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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie1,   
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 

 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, od 2001 r. 

 

 

Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP. 

Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP. 

Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicznym oddanym do dyspozycji 
podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług publicznych w ramach PPP. 

 

Lata 2015-2020 (z uwzględnieniem dowodów wykraczających poza ten okres, 
istotnych dla celów kontroli). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Jerzy Gawlak, st. inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr KGP/114/2020 
z 11 grudnia 2020 r.  
 

(akta kontroli str.1 – 2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd Marszałkowski lub Urząd. 

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Projekt „Internet dla Mazowsza”4, realizowany w modelu partnerstwa publiczno-
prywatnego5 na podstawie umowy z Partnerem Prywatnym z dnia 3 października 
2013 r.6, osiągnął zakładane efekty rzeczowe (wielkość wybudowanej sieci oraz 
towarzyszących urządzeń7). Ze względu na nie w pełni skuteczne zarządzanie 
wybudowaną infrastrukturą przez partnera prywatnego na etapie operacyjnym, 
faktyczny dostęp mieszkańców do sieci internetowej jest jednak znacznie 
ograniczony.  

Długość wybudowanej sieci (3 762 km) oraz liczba węzłów technicznych (318) były 
zgodne z założeniami projektu oraz zawartą umową. W efekcie wykonanych prac 
budowlanych ponad 2 mln osób uzyskało potencjalną możliwość dostępu do sieci 
IDM. Faktycznie jednak większość z nich nie może korzystać z tej sieci, bowiem jest 
to uwarunkowane tym, że operator sieci IDM musi zawrzeć umowy z operatorami 
końcowymi, a ci przedstawić ofertę odbiorcom indywidualnym. Tymczasem działania 
operatora sieci IDM (którym od stycznia 2016 r. do lipca 2020 r. był Partner 
Prywatny, jako strona umowy PPP) w zakresie zawierania umów były nieskuteczne 
i w efekcie na koniec 2020 r. z 318 węzłów technicznych do 209 nie był podłączony 
żaden operator końcowy, zaledwie do 15 węzłów dystrybucyjnych było 
podłączonych dwóch lub więcej operatorów końcowych, a do 94 węzłów podłączono 
po jednym operatorze. Ze względu na krótki okres (od sierpnia 2020 r.) 
wykonywania zadań przez ARM SA – nowego operatora sieci IDM, której 
akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego8, nie jest możliwa 
ocena podjętych przez tę spółkę działań. 

Wybudowanie sieci IDM nie spowodowało, więc dotychczas likwidacji wykluczenia 
informacyjnego w województwie mazowieckim. Będzie to możliwe dopiero wtedy, 
gdy do każdego z węzłów dystrybucyjnych zbudowanej sieci będzie podłączonych 
wielu operatorów końcowych oferujących w warunkach konkurencji dostęp do 
internetu odbiorcy końcowemu. NIK zauważa, że Urząd w umowie PPP nie 
zagwarantował sobie narzędzi, które mógłby wykorzystać w przypadku 
niedostatecznych działań Partnera Prywatnego w zakresie zapewnienia pełnego 
wykorzystania przez odbiorców końcowych zbudowanej infrastruktury. Zdaniem NIK, 
Samorząd powinien oszacować ilu mieszkańców nie może faktycznie korzystać 
z wybudowanej sieci ze względu na brak operatorów końcowych, którzy umożliwiliby 
przyłączenie się do niej, oraz podjąć właściwe działania zaradcze. 

Samorząd właściwie zareagował na nieprawidłowości w działaniu Partnera 
Prywatnego w zakresie usuwania wad i usterek oraz zarządzania siecią IDM w fazie 
eksploatacji, przystępując do negocjacji w sprawie ugody rozwiązującej umowę. NIK 
zwraca jednak uwagę, że nastąpiło to dopiero cztery lata od ukończenia inwestycji, 
a przez ten czas liczba przyłączeń odbiorców indywidualnych nie zmniejszała 
w oczekiwanym stopniu wykluczenia informacyjnego ludności. 

Nadzór Samorządu nad Projektem IDM wykonywany za pośrednictwem ARM SA 
NIK ocenia, jako nie w pełni zadawalający. Zwraca ponadto uwagę na opóźnione 
(o rok) sformalizowanie tego nadzoru poprzez zawarcie umowy z ARM SA oraz zbyt 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: Projekt lub Projekt IDM. 
5 Dalej: PPP. 
6 Dalej: Umowa PPP. 
7 Dalej: sieć IDM. 
8 Dalej: Samorząd lub Województwo. 

OCENA OGÓLNA 
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późne9 podpisanie aneksu do umowy, upoważniającego ARM SA do wykonywania 
czynności operatorskich w imieniu Samorządu. 

Biorąc pod uwagę, że Partner Prywatny, jako operator nieprawidłowo wywiązywał 
się ze swoich zadań, NIK ocenia, że zastosowanie modelu PPP do tego projektu na 
etapie operacyjnym nie powiodło się.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umowy internet dla Mazowsza z Partnerem 
Prywatnym w ramach PPP oraz efekty wykonywania 
zadania publicznego. 

W latach 2015 – 2020 w ramach wypełniania zadań publicznych Województwo 
realizowało jedno przedsięwzięcie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego 
(dalej umowa PPP), którego przedmiotem było wybudowanie sieci internetowej 
i świadczenie usług hurtowych dla operatorów sieci dostarczających internet 
odbiorcom końcowym przez Partnera Prywatnego. Projekt był realizowany ze 
środków Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 85% kwoty i środków własnych Województwa 15%). Główną ideą 
Projektu było zlikwidowanie „białych plam”11 w korzystaniu z szerokopasmowego 
internetu. 

W celu realizacji Projektu Samorząd podpisał w dniu 27 sierpnia 2012 r. umowę12 
z ARM SA13, jako inżynierem kontraktu. ARM SA zobowiązała się m.in. do: 

− sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu 
zamówienia, 

− przeprowadzenia postępowania przetargowego, 

− przedłożenia do akceptacji Samorządu, oferty podmiotu wyłonionego 
w postępowaniu, 

− przedłożenia projektu umowy PPP do akceptacji Samorządu i ewentualnego 
podpisania, 

− wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji tej umowy, w tym 
odbiorów technicznych robót i usług.  

Umowa PPP na wykonanie tego projektu została podpisana w dniu 3 października 
2013 r. przez Województwo z konsorcjum firm: 

− KT Corporation – lider konsorcjum, 

− Daewoo International Corporation, 

− Asseco Poland S.A., 

− Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 

− BIATEL Telekomunikacja S.A., 

− BIT S.A., 

                                                      
9 Po upływie siedmiu miesięcy od rzeczywistego przejęcia przez ARM SA wykonywania czynności operatorskich 

w imieniu Samorządu. 
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Obszarów gdzie usługi szerokopasmowego internetu (minimum 30 Mb/s) nie były dostępne i inwestorzy 

prywatni nie planowali w najbliższych trzech latach budowy infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich 
usług.  

12 Nr 1-RW/OW-II/P-IDM/12 
13 Jedynym akcjonariuszem ARM SA. jest samorząd województwa mazowieckiego. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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− KBTO Sp. z o.o.14 

Umowa ta przewidywała trzy fazy działań Konsorcjum: 

− fazę budowy sieci przez Partnera Prywatnego obejmującą okres od daty 
podpisania umowy, poprzez zaprojektowanie sieci IDM do ukończenia budowy 
stwierdzonego podpisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2015 r., część tej sieci 
miała być wykonana w technologii NGA15, zgodnie z umową długość sieci miała 
wynosić 3 680 km, miało powstać 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 techniczne 
oraz 33 węzły NGA; 

− fazę częściowej eksploatacji sieci, obejmującą okres od dnia podpisania przez 
strony protokołu odbioru częściowego sieci i przekazania jej przez 
Województwo Partnerowi Prywatnemu do eksploatacji do dnia rozpoczęcia fazy 
eksploatacji; 

− fazę eksploatacji oznaczającą świadczenie przez Partnera Prywatnego usług 
hurtowych internetu dla właścicieli sieci dystrybucyjnych dostarczających 
internet odbiorcom końcowym, obejmującą okres 7 lat rozpoczynający się po 
upływie trzech miesięcy od dnia odbioru końcowego sieci, w fazie tej nie były 
przewidziane obowiązki dla Województwa. 

Umowa PPP zawierała także m.in. następujące postanowienia: 

− wynagrodzenie Partnera za wybudowanie sieci w kwocie 458 359 020,85 zł 
brutto płatne zaliczkowo „z dołu” po wykonaniu poszczególnych zadań lub co 
dwa miesiące16 za wykonane w tym okresie prace (§ 33 Umowy); 

− udzielenie gwarancji przez Partnera na wybudowaną sieć na okres 5 lat 
od podpisania odbioru końcowego (§ 34 Umowy); 

− pobieranie przez Partnera w fazie eksploatacji opłat od przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych za korzystanie z sieci i płacenie czynszu Województwu (§ 39 
i 48 Umowy); 

− kary umowne m.in. za odstąpienie od umowy, opóźnienia w harmonogramie 
prac, opóźnienia w usuwaniu wad, zaprzestanie świadczenia usług hurtowych, 
niestosowanie oferty ramowej sprzedaży, opóźnienie w przekazaniu sieci (§ 65 
– 69 Umowy); 

− czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci IDM, w dwóch częściach, stałej 
i zmiennej, część stała w wysokości 50 001 zł miesięcznie i część zmienna 
w wysokości 18% rocznych przychodów poprzedniego roku, płacona 
miesięcznie, w wysokości 1/12 tych przychodów; 

− zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Partnera w wysokości 5% 
wynagrodzenia za wybudowanie sieci17 (§ 70 Umowy). 

W dniu 28 grudnia 2015 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem 
i ARM SA a KT Corporation (dalej KT). W ramach porozumienia KT zobowiązało się 
do ustanowienia dwóch gwarancji bankowych w łącznej kwocie 137 507,7 tys. zł, 
w związku z nieusunięciem usterek wskazanych w protokółach odbiorów18 oraz 
                                                      
14 Dalej: Konsorcjum, Partner Prywatny, Partner lub Wykonawca. 
15 NGA (next generation access) – przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub części ze 

światłowodów i mogą zagwarantować świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych 
parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą 
istniejących sieci z przewodów miedzianych. NGA może zapewnić użytkownikom końcowym minimalną 
prędkość 40Mb/s lub sieci kablowe mogące zagwarantować prędkość do 50 Mb/s i powyżej 50Mb/s przy 
zastosowaniu nowego standardu modemu DOCSIS 3.0. 

16 Ze względu na opóźnienia w budowie sieci i usterki, płatności ze strony Województwa też były opóźnione. 
17 Wniesione przez Partnera. 
18 M.in. niezgodność przebiegu wybudowanej sieci z projektem, złe ustawienie studzienek i zasobników, brak rur 

osłonowych, brak protokołów uziemień lub nieprawidłowe wyniki pomiarów. 
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niezapłaceniem podwykonawcom umowy PPP19. Gwarancje miały być ustanowione 
do 15 lutego 2016 r. Ponadto KT zobowiązało się do wydania oświadczenia 
w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu do ww. 
kwoty 137 507,7 tys. zł.  

Odbiór końcowy sieci nastąpił z opóźnieniem20 59 dni, tj. w dniu 29 grudnia 2015 r. 
W protokole odbioru m.in. stwierdzono, iż: 

− prace budowlane zostały zrealizowane z opóźnieniem, 

− sieć umożliwiała świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych opisanych 
w umowie, 

− wszelkie wady i usterki opisane w protokołach odbiorów częściowych 
i protokołach odbiorów rezultatów nie zostały usunięte, wartość ich usunięcia 
wyceniono na 37 293 tys. zł, 

− istniejące usterki nie wpływają na możliwość prawidłowego korzystania z sieci, 

− Wykonawca zobowiązał się do usunięcia wszystkich usterek do 30 czerwca 
2016 r., 

− komitet zarządzający21 i Partner postanowili, że na potrzeby usunięcia 
wszystkich usterek i zaspokojenia roszczeń podwykonawców zabezpiecza się 
kwotę 137 507,7 tys. zł i w tym celu zawarto w dniu 28 grudnia 2015 r. 
porozumienie22. 

Sekretarz Województwa23 wyjaśnił, że odbiór końcowy został dokonany po 
podpisaniu porozumienia, które zabezpieczało interesy Województwa. Każdy 
przypadek usterki oraz termin jej usunięcia został wpisany do odpowiednich 
protokołów odbioru, do których odnosił się protokół odbioru końcowego. 
Województwo zastosowało i wyegzekwowało kary umowne. Alternatywą 
niedokonania odbioru końcowego byłby zwrot pełnej kwoty dofinansowania, którą 
Województwo otrzymało ze środków europejskich i wytoczenie procesu partnerowi 
prywatnemu o odszkodowanie. Przedmiotowy proces z uwagi na złożoność trwałby 
latami, a cel w postaci zbudowania regionalnej sieci szerokopasmowej mógłby być 
zrealizowany dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Należy także przypuszczać, że 
zasądzone odszkodowanie mogłoby być trudne do wyegzekwowania – z powodu 
niskiej jakości umów pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei 
Południowej, z której pochodzi główny konsorcjant. 

Województwo przekazało, protokołem odbioru, swój wkład własny w postaci 
wybudowanej sieci, a Partner przejął w dzierżawę bez zastrzeżeń. 

Za niezrealizowanie przez Partnera zakresu prac zgodnie z harmonogramem 
w fazie budowy, przewidziano w umowie kary „w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia 
za Budowę Sieci za każdy rozpoczęty dzień, w którym istnieje opóźnienie 
w osiągnięciu przez partnera danego Kamienia Milowego”. Ostatecznie za 
nieterminowe wykonanie prac partner zapłacił łącznie 35 202,0  tys. zł kar, które 
zostały potrącone przez Województwo z należnego mu wynagrodzenia.24 Za 

                                                      
19 Ostatecznie podwykonawcom płaciło Województwo. 
20 Zgodnie z umową miał nastąpić 31 października 2015 r. 
21Organ utworzony na podstawie § 20 umowy PPP. W fazie budowy komitet zarządzający składa się z członków 

delegowanych w połowie przez Województwo oraz inżyniera kontraktu i w połowie przez Partnera. W fazie 
eksploatacji komitet zarządzający składa się z równej liczby członków delegowanych przez Województwo oraz 
Partnera. 

22 Realizacja porozumienia została opisana poniżej. 
23 Pismo z dnia 1 kwietnia 2021 r., nr KO-II.1710.7.2020.KP. 
24 Opóźnienia wykonania prac w ramach poszczególnych „kamieni milowych” wynosiły od 44 do 236 dni. 
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wybudowanie sieci IDM Partner otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 
423 157,1 tys. zł25 brutto.  

(akta kontroli str. 3 – 347, 514 – 515, 523, 532 – 542. 611 – 622, 628, 694 – 714, 
718 – 741, 746 – 748, 794 – 795, 801 – 843) 

Po oddaniu do użytku sieci IDM w latach 2016 – 2020, łącznie zawartych zostało 
648 umów26 z 89 operatorami końcowymi27, od zawarcia ugody do marca 2021 r. 
podpisanych zostało 77 umów z 23 operatorami28. We wszystkich tych umowach 
stosowane były cenniki opracowane na podstawie cen średnich regulowanych przez 
UKE.29Na dzień 31 grudnia 2020 r., tylko do 15 węzłów dystrybucyjnych było 
podłączonych dwóch lub więcej operatorów końcowych, do 94 węzłów było 
podłączonych po jednym operatorze, a do 209 węzłów nie był podłączony żaden 
operator30. 

Umowa PPP nie przewidywała ponoszenia nakładów przez Samorząd w fazie 
eksploatacji, natomiast KBTO, jako operator miała przychody za lata 2016 - 201931 
w łącznej wysokości 1 216 tys. zł, a jej koszty w tym samym okresie wyniosły łącznie 
43 671 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 202 – 310, 514 – 521, 627 – 632, 638, 644, 746 – 747, 845) 

Spośród członków Konsorcjum w fazie eksploatacji projektu IDM rolę operatora sieci 
przejęła KBTO Sp. z o.o. (dalej KBTO lub Operator). W latach 2016 – 2019 
Województwo otrzymało od operatora czynsz w łącznej wysokości 3 090 tys. zł32. 

W ocenie Województwa Operator m.in. „w niezadowalający sposób pozyskiwał 
klientów w postaci operatorów dostępowych (…) mimo że w myśl umowy jak i zasad 
dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych, powinien być zainteresowany 
zwiększaniem przychodów sieci”33, nie wdrożył procedury utrzymywania, mającej 
na celu utrzymanie ciągłej sprawności sieci i w niewystarczający sposób 
konserwował sieć, nie przekazywał informacji o jakości sieci, terminach zgłoszeń 
i usunięcia awarii, czasie braku dostępu do sieci z powodu awarii34. 

W związku z powyższym oraz dlatego, że Konsorcjum nie wywiązywało się 
z usuwania usterek35 pozostałych z fazy budowy i nie rozliczyło się finansowo 
z umów z podwykonawcami36, w dniu 21 lipca 2020 r. zawarta została ugoda 
pomiędzy Województwem a Konsorcjum37, na podstawie której nastąpiło 
rozwiązanie umowy PPP za porozumieniem stron. Ugoda zawierała m.in. 
następujące stwierdzenia i postanowienia: 

                                                      
25 Zostało pomniejszone o karę, ostatnie płatności w łącznej wysokości 110 107,2 tys. zł nastąpiły 31 grudnia 

2015 r. 
26 Część z tych umów była zawarta na czas określony. 
27 Jeden operator często podpisał po kilka umów. 
28 Przewidziane w tych umowach ceny hurtowe były tworzone na podstawie cen średnich regulowanych przez 

UKE. 
29 Wyjaśnienie Sekretarza Województwa zawarte w piśmie z dnia 1 kwietnia 2021 r. nr KO-II.1710.7.2020.KP. 
30Pomimo, że od dnia odbioru końcowego do wszystkich węzłów dystrybucyjnych dochodził sygnał internetu 

szerokopasmowego. 
31 Samorząd nie posiada informacji dotyczących przychodów i kosztów za 2020 r., w którym zawarto ugodę. 
32 Obydwa składniki czynszu.  
33 Pismo z dnia 5 marca 2021 r. nr KO-II-1710.7.2020.KP. 
34 Obowiązki wynikające z § 44 umowy PPP. 
35 Wartość usterek oszacowano na kwotę ponad 37 mln zł. 
36 Województwo zapłaciło 9 podwykonawcom łączną kwotę 14,9 mln zł. 
37 KT Corporation, Daewoo International Corporation i KBTO były reprezentowane przez prezesa KT, natomiast 

pozostałych członków Konsorcjum reprezentowało na podstawie pełnomocnictw Województwo. 
Pełnomocnictwa dla Województwa były spowodowane brakiem zaufania tych członków Konsorcjum do 
pozostałych. 
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− […]38 

Płatność Kompleksowa wpłynęła na konto bankowe Województwa w dniu 23 lipca 
2020 r. 

(akta kontroli str. 516-518, 543-608, 623-631, 639, 747-748, 785-800, 846-865) 

Zgodnie z załącznikiem do uchwały39 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 
28 września 2011 r. całkowitą wartość Projektu określono na 493 358 tys. zł, 
ostatecznie zapłacono Wykonawcy (po uwzględnieniu kar za niedotrzymanie 
terminów) 423 157 tys. zł. 

Województwo, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw40, terminowo 
poinformowało ministerstwo właściwe do spraw rozwoju regionalnego, zarówno 
o zawarciu umowy PPP jak i o jej rozwiązaniu poprzez ugodę. 

 (akta kontroli str. 749) 

W województwie mazowieckim zamieszkiwało przed rozpoczęciem projektu IDM 
w 8 826 miejscowościach ok. 5 450 00041 osób, w tej liczbie ok. 1 144 000 osób 
zamieszkałych w 7 217 miejscowościach42 nie posiadało dostępu do internetu 
szerokopasmowego tzw. białe plamy43, ok. 540 000 osób zamieszkałych w 1 177 
miejscowościach posiadało ograniczony dostęp do internetu szerokopasmowego 
tzw. szare plamy44, a ok. 3 770 000 osób zamieszkałych w 43245 miejscowościach 
posiadało pełny dostęp do internetu szerokopasmowego. 

Program IDM przewidywał wybudowanie sieci umożliwiającej świadczenie 
internetowych usług hurtowych operatorom końcowym „ostatniej mili”46 przez 
lokalizację węzłów dostępowych47: 

− tylko na obszarach tzw. białych i szarych plam, 

− w miejscowościach, które były w zasięgu jak najmniejszej liczby węzłów 
istniejących operatorów, 

− w miejscowościach małych. 

Wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 28 grudnia 2010 r.48 stwierdzał, że: 
„Powstała sieć będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
oferujących usługi teleinformatyczne, za pośrednictwem sieci, odbiorcom 
końcowym. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli budować własne sieci 
dostępowe na terenach, które dotychczas były nieatrakcyjne ze względów 
ekonomicznych dla rozbudowy sieci szerokopasmowej. Projekt Internet dla 
Mazowsza zakłada uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej operatorów 

                                                      
38 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 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.). 
Wyłączenia dokonano w interesie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

39 Nr 2125/91/11 
40 Dz.U. poz.1693 
41 Z tej liczby ok. 3 770 000 mieszkało w 432 największych miejscowościach (miastach) województwa. 
42 Ponad 5 400 z tych miejscowości posiadało poniżej 200 mieszkańców. 
43 Miejscowości na terenie których żaden operator nie posiadał infrastruktury szerokopasmowego dostępu do 

internetu o przepływności od 2 Mbit/s (w kierunku do użytkownika końcowego), z wykorzystaniem technologii 
przewodowych lub radiowych w paśmie licencjonowanym (studium wykonalności). 

44 Miejscowości na terenie których jeden operator posiadał infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do 
internetu o przepływności od 2 Mbit/s (w kierunku do użytkownika końcowego), z wykorzystaniem technologii 
przewodowych lub radiowych w paśmie licencjonowanym (studium wykonalności). 

45 W tym miasto stołeczne Warszawa. 
46 Operatorzy mogący podłączyć się do sieci IDM. 
47 Do których operatorzy końcowi (dystrybutorzy) mogli podłączyć swoje instalacje w celu dostawy internetu 

odbiorcom końcowym. 
48 Komisja Europejska decyzją z dnia 29 października 2012 r. notyfikowała nie wniosła zastrzeżeń do realizacji 

projektu IDM. 
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działających w Województwie Mazowieckim - nie dubluje jej. Powstała sieć zostanie 
wybudowana zgodnie z zasadą otwartości i neutralności technologicznej tj. nie 
faworyzuje żadnej technologii i będzie otwarta dla wszystkich operatorów, jednak 
z uwagi na potrzebę zachowania dużej skalowalności sieci optymalnym 
rozwiązaniem technologicznym będzie sieć z okablowaniem światłowodowym.” 

W ramach projektu zaplanowano49 i zrealizowano następujące wskaźniki: 

Lp. Wskaźnik Wg planu Wykonanie 

1 długość sieci w km 3 680 3 762 

2 liczba węzłów dystrybucyjnych (dostępowych) 308 318 

3 liczba węzłów technicznych 4 4 

4 liczba węzłów dystrybucyjnych NGA50 33 33 

5 liczba osób które uzyskały potencjalną 
możliwość dostępu do sieci IDM51 

1 214 000 2 055 91652 

6 liczba miejscowości objętych zasięgiem IDM 5 141  5 71453 

7 liczba małych i średnich przedsiębiorstw które 
uzyskały potencjalną możliwość dostępu IDM54 

200 144 832 

W wyniku realizacji Projektu około 14,9% ludności województwa znalazło się 
w zasięgu podstawowej infrastruktury internetu szerokopasmowego. Łącznie 
w zasięgu internetu obecnie jest 93,9% ludności55, po zakończeniu budowy Projektu 
IDM w obszarach białych plam nadal pozostaje około 333 tys. mieszkańców 
województwa tj. ok. 6,1%.   

 (akta kontroli str.322 – 347, 372 – 455, 514 – 521, 627 – 635, 644, 651 – 661, 673, 
678) 

Operator sieci IDM może świadczyć m.in. następujące usługi hurtowe operatorom 
końcowym: 

− dzierżawa tzw. ciemnych włókien56, 

− dzierżawy kanałów optycznych57, 

− dostęp do sieci internetowej, 

− dzierżawa kanalizacji kablowej. 

(akta kontroli str. 202 – 310, 514 – 521, 627 – 632, 638, 644, 746 – 747, 845) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Umowa PPP zapewniła zbudowanie sieci internetowej pozwalającej potencjalnie 
korzystać z niej przez ponad 2 mln osób. Skutkiem realizacji umowy było 
osiągnięcie efektów rzeczowych na zakładanym poziomie. Eksploatacja sieci 
rozpoczęła się w styczniu 2016 r., jednak Partner Prywatny nie usunął wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Zarządzanie wybudowaną infrastrukturą na 
etapie operacyjnym było nieskutecznie, w efekcie czego na koniec 2020 r. do 2/3 
                                                      
49 We wniosku o dofinansowanie a ponadto w umowie PPP. 
50 Sieć wybudowana w wybranych 33 miejscowościach województwa mazowieckiego mogąca zapewnić 

użytkownikom końcowym minimalną prędkość 40 Mb/s. 
51 Pod warunkiem, że operator końcowy zawrze umowę z operatorem sieci IDM i przedstawi ofertę 

przeznaczoną dla odbiorców indywidualnych. 
52 Dane na 30 września 2020 r. 
53 Dane na 30 września 2020 r. 
54 Pod warunkiem, że operator końcowy zawrze umowę z operatorem sieci IDM i przedstawi ofertę.  
55 Wielkość wynikająca z podsumowania istniejących wcześniej sieci i IDM. 
56 Włókna światłowodowe umożliwiające realizację usług transmisji danych. 
57 Tzw. „jasnych” włókien (lambda). 
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węzłów dystrybucyjnych nie był podłączony żaden operator końcowy (z 318 węzłów 
do 15 było podłączonych dwóch lub więcej operatorów końcowych, do 94 po jednym 
operatorze, a do 209 węzłów nie był podłączony żaden operator). Ze względu na 
nieskuteczne działania w zakresie podpisywania umów z operatorami końcowymi 
(zwłaszcza w okresie, gdy siecią zarządzał partner prywatny) faktyczny dostęp 
użytkowników do zbudowanej infrastruktury był znacznie mniejszy od potencjalnego 
zasięgu. Zakładana liczba mieszkańców znalazła się w obszarze działania sieci, ale 
bardzo mała liczba zawartych umów z operatorami końcowymi uniemożliwiała wielu 
z nich korzystanie z sieci. W efekcie, formalne osiągnięcie wskaźników Projektu nie 
spowodowało likwidacji wykluczenia informacyjnego. Niezbędne jest 
zidentyfikowanie przyczyn takiego stanu i podjęcie działań zaradczych. Zdaniem 
NIK konieczne jest oszacowanie liczby mieszkańców58, którzy nie mogą korzystać 
z wybudowanej sieci IDM ze względu na brak operatorów, którzy umożliwiliby 
podłączenie do niej oraz podjęcie działań zaradczych. 

Samorząd w Umowie PPP nie zagwarantował sobie narzędzi oddziaływania na 
Partnera Prywatnego w sytuacji braku zadawalających efektów jego działalności 
marketingowej związanej ze sprzedażą usług.   

2. Nadzór samorządu województwa mazowieckiego nad 
majątkiem publicznym oddanym do dyspozycji 
podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług 
publicznych w ramach PPP 

Samorząd województwa w celu wywiązania się z obowiązku nadzoru nad partnerem 
prywatnym – KBTO, jako operatorem, w okresie obowiązywania umowy PPP oraz 
w celu wykonania innych obowiązków związanych z tym Projektem, zawarł 
29 grudnia 2016 r. umowę z ARM SA59. W umowie tej wymienione zostały m.in. 
następujące obowiązki ARM SA: 

• monitorowanie i nadzór nad operatorem sieci w zakresie m.in.: zarządzania, 
eksploatacji, utrzymania i komercyjnego wykorzystania sieci oraz 
monitorowania dostępności wszystkich hurtowych usług, 

• obsługa prawna spraw związanych z IDM, 

• modernizacja i przebudowa sieci, 

• działania informacyjno – promocyjne dotyczące sieci, 

• nadzorowanie usuwania wad sieci, 

• nadzorowanie zgodności działań operatora z umową PPP60, 

• dokonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych sieci i wskazywanie 
operatorowi usterek do usunięcia, 

• nadzorowanie umów hurtowych i ich zmian, 

• monitorowanie i kontrola kluczowych wskaźników efektywności 
dla procesów realizacji usług świadczonych przez operatora, 

• archiwizowanie dokumentacji dot. projektu IDM. 

(akta kontroli str.8 – 13, 348 – 371, 748) 

                                                      
58 Zamieszkałych na terenach tzw. białych plam. 
59 Nr 238RW/OW-I/W-IDM-UT-ARMSA/16. 
60 W umowie PPP m.in. postanowiono, że Partner ma obowiązek:  „zachowania Infrastruktury Sieci oraz Sieci 

przez cały okres trwania Umowy w stanie niepogorszonym z zastrzeżeniem zwykłego zużycia (…) 
a w szczególności dokonywania wszelkich czynności związanych z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją 
i naprawami oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.” 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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ARM SA składała Województwu coroczne sprawozdania. W  sprawozdaniach z lat 
2016 – 2020 m.in. podała: 

− stwierdzenie usunięcie usterek w dokumentacji powykonawczej sieci na 
3 260 km; 

− stwierdzenie usunięcie usterek w pracach budowlanych na 2 943 km, 
19 obszarach NGA, 91 węzłach dystrybucyjnych typu A i 22 węzłach 
szkieletowych; 

− dokonanie przeglądów gwarancyjnych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej 
węzłów typ A i B oraz NGA, w tym obszarów NGA – nie stwierdzono 
konieczności napraw; 

− bieżący nadzór nad usuwaniem usterek; 

− obsługę prawną roszczeń podwykonawców IDM, w tym zawarcie 8 ugód 
i trzech aneksów do tych ugód; 

− kontrolę umów z operatorami końcowymi. 

NIK zwraca uwagę, że sprawozdania nie zawierały informacji o ilości podpisanych 
umów z odbiorcami końcowymi, tj. informacji o dostępności sieci IDM dla ludności, 
mimo, że Partner Prywatny był zobowiązany (§ 44 Umowy) do gromadzenia 
i udostępniania Województwu danych świadczenia przez OSD usług 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet użytkownikom końcowym. 

W dniu 1 lipca 2019 r. Województwo zawarło z ARM SA kolejną umowę61 dotyczącą 
wykonania przez ARM SA wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na 
Województwie, związanych z obsługą rozliczeń z podwykonawcami projektu IDM 
oraz usunięciem usterek nieusuniętych dotychczas przez Wykonawcę. Umowa ta 
miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. lecz aneksem z 2 września 2019 r. ten 
okres został przedłużony na 2022 r. Zgodnie z nią ARM SA podjęła zobowiązanie 
wykonania lub zlecanie wykonania czynności wynikających z nienależytego 
wykonania umowy PPP przez Wykonawcę w zakresie usuwania usterek sieci IDM 
oraz wypłaty wynagrodzeń na rzecz podwykonawców, także związanych z obsługą 
rozliczeń Województwa z podwykonawcami projektu IDM, w tym: 

1) rozliczenie udziału podwykonawców objętych solidarną odpowiedzialnością 
Województwa za wypłatę wynagrodzenia w projekcie IDM na drodze sądowej lub 
polubownej oraz wypłatę należnych im wynagrodzeń,; 

2) naprawę wad, usterek i innych nieprawidłowości sieci IDM o charakterze 
fizycznym lub prawnym nieusuniętych przez Partnera; 

3) wypłatę niezbędnych odszkodowań łub uiszczenie opłat na rzecz podmiotów 
uprawnionych, za udostępnienie nieruchomości w celu posadowienia i użytkowania 
przez Województwo urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących część sieci IDM, 
a także utrzymywanie tych urządzeń, 

4) zapewnienie wykonania niezbędnych analiz, ekspertyz, opinii, inwentaryzacji 
w celu realizacji zadań, które bezpośrednio dotyczą umowy; 

5) obsługę prawną zadań wymienionych w pkt 1-4 a także obsługę sporów 
i negocjacji z Partnerem związanych z brakiem naprawy przez niego usterek sieci 
lub brakiem zapłaty wynagrodzeń na rzecz podwykonawców w tym z egzekucją kary 
umownej wynikającej z aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2015 r.62 

W sprawozdaniu za 2020 r. z wykonania ww. umowy ARM SA m.in. podała, 
że w ramach: 

                                                      
61 Nr 3/CG/R-III.2019/MB 
62 Opisana wyżej. 
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− obsługi prawnej składała do sądów wnioski o przyznanie służebności 
gruntowych i prowadziła spory sądowe z podwykonawcami; 

− usuwania wad i usterek, nadzorowała usuwanie usterek w dokumentacji 
powykonawczej (nie przyjęła dokumentacji dot. 33,8 km sieci ze względu 
na wady) oraz stwierdziła nieusunięcie usterek na długości 31,4 km sieci; 

− inwentaryzacji, przygotowano karty danych o obiektach w celu 
zaewidencjonowania środków trwałych składających się na sieć IDM; 

Ponadto ARM SA sprawowała nadzór właścicielski, a od 24 lipca 2020 r.63 także 
wykonywała czynności operatorskie i eksploatacyjne (w tym utrzymanie 
i serwisowanie) sieci IDM64, usuwała awarie sieci, dokonywała podłączeń nowych 
operatorów65, podpisywała umowy na dostawy energii elektrycznej do zasilania 
węzłów aktywnych. W trakcie wykonywania tych czynności, aneksem nr 2 
z 16 marca 2021 r. do umowy nr 3/CG-R-III/2019/MB z dnia 1 lipca 2019 r. 
Województwo z dniem 24 lipca 2020 r. „udostępniło” ARM SA sieć IDM w celu 
wykonywania ww. czynności operatorskich i eksploatacyjnych. Aneks został 
podpisany po upływie siedmiu miesięcy od faktycznego rozpoczęcia przez ARM SA 
w imieniu Województwa wykonywania tych czynności. 

 (akta kontroli str. 277, 372 – 510, 746 – 758, 774 – 782, 844) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Nadzór Samorządu nad projektem IDM wykonywany za pośrednictwem ARM SA na 
etapie operacyjnym nie był w pełni skuteczny. Nie zapewnił bowiem efektywnego 
wykorzystania zbudowanej infrastruktury do korzystania z internetu przez 
mieszkańców, którzy znaleźli się w jego zasięgu. NIK zauważa, że nadzór w imieniu 
Samorządu nad etapem operacyjnym sprawowała ARM SA (spółka, której 
akcjonariuszem jest Samorząd). Powyżej przedstawiony opis stanu faktycznego 
wskazuje jednak, że nadzór ten nie zapewnił Urzędowi odpowiednio pełnych danych 
i informacji o efektywności zarządzania siecią IDM, a tym samym możliwości 
skutecznego reagowania w sytuacji niezadowalającego stopnia dostępności 
szerokopasmowego internetu dla mieszkańców. NIK zwraca ponadto uwagę na zbyt 
późne (o rok) sformalizowanie tego nadzoru poprzez zawarcie umowy z ARM SA. 
Także zbyt późno został podpisany aneks do umowy, upoważniający ARM SA 
do wykonywania czynności operatorskich. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w działalności Urzędu 
w kontrolowanym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków 
pokontrolnych  

Biorąc pod uwagę nieskuteczność zarządzania wybudowana siecią IDM, NIK 
wskazuje na szczególną potrzebę analizy efektywności wykorzystywania 
zbudowanej sieci oraz faktycznej dostępności do niej ze strony mieszkańców 
i podjęcie na tej podstawie działań poprawiających stopień wykorzystania sieci IDM.   

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

                                                      
63 Data wejścia w życie ugody z Partnerem. 
64 W imieniu Województwa. 
65 W 2020 r. ARM SA zawarła w imieniu Województwa 20 umów z operatorami końcowymi. 
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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 Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. 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 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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. 

 

Warszawa, 25 maja 2021 r. 

 

 

 

 

Kontroler 
Jerzy Gawlak 

Starszy inspektor k.p. 
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podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora  

Maciej Maciejewski 

/-/ 

 
 

........................................................ 
podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków.  


