A: 

—  Podłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości 
co najmniej 100 Mb/s – z terminem realizacji (kamień milowy) do 31 grudnia 
2020 r.58 (poprzedni termin 30 listopada 2020 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 29 maja 2020 r. (poprzedni termin – 
30 września 2019 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 8 czerwca 2020 r. (poprzedni termin – 31 grudnia 2019 r.), 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 28 czerwca 2020 r. (poprzedni termin – 
30 kwietnia 2020 r.). 

—  Zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach dla gospodarstw domowych z terminem 
realizacji (kamień milowy) do 16 sierpnia 2022 r.59 (poprzedni termin realizacji do 
30 czerwca 2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 31 maja 2020 r.), 50% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 marca 2022 r. (poprzedni termin 
30 listopada 2020 r.), 75% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 31 lipca 2022 r. (poprzedni termin – 31 maja 2021 r.). 

—  Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem 
pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej obejmującej 
gospodarstwa domowe z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 
2022 r. (poprzedni termin 31 grudzień 2021 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzone w protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 
31 października 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 31 marca 2022 r. (poprzedni termin 31 marca 2021 r.), 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni – 
30 września 2021 r.). 

—  Dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę 
aktywną sieci NGA z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 2022 r. 
(poprzedni termin 31 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej 
w protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 31 października 
2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej protokołach odbioru do 31 marca 2022 r. 
(poprzedni termin 31 marca 2021 r.), 75% realizacji potwierdzonej w protokołach 
odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni termin – 30 września 2021 r.). 

—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych 
w ramach projektów z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 
2022 r. (poprzedni termin 31 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 
31 października 2020 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru do 
31 marca 2022 r. (poprzedni termin – 31 marca 2021 r.), 75% realizacji 

                                                      
58  Datę rozpoczęcia zadania określono na 3 grudnia 2018 r. 
59  Datę rozpoczęcia zadania określono na 3 grudnia 2018 r.  
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potwierdzonej w protokołach odbioru do 31 lipca 2022 r. (poprzedni termin – 
30 września 2021 r.). 

Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 9 umowy o dofinansowanie, mogła być ona rozwiązana 
jeżeli Beneficjent nie osiąga kamieni milowych określonych we wniosku 
o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Umowy. Zmiany powodujące 
przesunięcie terminu kamieni milowych wymagają akceptacji CPPC. Są 
wprowadzane aneksem do umowy o dofinansowanie, po stwierdzeniu, że nie 
wpłyną negatywnie na spełnienie kryteriów wyboru. W trakcie oceny merytorycznej 
badane było czy Harmonogram zadań projektu i kamieni milowych oraz zakres 
finansowy jest wykonalny/możliwy do przeprowadzenia i uwzględnia czas niezbędny 
na przeprowadzenie procedur konkurencyjnego wyboru i wpływ czynników 
zewnętrznych. Badane projekty we wskazanym kryterium zostały ocenione 
pozytywnie przez ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów.  

Analiza załączników do aneksu numer 5 do umów o dofinansowanie wykazała, 
że pomimo określenia daty zakończenia realizacji zadania 1 Podłączenie jednostek 
oświatowych do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 
na dzień 31 grudnia 2020 r., wydatki w tym zakresie zaplanowano na 2021 r., 
odpowiednio dla: Lubelski A – 14 964,2 tys. zł z 19 080,3 tys. zł planowanych 
na zadanie, Puławski A – 16 796,2 tys. zł z 21 345 tys. zł, Puławski B – 
8 884,6 tys. zł z 11 075,4 tys. zł, Chełmsko-Zamojski A1 – 15 532,9 tys. zł 
z 20 396 tys. zł. Ponadto w załącznikach wskazano, że odpowiednio 25% jednostek 
oświatowych zostało podłączonych do 29 maja 2020 r., 50% do 8 czerwca 2020 r., 
a 75% do 28 czerwca 2020 r.  Jednak jak ustalono w trakcie niniejszej kontroli do 
28 czerwca 2020 r. nie została podłączona żadna jednostka oświatowa, a 68  
(24 – Chełmsko-Zamojski A1, 16 – Lubelski A, 16 – Puławski A, 12 – Puławski B) 
placówek zostało podłączonych w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

Z weryfikacji przedstawionych załączników do aneksu nr 5 wynika, że okres 
realizacji projektów będzie wynosił 38 miesięcy i 28 dni60 liczony od chwili 
rozpoczęcia prac, zaś od dnia podpisania umów o dofinansowanie odpowiednio 
49 miesięcy i 13 dni (dla projektów Lubelski A, Puławski A, Puławski B) oraz 
48 miesięcy i 5 dni dla projektu Chełmsko-Zamojski A1. 

Według danych zawartych w załącznikach do wniosków o dofinansowanie 
(w kosztorysach oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych) w poszczególnych 
projektach zaplanowano następujące wydatki ogółem: 

—  Puławski A: łącznie 123 802 063,32 zł, w tym 101 346 162,42 zł na roboty 
budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów 
pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 22 455 900,90 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Puławski B: łącznie 67 319 827,41 zł, w tym 56 893 835,73 zł na roboty 
budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów 
pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 10 425 991,68 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Chełmsko-Zamojski A1: łącznie 138 527 427,75 zł, w tym 113 487 755,64 zł 
na roboty budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje 
elementów pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej 
oraz 25 039 672,11 zł na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Lubelski A: łącznie 154 551 449,55 zł, w tym 127 748 765,55 zł na roboty 
budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów 

                                                      
60  Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy od chwili rozpoczęcia 

prac.  
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pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 26 802 684 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 559-580, 598-621, 632-663, 691-716) 

W instrukcji wypełniania studium wykonalności dla I rundy trzeciego konkursu 
podano m.in., że załącznikiem nr 3 do studium wykonalności jest kosztorys sieci61. 

Analiza kosztorysów, stanowiących załącznik do wniosków o dofinansowanie 
kontrolowanych projektów, wykazała, że w ośmiu elementach kategorii budżetowych 
dotyczących kosztów materiałów nie została podana kalkulacja kosztów w oparciu 
o ceny jednostkowe, co uniemożliwiało jednoznaczną identyfikację danych 
wydatków. Dotyczyło to następujących pozycji kosztorysowych:  

1.2 Kanalizacja – materiały: Budowa mikrokanalizacji – materiał; podano łączne 
koszty materiału w postaci: mikrorur o odpowiednich średnicach, złączek, zaślepek, 
zasobników kablowych, studni kablowych, markerów, taśmy ostrzegawczej, rur 
obiektowych; przyjęto koszt jednostkowy tych materiałów (łącznie) za metr bieżący 
oszacowanej długości sieci w wysokości od 7,62 zł do 8,14 zł; 

1.2 Kanalizacja – materiały: Budowa przyłącza do granicy działki/budynku – 
materiał; podano łączne koszty materiału w postaci markerów, taśmy ostrzegawczej, 
rur obiektowych; przyjęto koszt jednostkowy tych materiałów (łącznie) w projektach 
za metr bieżący oszacowanej długości sieci w wysokości od 2,40 zł do 2,56 zł; 

1.4 Kable światłowodowe: Budowa optycznej sieci dostępowej doziemnej – materiał; 
podano łączne koszty materiału w postaci kabli światłowodowych, stelaży zapasu 
kabli, pigtaili i patchcordów światłowodowych; przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) 
tych materiałów w projektach za metr bieżący oszacowanej długości sieci 
w wysokości od 0,90 zł do 0,96 zł; 

1.4 Kable światłowodowe: Budowa optycznej sieci dostępowej napowietrznej – 
materiał; podano łączne koszty materiału w postaci kabli światłowodowych, haków, 
zawiesi, odciągów, stelaży zapasu kabli, pigtaili i patchcordów światłowodowych; 
przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych materiałów w projektach za metr bieżący 
oszacowanej długości sieci w wysokości od 0,90 zł do 0,96 zł; 

1.4 Kable światłowodowe: Budowa optycznej sieci magistralnej/rozdzielczej 
doziemnej w istniejącej kanalizacji – materiał; podano łączne koszty materiału 
w postaci kabli światłowodowych, muf światłowodowych, stelaży zapasu kabli, 
pigtaili i patchcordów światłowodowych; przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych 
materiałów w projektach za metr bieżący oszacowanej długości sieci w wysokości 
od 8,10 zł do 8,65 zł; 

1.4 Kable światłowodowe: Budowa optycznej sieci magistralnej/rozdzielczej 
doziemnej w nowobudowanej kanalizacji – materiał; podano łączne koszty materiału 
w postaci kabli światłowodowych, muf światłowodowych, stelaży zapasu kabli, 
pigtaili i patchcordów światłowodowych; przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych 
materiałów w projektach za metr bieżący oszacowanej długości sieci w wysokości 
od 7,62 zł do 8,14 zł; 

1.4 Kable światłowodowe: Budowa optycznej sieci magistralnej/rozdzielczej 
napowietrznej na istniejącej podbudowie słupowej – materiał; podano łączne koszty 
materiału w postaci kabli światłowodowych, haków, zawiesi, odciągów, muf 
światłowodowych, stelaży zapasu kabli, pigtaili i patchcordów światłowodowych; 

                                                      
61  Według instrukcji: wnioskodawca, sporządzając kosztorys sieci, powinien uwzględnić wykonanie kalkulacji 

kosztów w oparciu o ceny jednostkowe; kosztorys powinien zostać oparty na aktualnych cenach rynkowych, 
zapewniających jednocześnie odpowiednią jakość zaplanowanych inwestycji (najlepsze efekty przy możliwie 
najniższych cenach); kosztorys powinien uwzględniać wszystkie przewidziane koszty; przedstawione koszty 
powinny być racjonalne i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. 
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przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych materiałów w projektach za metr bieżący 
oszacowanej długości sieci w wysokości od 8,21 zł do 8,77 zł; 

1.6 Urządzenia pasywne: Instalacja wewnątrzbudynkowa – materiał; podano łączne 
koszty materiału w postaci kabli ethernetowych, elektrycznych, listew 
elektroinstalacyjnych i innych niezbędnych do budowy sieci wewnętrznej 
w jednostkach oświatowych; przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych materiałów 
w projektach w wysokości 1 020 zł i 1 089 zł za sztukę. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że projekty opisane m.in. kosztorysem, załączonym 
do studium wykonalności, zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów 
dokonujących oceny merytorycznej.  

(akta kontroli tom II str. 538 płyta CD z plikami elektronicznymi - załączniki do 
wniosków o dofinansowanie, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108) 

Dla badanych projektów nie zostały opracowane kosztorysy inwestorskie. FIBEE I 
otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania (od 95,5% do 99,7%), dla danego 
obszaru interwencji. W modelu popytowo-kosztowym, przyjętym do określenia 
wartości dofinansowania zakładano wybudowanie sieci telekomunikacyjnej 
(kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej) bez wykorzystania istniejącej 
infrastruktury pasywnej czy też dzierżawy słupów od PGE Dystrybucja. Z danych 
przedstawionych przez Prezesa Zarządu oraz analizy dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej wynika, że Spółka w trakcie realizacji projektów wykorzystywała 
istniejącą infrastrukturę pasywną oraz podpisała umowy dzierżawy słupów z PGE 
Dystrybucja. 

Szacowany koszt wybudowania 1 km sieci wynosił dla projektu Puławski A – 
66 963,47 zł, Puławski B – 68 442,28 zł, Chełmsko-Zamojski A 1 – 71 505,41 zł, 
Lubelski A – 71 468,85 zł. 

(akta kontroli tom XV str. 127-139, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 153-156, 
502-506) 

Prezes Zarządu wskazał, że nakłady zostały oszacowane na podstawie 
doświadczeń z realizacji podobnych projektów w przeszłości oraz aktualnych 
cenników obowiązujących w grupie kapitałowej, do której należy Spółka. Na etapie 
przygotowania koncepcji i kosztorysu brano pod uwagę zarówno istniejącą 
infrastrukturę, w szczególności nawiązania do regionalnych sieci 
szerokopasmowych, jak również istniejącą podbudowę słupową należącą 
do operatorów sieci energetycznych.  

Spółka zaplanowała wsparcie dla urządzeń aktywnych w okresie siedmioletnim 
po zakończeniu realizacji projektów.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wsparcie takie jest niezbędne dla utrzymania 
krytycznych dla funkcjonowania sieci i usług węzłów dostępowych. W ramach tego 
wsparcia zapewniane jest utrzymanie i aktualizacja oprogramowania systemowego 
urządzeń, dostarczanie poprawek systemowych, wsparcie serwisowe, dostęp do 
pomocy technicznej, rejestracja zgłoszeń, pomoc zdalna w rozwiązywaniu 
problemów technicznych. Wydatki te będą ponoszone po zakończeniu realizacji 
projektu i będą stanowić koszt Spółki.  

FIBEE I w dniu 11 marca 2019 r. dokonała oszacowania wartości zamówienia. 
Zgodnie z wyjaśnieniem Prezesa Zarządu podstawę szacowania stanowiły: treść 
wniosków o dofinansowanie projektów, całość opisu przedmiotu zamówienia, 
wszystkie znane Spółce okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty 
przez potencjalnych wykonawców oraz analiza cen ofertowych (i ich składowych), 
zaoferowanych przez wykonawców w ofertach złożonych w pierwszym 
postępowaniu, zamkniętym bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także posłużono 
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się cenami robocizny oraz materiałów wynikającymi z umów ramowych, których 
stroną jest spółka Fiber#1 Sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej). 

(akta kontroli tom XV str. 127-139, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108) 

9. Zgodnie z § 18 ust. 6 umów o dofinansowanie Spółka prowadziła wyodrębnioną 
ewidencję księgową dotyczącą projektów objętych badaniem. Dla poszczególnych 
projektów, do kont dotyczących ich realizacji, dodany został ciąg znaków 
odpowiednio: „PUŁAWSKI-A”, „CHEŁMSKO-ZAMOJSKI-A1”, „PUŁAWSKI-B”, 
„LUBELSKI-A”. Konto księgowe rachunku bankowego dla projektu nosiło 
odpowiednio: nazwę 132-00-UE_skrót banku-POPC3-LUBELSKI-A, 132-00-
UE_skrót banku-POPC3-CHE-ZAM-A1”, 132-00-UE_skrót banku-POPC3-
PUŁAWSKI-B, 132-00-UE_skrót banku-POPC3-PUŁAWSKI-A. 

(akta kontroli tom XV str. 3-38, tom XVI str. 344-360) 

Według stanu na 31 marca 2021 r. Spółka złożyła do CPPC łącznie po jedenaście 
wniosków o płatność do każdego z objętych badaniem projektów.  

Pierwsze wnioski o płatność zostały złożone w przypadku trzech umów zawartych 
3 sierpnia 2018 r. (projekty Puławski A i B oraz Lubelski A) w dniu 5 listopada 
2018 r., tj. z dwudniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego 
w § 5 ust. 14 umów o dofinansowanie („pierwszy wniosek o płatność składany jest 
w okresie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy”). W przypadku umowy 
zawartej 11 września 2018 r. (projekt Chełmsko-Zamojski A1) w dniu 5 listopada 
2018 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 14 umowy 
o dofinansowanie. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XVI str. 159-169, 515-517) 

Kolejnych osiem wniosków o płatność - dla projektów Puławski A (łącznie za okres 
od 6 listopada 2018 r. do 15 lipca 2020 r.) i Puławski B (łącznie za okres 
od 6 listopada 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.) oraz po siedem - dla projektów 
Lubelski A i Chełmsko-Zamojski A1 (łącznie za okres od 6 listopada 2018 r. 
do 31 maja 2020 r.) miało charakter wyłącznie sprawozdawczy. 

Wnioski o charakterze sprawozdawczym i rozliczającym zaliczkę zostały złożone 
po raz pierwszy: 

—  30 września 2020 r. dla projektów Lubelski A i Chełmsko-Zamojski A1 za okres 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.; 

—  29 grudnia 2020 r. dla projektów Puławski A za okres od 16 lipca do 30 listopada 
2020 r. i Puławski B za okres od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

W dniach 22 i 28 grudnia 2020 r. FIBEE I złożyła do CPPC kolejne wnioski 
rozliczające zaliczkę w projektach Lubelski A i Chełmsko-Zamojski A1 za okres 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

31 marca 2021 r. Spółka przesłała do CPPC wnioski o płatność rozliczające zaliczkę 
za okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

Do 31 maja 2021 r. CPPC zaakceptowało wnioski o płatność o charakterze 
sprawozdawczym i jeden wniosek rozliczający zaliczkę62 na kwotę 884 449,18 zł dla 
projektu Lubelski A63. W pozostałych przypadkach wnioski o płatność rozliczające 
zaliczkę nie zostały zatwierdzone przez CPPC64.  

Spółka nie wykazała we wnioskach o płatność, do rozliczenia, wydatków 
poniesionych przed podpisaniem umów o dofinansowanie. 

                                                      
62  W dniu 29 kwietnia 2021 r.  
63  Kwota wydatków kwalifikowalnych 1 040 528,40 zł.  
64  Na dzień 31 maja 2021 r.  
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Do 28 lutego 2021 r. nie zostały przedstawione do rozliczenia wydatki poniesione 
na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej wewnątrz budynków (na wykonanie 
przyłączy abonenckich). 

(akta kontroli tom III str. 2-647, tom IV str. 2-641, tom V str. 2-704, tom VI str. 2-618, 
tom VII str. 2-493, tom VIII str. 2-474, tom IX str. 2-613, tom X str. 2-652, tom XI str. 

2-480, tom XII str. 2-529, tom XIII str. 2-672, tom XIV str. 2-622, tom XV str. 439, 
442, 453, 463, 474, 481-535, tom XVI str. 159-169, 515-517) 

Według stanu na 28 lutego 2021 r. z rachunków bankowych prowadzonych 
dla „zaliczek” Spółka wypłaciła środki finansowe na rzecz wykonawców 
w wysokości: 

—  7 262 718,98 zł w ramach projektu Puławski A, z tego do rozliczenia 
we wnioskach o płatność przekazanych do CPPC Spółka przedstawiła wydatki 
w wysokości 2 787 508,28 zł (38,4%); 

—  4 252 429,21 zł w ramach projektu Puławski B, z tego we wnioskach o płatność 
przedstawiono do rozliczenia 1 348 355,00 zł (31,7%); 

—  17 129 645,82 zł w ramach projektu Chełmsko-Zamojski A1, z tego 
do rozliczenia we wnioskach o płatność przedstawiono 7 206 467,47 zł (42,1%); 

—  14 714 189,42 zł w ramach projektu Lubelski A, z tego do rozliczenia 
we wnioskach o płatność przedstawiono 6 783 353,01 zł (46,1%).  

(akta kontroli tom XVI str. 147-152, 507-512, 544-548) 

Na podstawie umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami robót FIBEE I udzieliła 
im zaliczek w następujących wysokościach (do 28 lutego 2021 r.): 

—  w przypadku projektu Chełmsko-Zamojski A1 w kwocie 14 562 925,90 zł, 
z czego do rozliczenia na podstawie faktur wykonawca przedstawił kwotę 
2 537 057,83 zł (17,4%); 

—  w projekcie Lubelski A w kwocie 14 406 118,73 zł, z czego do rozliczenia 
na podstawie faktur wykonawca przedstawił kwotę 2 758 520,81 zł (19,1%); 

—  w projekcie Puławski A w wysokości 6 799 310,99 zł, z czego do rozliczenia 
wykonawca przedstawił łączne wydatki w wysokości 321 414,19 zł (4,7%); 

—  w projekcie Puławski B w kwocie 4 179 114,31 zł – dotychczas wykonawca 
nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia. 

Faktury zaliczkowe wystawione przez wykonawcę robót, na podstawie których 
Spółka dokonywała wypłat ze środków finansowych zgormadzonych na rachunkach 
bankowych „zaliczek”, nie były wykazywane przez FIBEE I do rozliczenia 
we wnioskach o płatność złożonych do CPPC do 28 lutego 2021 r.  

(akta kontroli tom III str. 89-647, tom IV str. 2-641, tom V str. 2-304, 401-704, tom VI 
str. 2-510, 575-631, tom VII str. 2-493, tom VIII str. 2-474, tom IX str. 2-613, tom X 
str. 2-652, tom XI str. 67-480, tom XII str. 2-529, tom XIII str. 2-672, tom XIV str. 2-

622, tom XVI str. 21-29, 33-42, 60-73, 82-89, 93-97, 100-108) 

Na dzień 28 lutego 2021 r. stan realizacji czterech badanych projektów, wyrażony 
jako stosunek wysokości poniesionych wydatków brutto do wartości umów 
o dofinansowanie, wyniósł średnio 5,43%, w tym średni poziom realizacji wydatków 
kwalifikowalnych — 5,47%. W przypadku poszczególnych projektów dane 
te prezentowały się następująco: 

—  Chełmsko-Zamojski A1 – 7,54% stan realizacji projektu i 7,60% realizacja 
wydatków kwalifikowalnych65, 

—  Lubelski A – 6,37% i 6,41%66, 

                                                      
65  Po 29 miesiącach i 17 dniach realizacji projektu od daty podpisania umowy o dofinansowanie. 
66  Po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu od daty podpisania umowy o dofinansowanie. 
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—  Puławski A - 3,26% i 3,29%67, 

—  Puławski B – 2,90% i 2,92%68. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że identyfikowano, biorąc pod uwagę obowiązujące 
terminy zakończenia projektów, ryzyko ich niezrealizowania w wymaganych 
terminach. Podał, że w związku z określeniem takiego ryzyka Spółka wystąpiła 
o wydłużenie okresu realizacji projektów do września 2022 r. (pierwotny termin był 
określony na grudzień 2021 r.). Wskazał, że przy ocenie ryzyka terminowego 
zakończenia projektów uwzględniono fakt, że różne projekty są na różnym etapie 
zaawansowania i w każdym z nich mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności. 
Dodał, że są to głównie sytuacje wynikające z pandemii COVID-19, co do której 
rozwoju ciągle istnieje duża niepewność, a jej konsekwencje zdecydowanie 
negatywnie wpływają na czas realizacji projektów. Wyjaśnił, że poza ryzykiem 
związanym z COVID-19 występują ryzyka terminowe, wynikające z typowych dla 
procesu inwestycyjnego przyczyn, takich jak niewystarczające zasoby wykonawcze 
i projektowe na rynku, przestoje w dostawach materiałów. Poinformował, że w tym 
zakresie prowadzony jest bieżący monitoring aktualnych zasobów projektowych 
i wykonawczych oraz opracowywane plany rozwoju tych zasobów pod kątem 
wymaganych przerobów i terminów. 

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 153-156) 

10. Beneficjent dla realizowanych projektów uzyskał deklarację organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z której wynikało, 
że przedsięwzięcia nie wywrą istotnego wpływu na obszar NATURA 2000. Zgodnie 
z oświadczeniem Prezesa Zarządu69 nie zostały zakończone jeszcze prace 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków sieci. 
Dla odcinków, gdzie realizowane były roboty budowlane, zostały pozyskane mapy 
zasadnicze, opracowane projekty budowlane (dla odcinków), gdzie były wymagane 
zgłoszenie  zamiaru przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę. Dla odcinków realizowanych metodą 
podwieszaną do słupów elektroenergetycznych opracowano projekty wykonawcze 
zgodnie z warunkami udostępnienia linii napowietrznych słupów energetycznych 
niskiego napięcia (nN) oraz zasadami zapewnienia dostępu do 
elektroenergetycznych linii napowietrznych nN ustalonymi przez przedsiębiorstwo 
energetyczne.  

Prezes Zarządu wskazał, że sprawdzenia dokumentacji oraz odbioru prac dokonują 
koordynatorzy zatrudnieni przez Spółkę oraz audytorzy zatrudnieni w firmach 
zewnętrznych w ramach prowadzonych audytów przez zespół Quality, działający 
w strukturach grupy kapitałowej. Odbiorów dokumentacji projektowej oraz robót 
dokonują kierownicy projektów, którzy są osobami upoważnionymi przez Spółkę 
do dokonywania takich czynności. Analiza protokołów odbioru w zakresie 
realizowanych projektów wykazała, że czynności odbiorowe realizowane były przez 
cztery osoby, z czego dwie posiadały uprawnienia budowlane w branży 
telekomunikacyjnej.  

(akta kontroli tom II str. 538 – pliki elektroniczne z płyty CD wnioski 
o dofinansowanie, tom XVI str. 40, 107, 112-120) 

11. Wykonawcy robót w imieniu Spółki przedłożyli […]* wniosków70 do PGE 
Dystrybucja o udostępnienie […]* słupów nN i […]*, z czego […]* zostało 

                                                      
67  Po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu od daty podpisania umowy o dofinansowanie. 
68  Po 30 miesiącach i 25 dniach realizacji projektu od daty podpisania umowy o dofinansowanie. 
69  Ustalenia dokonano na dzień 20 maja 2021 r.  
70  Na podstawie danych przedstawionych przez PGE Dystrybucja S.A. podczas kontroli nr P/20/069 

w tej jednostce.  



 

27 

rozpatrzonych negatywnie z uwagi na planowaną przebudowę (kablowanie), 
modernizację lub likwidację słupów. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że nie posiada wiedzy o wnioskach przedkładanych przez 
Wykonawców robót do PGE Dystrybucja, gdyż zgodnie z zawartymi umowami, 
odbiorom podlegają kompletne dokumentacje projektowe, a warunki techniczne 
wydawane przez PGE Dystrybucja są jednym z etapów w procesie projektowym, 
mającym na celu ustalenie możliwości i zasad dostępu do podbudowy słupowej. 
Zgodnie z umowami z wykonawcami beneficjent nie odbiera osobno warunków 
technicznych, stąd pracownicy FIBEE I nie posiadają wiedzy o datach ich złożenia, 
liczbie słupów, datach i sposobach rozpatrzenia.  

Ponadto Prezes Zarządu wskazał, że niewydanie warunków spowodowało 
opóźnienia w realizacji projektów, gdyż konieczne było przeprojektowanie odcinków 
i znalezienie innego sposobu realizacji wskaźników, tj. poprzez zastosowanie innej 
technologii budowy bądź zaprojektowanie sieci dla innych punktów adresowych. 

(akta kontroli tom XVI str. 100-108, 225-273) 

FIBEE I zawarło […]* umowy71 w sprawie dostępu do infrastruktury energetycznej 
PGE Dystrybucja na terenie województwa lubelskiego […………………………..… 

…………………………………………………………………]*.  

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………]*.  

Zgodnie z § 2 ust. 14a umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się zapewnić 
hurtowy dostęp przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektów, 
z zastrzeżeniem nieograniczonego w czasie prawa dostępu do kanalizacji kablowej, 
podbudowy słupowej, wolno  stojących wież i masztów antenowych, w których 
przypadku zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie 
po wybudowaniu, na zasadach określonych w Wymaganiach dla podłączenia 
gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 
POPC oraz Wymaganiach dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego 
i trzeciego konkursu w ramach działania POPC. 

[…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…]*. Powołał, 
że w Polsce obowiązują szczególne przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych, które w art. 17 nakładają na operatora sieci, jakim jest 
PGE Dystrybucja obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, 
w tym – zgodnie z definicją ustawową „infrastruktury technicznej” – dostępu 
do podbudowy słupowej. Jeżeli więc PGE Dystrybucja nie będzie chciała 
dobrowolnie przedłużyć obowiązywania umowy, to beneficjent uzyska potrzebną 
zmianę decyzją Prezesa UKE. Wskazał, że beneficjent nie wybudował słupów 
należących PGE Dystrybucja, lecz dzierżawi je w celu budowy na nich sieci 

                                                      
71  Według danych na dzień 25 maja 2021 r.  
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światłowodowej i do tej sieci zapewniony zostanie wymagany dostęp hurtowy, w tym 
dzierżawa ciemnych włókien i usługa BSA72. 

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 177-187) 

12. Izba Administracji Skarbowej (IAS) w Warszawie przeprowadziła od 21 marca 
do 14 maja 2019 r. audyty operacji POPC w trzech z czterech badanych projektów 
(Puławski A, Chełmsko-Zamojski A1 i Lubelski A). W wyniku badania IAS 
nie stwierdziła nieprawidłowości i nie skierowała zaleceń (wniosków) 
oraz nie sformułowała rekomendacji.  

W każdym ze sprawozdań IAS odnotowała m.in., że: „Instytucja Pośrednicząca 
nie uznała, że wnioskowana zaliczka jest nieadekwatna do zakresu zaplanowanego 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu, nie występowała 
do Beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia ani też nie obniżyła kwoty wypłaconej 
zaliczki”.  

(akta kontroli tom I str. 326-366) 

W ramach czterech badanych projektów CPPC przeprowadziło kontrolę ex-post 
postępowań dotyczących wyboru wykonawców prac projektowych, robót 
budowlanych, dostaw i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń 
dodatkowych. Centrum stwierdziło, że Spółka dokonała wyboru wykonawcy zgodnie 
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2. Wytycznych w sprawie 
kwalifikowalności Nie stwierdzono naruszeń, które skutkowałyby pomniejszeniem 
wydatków kwalifikowalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz 
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień73.  

(akta kontroli tom I str. 291-292, tom XV str. 115-164) 

13. W okresie objętym kontrolą UKE przeprowadził jedną kontrolę w zakresie 
projektów objętych badaniami kontrolnymi NIK. 

W styczniu i lutym 2021 r. przedstawiciele UKE74 przeprowadzili kontrolę realizacji 
projektu Lubelski A, w miejscu wybudowanej sieci NGA. Oględzinami objęto 
infrastrukturę światłowodową w gminach powiatu lubelskiego. Według ustaleń 
kontroli: łączna długość trasowa wybudowanej sieci na dzień kontroli wynosiła 
70 km, zaś objęcie zasięgiem zrealizowano dla 1 298 gospodarstw domowych 
(liczba świadczonych usług 49). Na obszarze projektu zrealizowano podłączenie 77 
jednostek oświatowych, w tym 10 przez łącze optyczne, 66 przy wykorzystaniu 
transmisji LTE, jedna jednostka została podłączona przez transmisję satelitarną. 
Według informacji beneficjenta, we wszystkich jednostkach oświatowych 
zainstalowano sprzęt aktywny. Podczas kontroli sprawdzono instalację sprzętu 
aktywnego w trzech jednostkach, a także instalację 22 węzłów dostępowych, w tym 
21 zainstalowanych w szafach regionalnej sieci szerokopasmowej (RSS Polski 
Wschodniej – Województwa Lubelskiego), a jednego w siedzibie RSS w Lublinie. 
Pozostałe trzy węzły dostępowe przewidziane były do realizacji samodzielnie przez 
Spółkę (na dzień przeprowadzania kontroli UKE nie były zrealizowane). Kontrolerzy 
UKE stwierdzili m.in.: „zdecydowana większość wybudowanej infrastruktury 
wykonana została poprzez wybudowanie napowietrznych linii telekomunikacyjnych 
podwieszonych na istniejącej podbudowie słupowej linii energetycznych nN. Punkty 
dostępowe zostały wykonane w postaci muf nasłupowych zewnętrznych oraz 
słupków kablowych. W punktach dostępowych Spółka umieściła splittery 
z podziałem 1/4, 1/8 oraz 1/16. Kontrola polegała m.in. na wykonaniu pomiarów 

                                                      
72  BSA (ang. Bitstream Access) - usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego 

dostępu do Lokalnej pętli abonenckiej, poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby 
sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. 

73  Dz. U. z 2018 r. poz. 971, ze zm. 
74  Obecny był kierownik projektu LUBELSKI A  oraz pracownik Działu Utrzymania Sieci FIBEE I. 
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w 25 punktach dostępowych. Na dzień przeprowadzenia czynności przez UKE 
z sieci NGA POPC korzystało 49 użytkowników końcowych oraz 10 jednostek 
oświatowych. 

W wyniku kontroli UKE stwierdziło: 

—  różnicę w liczbie węzłów dostępowych między wnioskiem o dofinansowanie 
(47 węzłów) a rzeczywiście wybudowanymi (24); 

—  zaawansowanie realizacji projektu nieprzekraczające 4%, a według wniosku 
o dofinansowanie (pkt 21 „zadania projektu i kamienie milowe”) na dzień kontroli 
UKE Spółka była zobowiązana do realizacji zadania nr 3 „Budowa pasywnej 
infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem pasywnych 
elementów infrastruktury szerokopasmowej” obejmującej gospodarstwa domowe 
w 50% (31 stycznia 2021 r. data punktu krytycznego); 

—  brak dokumentu potwierdzającego odmowę podłączenia jednej z placówek 
oświatowych. 

(akta kontroli tom I str. 293-325) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Spółka we wszystkich czterech badanych projektach z opóźnieniem, wynoszącym 
68 i 29 dni, wniosła zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy w postaci weksli in blanco, co stanowiło naruszenie  § 21 
ust. 5 umów o dofinansowanie, zgodnie z którym Spółka była zobowiązana 
do dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej (CPPC) dokumentu potwierdzającego 
prawidłowe ustanowienie zabezpieczenia przy zawarciu umowy lub niezwłocznie 
po jej zawarciu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Weksle in blanco zostały wniesione 24 października 2018 r., podczas gdy terminy 
na ich wniesienie upłynęły odpowiednio 17 sierpnia 2018 r. (w przypadku projektów: 
Puławski A, Puławski B, Lubelski A) oraz 25 września 2018 r. (projekt Chełmsko-
Zamojski A1).  

Prezes Zarządu stwierdził, że terminy złożenia zabezpieczeń wynikały z okresu 
urlopowego oraz sformalizowanych zasad ich wnoszenia przyjętych przez CPPC. 
Wymagane było współdziałanie Spółki i notariusza lub pracownika CPPC, czego nie 
udało się zapewnić w terminie 14 dni, choć działano w tej sprawie bez zbędnej 
zwłoki. Były Prezes Zarządu wyjaśnił, że nieterminowane wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy spowodowane było okresem urlopowym. 

NIK zauważa, że zgodnie z § 21 ust. 7 umów o dofinansowanie niewniesienie 
zabezpieczenia w wymaganym terminie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy 
bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

(akta kontroli tom I str. 377-403, tom XVI str. 21-29, 33-42, 109-111) 

2. Spółka wnioskując do CPPC o zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych 
prowadzące do zmiany terminu rozliczenia zaliczki (w projekcie Puławski A — 
siedmiokrotnie, Puławski B — sześciokrotnie, Chełmsko-Zamojski A1 — 
siedmiokrotnie, Lubelski A — sześciokrotnie) nie przedkładała szczegółowego 
uzasadnienia zmian, co było niezgodne z § 5 ust. 31 umów o dofinansowanie. 
Analiza dokumentacji wykazała, że przez system SL2014, przedkładano HRF, 
informując o przesunięciu wydatków na kolejne okresy. Uzasadnienie zmian 
powodujących zmianę terminu wykorzystania zaliczki przedkładano dopiero na 
żądanie CPPC, tj. po terminie, który był wyznaczony na jego przedłożenie w umowie 
o dofinansowanie. 

Zgodnie z § 5 ust. 6 umowy o dofinansowanie beneficjent miał obowiązek 
rozliczenia otrzymanej transzy zaliczki w terminach i kwotach wskazanych w HRF 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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realizacji projektu i harmonogramie płatności. W przypadku nierozliczenia danej 
transzy zaliczki na kwotę lub w terminie wynikającym z aktualnego HRF realizacji 
projektu i harmonogramu płatności, beneficjent był zobowiązany do zapłaty odsetek, 
na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie 
z § 5 ust. 31 umów o dofinansowanie aktualizacja HRF realizacji projektu, 
prowadząca do zmiany terminu rozliczenia zaliczki, mogła być dokonywana tylko 
w uzasadnionych przypadkach. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji projektu musiała być złożona do Instytucji Pośredniczącej najpóźniej 14 dni 
przed upływem terminu rozliczenia, którego dochowanie było niemożliwe, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem zmian. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że aktualizację HRF składano 14 dni przed złożeniem 
wniosku o płatność wraz z krótką przyczyną aktualizacji. W momencie złożenia 
wniosku o płatność podawano status realizacji poszczególnych zadań oraz 
problemy, które pojawiły się od ostatniego złożonego wniosku, aż do obecnie 
składanego. Dodał, że umowa o dofinansowanie nie stawia żadnych wymagań 
odnośnie szczegółowości i formy szczegółowego uzasadnienia.  

NIK zauważa, że Spółka przez system SL2014 przekazywała jedynie HRF wraz 
z informacją, o przesunięciu terminu wydatkowania środków75.   

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 215-224, 522-541) 

3. Niezgodnie z § 5 ust. 31 i 34 umów o dofinansowanie Spółka aktualizowała 
harmonogramy płatności w systemie informatycznym SL2014.  

W myśl postanowień § 5 ust. 34 umów o dofinansowanie, Spółka zobowiązana była 
do złożenia pierwszego harmonogramu płatności w dniu podpisania umowy 
o dofinansowanie. Kolejne harmonogramy płatności miały być składane za pomocą 
systemu informatycznego SL2014 nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, wraz 
z wnioskiem o płatność. Zgodnie z § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji o akceptacji HRF realizowanych projektów, 
Beneficjent był zobowiązany do zaktualizowania za pomocą SL2014 
harmonogramów płatności na podstawie danych wynikających z zaakceptowanego 
HRF.  

Za pośrednictwem systemu SL2014 Spółka złożyła do CPPC: w projekcie Puławski 
A — trzy aktualizacje harmonogramów płatności w dniach: 29 stycznia 2019 r., 
15 lipca 2019 r. i 8 maja 2020 r. (powinna była złożyć osiem); w projekcie Puławski 
B — trzy aktualizacje w dniach: 29 stycznia 2019 r., 15 lipca 2019 r. i 7 maja 2020 r. 
(powinna była złożyć siedem); w projekcie Chełmsko-Zamojski A1 — dwie 
aktualizacje: 29 stycznia 2019 r. i 15 lipca 2019 r. (powinna była złożyć osiem); 
w projekcie Lubelski A — jedną aktualizację: 21 listopada 2018 r. (powinna była 
złożyć siedem).  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że brak aktualizacji harmonogramu płatności wynikał 
z tego, że nie wszyscy opiekunowie po stronie beneficjenta mieli dostęp do skrzynki 
ePUAP, na której pojawiały się zatwierdzenia harmonogramów, a zatwierdzenia 
te tylko w niektórych przypadkach były wysyłane na platformę SL2014. 
Dodał, że Spółka dołoży wszelkich starań, żeby harmonogramy płatności były 
wypełniane terminowo. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 467-472, tom XVI str. 21-29, 33-42, 468-
485) 

                                                      
75  Treść wniosku o zmianę: W załączeniu przekazuję zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 

W harmonogramie dokonano następujących zmian: - część A - przesunięcie poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych z miesiąca maja 2020 r. na miesiąc czerwiec 2020 r.; - część B - dokonano zmiany 
wysokości rozliczenia dofinansowania w miesiącach czerwiec oraz wrzesień. 
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4. Mimo wymogów wynikających z § 4 ust. 16 regulaminu pierwszej rundy trzeciego 
konkursu oraz zobowiązania Spółki określonego w § 6 ust. 1 pkt 12 umów 
o dofinansowanie i we wnioskach o dofinansowanie (stanowiących załączniki do 
umów), w skontrolowanych czterech projektach w terminie 20 miesięcy od daty 
podpisania umowy o dofinansowanie76 FIBEE I nie podłączyła żadnej jednostki 
oświatowej, a w terminie 26 miesięcy77 podłączyła 34 jednostki oświatowe (dla 
Puławski A – 4, Puławski B – 1, Chełmsko-Zamojski A1 – 22, Lubelski A – 7). 
z zakładanych 63478 w sposób zgodny z umową o dofinansowanie.  

Pomimo zawarcia aneksów nr 5 do umów o dofinansowanie, które przedłużały 
realizację zadań do 31 grudnia 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2021 r. – 
FIBEE I podłączyła w sposób zgodny z umowami o dofinansowanie 180 jednostek 
oświatowych79 (28,4%). 

Spółka, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w ramach rozwiązania tymczasowego, 
podłączyła 277 jednostek oświatowych w technologii LTE, jednak nie dokonano 
w tym zakresie zmian w umowach o dofinansowanie, a w załączniku nr 10 do 
regulaminu konkursu pt. Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych do 
drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC (m.in. w pkt 1.2. pt. 
Wymagania minimalne na przepustowość dołączenia Jednostek oświatowych) 
określono m.in., że OSD80 jest zobowiązany zestawić usługę transmisji danych do 
jednostki oświatowej zgodnie z zamówieniem OK81 o przepustowości 100 Mb/s 
(symetrycznie), oraz wyższych, o ile zastosowana technologia w sieci OSD będzie 
umożliwiała wyższe przepustowości. Spółka we wnioskach o dofinansowanie 
zaplanowała budowę sieci w technologii światłowodowej FTTH. Liczba 
przewidzianych do podłączenia szkół stanowiła wskaźnik rezultatu bezpośredniego 
do osiągnięcia w projekcie.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że niezachowanie terminów wynikających z umowy 
o dofinansowanie w zakresie podłączenia jednostek oświatowych, wynikało 
z opóźnień związanych z wyborem wykonawców robót oraz zmian w koncepcji 
technicznej, dokonanych już po zawarciu umów z wykonawcami, które 
wprowadzane były do końca 2019 r., a ich ostateczny kształt przyjęły został 
na początku 2020 r. Przedłużające się prace nad koncepcją i podziałem na odcinki 
uniemożliwiły rozpoczęcie prac projektowych w oczekiwanym terminie. Dodał, 
że innymi przyczynami był brak wystarczających zasobów kadrowych, 
w szczególności w grupie projektantów, który wpłynął na proces projektowania i jego 
realizację, a także przewlekłe i długotrwałe procesy pozyskiwania uzgodnień, opinii 
i decyzji administracyjnych oraz pandemia COVID-19. 

(akta kontroli tom XVI str. 21-29, 33-48, 100-108, 153-156, 170-176, 336-343, 513-
514, 518-519, 542-543, 549-554) 

5. Spółka podpisała umowy z wykonawcami w dniu 18 czerwca 2019 r. (co 
oznaczało „rozpoczęcie prac” w rozumieniu art. 2 pkt 23 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014), tj. odpowiednio po upływie 9 miesięcy i 7 dni oraz 10 miesięcy 
i 15 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie (trzy umowy o dofinansowanie 
zostały podpisane w dniu 3 sierpnia 2018 r., a jedna  w dniu 11 września 2018 r.), co 
było niezgodne z § 4 ust. 15 regulaminu konkursu, zgodnie z którym rozpoczęcie 
prac powinno nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie. 

                                                      
76  Dla trzech projektów 3 kwietnia 2020 r., dla jednego 11 maja 2020 r. 
77  Dla trzech projektów do 3 października 2020 r., dla jednego 11 listopada 2020 r. 
78  177 jednostek oświatowych posiadało Internet lub zostało zlikwidowanych.  
79    Według danych CPPC 116 jednostek oświatowych (18,3%). 
80  Operator Sieci Dostępowej. 
81  Operatora Korzystającego. 
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Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że termin rozpoczęcia prac wynikał z terminu 
zawarcia umów z wykonawcami robót, który uległ przesunięciu z uwagi 
na przedłużające się postępowania przetargowe oraz ich powtórzenie. 

NIK zauważa, że w świetle postanowień § 22 ust. 2 pkt 1 umowy o dofinansowanie 
w przypadku, gdy beneficjent nie rozpoczął merytorycznych zadań dotyczących 
realizacji projektu w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, Instytucja 
Pośrednicząca mogła wypowiedzieć umowę. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XV str. 115-421, tom XVI str. 21-29, 33-42, 153-
156) 

6. Spółka nie sporządzała opisów do faktur zaliczkowych i rozliczających, 
przekazywanych do CPPC, zgodnie z obowiązującymi ją (jako beneficjenta) 
zasadami.  

Zgodnie z rozdziałem 3.3 pkt 11 Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach 
realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 (dalej: Katalog) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki 
powinny być opisane w taki sposób, aby widoczny był związek danego wydatku 
z realizowanym projektem oraz powinny odnosić się do konkretnego 
zadania/podzadania wynikającego z wniosku o dofinansowanie. Oryginał dowodu 
księgowego powinien być również podpisany przez osobę akceptującą dokument 
oraz zawierać dekretację (lub trwałe dołączenie wydruku dekretu do dokumentu), 
numer księgowy. Na oryginale dokumentu należy zawrzeć: numer umowy 
o dofinansowanie, informację o współfinansowaniu z EFRR oraz kwotę wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu. W przypadku dokumentowania wydatków za 
pomocą faktury elektronicznej należy przedstawić wydruk (wizualizację) dokumentu 
księgowego, co jest równoważne kopii tradycyjnego dokumentu księgowego. 
Beneficjent dokonuje ww. opisu na wydruku (wizualizacji) faktury elektronicznej. 
Dodatkowo na oryginale dokumentu lub w formie załącznika należy przedstawić opis 
potwierdzający związek danego wydatku z realizowanym projektem, odniesienie do 
daty zawarcia i numeru umowy z wykonawcą oraz odniesienie do konkretnej pozycji 
wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (w tym numer zadania 
i nazwa kategorii), w której wydatek jest ujęty. W przypadku opisu w formie 
załącznika należy na oryginale dokumentu księgowego umieścić informację, że 
dokument posiada załącznik — opis merytoryczny. 

Analiza 100% faktur82 oraz ich opisów dołączonych do wniosków o płatność 
wykazała, że w przypadku faktur zaliczkowych opisy nie zostały sporządzane, zaś 
opis do faktur rozliczających (dla dokumentów, które zostały złożone do rozliczenia 
do 31 grudnia 2020 r.) został sporządzony i dołączony w systemie SL2014 dopiero 
w trakcie kontroli NIK. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że opis faktury jest dokumentem pomocniczym, pełniącym 
rolę informacyjną dla Instytucji Pośredniczącej i nie jest generowany na etapie 
płatności, jest natomiast sporządzany na etapie złożenia wniosku o płatność. 

  (akta kontroli tom III str. 89-647, tom IV str. 2-641, tom V str. 2-304, 401-704, tom 
VI str. 2-510, 575-631, tom VII str. 2-493, tom VIII str. 2-474, tom IX str. 2-613, tom 

X str. 2-652, tom XI str. 67-480, tom XII str. 2-529, tom XIII str. 2-672, tom XIV 
str.  2-622, tom XV str. 432-535, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108) 

7. Nieprawidłowo zaliczono do wydatków kwalifikowalnych wydatek w kwocie 
6 500  zł na zamontowanie urządzeń w szkole, która została wyłączona z projektu. 

W projekcie Puławski A (nr POPC.01.01.00-06-0032/18) we wniosku o płatność 
nr 11 przedstawiono do rozliczenia fakturę nr FV/FTTX/20/10/0001 z 5 października 

                                                      
82 Zaliczkowych i rozliczających wykazanych do 28 lutego 2021 r.  
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2020 r. z protokołem odbioru urządzeń (nr URZ-R23-041/2020) z 30 września 
2020 r., na kwotę 6 500 zł netto, na rzecz Szkoły Podstawowej w Nałęczowie 
(ul. Spółdzielcza 17), która została wyłączona z projektu. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że urządzenia dotyczą innej jednostki oświatowej i zostały 
zamontowane w placówce pod adresem Spółdzielcza 17 B. 

Zdaniem NIK, wyjaśnienia Prezesa Zarządu nie zasługują na uwzględnienie, 
ponieważ ww. jednostka oświatowa została wyłączona z projektu i nie dokonano 
wymiany tej jednostki na inną jednostkę oświatową (co potwierdziło CPPC). 
Z danych dotyczących podłączonych placówek oświatowych wynika, że w projekcie 
Puławski A nie dokonano wymiany jednostek oświatowych. 

 (akta kontroli tom IV str. 263-350, tom V str. 93-96, 163-165, tom XVI str. 100-108, 
121-122, 487-491, 555-559) 

8. Spółka we wszystkich czterech badanych projektach nie zgłosiła do CPPC 
w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umów o dofinansowanie zmian w zakresie 
liczby jednostek oświatowych planowanych do podłączenia. Stanowiło to naruszenie 
§ 20 ust. 5 umów o dofinansowanie, zgodnie z którym  beneficjent miał możliwość, 
w terminie 8 miesięcy od podpisania umów, zgłoszenia zmian w zakresie liczby 
jednostek oświatowych, które zostały wykazane w danym obszarze konkursowym. 
Powyższe zmiany skutkowały koniecznością podpisania aneksu do umowy i mogły 
wynikać z następujących przesłanek: jednostka oświatowa wskazana we wniosku 
aplikacyjnym jako obligatoryjna do podłączenia, była już podłączona do sieci 
o przepustowości minimum 100 Mb/s; jednostka oświatowa przestała istnieć; 
zaistniały inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie aplikowania. 
Każdorazowo w przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności, beneficjent miał 
składać do Instytucji Pośredniczącej pisemny wniosek uzasadniający konieczność 
zmiany wraz z dokumentami uwiarygodniającymi zaistniałą okoliczność oraz 
skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie, studium wykonalności i analizę 
finansową z propozycją: usunięcia z projektu wskazanych jednostek oświatowych, 
a w konsekwencji zmniejszeniem zakresu rzeczowego i finansowego projektu; 
zmiany projektu polegającej na ograniczeniu liczby jednostek oświatowych 
do podłączenia, z jednoczesnym zwiększeniem zasięgu punktów adresowych. 

Wskazany okres 8 miesięcy od podpisania umów o dofinansowanie kończył się 
odpowiednio 3 kwietnia 2019 r. (w przypadku projektów Puławski A, Puławski B 
i Lubelski A) i 11 maja 2019 r. (w projekcie Chełmsko-Zamojski A1). Liczba 
jednostek ujawnionych jako zlikwidowane lub posiadające światłowód wyniosła 177, 
w tym: 63 w projekcie Chełmsko-Zamojskim A1, 62 w projekcie Puławski A, 
30 w projekcie Lubelski A i 22 w Puławski B, co stanowiło odpowiednio 39,9%, 
30,1%, 19,0% i 19,64% jednostek planowanych do podłączenia. Spółka nie złożyła 
do CPPC pisemnych wniosków uzasadniających konieczność zmian w terminie 
8 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że było to spowodowane wydłużonym w czasie procesem 
wyboru wykonawców. Zgłaszanie takich zmian było możliwe na etapie 
projektowania podczas wizji lokalnych w terenie i niejednokrotnie po aktualizacji 
mapy geodezyjnej, na podstawie której można stwierdzić istnienie przyłącza 
telekomunikacyjnego. Informacje te weryfikował także projektant u osób 
administrujących jednostką oświatową, bądź u operatora telekomunikacyjnego, 
którego infrastrukturę zidentyfikowano. W związku z opóźnieniem zawarcia umów 
z generalnymi wykonawcami i przesunięciem terminu rozpoczęcia prac 
projektowych — w ocenie Prezesa Zarządu — informacji tych nie można było 
pozyskać we wskazanym terminie. 
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NIK zauważa, że wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
pn. „dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s” w czterech badanych projektach wynosiła 
634 i nie została zmieniona do dnia zakończenia kontroli. W § 2 ust. 15 umowy 
o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia wartości docelowych 
wskaźników produktu i rezultatu projektu, a ich nieosiągnięcie może oznaczać 
nieprawidłowość i skutkować korektą finansową. 

(akta kontroli tom II str. 2-538, tom XVI str. 21-29, 33-42, 100-108, 153-169, 336-
343, 513-514, 542-543, 549-559) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Przedkładanie wniosków o zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych, 1.
prowadzących do zmiany terminów rozliczenia zaliczek, łącznie 
ze szczegółowym uzasadnieniem zmian.  

 Terminowe aktualizowanie harmonogramów płatności. 2.

 Zintensyfikowanie działań zmierzających do podłączenia jednostek oświatowych 3.
do sieci światłowodowej w technologii FTTH. 

 Sporządzanie opisów faktur zaliczkowych i rozliczających zgodnie z Wytycznymi 4.
dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. 

 Sporządzenie korekty do wniosku o płatność nr 11 dla projektu 5.
nr POPC.01.01.00-06-0032/18 w zakresie wydatku w kwocie 6 500 zł ujętego 
w fakturze nr FV/FTTX/20/10/0001 z 5 października 2020 r. (poz. 23).  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, 18 czerwca 2021 r. 
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Kontrolerzy Dyrektor  

Anna Gąsior 

Specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

                         /-/ 
Edward Lis 

........................................................ 

                           /-/ 

........................................................ 

podpis podpis 

 
Ewa Kulik 

Główny specjalista kontroli państwowej 

                         /-/ 

....................................................... 

podpis 

 

 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 

Edward Szempruch — p.o. Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie 

Z up.           /-/ 

Paweł Szymanek 

p.o. Wicedyrektor 

........................................................ 
 Podpis 

 

[…]* ― Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragmenty wystąpienia 
pokontrolnego oznaczone w niniejszy sposób na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), w związku 
z objęciem  tych fragmentów tajemnicą przedsiębiorstwa przez i na rzecz Fibee I Spółka z o.o. 


