Kontrola zapewnienia powszechnego dostępu
do Internetu szerokopasmowego

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu obarczona jest
istotnym ryzykiem niezrealizowania do końca 2015 r.
Zaplanowane wskaźniki produktu i rezultatu na koniec 2014 r. pozostawały na niskim poziomie. W całym
kraju wybudowano i odebrano 20,5% planowanej długości sieci szerokopasmowej, umożliwiając dostęp do
Internetu 15,6% zaplanowanej liczbie osób, trwale z Internetu korzystało zaledwie 7,5% podmiotów
przewidzianych do podłączenia.
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Opracowanie własne NIK, na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Osiągnięte wskaźniki oraz środki z Unii Europejskiej
wykorzystane przez Polskę na koniec 2014 r.

Środki zaplanowane, zakontraktowane i wydatkowane z EFRR
na budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu
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Na budowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do
Internetu w Polsce w perspektywie
2007-2013 przewidziano ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego doﬁnansowanie
w wysokości ponad 1,0 mld euro tj. ok. 4,3 mld zł.
W ramach trzech programów operacyjnych*
zakontraktowano ponad 90% zaplanowanego
doﬁnansowania (tj. 3,9 mld zł).
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w związku z niskim
poziomem realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
istnieje ryzyko niewykorzystania zaplanowanego
doﬁnansowania. Na koniec 2014 r. wykorzystano zaledwie
1,6 mld zł, tj. 37,6% przyznanych środków z Unii
Europejskiej.
Ostateczny termin kwaliﬁkowania wydatków w ramach
EFRR przypada na 31 grudnia 2015 r.

* Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013
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Liczba podmiotów trwale korzystających
z szerokopasmowego Internetu wybudowanego
w ramach PO IG w stosunku do planowów

Liczba osób, która uzyskała możliwość dostępu do
szerokopasmowego Internetu w ramach PO RPW i RPO
w stosunku do liczby planowanej
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