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I. Dane identyfikacyjne 
FIBEE IV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: FIBEE IV 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/3/2021 z 4 stycznia 2021 r. oraz nr LLU/92/2021 z 9 czerwca 2021 r. 

2. Monika Cieniuch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/4/2021 z 4 stycznia 2021 r. 

3. Agnieszka Kałdunek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/18/2021 z 21 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli tom I str. 1-6, tom XVIII str. 407) 

  

                                                      
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 (POPC) na terenie województwa lubelskiego.  

W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała siedem projektów budowy sieci 
szerokopasmowych na terenie województwa lubelskiego, dofinansowanych 
w łącznej kwocie 329,9 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 IV zaplanowała do grudnia 2021 r.: 
wybudowanie 7 200,30 km sieci szerokopasmowej, utworzenie 208 węzłów 
dostępowych sieci, objęcie 132 443 gospodarstw domowych szerokopasmowym 
dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i 100 Mb/s oraz 
podłączenie 479 jednostek oświatowych3 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 siedmiu 
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, nie podłączono 122 szkół4); 
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, 47 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 
7,9 tys. zł na zamontowanie urządzeń w szkole, która została zlikwidowana. 

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 umów 
o dofinansowanie do dnia zakończenia kontroli, występowała o zmiany tych 
harmonogramów siedmiokrotnie we wszystkich 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  Uwzględniono dane z województwa lubelskiego. 
4    Według danych CPPC – 261. 
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2021 r. z otrzymanej łącznej kwoty zaliczek w wysokości 132 mln zł wypłacono 
wykonawcom 40 mln zł, z czego przedstawiono do rozliczenia we wnioskach 
o płatność 19,5 mln zł, co stanowiło 14,77% otrzymanej kwoty zaliczki i 48,75% 
kwoty wypłaconej wykonawcom. Do wydatkowania, na dzień 28 lutego 2021 r. 
(tj. po ponad dwóch latach od otrzymania zaliczki), pozostała kwota 92 mln zł. 

Na dzień 28 lutego 2021 r. (tj. po około 2,5 roku od rozpoczęcia) stan realizacji 
siedmiu badanych projektów, wyrażony jako stosunek wysokości poniesionych 
wydatków brutto do wartości umów o dofinansowanie, wyniósł średnio 5,6%, w tym 
średni poziom realizacji wydatków kwalifikowalnych — 5,64%.  

Według stanu na 28 lutego 2021 r., w ramach siedmiu skontrolowanych projektów, 
wybudowano 215,01 km sieci szerokopasmowej (2,97%) i 55 (26,44%) węzłów 
dostępowych sieci oraz podłączono 17 (3,54%) 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 6 413 
(4,84%) gospodarstw domowych. 

W dniach 25 maja 2021 r. i 1 czerwca 2021 r. okresy realizacji siedmiu 
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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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 1.15 I osi priorytetowej6 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, CPPC zawarło z FIBEE IV umowy na dofinansowanie siedmiu projektów 
realizowanych na terenie województwa lubelskiego (w tym sześciu realizowanych 
w całości na terenie województwa lubelskiego, a jeden częściowo7): 

— nr POPC.01.01.00-06-0054/18 — umowa z 24 sierpnia 2018 r.; projekt 
realizowany na terenie powiatów bialskiego i włodawskiego (obszar Bialski część 
A, dalej: „Bialski A”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0058/18 — umowa z 24 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatów parczewskiego i radzyńskiego (obszar Bialski część B, dalej: 
„Bialski B”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0064/18 — umowa z 11 września 2018 r.; projekt 
na terenie powiatu tomaszowskiego (obszar Chełmsko-Zamojski część A2, dalej: 
„Chełmsko-Zamojski A2”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0067/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatu chełmskiego i miasta Chełm (obszar Chełmsko-Zamojski część B1, 
dalej: „Chełmsko-Zamojski B1”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0069/18 — umowa z 24 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatu krasnostawskiego (obszar Chełmsko-Zamojski część B3, dalej: 
„Chełmsko-Zamojski B3”); 

—  nr POPC.01.01.00-06-0071/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatu lubartowskiego (obszar Lubelski część B1, dalej: „Lubelski B1”); 

—  nr P0PC.01.01.00-14-0061/18 — umowa z 3 sierpnia 2018 r.; projekt na terenie 
powiatu opolskiego (obszar Radomski część A, dalej: „Radomski A”)8. 

(akta kontroli tom II str. 2-59, tom IV str. 530-595, tom VIII str. 2-60, tom X str. 2-59, 
tom XI str. 133-187, tom XII str. 222-279, tom XIV str. 155-212) 

Umowa spółki FIBEE IV jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została 
zawarta 9 marca 2018 r.9. Do Krajowego Rejestru Sądowego10 Spółka została 
wpisana 29 marca 2018 r. i z tą datą rozpoczęła działalność gospodarczą. 
Zawiązanie Spółki nastąpiło w trakcie pierwszej rundy trzeciego naboru wniosków 
o dofinansowanie11.  

                                                      
5  Pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach”. 
6  Pod nazwą: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. 
7  W powiecie opolskim (pozostała część tego projektu na terenie województwa mazowieckiego). 
8  Obszar Radomski część A obejmował teren województwa mazowieckiego (powiat Radom, powiat lipski, 

powiat radomski, powiat zwoleński) oraz teren województwa lubelskiego (powiat opolski). 
9  Akt notarialny Rep. A 2748/2018. Dalej: umowa Spółki. 
10  Dalej: KRS. 
11  Pierwsza runda ww. konkursu miała trwać od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r. W dniu 28 marca 

2018 r. (tj. dzień przed wpisaniem Spółki do KRS) termin na składanie wniosków o dofinansowanie został 
przedłużony do 11 maja 2018 r. 
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Kapitał zakładowy FIBEE IV w momencie jej powstania wynosił 5 000 zł. W dniu 
20 kwietnia 2018 r. kapitał zakładowy został podwyższony o 1 000 zł do 6 000 zł 
poprzez utworzenie nowych 20 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy12. 
Na dzień złożenia wniosków o dofinansowanie siedmiu projektów realizowanych 
w ramach POPC przez Spółkę, tj. 11 maja 2018 r. (ostatni dzień naboru wniosków 
przez CPPC) FIBEE IV, poza kapitałem zakładowym w ww. kwocie 6 000 zł, nie 
posiadała własnych środków finansowych na realizację ww. projektów. 

(akta kontroli tom I str. 22, 128-142, 385, 393-401) 

We wnioskach o dofinansowanie projektów wskazano m.in., iż wnioskodawca jest 
spółką celową utworzoną na potrzeby realizacji projektów i należy do grupy 
kapitałowej, której członkiem jest INEA S.A., która swoimi zasobami będzie 
wspomagać Spółkę w realizacji Projektów. Podano, iż mimo krótkiego czasu 
istnienia Spółki Wnioskodawca posiada duży potencjał organizacyjny i techniczny. 
Wynika on przede wszystkim z udziału Zespołu Projektowego, w skład którego 
wejdą osoby będące zatrudnione przez Spółki należące do tej samej grupy 
kapitałowej co Wnioskodawca oraz udziałowcy. Spółki te posiadają wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów szerokopasmowych i dysponują dużym 
i wysokospecjalizowanym potencjałem kadrowym gwarantującym Wnioskodawcy 
wykonalność całego Projektu. [...] INEA – biorąc pod uwagę działanie 
przedsiębiorstw, z których powstała – ma ogromne, ponad 20-letnie doświadczenie 
w budowie kablowych sieci teleinformatycznych oraz we wdrażaniu i świadczeniu 
zaawansowanych technologicznie usług telekomunikacyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 386, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII str. 54, tom X 
str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV str. 539-540) 

W okresie od zawiązania FIBEE IV do dnia kontroli NIK (18 marca 2021 r.) w Spółce 
zatrudnieni byli: były Prezes Zarządu (od 9 marca 2018 r. do 21 listopada 2019 r.), 
Prezes Zarządu (od 21 listopada 2019 r.) oraz od 1 lutego 2019 r. – jedna osoba 
na stanowisku Project Coordinator POPC3, zaś od 1 lutego 2021 r. (w trakcie 
kontroli NIK) – dwie osoby na stanowiskach Regional Project Manager POPC3. 
Jak podał Prezes Zarządu, FIBEE I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością13 na 
mocy umowy z 1 stycznia 2019 r. na wykonywanie usług inżyniera kontraktu 
realizowała zadania na rzecz FIBEE IV. Dla projektów realizowanych przez 
FIBEE IV czynności inżyniera kontraktu wykonywało łącznie 29 osób zatrudnionych 
w FIBEE I.  

(akta kontroli tom I str. 5-20) 

We wnioskach o dofinansowanie wskazano jednocześnie, że brak własnych 
zasobów wykonawczych u Wnioskodawcy 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 właściciela i operatora infrastruktury. Wnioskodawca rozważa 
także wydzierżawienie sieci powstałej w ramach Projektu i powierzenie zapewnienia 
hurtowego dostępu firmie posiadającej doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
zadań. Spółka nie dysponowała zapleczem wykonawczym i we wnioskach 
o dofinansowanie podała, iż realizacja wszystkich zadań w zakresie zaprojektowania 
i budowy sieci w ramach projektu zostanie powierzona podmiotom zewnętrznym. 
Uzasadnieniem dla przyjęcia takiego rozwiązania, jak podano w studium 
wykonalności, było m.in. to, iż koszty wynagrodzeń, transportu, wynajmu 

                                                      
12  Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep. A 4674/2018. 
13  Numer KRS 0000725374. Spółka celowa utworzona na potrzeby realizacji projektów w ramach I rundy 

trzeciego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17, objęta kontrolą NIK nr P/20/069 (numer 
LLU.410.025.03.2020). Dalej: FIBEE I.  
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niezbędnych maszyn czy urządzeń dla wykonania zamierzonych prac przez 
pracowników grupy kapitałowej byłyby relatywnie wyższe niż zlecenie outsourcingu 
tych zadań wyspecjalizowanym podmiotom. Ponadto, skorzystanie z usług firm 
zewnętrznych oznaczało podział odpowiedzialności, wzmocnienie systemu kontroli 
oraz bardziej przejrzysty system rozliczeń (monitoring kosztów). 

(akta kontroli tom I str. 386-387, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII str. 54, tom X 
str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV str. 539-540) 

W studium wykonalności powołano się na doświadczenie w budowie i rozbudowie 
sieci telekomunikacyjnych P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością14 i realizacji 
przez tę spółkę inwestycji w latach 2010-2018 na kwotę 2 500 977 893,70 zł15. 
Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu FIBEE IV, dokumentacja konkursowa nie 
przewidywała wymogu uzyskania zgody udziałowca na wykorzystanie jego 
doświadczenia w realizacji inwestycji, natomiast o jej udzieleniu świadczyło m.in. 
udostępnienie przez P4 Sp. z o.o. informacji o posiadanym doświadczeniu.  

(akta kontroli tom I str. 341-375, 387) 

Według studium wykonalności FIBEE IV zaplanowało wykorzystać mechanizm 
zaliczkowania, w którym potencjalne niedobory miały zostać pokryte w ramach 
dopłat udziałowców, zaś wkład własny FIBEE IV na koszty kwalifikowalne oraz 
niekwalifikowalne miał zostać zabezpieczony z posiadanych środków pieniężnych 
(dopłat udziałowców lub też środków z tytułu podwyższenia kapitału). 

(akta kontroli tom I str. 387, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII str. 54, tom X 
str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV str. 539-540) 

W momencie zawiązania FIBEE IV jej wspólnikami były: Easyhost Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością16 oraz Fibrehost Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością17. Wspólników reprezentował Wojciech Wojciechowski jako 
prezes zarządu obu ww. spółek. 

Kapitał zakładowy, wynoszący w momencie powstania Spółki 5 000 zł, podzielony 
został – zgodnie z § 7 ust. 1 umowy Spółki – na 100 równych i niepodzielnych 
udziałów po 50 zł każdy. Udziały zostały objęte przez: Easyhost Sp. z o.o. 
(99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 950 zł) oraz Fibrehost Sp. z o.o. (jeden 
udział o wartości nominalnej 50 zł), która zbyła swój udział 10 kwietnia 2018 r. firmie 
P4 Sp. z o.o.18 pod warunkiem zawieszającym w postaci wydania i doręczenia 
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrażającej zgodę na 
koncentrację, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy. Warunek ten 
został spełniony 11 kwietnia 2018 r.19.  

Zgoda na zbycie jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Fibrehost 
Sp. z o.o. na rzecz P4 Sp. z o.o. została wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników 
następczo 8 czerwca 2018 r.20. W okresie po zbyciu udziału 10 kwietnia 2018 r. 
do podjęcia 8 czerwca 2018 r. ww. uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody 
na zbycie udziału posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

                                                      
14  Numer KRS 0000217207. Wspólnik FIBEE IV posiadający jeden udział o wartości nominalnej 50 zł. Dalej: 

P4 Sp. z o.o. 
15  Wartość wykonanych inwestycji została obliczona na podstawie początkowej wartości księgowej środków 

trwałych oddanych do użytku w wyniku zrealizowanych inwestycji, jak podano w Studium wykonalności. 
16  Numer KRS 0000433882. Dalej: Easyhost Sp. z o.o. 
17  Numer KRS 0000433930.Dalej: Fibrehost Sp. z o.o. 
18  Podpisy na Umowie sprzedaży udziału zostały potwierdzone notarialnie 10 kwietnia 2018 r. (Rep. A 

2552/2018). 
19  Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK-60/2018 (dostępna na stronie 

https://decyzje.uokik.gov.pl).  
20  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – protokół z 8 czerwca 2018 r. (brak numeru). 
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odbywały się trzykrotnie – 20 kwietnia 2018 r. (protokół – akt notarialny Rep. A 
4674/2018), 23 kwietnia 2018 r. i 8 maja 2018 r. (protokoły bez numerów). Jak podał 
Prezes Zarządu, podjęcie 8 czerwca 2018 r. uchwały o wyrażeniu następczej zgody 
było związane z przyczynami wewnątrzorganizacyjnymi, a w szczególności 
z koniecznością podjęcia m.in. przez NGN Wielkopolska Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z siedzibą w Warszawie (jedynego udziałowca Easyhost Sp. z o.o. 
w latach 2014-201921) uchwały w przedmiocie wykonywania prawa głosu 
na Zgromadzeniu Wspólników FIBEE IV, co nastąpiło w tym samym dniu. 

(akta kontroli tom I str. 128-143, 173-176, 321-340, 376-384, 387-388, tom XVII 
str. 430, 446-447) 

Kapitał zakładowy FIBEE IV (do dnia kontroli NIK, tj. 26 lutego 2021 r.) 
podwyższany był dwukrotnie: 

 20 kwietnia 2018 r. o 1 000 zł do 6 000 zł poprzez utworzenie nowych 
20 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które w tym samym dniu objęte 
zostały przez Easyhost Sp. z o.o. 22; 

 23 marca 2020 r. o 250 000 zł do 256 000 zł poprzez ustanowienie nowych 
5 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i objęcie ich przez 
Easyhost Sp. z o.o.; Easyhost Sp. z o.o. wniosła wkład pieniężny w wysokości 
25 000 000 zł, w tym 250 000 zł zostało przeznaczonych na kapitał zakładowy, 
a wartość wkładu pieniężnego w części przewyższającej podwyższenie kapitału 
zakładowego (tj. w wysokości 24 750 000 zł) została przeznaczona na kapitał 
zapasowy Spółki23.  

Powyższe zmiany uwzględnione zostały w zmienionych tekstach umowy Spółki 
i zgłoszone do KRS. 

Ponadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FIBEE IV uchwałą 
nr 1 z 21 sierpnia 2020 r. wyraziło zgodę na zawarcie przez Spółkę Istotnej Umowy 
– umowy pożyczki, na mocy której Easyhost Sp. z o.o. udzieliła Spółce pożyczkę 
w kwocie 25 000 000 zł w dniu 30 października 2020 r. 

(akta kontroli tom I str. 146-166, 240-262, 268-310, 388, 390, tom II str. 54, tom IV 
str. 589, tom VIII str. 54, tom X str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV 

str. 207, tom XV str. 539-540, tom XVII str. 430-431, 447) 

Na dzień złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (11 maja 2018 r.) 
wspólnikami FIBEE IV były spółki: Easyhost Sp. z o.o. (posiadająca łącznie 119 
udziałów o wartości 5 950 zł) oraz P4 Sp. z o.o. (posiadająca jeden udział o wartości 
50 zł). We wnioskach o dofinansowanie projektów wskazano, iż kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 5 000 zł, co potwierdzał bilans otwarcia na 30 marca 2018 r., 
stanowiący załącznik nr 6 do ww. wniosków. Podwyższenie kapitału zakładowego 
do 6 000 zł w dniu 20 kwietnia 2018 r. zostało wpisane do KRS z dniem 14 czerwca 
2018 r., tj. po dniu złożenia wniosków o dofinansowanie (w tym zaktualizowanej 
wersji z 29 maja 2018 r.). 

(akta kontroli tom I str. 146-166, 388, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII str. 54, 
tom X str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV str. 539-

540, tom XVII str. 430, 446) 

                                                      
21  Według KRS: wpis nr 4 z 16 października 2014 r. oraz wpis nr 13 z 5 lutego 2019 r. 
22  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny Rep. A 4674/2018) oraz 

oświadczenie o objęciu udziałów (akt notarialny Rep. A 4679/2018). 
23  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny Rep. A 4709/2020) oraz 

oświadczenie o objęciu nowych udziałów przez dotychczasowego wspólnika Spółki (akt notarialny Rep. A 
4714/2020). 
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Suma wydatków ogółem określona dla projektów wynosiła łącznie 
512 053 397,25 zł, w tym 412 817 223 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne, zaś 
99 236 174,25 zł – wydatki niekwalifikowalne. Jako źródła finansowania wydatków 
wskazano środki: 

 wspólnotowe (dofinansowanie) – w kwocie 329 891 418,39 zł w wydatkach 
ogółem i wydatkach kwalifikowalnych; 

 prywatne – w kwocie 182 161 978,86 zł w wydatkach ogółem oraz w kwocie 
82 925 804,61 zł w wydatkach kwalifikowalnych. 

(akta kontroli tom I str. 388-389, 402, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII 
str. 54, tom X str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207,  

tom XV str. 539-540) 

Do wniosków o dofinansowanie projektów dołączono dokument (bez daty) 
sporządzony w języku angielskim i polskim, stanowiący zapewnienie 
współfinansowania zadeklarowanych przez FIBEE IV kwot wkładu własnego przez 
MEIF5 Luxembourg C Holdings S.à.r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
prawa luksemburskiego24. Na podstawie pkt 1 ww. dokumentu Gwarant 
bezwarunkowo zapewnił wobec Spółki finansowanie w wysokości równej co 
najmniej 60% wkładu własnego na potwierdzenie spełniania kryterium 
merytorycznego nr 7 oceny projektów, który dotyczył posiadania przez 
wnioskodawcę (Spółkę) potencjału ekonomicznego pozwalającego na realizację 
projektu. 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 165 000 000 zł, zaś datę wygaśnięcia obowiązków i zobowiązań 
określono na 31 grudnia 2021 r. Powyższy dokument został uznany za promesę 
finansowania wkładu własnego, wystawioną przez podmiot inny niż bank, co – 
w ocenie Instytucji Pośredniczącej – było zgodne z dokumentacją konkursową. 

Z „Informacji o strukturze wnioskodawcy” załączonej do opisanego wyżej dokumentu 
oraz danych dotyczących podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo z FIBEE IV 
zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów wynika, iż większość z nich 
kontrolowana była przez ODIN HOLDINGS S.À.R.L. – bezpośrednio (np. INEA S.A., 
HFC Systems Sp. z o.o., Operator WSS Sp. z o.o., Easyhost Sp. z o.o.) lub 
pośrednio przez: INEA S.A. (np. Maverick Poznań Sp. z o.o. w likwidacji, VELMA 
Sp. z o.o.25, RNK Bis Sp. z o.o., Wielkopolska Telewizja Kablowa S.A., Content 
Premium Provider Sp. z o.o.), czy NGN Wielkopolska Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty (np. Fibrehost Sp. z o.o., Webtouch Sp. z o.o., Inea Solution Sp. z o.o.). 
Ponadto, ODIN HOLDINGS S.À.R.L. kontrolował Put Koma B.V. z siedzibą 
w Amsterdamie, przez którą na terytorium Polski działała Macquarie Group Limited 
z siedzibą w Sydney, Australia, która ostatecznie kontrolowała FIBEE IV. 
Wśród podmiotów powiązanych znalazła się również Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa S.A., którą reprezentowała osoba będąca Prezesem 
Zarządu Easyhost Sp. z o.o., posiadającej większość udziałów w FIBEE IV.  

(akta kontroli tom I str. 389-390, 459-466, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII 
str. 54, tom X str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV 

str. 539-540) 

                                                      
24  Z siedzibą w Luksemburgu, Boulevard Royal 20, L-2449 Luksemburg, wpisana do rejestru handlu 

i przedsiębiorstw w Luksemburgu pod numerem B207.221. Dalej: Gwarant. 
25  Poprzednia nazwa – Fiber1 Sp. z o.o. 
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Struktura własnościowa FIBEE IV, zgodnie z księgą udziałów według stanu 
na 24 kwietnia 2020 r., przedstawiała się następująco: 

 Easyhost Sp. z o.o. posiadała łącznie 5 119 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 255 950 zł, z czego 119 udziałów obciążonych było zastawami: 
rejestrowym (nr pozycji 2617239) i finansowym na rzecz Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. na podstawie umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego 
z 13 czerwca 2019 r.; 

 P4 Sp. z o.o. posiadała jeden udział o wartości nominalnej 50 zł, obciążony 
zastawem rejestrowym (nr pozycji 2568198) na rzecz Easyhost Sp. z o.o. na 
podstawie umowy zastawu rejestrowego z 10 kwietnia 2018 r.  

Łącznie kapitał zakładowy wynosił 256 000 zł (5 120 udziałów). Na dzień kontroli 
NIK (26 lutego 2021 r.), tj. w trakcie realizacji projektów, struktura własnościowa nie 
uległa zmianie. 

(akta kontroli tom I str. 271, 390) 

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 
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
202026, wsparcie mogło być udzielone przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który 
był wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych albo rejestru 
jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji, prowadzonych na podstawie art. 10 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Warunek ten został spełniony przez 
FIBEE IV, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
z dniem 9 kwietnia 2018 r. pod nr 12271 i figurowała w nim w dniu kontroli NIK 
(11 marca 2021 r.)27.  

(akta kontroli tom I str. 311-320, 391, 403-404) 

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych 
siedmiu umów o dofinansowanie zostało wniesione przez byłego Prezesa Zarządu 
Spółki 24 października 2018 r. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową28 z 24 października 2018 r. na łączną kwotę 329 891 418,39 zł. W dacie 
wniesienia ww. zabezpieczenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 6 000 zł.  

Zabezpieczenie ustanowione zostało na całą wartość dofinansowania projektów 
oraz przed wypłatą dofinansowania, tj. zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 umów 
o dofinansowanie, jednak zostało wniesione 68, 47 i 29 dni po terminie 14 dni na 
złożenie takiego zabezpieczenia od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, 
odpowiednio w dniach 3 sierpnia 2018 r., 24 sierpnia 2018 r. oraz 11 września 
2018 r. Było to niezgodne z § 21 ust. 5 umów o dofinansowanie.  

Terminy, o których mowa wyżej upływały odpowiednio, 17 sierpnia 2018 r., 
7 września 2018 r. oraz 25 września 2018 r. (opisano szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). 

 (akta kontroli tom I str. 391, 405, 471-499, tom XVII str. 431, 447, tom XVIII  
str. 367-369) 

                                                      
26  Dz. U. z 2015 r. poz. 1466, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie infrastruktury szerokopasmowej. 
27  Dane dostępne na stronie: https://bip.uke.gov.pl/rpt (Rejestr PT/Metryka zmian/Rejestr zmian/Data: 

31.07.2018 15:20). 
28  Taka forma zabezpieczenia przewidziana została w § 21 ust. 3 pkt 12 umów o dofinansowanie. 
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2. Dla każdego z siedmiu projektów realizowanych przez Spółkę założono29 dwa 
wskaźniki produktu: „liczba utworzonych węzłów dostępowych30 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 (CI 10) [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 projektów ustalono ww. wskaźniki na poziomie: 
—  „długość sieci szerokopasmowej [km]” – 7 200,3 km, w tym w ramach projektów: 

Bialski A – 1 119,4 km, Bialski B – 1 020,9 km, Chełmsko-Zamojski A2 – 
492,9 km, Chełmsko-Zamojski B1 – 909,3 km, Chełmsko-Zamojski B3 – 
471,2 km, Lubelski B1 – 624,1 km oraz Radomski A – 2 562,5 km; 

—  „liczba utworzonych węzłów dostępowych sieci [szt.]” – 208, w tym w ramach 
projektów: Bialski A – 41, Bialski B – 27, Chełmsko-Zamojski A2 – 17, Chełmsko-
Zamojski B1 – 33, Chełmsko-Zamojski B3 – 12, Lubelski B1 – 22 oraz Radomski 
A – 56; 

—  „dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]” (też 30 Mb/s) – 132 443, w tym 
w ramach projektów: Bialski A – 15 263, Bialski B – 16 999, Chełmsko-Zamojski 
A2 – 7 942, Chełmsko-Zamojski B1 – 14 749, Chełmsko-Zamojski B3 – 9 030, 
Lubelski B1 – 10 735 oraz Radomski A – 57 725; 

— „dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.]”31 – 666 (479 na terenie 
województwa lubelskiego), w tym w ramach projektów: Bialski A – 115, Bialski B 
– 99, Chełmsko-Zamojski A2 – 48, Chełmsko-Zamojski B1 – 64, Chełmsko-
Zamojski B3 – 31, Lubelski B1 – 65 oraz Radomski A – 244. 

Osiągnięcie wartości docelowych wskaźnika: „dodatkowe jednostki publiczne 
podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s” 
ustalono na 2020 r.32, zaś pozostałych wskaźników produktu i rezultatu 
bezpośredniego – na 2021 r. Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK (8 stycznia 2021 r.) 
nie wprowadzono zmian w wartościach ww. wskaźników. Zmiana taka nie nastąpiła 
również na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK. 

 (akta kontroli tom I str. 391-392, 406, tom II str. 2-54, tom IV str. 530-589, tom VIII 
str. 2-54, tom X str. 2-54, tom XI str. 133-182, tom XII str. 222-274, tom XIV  

str. 155-207, tom XV str. 539-540, tom XVII str. 103-125) 

Całkowita wartość łączna projektów wyniosła 512 053 397,25 zł, z czego wydatki 
kwalifikowalne wyniosły 412 817 223 zł, zaś dofinansowanie – 329 891 418,39 zł.  

 

 

                                                      
29  Według pkt 11 i 11a wniosków o dofinansowanie stanowiących załącznik nr 3 do umów o dofinansowanie. 
30  Dalej: WD. 
31  Dotyczy jednostek oświatowych (dalej: JO) w odróżnieniu od placówek oświatowych, które ujęte zostały na 

listach obszarów interwencji (dla jednej placówki oświatowej mogło być zidentyfikowanych więcej niż jedna 
JO). 

32  Założono, iż co najmniej 80% JO zostanie podłączonych w ciągu 20 miesięcy od podpisania umów 
o dofinansowanie, a pozostałe 20% – w ciągu 26 miesięcy od podpisania tych umów. 
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W przypadku poszczególnych projektów wartości te kształtowały się następująco33: 

—  Bialski A: 95 870 584,95 zł, 77 227 087 zł, 65 643 023,95 zł; 

—  Bialski B: 71 369 822,58 zł, 57 533 366 zł, 48 903 361,10 zł; 

—  Chełmsko-Zamojski A2: 40 409 305,62 zł, 32 572 471 zł, 27 686 600,35 zł; 

—  Chełmsko-Zamojski B1: 73 140 593,31 zł, 58 968 948 zł, 50 123 605,80 zł; 

—  Chełmsko-Zamojski B3: 32 339 436,75 zł, 26 077 057 zł, 22 165 498,45 zł; 

—  Lubelski B1: 45 600 405 zł, 36 744 412 zł, 31 232 750,20 zł; 

—  Radomski A: 153 323 249,04 zł, 123 693 882 zł, 84 136 578,54 zł34. 

Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK (8 stycznia 2021 r.) nie nastąpiły zmiany ww. kwot. 
Zmiany takie nie nastąpiły również w trakcie kontroli NIK, tj. do 31 maja 2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 392, 407-428, 442-452) 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisano: 3 sierpnia 2018 r. z okresem 
realizacji od 3 sierpnia 2018 r. do 3 grudnia 2021 r. (Chełmsko-Zamojski B1, 
Lubelski B1 i Radomski A), 24 sierpnia 2018 r. w okresem realizacji od 24 sierpnia 
2018 r. do 24 grudnia 2021 r. (Bialski A35, Bialski B i Chełmsko-Zamojski B3) oraz 
11 września 2018 r. z okresem realizacji od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 
2021 r. (Chełmsko-Zamojski A2). Dla wszystkich projektów początek okresu 
kwalifikowalności wydatków określono na 11 maja 2018 r., natomiast koniec tego 
okresu odpowiadał końcowej dacie realizacji projektów. 

Pismami z 20 listopada 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.36 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-1937; 

—  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.01-00-004/1738, 
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 651/201439. Termin zakończenia realizacji siedmiu 

                                                      
33  Kwoty dotyczą kolejno: całkowitej wartości projektu, wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania.  
34  Projekt Radomski A obejmował tereny w województwach: mazowieckim i lubelskim (powiat opolski). Brak 

danych dla woj. lubelskiego. 
35  W § 3 ust. 2 umowy o dofinansowanie wskazano „24.12.2024 r.”. Oczywista omyłka pisarska została 

sprostowana z inicjatywy CPPC i data została zmieniona na „24.12.2021 r.” Aneksem nr 1 z 24 października 
2018 r. (01/POPC.01.01.00-06-0054/18-01). 

36  Przepis ten został uchylony z dniem 23 grudnia 2020 r.  
37  Dz. U. z 2021 r. poz. 986, dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19. 
38  Pierwszej rundy trzeciego konkursu w działaniu 1.1 POPC. 
39  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.). Dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014. 
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projektów upływał odpowiednio 3, 24 i 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 ustaw40 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 o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19, 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, 
24, 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 i 6 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 XIX str. 2-562, tom XX str. 2-9) 

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 
sieci energetycznych41. 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 pasywnej42. 

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 BDOT43). 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 

                                                      
40  Dz. U. z 2020 poz. 2327. 
41  Na terenie województwa lubelskiego będących własnością PGE Dystrybucja S.A.  
42  W studium wykonalności nie zostały określone długości sieci, planowane do wybudowania metodą 

doziemną i na podbudowie słupowej. 
43  Baza Danych Obiektów Topograficznych.  
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o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych44, w szczególności art. 17 tej 
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, 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 XV str. 539-540, tom XVII str. 430-462, tom XVIII str. 408-525) 

We wnioskach o dofinansowanie FIBEE IV 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 
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. W studium wykonalności dla projektów 
zaplanowano wydzierżawienie powstałej sieci i powierzenie zapewnienia hurtowego 
dostępu przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu posiadającemu doświadczenie 
w prowadzeniu takich zadań. Usługi dostępu hurtowego przeznaczone miały być dla 
potencjalnych operatorów korzystających. 

Wnioskodawca podpisał umowę dzierżawy powstałej sieci w ramach projektów 
i powierzył zapewnienie dostępu hurtowego INEA S.A.45 

(akta kontroli tom XV str. 539-540, tom XVIII str. 430-525) 

3. Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK (8 stycznia 2021 r.) podpisano po cztery aneksy 
do umów o dofinansowanie sześciu projektów realizowanych przez Spółkę, zaś 
w przypadku projektu Bialski A – pięć. Aneksy dotyczyły: [1] zmian rachunków 
bankowych do obsługi Projektów, [2] zmiany brzmienia załącznika nr 10 do umów 
o dofinansowanie dotyczącego zakresu ochrony danych osobowych powierzonych 
do przetwarzania oraz załącznika nr 16 „Wzór oświadczenia o zapoznaniu się 
z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego”, [3] zmiany terminów kamieni 
milowych (pkt 21 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do umowy 
o dofinansowanie) oraz [4] zmiany rachunku bankowego do obsługi środków 
zaliczki. W przypadku projektu Bialski A dodatkowym aneksem był Aneks nr 1 
z 24 października 2018 r., którym dokonano korekty okresu kwalifikowalności 
wydatków z „24.12.2024 r.” na „24.12.2021 r.”  

Do 31 grudnia 2019 r. dokonano zmiany rachunków bankowych do obsługi 
Projektów oraz korekty okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu Bialski A. 
Do 31 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały pozostałe trzy ww. zmiany. 

Odpowiednio w dniu 25 maja 2021 r. dla Bialski A, Bialski B, Chełmsko-Zamojski 
A2, Chełmsko-Zamojski B1, Chełmsko-Zamojski B3 oraz w dniu 1 czerwca 2021 r. 
dla projektu Radomski A podpisano aneks nr 5, a dla projektu Lubelski B1 – aneks 
nr 6, który wydłużał okres realizacji projektów do 16 września 2022 r. 

 

                                                      
44  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2410). 
45  Umowa z INEA S.A. z 3 lutego 2021 r. 
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W świetle § 4 ust. 14 regulaminu konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/1746, 
który miał zastosowanie dla realizowanych projektów, okres realizacji projektu 
nie mógł być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia „rozpoczęcia prac” w rozumieniu art. 2 
pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, 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 I str. 442-452, tom XIX str. 2-562) 

Wystąpiły opóźnienia w realizacji pierwotnych harmonogramów rzeczowo-
finansowych47 według stanu na 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 
rozpoczęcia kontroli48. Spółka, od podpisania umów o dofinansowanie do dnia 
zakończenia kontroli, występowała o zmiany HRF: 

— W projekcie Bialski A – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 26 257 209,58 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 grudniu 2019 r. Na dzień 
28 lutego 2021 r., we wnioskach o płatność z  otrzymanej zaliczki przedstawiono 
do rozliczenia 5 330 435,08 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). 
Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę 12 396 343,07 zł. Sześć wniosków o zmianę 
HRF dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.49, 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 15 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 17 marca 
2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 
ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 30 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji 
HRF (załącznika 4a50 i 4b51). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany 
(z 26 czerwca 2020 r., 14 lipca 2020 r., 7 grudnia 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 9 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 Bialski B – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 14 332 406,75 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 8 101 983,08 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta 
zaliczkowego wypłacono kwotę 12 774 560,39 zł, jako zaliczki dla wykonawców 
robót. Sześć wniosków o zmianę HRF dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki 
(z 18 czerwca 2019 r.52, 13 marca 2020 r., 16 czerwca 2020 r., 15 września 2020 r., 
15 grudnia 2020 r., 17 marca 2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego 
uzasadnienia, o którym mowa w § 5 ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 
18 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji HRF (załącznika 4a i 4b). Kolejne 
zaakceptowane przez CPPC zmiany (z 17 czerwca 2020 r., 14 lipca 2020 r., 

                                                      
46  Pierwszej rundy trzeciego konkursu w działaniu 1.1 POPC. 
47  Stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie. Dalej: HRF. 
48  8 stycznia 2021 r.  
49  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
50  Planowane do poniesienia w kwartałach każdego roku wydatki w podziale na zadania projektu. 
51  Plan finansowania wydatków wykazanych w załączniku 4a. 
52  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
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5 listopada 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 9 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 A2 – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. 
otrzymała zaliczkę w kwocie 11 073 640 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 maju 2020 r. Na dzień 28 
lutego 2021 r., we wnioskach o płatność z otrzymanej zaliczki przedstawiono do 
rozliczenia 1 053 610,27 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta 
zaliczkowego wypłacono kwotę 1 845 275,62 zł. Sześć wniosków o zmianę HRF 
dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.53, 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 3 września 2020 r., 10 grudnia 2020 r., 17 marca 
2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 
ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 12 sierpnia 2019 r. CPPC dokonało 
akceptacji HRF (załącznika 4a i 4b). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany 
(z 26 czerwca 2020 r., 16 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 
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 31 grudnia 2021 r. 

— W projekcie Chełmsko-Zamojski B1 – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. 
otrzymała zaliczkę w kwocie 20 049 442,32 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 1 083 489,82 zł (wnioski 
nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę 
2 795 388,77 zł. Sześć wniosków o zmianę HRF dotyczyło zmiany terminu 
rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.54., 13 marca 2020 r., 16 czerwca 2020 r., 
15 września 2020 r., 14 grudnia 2020 r., 15 marca 2021 r.). Zostały złożone 
bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 ust. 31 umowy 
o dofinansowanie. W dniu 9 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji HRF 
(załącznika 4a i 4b). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany (z 27 kwietnia 
2020 r., 27 sierpnia 2020 r. i 14 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 9 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 B3 – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. 
otrzymała zaliczkę w kwocie 8 866 199,38 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 1 122 358,28 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta 

                                                      
53  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
54  Wniesiony jeden dzień po terminie. 



 

16 

zaliczkowego wypłacono kwotę 2 897 804,72 zł. Sześć wniosków o zmianę HRF 
dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.55, 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 15 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 17 marca 
2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 
ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 15 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji 
HRF (załącznika 4a i 4b). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany (z 5 maja 
2020 r., 27 sierpnia 2020 r. i 14 grudnia 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 9 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 Lubelski B1 – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 12 493 100,08 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 1 616 823,28 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). Z konta 
zaliczkowego wypłacono kwotę 3 197 317,53 zł. Sześć wniosków o zmianę HRF 
dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.56, 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 15 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 17 marca 
2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 
ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 15 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji 
HRF (załącznika 4a i 4b). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany (z 5 maja 
2020 r., 2 września 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 
9 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. 

— W projekcie Radomski A – siedmiokrotnie. Spółka 19 listopada 2019 r. otrzymała 
zaliczkę w kwocie 33 654 631,41 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 1 178 514,52 zł (wnioski nie zostały zatwierdzone przez CPPC). 
Z konta zaliczkowego wypłacono kwotę 4 086 234,31 zł. Sześć wniosków o zmianę 
HRF dotyczyło zmiany terminu rozliczenia zaliczki (z 18 czerwca 2019 r.57, 13 marca 
2020 r., 16 czerwca 2020 r., 15 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 17 marca 
2021 r.). Zostały złożone bez wymaganego uzasadnienia, o którym mowa w § 5 
ust. 31 umowy o dofinansowanie. W dniu 9 lipca 2019 r. CPPC dokonało akceptacji 
HRF (załącznika 4a i 4b). Kolejne zaakceptowane przez CPPC zmiany 
(z 16 czerwca 2020 r., 11 września 2020 r., 18 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 9 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. 

                                                      
55  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
56  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
57  Wniesiony jeden dzień po terminie. 
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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;   

— przewlekłe i długotrwałe procesy pozyskiwania uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych; 

—  pandemia COVID-19.  

Analiza HRF wykazała, że Spółka, wnioskując 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 robót58, 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 
131 955 567,21 zł wypłacono wykonawcom 39 992 924,41 zł, z czego: 
przedstawiono do rozliczenia we wnioskach o płatność (włącznie do 11 wniosku 
za okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.) kwotę 19 487 214,33 zł, co 
stanowiło 48,73% kwoty wydatkowanej z rachunków zaliczkowych prowadzonych 
dla siedmiu projektów; nie rozliczono kwoty 20 505 710,08 zł. Do rozliczenia 
otrzymanej zaliczki na dzień 28 lutego 2021 r. pozostała kwota  91 962 642,80 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 było, zdaniem Prezesa Zarządu, kluczowe 
z punktu widzenia zapewnienia ciągłości produkcji. 

(akta kontroli tom XVIII str. 408-525, tom XX str. 89-139)  

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 aneks w zakresie zmiany terminów kamieni 
milowych wystąpiła w sierpniu 2020 r., a następnie w listopadzie 2020 r.  

                                                      
58  Umowy z wykonawcami robót podpisano 18 czerwca 2019 r. 
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Prezes Zarządu wyjaśnił, że przesunięcia w czasie składania wniosków o zmianę 
terminów kamieni milowych wynikało 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. Według Prezesa 
Zarządu, procedura zmiany umowy o dofinansowanie jest bardziej skomplikowana 
i czasochłonna, co wymaga elastycznego podejścia w toku realizowania projektu. 

(akta kontroli tom XVIII str. 412-525, tom XX str. 89-139) 

Według § 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 SL201459 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 Bialski A trzy aktualizacje w dniach: 26 listopada 2018 r., 31, lipca 
2019 r., 23 lipca 2020 r.; 

—  w projekcie Bialski B pięć aktualizacji w dniach: 26 listopada 2018 r., 22 lipca 
2019 r., 23 czerwca 2020 r., 23 lipca 2020 r. i 9 listopada 2020 r.; 

—  w projekcie Chełmsko-Zamojski B1 cztery aktualizacje: 22 listopada 2018 r., 
15 lipca 2019 r., 4 maja 2020 r., 18 stycznia 2021 r.;  

—  w projekcie Chełmsko-Zamojski A2 dwie aktualizacje: 22 listopada 2018 r. 
i 13 sierpnia 2019 r.; 

—  w projekcie Chełmsko-Zamojski B3 cztery aktualizacje: 22 listopada 2018 r., 
15 lipca 2019 r., 8 maja 2020 r., 19 stycznia 2021 r.; 

—  w projekcie Lubelski B1 dwie aktualizacje: 20 listopada 2018 r. i 23 lipca 2019 r.; 

—  w projekcie Radomski A dwie aktualizacje: 23 listopada 2018 r. i 15 lipca 2019 r. 

(akta kontroli tom XVII str. 310-425, tom XVIII str. 321-366, 526-6564)  

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

 (akta kontroli tom VIII str. 432-555, tom XVIII str. 16-320) 

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

Liczba przewidzianych do podłączenia jednostek oświatowych wynikała 
ze zobowiązania FIBEE IV, określonego we wnioskach o dofinansowanie i stanowiła 
wskaźnik rezultatu bezpośredniego60 do osiągnięcia w projekcie, tj. zakładana liczba 
JO do podłączenia wynosiła łącznie 479, z tego dla projektu Bialski A – 115, Bialski 

                                                      
59  System informatyczny wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy 

Europejskich 2014-2020.Dalej: SL2014. 
60  Pod nazwą: „Dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości 

co najmniej 100 Mb/s”. 
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B – 99, Chełmsko-Zamojski A2 – 48, Chełmsko-Zamojski B1 – 64, Chełmsko-
Zamojski B3 – 31, Lubelski B1 – 65, Radomski A – 5761. Natomiast 80% JO, które 
powinny zostać podłączone w ciągu 23 miesięcy od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie wynosiła łącznie 383, z tego dla projektu Bialski A – 92, Bialski B 
– 79, Chełmsko-Zamojski A2 – 38, Chełmsko-Zamojski B1 – 51, Chełmsko-Zamojski 
B3 – 25, Lubelski B1 – 52, Radomski A – 46. 

Wymogi techniczne podłączenia jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej 
o minimalnej przepustowości 100 Mb/s zostały określone w załączniku nr 10 
do regulaminu konkursu62 oraz we wnioskach o dofinansowanie, stanowiących 
załączniki do zawartych umów. W siedmiu kontrolowanych projektach FIBEE IV 
zobowiązała się do podłączenia JO do sieci szerokopasmowej o minimalnej 
przepustowości 100 Mb/s za pomocą łącza światłowodowego.  

Pismem z 14 marca 2019 r. Spółka wystąpiła do CPPC o zmianę terminu 
podłączenia JO 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. Instytucja Pośrednicząca, jako tymczasowe rozwiązanie 
alternatywne, zaakceptowała 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. 

W terminie 20 miesięcy od podpisania umów o dofinansowanie nie została 
podłączona żadna JO, a w terminie 26 miesięcy do sieci światłowodowej 
podłączono w sumie 17 JO63, z tego dla projektu Bialski A – 3, Bialski B – 5, 
Chełmsko-Zamojski A2 – 4, Chełmsko-Zamojski B1 – 0, Chełmsko-Zamojski B3 – 0, 
Lubelski B1 – 3, Radomski A – 2. Szerzej zostało to opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Zgodnie z aneksem nr 5 i nr 6 (w przypadku projektu Bialski A), termin podłączenia 
jednostek oświatowych określono na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Podłączona światłowodem w technologii FTTH64 oraz alternatywnie liczba placówek 
oświatowych na dzień 1 czerwca 2021 r. wynosiła łącznie 32965 (tj. 68,68% 
planowanej liczby JO do podłączenia), z tego dla projektu Bialski A – 61, Bialski B – 
85, Chełmsko-Zamojski A2 – 32, Chełmsko-Zamojski B1 – 43, Chełmsko-Zamojski 
B3 – 23, Lubelski B1 – 37, Radomski A – 48. Liczba JO niepodłączonych w sposób 
przewidziany w umowach o dofinansowanie na dzień 1 czerwca 2021 r. wynosiła 

                                                      
61  Wskaźnik do zrealizowania na terenie województwa lubelskiego. 
62  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, że wymagane jest wykonanie dołączenia jednostek oświatowych połączeniem 
zapewniającym możliwości transmisji symetrycznej o minimalnej przepustowości 100 Mb/s. 

63  CPPC wykazało podłączenie 20 JO. 
64  Skrót z ang. Fiber To The Home – światłowód do domu. 
65   CPPC wykazało 340. 
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łącznie 12266, z tego dla projektu Bialski A – 25, Bialski B – 41, Chełmsko-Zamojski 
A2 – 6, Chełmsko-Zamojski B1 – 14, Chełmsko-Zamojski B3 – 12, Lubelski B1 – 17, 
Radomski A – 7. 

(akta kontroli tom I str. 407-428, tom XVII str. 103-125, tom XX str. 53-82) 

5. Według § 20 ust. 5 umów o dofinansowanie Spółka miała możliwość, w terminie 
8 miesięcy od podpisania umów, zgłoszenia zmian w zakresie liczby JO, 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 Lubelski B1, Radomski A, Chełmsko-Zamojski B1), 
24 kwietnia 2019 r. (w przypadku projektów Bialski A, Bialski B i Chełmsko-Zamojski 
B3) i 11 maja 2019 r. (w projekcie Chełmsko-Zamojski A2). 

W trakcie realizacji projektów wykonawcy robót przeprowadzili inwentaryzację JO, 
w wyniku której stwierdzono, iż szkoła została zlikwidowana lub posiadała sieć 
szerokopasmową. Informacja w ww. zakresie zawarta została we wnioskach 
o płatność nr 6 (sprawozdawczych) za okres od 1 września 2019 r. do 30 listopada 
2019 r., zatwierdzonych przez CPPC.  

Według danych na 1 czerwca 2021 r. liczba zlikwidowanych JO lub posiadających 
światłowód wyniosła łącznie 15067 (z tego dla projektu Bialski A – 54, Bialski B – 14, 
Chełmsko-Zamojski A2 – 16, Chełmsko-Zamojski B1 – 21, Chełmsko-Zamojski B3 – 
8, Lubelski B1 – 28, Radomski A – 968). W projekcie Bialski A jedną jednostkę 
oświatową wymieniono na inną. 

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

 (akta kontroli tom I str. 407-428, tom XVII str. 103-125, tom XX str. 53-82) 

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. Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w związku z COVID-19 w 2020 r. Spółka została poinformowana 
przez CPPC o możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu, w tym zadania 
związanego z podłączeniem JO o dodatkowe 90 dni. W związku z problemami 
w zakresie realizacji zadania, CPPC umożliwiło zastosowanie tymczasowego, 
alternatywnego sposobu podłączenia (innego od zaplanowanego docelowo, 
tj. światłowodu).  

(akta kontroli tom XVII str. 444-462) 

6. Zakładana we wnioskach o dofinansowanie projektów liczba gospodarstw 
domowych do podłączenia wynosiła łącznie 132 443, z tego dla projektu Bialski A – 
15 263, Bialski B – 16 999, Chełmsko-Zamojski A2 – 7 942, Chełmsko-Zamojski B1 
– 14 749, Chełmsko-Zamojski B3 – 9 030, Lubelski B1 – 10 735, Radomski A – 
57 725. 

Podłączona liczba gospodarstw domowych69 na dzień 28 lutego 2021 r. wynosiła 
łącznie 6 950 (tj. 5,25% planowanej liczby), z tego dla projektu Bialski A – 1 327 
(tj. 8,69%), Bialski B – 1 875 (tj. 11,03%), Chełmsko-Zamojski A2 – 1 171 

                                                      
66  CPPC wykazało 261. 
67  CPPC wykazało 139. 
68  Na terenie województwa lubelskiego. 
69   Dane nie zostały wykazane we wniosku o płatność. 



 

21 

(tj. 14,74%), Chełmsko-Zamojski B1 – 521 (tj. 3,53%), Chełmsko-Zamojski B3 – 808 
(tj. 8,95%), Lubelski B1 – 711 (tj. 6,62), Radomski A – 537 (tj. 0,93%).  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zmiany punktów adresowych nie były zgłaszane 
do CPPC, w związku z tym, iż projekty były jeszcze w fazie opracowywania 
dokumentacji projektowej. Jednocześnie poinformował, że zmiany takie będą miały 
miejsce, jednak nie przekroczą 15% w żadnym z projektów i o tych zmianach Spółka 
poinformuje CPPC. 

(akta kontroli tom I str. 407-428, tom VIII str. 282-285, tom XVII str. 103-125, tom XX 
str. 53-82) 

Wnioski o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektów nie zawierały 
informacji dotyczącej długości sieci zaplanowanej do wybudowania metodą 
doziemną oraz metodą podwieszaną do słupów elektroenergetycznych. 

Zakładana pierwotnie łączna długość sieci do wybudowania wyniosła 7 200,30 km, 
z tego dla projektu Bialski A – 1 119,40 km, Bialski B – 1 020,90 km, Chełmsko-
Zamojski A2 – 492,90 km, Chełmsko-Zamojski B1 – 909,30 km, Chełmsko-Zamojski 
B3 – 471,20 km, Lubelski B1 - 624,10 km, Radomski A – 2 562,50 km. Na dzień 
28 lutego 2021 r. zakładana łączna długość sieci nie uległa zmianie. 

Do dnia 28 lutego 2021 r. wybudowano łącznie 215,01 km sieci, z tego 140 km 
metodą podwieszania do słupów elektroenergetycznych (w tym dla czterech 
projektów: Bialski A – 42,88 km, Bialski B – 88,39 km, Chełmsko-Zamojski B3 – 
1,82 km, Lubelski B1 – 6,91 km)70 oraz 75,01 km metodą doziemną (w tym dla 
pięciu projektów: Bialski A – 36,664 km, Bialski B – 19,321 km, Chełmsko-Zamojski 
A2 – 0,115 km, Chełmsko-Zamojski B3 – 13,795 km oraz Lubelski B1 – 5,115 km)71. 
W przypadku dwóch projektów (Chełmsko-Zamojski B1 oraz Radomski A) do końca 
lutego 2021 r. sieć w ogóle nie została wybudowana. 

(akta kontroli tom I str. 407-428, tom II str. 54, tom IV str. 589, tom VIII str. 54, tom X 
str. 54, tom XI str. 182, tom XII str. 274, tom XIV str. 207, tom XV str. 539-540) 

Według stanu na dzień 28 lutego 2021 r. zrealizowane wydatki kwalifikowalne 
projektu wyniosły łącznie 23 272 246,82 zł, co stanowiło 5,64% planowanych 
wydatków w wysokości 412 817 223 zł, z tego dla projektu Bialski A – 
6 271 100,22 zł (tj. 8,12% z planowanej kwoty 77 227 087 zł), Bialski B – 
9 531 744,70 zł (tj. 16,57% z planowanej kwoty 57 533 366 zł), Chełmsko-Zamojski 
A2 – 1 239 541,50 zł (tj. 3,81% z planowanej kwoty 32 572 471 zł), Chełmsko-
Zamojski B1 – 1 274 693,90 zł (tj. 2,16% z planowanej kwoty 58 968 948 zł), 
Chełmsko-Zamojski B3 – 1 320 421,50 zł (tj. 5,06% z planowanej kwoty 
26 077 057 zł), Lubelski B1 – 1 902 145 zł (tj. 5,18% z planowanej kwoty 
36 744 412 zł), Radomski A – 1 732 600 zł (tj. 1,40% z planowanej kwoty 
123 693 882 zł). 

Otrzymana kwota zaliczek według stanu na dzień 28 lutego 2021 r. wyniosła łącznie 
131 955 567,21 zł, co stanowiło 40% planowanej kwoty dofinansowania – 
329 891 418,39 zł72. Kwota przekazanych zaliczek dla poszczególnych projektów 
wynosiła: Bialski A – 26 257 209,58 zł, Bialski B - 19 561 344,44 zł, Chełmsko-
Zamojski A2 – 11 073 640 zł, Chełmsko-Zamojski B1 – 20 049 442,32 zł, Chełmsko-

                                                      
70  W przypadku trzech projektów: Chełmsko-Zamojski A2, Chełmsko-Zamojski B1 oraz Radomski A sieć taka 

nie została wybudowana. 
71  W przypadku dwóch projektów: Chełmsko-Zamojski B1 oraz Radomski A sieć taka nie została wybudowana. 
72  Z tego dla projektu Bialski A – 65 643 023,95 zł, Bialski B – 48 903 361,10 zł, Chełmsko-Zamojski A2 – 

27 686 600,35 zł, Chełmsko-Zamojski B1 – 50 123 605,80 zł, Chełmsko-Zamojski B3 – 22 165 498,45 zł, 
Lubelski B1 - 31 232 750,20 zł, Radomski A – 84 136 578,54 zł. 
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Zamojski B3 – 8 866 199,38 zł, Lubelski B1 – 12 493 100,08 zł, Radomski A – 
33 654 631,41 zł.   
Dla poszczególnych projektów osiągnięte na koniec lutego 2021 r. wskaźniki 
produktu wynosiły:  
—  Bialski A – wybudowano 79,54 km długości sieci szerokopasmowej (tj. 7,11% 

z 1 119,4 km); utworzono dwa WD (tj. 4,88% z 41);  
—  Bialski B – wybudowano 107,71 km długości sieci szerokopasmowej (tj. 10,55% 

z 1 020,9 km); utworzono 12 WD (tj. 44,44% z 27); 
—  Chełmsko-Zamojski A2 – wybudowano 0,1 km długości sieci szerokopasmowej 

(tj. 0,02% z 492,9 km); nie utworzono żadnego WD z 17 zaplanowanych; 
—  Chełmsko-Zamojski B1 – nie wybudowano sieci szerokopasmowej 

z zaplanowanych 909,3 km; utworzono osiem WD (tj. 24,24% z 33); 
—  Chełmsko-Zamojski B3 – wybudowano 15,62 km długości sieci 

szerokopasmowej (tj. 3,31% z 471,2 km); utworzono cztery WD (tj. 33,33% z 12); 
—  Lubelski B1 – wybudowano 12,02 km długości sieci szerokopasmowej (tj. 1,93% 

z 624,1 km); utworzono 16 WD (tj. 72,73% z 22); 
—  Radomski A – nie wybudowano sieci szerokopasmowej z zaplanowanych 

2 562,5 km; utworzono 13 WD (tj. 23,21% z 56). 
Na dzień 28 lutego 2021 r. dla poszczególnych projektów nie osiągnięto żadnego 
z trzech wskaźników rezultatu bezpośredniego73, tj. „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.]”. We wnioskach o płatność za okres od 1 grudnia 2020 r. 
do 28 lutego 2021 r. wskaźniki te określono na poziomie „0”.   

Zaangażowanie realizacji projektów (tj. wysokość poniesionych wydatków brutto 
do wartości umowy o dofinansowanie po zmianach) na koniec lutego 2021 r. 
wynosiła łącznie 5,60%, z tego dla projektu: Bialski A – 8,05%, Bialski B – 16,48%, 
Chełmsko-Zamojski A2 – 3,77%, Chełmsko-Zamojski B1 – 2,14%, Chełmsko-
Zamojski B3 – 5,04%, Lubelski B1 – 5,14%, Radomski A – 1,39%.  

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 I str. 407-428, 453-458, 467-470, tom XVII str. 250-288, tom XVIII 
str. 412-525) 

                                                      
73  Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla każdego z projektów opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia 

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

FIBEE IV dokonała wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 
2017 r.74. 

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności75 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 17 ofert76, z czego po dwie na obszar/projekt Lubelski B1, 
Chełmsko-Zamojski B3, Lubelski B1, Bialski A i po jednej na Radomski A, Bialski B, 
Chełmsko-Zamojski A2, Chełmsko-Zamojski B1.  

Prowadzone było jedno postępowanie podzielone na siedem części77 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 Bialski A w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/IV/R13/3.3.06.09a/KW/001 z konsorcjum firm: Telekom Data 
Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Telion Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na kwotę 
82 828 035,30 zł brutto; 

 w ramach projektu Bialski B w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/IV/R14/3.3.06.09b/KW/001 z konsorcjum firm: Telekom Data 
Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Telion Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na kwotę 
71 499 251,30 zł brutto; 

 w ramach projektu Chełmsko-Zamojski A2 w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto 
umowę nr POPC3/IV/R16/3.3.06.10a2/KW/001 z wykonawcą FCA Sp. z o.o. 
na kwotę 35 206 273,03 zł brutto; 

 w ramach projektu Chełmsko-Zamojski B1 w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto 
umowę nr POPC3/IV/R17/3.3.06.10b1/KW/001 z wykonawcą PBT Zachód S.A. 
na kwotę 63 797 194,00 zł brutto; 

 w ramach projektu Chełmsko-Zamojski B3 w dniu 19 czerwca 2019 r. zawarto 
umowę nr POPC3/IV/R19/3.3.06.10b3/KW/001 z wykonawcą American Systems 
Sp. z o.o. na kwotę 32 487 993,20 zł brutto; 

 w ramach projektu Lubelski B1 w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/IV/R21/3.3.06.11b1/KW/001 z konsorcjum firm: Telekom Data 
Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Telion Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na kwotę 
45 817 436,78 zł brutto; 

 w ramach projektu Radomski A w dniu 18 czerwca 2019 r. zawarto umowę 
nr POPC3/IV/RO3/3.1.14.27a/KW/001 z konsorcjum firm: ENPROM Sp. z o.o. 
(lider konsorcjum) i INPLUS Energetyka Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na 
kwotę 171 213 944,67 zł brutto. 

                                                      
74  Dalej: Wytyczne w sprawie kwalifikowalności.  
75  https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171272. 
76  Sześć ofert nie dotyczyło projektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego.  
77  Dany projekt stanowił odrębną część. Pięć projektów nie było objętych badaniem.  
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Termin zakończenia realizacji umów 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 VIII str. 340-380, 432-555, tom XVIII str. 16-320, 566-569) 

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 XVII str. 430-462) 

8. Według podpisanych w trakcie kontroli NIK78 aneksów w dniu 25 maja 2021 r. dla 
projektów Bialski A, Bialski B, Chełmsko-Zamojski A2, Chełmsko-Zamojski B1, 
Chełmsko-Zamojski B1, Chełmsko-Zamojski B3, Lubelski B1 i w dniu 1 czerwca 
2021 r. dla Radomski A, które wydłużały okres realizacji projektów do 16 września 
2022 r. Spółka w siedmiu kontrolowanych projektach zaplanowała realizację pięciu 
zadań79: 

—  Podłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości 
co najmniej 100 Mb/s – z terminem realizacji (kamień milowy) do 31 grudnia 
2020 r.80 (poprzedni termin 24 października 2020 r.), z czego 25% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 29 maja 2020 r. (poprzedni termin – 
29 lutego 2021 r.), 50% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 8 czerwca 2020 r. (poprzedni termin – 10 marca 2020 r.), 75% realizacji 
potwierdzonej w protokołach odbioru do 28 czerwca 2020 r. (poprzedni termin – 
30  marca 2020 r.). 

                                                      
78  Aneksy zostały podpisane pod koniec realizacji czynności kontrolnych. 
79    Dane w zakresie poprzednich terminów realizacji podano dla projektu Bialski A i Bialski B. 
80  Datę rozpoczęcia zadania określono na 3 grudnia 2018 r. 
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—  Zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach dla gospodarstw domowych z terminem 
realizacji (kamień milowy) do 16 sierpnia 2022 r.81 (poprzedni termin realizacji 
do 31 maja 2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej w protokołach odbioru 
do 31 sierpnia 2021 r. (poprzedni termin – 29 lutego 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 – 24 grudnia 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 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 – 24 grudnia 2021 r.), z czego 25% realizacji potwierdzonej 
w protokołach odbioru do 31 sierpnia 2021 (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.). 

—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych 
w ramach projektów z terminem realizacji (kamień milowy) do 16 września 
2022 r. (poprzedni termin – 24 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 
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 wymagały akceptacji CPPC. Były 
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 i 6 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: Bialski A – 16 738,1 tys. zł z 27 267,8 tys. zł, Bialski B – 

                                                      
81  Datę rozpoczęcia zadania określono na 3 grudnia 2018 r.  
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9 893,4 tys. zł z 12 694,6 tys. zł, Chełmsko-Zamojski A2 – 6 236,4 tys. zł 
z 8 026,1 tys. zł, Chełmsko-Zamojski B1 – 7 852,3 tys. zł z 9 981,9 tys. zł, 
Chełmsko-Zamojski B3 – 2 508,9 tys. zł z 3 913,5 tys. zł, Lubelski B1 – 
5 064,9 tys. zł z 7 684,2 tys. zł, Radomski A – 15 943,1 tys. zł z 20 706,6 tys. zł. 
Ponadto wskazano, że odpowiednio 25% JO 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 JO. 

Z weryfikacji przedstawionych załączników do aneksu nr 5 i 6 wynika, że okres 
realizacji projektów będzie wynosił 38 miesięcy i 28 dni82, liczony od chwili 
rozpoczęcia prac, zaś od dnia podpisania umów o dofinansowanie odpowiednio 
49 miesięcy i 13 dni (dla projektów Radomski A, Lubelski B1, Chełmsko-Zamojski 
B1), 48 miesięcy i 23 dni (dla projektów Chełmsko-Zamojski B3, Bialski A, Bialski B) 
oraz 48 miesięcy i 5 dni dla projektu Chełmsko-Zamojski A2. 

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

—  Bialski A: łącznie 95 870 584,95 zł, w tym 79 065 011,31 zł na roboty budowlane, 
w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów pasywnej 
i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 16 805 573,64 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Bialski B: łącznie 71 369 822,58 zł, w tym 58 354 105,26 zł na roboty budowlane, 
w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów pasywnej 
i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 13 015 717,32 zł na 
dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Chełmsko-Zamojski A2: łącznie 40 409 305,62 zł, w tym 33 179 980,62 zł 
na roboty budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje 
elementów pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej 
oraz 7 229 325,00 zł na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Chełmsko-Zamojski B1: łącznie 73 140 593,31 zł, w tym 59 852 047,23 zł 
na roboty budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje 
elementów pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej 
oraz 13 288 546,08 zł na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Chełmsko-Zamojski B3: łącznie 32 339 437,75 zł, w tym 26 400 178,80 zł 
na roboty budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje 
elementów pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej 
oraz 5 939 258,95 zł na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Lubelski B1: łącznie 45 600 405,00 zł, w tym 37 523 238,53 zł na roboty 
budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów 
pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 8 077 166,47 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą; 

—  Radomski A: łącznie 153 323 249,04 zł, w tym 125 803 820,67 zł na roboty 
budowlane, w tym materiały budowlane oraz dostawy i instalacje elementów 
pasywnej i aktywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz 27 519 428,37 zł 
na dokumentację projektową i powykonawczą. 

(akta kontroli tom XIX str. 70-71, 202-203, 274-276, 346-347, 418-419, 489-490, 
560-561) 

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

prac.  
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W instrukcji wypełniania studium wykonalności dla I rundy trzeciego konkursu 
podano m.in., że załącznikiem nr 3 do studium wykonalności jest kosztorys sieci83. 

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 7,40 zł do 9,36 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 2,31 zł do 2,95 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 0,87 zł do 1,11 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 0,87 zł do 1,11 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 7,86 zł do 9,95 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 7,40 zł do 9,36 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; 
przyjęto koszt jednostkowy (łącznie) tych materiałów w projektach za metr bieżący 
oszacowanej długości sieci w wysokości od 7,97 zł do 10,08 zł; 

                                                      
83  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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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 od 990 zł do 1 253 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 XVII str. 430-462) 

Dla badanych projektów nie zostały opracowane kosztorysy inwestorskie. FIBEE IV 
otrzymała kwotę dofinansowania (od 55,3% do 100%) 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: Bialski A – 85 644,62 zł, 
Bialski B – 69 908,73 zł, Chełmsko-Zamojski A2 – 81 982,77 zł, Chełmsko-
Zamojski B1 – 80 436,15 zł, Chełmsko-Zamojski B3 – 68 632,08 zł, Lubelski B1 – 
73 065,86 zł, Radomski A – 59 833,46 zł.  

(akta kontroli tom XV str. 539-540, tom XVII str. 430-462, tom XX str. 22-52) 

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 IV 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 była spółka Fiber1 Sp. z o.o.84 (spółka z grupy kapitałowej). 

(akta kontroli tom VIII str. 381-398, tom XVII str. 430-462) 

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: „BIALSKI-A”, „BIALSKI-B”, „CHEŁM-ZAMOJ-A2”, „CHEŁM-ZAMOJ-
B1” „CHEŁM-ZAMOJ-B3”, „LUBELSKI-B1”, „RADOMSKI-A”.  

(akta kontroli tom XVIII str. 370-406) 

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 płatność85 zostały złożone w przypadku trzech umów zawartych: 
3 sierpnia 2018 r. w dniu 5 listopada 2018 r. (dla projektów Chełmsko-Zamojski B1 
i Lubelski B1) oraz w dniu 6 listopada 2018 r. (dla projektu Radomski A), 
tj. odpowiednio, z dwu- i trzydniowym opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w § 5 ust. 14 umów o dofinansowanie, zgodnie z którym pierwszy 
wniosek o płatność składany jest w okresie do trzech miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Termin dla ww. projektów upływał 3 listopada 2018 r. W przypadku trzech 
umów zawartych 24 sierpnia 2018 r. (projekty: Bialski A, Bialski B, Chełmsko-
Zamojski B3) oraz umowy zawartej 11 września 2018 r. (projekt Chełmsko-Zamojski 
A2) pierwsze wnioski o płatność złożone zostały 5 listopada 2018 r., 
tj. z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 14 umowy o dofinansowanie. 

Kolejnych osiem wniosków o płatność dla projektów Chełmsko-Zamojski A2, 
Chełmsko-Zamojski B1 i Radomski A (łącznie za okres od 6 listopada 2018 r. do 
31 sierpnia 2020 r. – od numeru 2 do 9) oraz po siedem dla projektów Bialski A, 
Bialski B, Chełmsko-Zamojski B3 i Lubelski B1 (łącznie za okres od 6 listopada 
2018 r. do 31 maja 2020 r. – od numeru 2 do 8) miało charakter wyłącznie 
sprawozdawczy. Charakter taki miał również wniosek o płatność numer 10 (za okres 
od 1 września do 30 listopada 2020 r.) dla projektu Chełmsko-Zamojski B3. 

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

 29 września 2020 r. dla projektów Bialski A i Bialski B oraz 30 września 2020 r. 
dla projektu Chełmsko-Zamojski B3 za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. 
(wnioski numer 9); 

 29 grudnia 2020 r dla projektów Chełmsko-Zamojski A2, Chełmsko-Zamojski B1 
i Radomski A za okres od 1 września do 30 listopada 2020 r. (wnioski numer 10); 

 31 grudnia 2020 r. dla projektu Lubelski B1 za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2020 r. (wniosek numer 9, poprawiony). 

Kolejne wnioski rozliczające zaliczkę (wnioski numer 10 za okres 1 września do 
30 listopada 2020 r.) FIBEE IV złożyła do CPPC w dniu 29 grudnia 2020 r. 
w projektach Bialski A, Bialski B, Chełmsko-Zamojski B3 oraz 18 lutego 2021 r. dla 
projektu Lubelski B1 (wniosek poprawiony).  

Ostatnie na dzień 21 maja 2021 r. wnioski o płatność rozliczające zaliczkę za okres 
od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. (wnioski numer 11) dla wszystkich 
projektów Spółka przesłała do CPPC 31 marca 2021 r. 

                                                      
84  Aktualnie: VELMA Sp. z o.o. 
85  Były to wnioski o zaliczkę. 
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Do 21 maja 2021 r. CPPC zaakceptowało wyłącznie wnioski o płatność 
o charakterze sprawozdawczym. Żaden z wniosków o płatność rozliczający zaliczkę 
nie został zweryfikowany i zaakceptowany przez CPPC. 

W projekcie Chełmsko-Zamojski A2 Spółka we wniosku o płatność numer 10 
przedstawiła do rozliczenia fakturę na dostawę urządzeń (Access Point i Firewall) 
do JO w miejscowości Chodywańce 46 (gmina Jarczów), która została zlikwidowana 
z dniem 1 września 2020 r., co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

Z kolei, w projekcie Radomski A Spółka przedstawiła do rozliczenia we wniosku 
o płatność numer 10 fakturę na kwotę 148 461 zł w całości opłaconą z otrzymanej 
zaliczki86, zaś we wniosku numer 11 – fakturę, której 100% wydatków 
kwalifikowalnych na kwotę 578 200 zł zostało opłaconych z otrzymanej zaliczki, co 
szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom I str. 446-452, tom IX str. 331, tom XI str. 2, tom XVII str. 103-124, 
208, 310-409, tom XVIII str. 412-525) 

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

Do 28 lutego 2021 r. nie zostały przedstawione do rozliczenia we wnioskach 
o płatność wydatki poniesione na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej 
wewnątrz budynków (na wykonanie przyłączy abonenckich). 

(akta kontroli tom str. 88-753, tom III str. 2-561, tom IV str. 2-529, tom V str. 2-706, 
tom VI str. 2-631, tom VII str. 2-552, tom VIII str. 84-281, tom IX str. 2-459, tom X 
str. 85-617, tom XI str. 210-556, tom XII str. 302-478, tom XIII str. 2-473, tom XIV 

str. 240-605, tom XV str. 2-538, tom XVII str. 103-125) 

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

 w projekcie: Bialski A – 12 396 343,07 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach 
o płatność przedstawiono kwotę 5 330 435,08 zł; 

 Bialski B – 12 744 560,39 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach o płatność 
przedstawiono kwotę 8 101 983,08 zł; 

 Chełmsko-Zamojski A2 – 1 845 275 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach 
o płatność przedstawiono kwotę 1 053 610,27 zł; 

 Chełmsko-Zamojski B1 – 2 795 388,77 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach 
o płatność przedstawiono kwotę 1 083 489,82 zł; 

 Chełmsko-Zamojski B3 – 2 897 804,72 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach 
o płatność przedstawiono kwotę 1 122 358,28 zł; 

 Lubelski B1 – 3 197 317,53 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach o płatność 
przedstawiono kwotę 1 616 823,28 zł; 

 Radomski A – 4 086 234,31 zł, z czego do rozliczenia we wnioskach o płatność 
przedstawiono kwotę 1 178 514,52 zł. 

 (akta kontroli tom II str. 2-59, tom IV str. 530-595, tom VIII str. 2-60, tom X str. 2-59, 
tom XI str. 133-187, tom XII str. 222-279, tom XIV str. 155-212, tom XX str. 83-

86) 

                                                      
86  Wydatki kwalifikowalne plus podatek od towarów i usług. 
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Na podstawie umów zawartych przez Spółkę z wykonawcami robót FIBEE IV 
udzieliła im zaliczek w następujących wysokościach (do 28 lutego 2021 r.): 

 Bialski A – 9 355 533,09 zł, z czego do rozliczenia wykonawca przedstawił kwotę 
2 238 643,48 zł; 

 Bialski B – 10 892 840,44 zł, z czego do rozliczenia wykonawca przedstawił 
kwotę 4 145 801,94 zł; 

 Chełmsko-Zamojski A2 – 1 386 562,52 zł, z czego do rozliczenia wykonawca 
przedstawił kwotę 465 350,02 zł; 

 Chełmsko-Zamojski B1 – 2 739 227,23 zł, z czego do rozliczenia wykonawca 
przedstawił kwotę 262 008,75 zł; 

 Chełmsko-Zamojski B3 – 2 959 977,04 zł, z czego do rozliczenia wykonawca 
przedstawił kwotę  390 801,63 zł; 

 Lubelski B1 – 2 867 124,11 zł, z czego do rozliczenia wykonawca przedstawił 
kwotę 610 994,01 zł; 

 Radomski A – 4 848 409,37 zł, z czego do rozliczenia wykonawca przedstawił 
kwotę 0 zł. 

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

(akta kontroli tom XVII str. 141-147, 153-158, 191-207, tom XVIII str. 408-525) 

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 Zarządu87 nie zostały zakończone jeszcze prace 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków sieci. 
Dla odcinków, gdzie realizowane były roboty budowlane, zostały uzyskane mapy 
zasadnicze, opracowane projekty budowlane (dla odcinków), gdzie były wymagane 
zgłoszenia: zamiaru przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę. Z kolei 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 
pięć osób, z czego dwie posiadały uprawnienia budowlane w branży 
telekomunikacyjnej.  

(akta kontroli tom XV str. 539-540, tom VIII str. 425-431, tom XVII str. 250-288, 
tom XVIII str. 408-525) 

                                                      
87  Ustalenia dokonano na dzień 20 maja 2021 r.  
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11. Wykonawcy robót w imieniu Spółki przedłożyli […]* wniosków88 do PGE 
Dystrybucja o udostępnienie […]* słupów nN i […]* SN, z czego […]* zostało 
rozpatrzonych negatywnie z uwagi na planowaną przebudowę (kablowanie).  

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 IV 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. 

FIBEE IV zawarło […]* umów89 w sprawie dostępu do infrastruktury energetycznej 
PGE Dystrybucja na terenie województwa lubelskiego, z czego […………………… 

………………………………………...........]*.  

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

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, wolnostojących 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 do PGE Dystrybucja, lecz dzierżawi je w celu budowy na nich sieci 

                                                      
88  Na podstawie danych przedstawionych przez PGE Dystrybucja podczas kontroli nr P/20/069 

w tej jednostce.  
89  Według danych na 25 maja 2021 r.  



 

33 

światłowodowej i do tej sieci zapewniony zostanie wymagany dostęp hurtowy, w tym 
dzierżawa ciemnych włókien i usługa BSA90. 

(akta kontroli tom XVII str. 430-462, tom XVIII str. 412-525, tom XX str. 22-52) 

12. W trakcie projektowania i budowy sieci Spółka nie sprawdzała istnienia sieci 
szerokopasmowych, czy pojawienia się nowych planów inwestycyjnych dotyczących 
budowy sieci NGA, ponieważ – jak podał Prezes Zarządu – nie miała takiego 
obowiązku zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie infrastruktury 
szerokopasmowej oraz umowami o dofinansowanie. Natomiast w umowach 
z wykonawcami wprowadzony został przepis (§ 8) zobowiązujący wykonawców 
do informowania FIBEE IV o ustaleniu istnienia sieci, co miało na celu umożliwienie 
Spółce podjęcia decyzji biznesowej, czy dany punkt adresowy pozostawić 
do budowy, czy zamienić na inny w ramach puli dopuszczalnych 15% zgłoszenia 
istnienia takich sieci przez wykonawców. Spółka z własnej woli, jak podał Prezes 
Zarządu, dokonywała zmiany punktu adresowego, natomiast nie dysponowała 
statystycznym wykazem, z którego by wynikało, czy zmiana punktu adresowego 
była związana z ujawnieniem się informacji o sieci NGA lub o planach 
inwestycyjnych. Ujawnienie informacji o istniejących sieciach NGA lub planach 
inwestycyjnych, dotyczących sieci po ustaleniu na obszarach, nie stanowiło jednak 
przeszkody, stosownie do § 4 ust. 4a rozporządzenia w sprawie infrastruktury 
szerokopasmowej, do udzielenia wsparcia na tych obszarach.  

Przeprowadzona przez NIK analiza podłączonych przez FIBEE IV do sieci 
szerokopasmowego Internetu punktów adresowych podstawowych (gospodarstw 
domowych) oraz placówek oświatowych według stanu na 28 lutego 2021 r. 
wykazała, że: 

 216 gospodarstw domowych, które zostały podłączone przez Spółkę do sieci 
w październiku 2020 r. (89) i lutym 2021 r. (127) posiadało sieć, która została 
zgłoszona do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 
2015-201691, tj. cztery-pięć lat wcześniej oraz w lutym 2020 r. (127 punktów92), 
tj. rok przed podłączeniem tych punktów do sieci przez Spółkę. Wszystkie 
przypadki dotyczyły projektu Chełmsko-Zamojski A2;  

 w przypadku 10 placówek oświatowych, które zostały podłączone przez Spółkę 
do sieci w miesiącach wrzesień-listopad 2020 r. (w tym trzy – łączem 
światłowodowym, zaś siedem – alternatywnym) prace budowlane prowadzone 
były równolegle przez innego operatora. Wszystkie przypadki dotyczyły projektu 
Chełmsko-Zamojski A2, miejscowości: Wierszczyca, Michalów, Rachanie, 
Justynówka, Podhorce, Typin, Tyszowce, Hubinek, Tarnoszyn i Ulhówek. Na 
19 maja 2021 r. ww. punkty nie posiadały sieci NGA według danych z zasobów 
UKE (raporty nt. usług i infrastruktury telekomunikacyjnej).  

(akta kontroli tom XVI str. 2-665, tom XVII str. 3-45, 224-231, 254-309) 

W ww. 89 przypadkach (trzy miejscowości w gminie Krynice) mapy do celów 
projektowych, przewidzianych dla odcinków dokumentacji zgodnie z projektem 
koncepcyjnym zostały odebrane 31 marca 2021 r. Protokoły odbioru tych map 
(nr R/16/008/2020 i nr R16/009/2020) dołączone zostały do faktury wystawionej 

                                                      
90  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. 

91  Dotyczyło 89 punktów adresowych zlokalizowanych w miejscowościach Dąbrowa, Huta Dzierążyńska 
i Krynice w gminie Krynice. 

92  Dotyczyło 127 punktów adresowych zlokalizowanych w miejscowościach Wieprzów Ordynacki i Wieprzów 
Tarnawacki w gminie Tarnawatka. 
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przez FCA Sp. z o.o. (wykonawcę) nr FZAL/20/04/0026 z 16 kwietnia 2020 r.93. 
W tych przypadkach nie dokonano na etapie realizacji projektu zamiany punktów 
adresowych na inne wskazane na tym samym obszarze (możliwość taka została 
przewidziana w § 20 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu Chełmsko-Zamojski 
A2) i podłączono do sieci ww. punkty. Przypadki te stanowiły 1,3% liczby wszystkich 
podłączonych punktów w ramach projektów (6 950) oraz 1,4% liczby podłączonych 
takich punktów na terenie województwa lubelskiego (6 423).  

Prezes Zarządu w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. wyjaśnił, że Beneficjent bazuje na 
listach punktów adresowych otrzymanych od CPPC/UKE, zakładając ich 
prawidłowość, zaś dane w zakresie daty wpisu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego [...] nie były dostarczane wnioskodawcom 
na etapie konkursu, kiedy to wnioskodawcy opracowywali koncepcje realizacji 
projektów i planowali zasięgi.  

Ponadto, Prezes Zarządu w piśmie z 21 maja 2021 r. wyjaśnił, że dniem udzielenia 
pomocy jest – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury 
szerokopasmowej – dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, a listę obszarów 
podlegających interwencji publicznej ustala się przed ogłoszeniem konkursu. Jest to 
jedyne racjonalne rozwiązanie przyjęte dla całego programu POPC. Nie miałoby 
bowiem żadnego sensu sprawdzanie przez Beneficjentów przekazanych im list 
obszarów i uwzględniania nie tylko wybudowanej równolegle infrastruktury, a nawet 
zgłaszanych na przyszłość planów inwestycyjnych. Powołując § 4 ust. 4a 
rozporządzenia w sprawie infrastruktury szerokopasmowej Prezes Zarządu wskazał, 
iż po ustaleniu listy obszarów wsparcie może być udzielone nawet wówczas, gdy 
ujawnione zostaną informacje o istniejących sieciach NGA lub planach 
inwestycyjnych. Okoliczność ujawnienia takich informacji nie podlegała zgłoszeniu 
do CPPC. Ponadto wyjaśnił, iż ujawnienie sieci w Państwowym Zasobie 
Geodezyjnym i Kartograficznym nie pozwala na stwierdzenie, czy jest to sieć NGA 
i czy umożliwia oferowanie usług NGA w punktach adresowych. Dane z tego zasobu 
nie były podstawą ustalenia list obszarów interwencji. 

Kontrola NIK wykazała, że budowa sieci światłowodowej w ww. trzech 
miejscowościach w 2015 r. była finansowana z publicznych środków finansowych 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś 
priorytetowa II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć 
szerokopasmowa Polski Wschodniej. W miejscowościach tych zasięgiem sieci 
zostały objęte wszystkie punkty adresowe, w tym ww. 89. 

 (akta kontroli tom VIII str. 186, 195-196, tom IX str. 267-281, tom XVI str. 2-66, 
tom XVII str. 6, 8-9, 11, 19-20, 25-26, 32-33, 224-225, 228-229, 254-256, 268-288) 

13. W dniach 13 sierpnia 2020 r. – 18 września 2020 r. CPPC przeprowadziło jedną 
kontrolę planową w miejscu realizacji projektu Chełmsko-Zamojski B3. Zespół 
kontrolujący zweryfikował postęp realizacji projektu w oparciu o zatwierdzone 
harmonogramy realizacji w celu ustalenia czy istnieje zagrożenie dla zakończenia 
projektu zgodnie z terminami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. 
W informacji pokontrolnej z dnia 26 października 2020 r. ustalono m.in., 
że beneficjent posiadał i stosował procedury w zakresie sposobu wyodrębnienia 
ewidencji na potrzeby dokumentowania operacji związanych z realizacją projektu, 
miał możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (stanowił on wydatek 
niekwalifikowalny), zadeklarował na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych 
osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu bezpośredniego na poziomie „0”. 
Nie wniesiono uwag w zakresie: weryfikacji dokumentów dotyczących procedur 

                                                      
93  Faktura została dołączona do wniosku o płatność nr 8 (sprawozdawczego). 
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zawierania umów dla zadań objętych projektem, ewidencji środków trwałych 
wysokocennych i niskocennych, w tym dokumentów OT i procedur 
przejrzystości/etyki (tzw. antykorupcyjnych).  

Stwierdzono natomiast: [1] opóźnienia w zakresie rzeczowym projektu w realizacji 
całego projektu, tj. w zadaniach 1-5; [2] przekroczenie daty punktu ostatecznego 
w zadaniu 1 (w kamieniu milowym w 25% realizacji w protokołach odbioru, w 50% 
realizacji w protokołach odbioru, w 75% realizacji w protokołach odbioru) 
oraz w zadaniu 2 (w kamieniu milowym w 25% realizacji w protokołach odbioru); [3] 
przekroczenie daty punktu krytycznego: w zadaniu 2 (w kamieniu milowym w 50% 
realizacji w protokołach odbioru, w 75% realizacji w protokołach odbioru), w zadaniu 
3 (w kamieniu milowym w 25% realizacji w protokołach odbioru), w zadaniu 4 
(w kamieniu milowym w 25% realizacji w protokołach odbioru) oraz w zadaniu 5 
(w kamieniu milowym w 25% realizacji w protokołach odbioru). Mając na uwadze 
powyższe, Instytucja Pośrednicząca dostrzegła ryzyko przekroczenia kolejnych 
kamieni milowych, ponieważ zgodnie z oświadczeniem beneficjenta na dzień 
31 sierpnia 2020 r. stan realizacji kamienia milowego beneficjent oszacował 
na poziomie 1% (w zadaniach 1 i 2) oraz 0% (w zadaniach 3, 4 i 5). 

W wyniku przeprowadzonej kontroli CPPC zaleciło przedłożenie planu naprawczego 
w zakresie przekroczenia harmonogramu kamieni milowych projektu, w związku 
z istnieniem ryzyka związanego z realizacją projektu, w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji pokontrolnej (zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie 
nr POPC.01.01.00-06-0069/18-03 z dnia 24 sierpnia 2018 r.). W odpowiedzi 
na powyższe 10 listopada 2020 r. FIBEE IV przedłożyło plan naprawczy 
dla ww. projektu. 

Ponadto, w wyniku trzech przeprowadzonych na podstawie upoważnienia Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie  audytów94 w zakresie gospodarowania 
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPC dotyczących 
projektów: Bialski A, Chełmsko-Zamojski B1 oraz Radomski A nie stwierdzono 
naruszeń. 

Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła również dla każdego projektu kontrolę ex-
post postępowania dotyczącego wyboru wykonawców prac projektowych, robót 
budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń 
dodatkowych, w wyniku których zostały zawarte umowy z wykonawcami. 

W wyniku kontroli CPPC ustaliło, że FIBEE IV dokonało wyboru wykonawcy zgodnie 
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Spółka wymagała w dokumentacji 
postępowania wyznaczenia do realizacji zamówienia osób spełniających określone 
wymogi. Jednocześnie 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 
zamówień95. 

(akta kontroli tom VIII str. 286-337, 340-343)  

14. Urząd Komunikacji Elektronicznej na zlecenie CPPC przeprowadził trzy kontrole 
w miejscu realizacji trzech projektów. Czynności techniczne przeprowadzono 

                                                      
94  W okresie od 20 marca 2019 r. do 6 maja 2019 r. oraz w dniu 20 maja 2019 r. 
95  Dz. U. z 2018 r. poz. 971, ze zm. 
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w terminach: 22-26 lutego 2021 r. dla projektu Bialski A 23-26 lutego 2021 r. oraz 
3 marca 2021 r. dla projektu Lubelski B1 i 19-23 października 2020 r. dla projektu 
Chełmsko-Zamojski B3. 

Zespół kontrolujący, po przeprowadzeniu oględzin elementów infrastruktury, 
zebraniu informacji, analizy dokumentacji na miejscu realizacji projektu oraz 
w siedzibie beneficjenta, stwierdził, że: 

—  poza pojedynczymi przypadkami rozbieżności projekty były realizowane 
w sposób prawidłowy; 

—  na dzień kontroli wybudowana infrastruktura pasywna umożliwiała efektywny 
dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji konkursowej i umowach o dofinansowanie; 

—  zbudowana (jedynie w miejscowości Bzowiec) infrastruktura była wykonana 
w zakresie aspektów technicznych zgodnie z umową o dofinansowanie, jak też 
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

1) w przypadku projektu Bialski A: 

 w punkcie dostępowym (dalej: PD) Dubeczno, ul. Kościelna 2 zamontowano 
splitter o pojemności 1:8 przy 9 gospodarstwach domowych będących w zasięgu 
PD. Zastosowany splitter nie pozwalał na świadczenie usługi dostępu do sieci 
Internet dla wszystkich gospodarstw domowych objętych zasięgiem; 

 w trzech PD w miejscowości Dubeczno (ul. Sportowa 2, ul. Włodawska 40, 
ul. Włodawska 15) stwierdzono brak nadmiarowości w kanalizacji; 

 w dwóch JO (Szkoła Podstawowa, Szóstka 8 i Szkoła Podstawowa, Cicibór Duży 
1) stwierdzono brak kabla w szafie; 

 w czterech WD stwierdzono brak kabli i przełącznic światłowodowych (węzły były 
w trakcie budowy); 

2) w przypadku projektu Chełmsko-Zamojski B3: 

 różnicę w liczbie WD pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie (12), a rzeczywiście 
wybudowanymi; beneficjent oświadczył, że zamierza wybudować sześć WD; 

 zrealizowano sieć NGA jedynie w miejscowości Bzowiec. Łączna długość 
zrealizowanej sieci na dzień kontroli to 9,3 km dzierżawionego rurociągu sieci 
RSS oraz 2 km sieci własnej, napowietrznej na podbudowie słupów 
energetycznych (łącznie 11,3 km z 471,2 km zadeklarowanych we wniosku 
o dofinansowanie). Procentowo wskaźnik zaawansowania zrealizowanych prac 
nie przekraczał 2,4%. Wartość ta nie była zgodna z pkt 21 wniosku 
o dofinansowanie: Zadania projektu i kamienie milowe, tj. zaawansowaniem 
realizacji zadania nr 3 (Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz 
z dostawą i montażem pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej 
obejmującej gospodarstwa domowe) na poziomie 25% na dzień 31 października 
2020 r. (data punktu ostatecznego); 

 beneficjent na dzień kontroli nie dysponował dokumentacją powykonawczą 
zrealizowanej sieci. Przedstawiona została dokumentacja projektowa; 

3) w przypadku projektu Lubelski B1: 

 różnica w liczbie WD pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie (22), a rzeczywiście 
wybudowanymi. Beneficjent oświadczył, że zamierza wybudować osiem WD; 

 wykonano sieć rozdzielczą o długości około 59 km, obejmując zasięgiem 261 
gospodarstw domowych96. Zaawansowanie prac nie przekraczało zatem 10%, 

                                                      
96  Wartości na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta. 
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zaś zaawansowanie realizacji projektu – 2,5%. Wartość ta nie była zgodna 
z pkt 21 wniosku o dofinansowanie: Zadania projektu i kamienie milowe, 
tj. zaawansowaniem realizacji zadania nr 3 (Budowa pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem pasywnych elementów 
infrastruktury szerokopasmowej obejmującej gospodarstwa domowe) 
na poziomie 50% (31 stycznia 2021 r.: data punktu krytycznego – realizacja 
w protokołach odbioru);  

 trzy placówki oświatowe97, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, odmówiły 
podłączenia. Beneficjent nie przedstawił dokumentów, które potwierdzałyby 
odmowę podłączenia dwóch placówek98. 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami sformułowano następujące zalecenia 
pokontrolne:  

—  w odniesieniu do projektu Bialski A: zwiększenie pojemności splittera (termin 
wdrożenia zaleceń przez Beneficjenta 30 dni), przebudowanie kanalizacji 
w sposób spełniający wymagania (termin wdrożenia zaleceń przez beneficjenta 
60 dni) oraz doprowadzenie kabla do JO (termin wdrożenia zaleceń przez 
beneficjenta 60 dni), 

—  w odniesieniu do projektu Chełmsko-Zamojski B3: przygotowanie planu działań 
naprawczych i przedstawienie uaktualnionego harmonogramu realizacji projektu 
(termin wdrożenia zaleceń przez beneficjenta 30 dni), zwrócenie się do CPPC 
z wnioskiem o zmianę/aktualizację mierzalnego wskaźnika produktu „Liczba 
utworzonych węzłów dostępowych” z „12” na „6” (termin wdrożenia zaleceń 
przez beneficjenta 30 dni), 

—  w odniesieniu do projektu Lubelski B1: uzyskanie i przedstawienie dokumentów 
potwierdzających odmowę podłączenia dwóch placówek oświatowych (termin 
wdrożenia zaleceń przez beneficjenta 30 dni), przygotowanie planu działań 
naprawczych i przedstawienie uaktualnionego harmonogramu realizacji projektu 
(termin wdrożenia zaleceń przez beneficjenta 30 dni); zwrócenie się do CPPC 
z wnioskiem o zmianę/aktualizację mierzalnego wskaźnika produktu „Liczba 
utworzonych węzłów dostępowych” z „22” na „8” (termin wdrożenia zaleceń 
przez Beneficjenta 30 dni).  

(akta kontroli tom VIII str. 399-416)  

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

1. Spółka we wszystkich siedmiu objętych kontrolą NIK projektach z opóźnieniem, 
wynoszącym 68, 47 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 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 Chełmsko-Zamojski B1, Lubelski B1 oraz Radomski A), 
7 września 2018 r. (w przypadku projektów Bialski A, Bialski B oraz Chełmsko-
Zamojski B3) i 25 września 2018 r. (w przypadku projektu Chełmsko-Zamojski A2).  

                                                      
97  Nowy Antonin 72, Poizdów 1 oraz Rudno, ul. Spacerowa 110. 
98  Z miejscowości Poizdów oraz Rudno. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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. 391, 405, 471-499, tom II str. 39-40, tom IV str. 567-568, tom 
VIII str. 39-40, tom X str. 39-40, tom XI str. 170-171, tom XII str. 259-260, tom XIV 

str. 192-193, tom XVII str. 431, 447, tom XVIII str. 367-368) 

2. Spółka, wnioskując do CPPC o zmianę HRF prowadzące do zmiany terminu 
rozliczenia zaliczki (w każdym z siedmiu badanych projektów sześciokrotnie), nie 
przedkładała szczegółowego uzasadnienia zmian, co było niezgodne z § 5 ust. 31 
umów o dofinansowanie. Analiza dokumentacji wykazała, że przekazywano przez 
system SL2014 zmienione 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 
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych99. 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 
HRF 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 w okresie objętym wnioskiem. Dodał, że umowa 
o dofinansowanie nie stawia żadnych wymagań odnośnie szczegółowości i formy 
szczegółowego uzasadnienia.  

NIK zauważa, że przez system SL2014 Spółka przekazywała jedynie HRF wraz 
z informacją, o przesunięciu terminu wydatkowania środków100.  

(akta kontroli tom XVII str. 430-462, tom XVIII str. 408-525, tom XX str. 89-139) 

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

                                                      
99  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
100  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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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 SL2014 Spółka złożyła do CPPC w projekcie: Bialski A trzy 
aktualizacje harmonogramów płatności w dniach: 26 listopada 2018 r., 
31 lipca 2019 r., 23 lipca 2020 r.; Bialski B pięć aktualizacji w dniach: 26 listopada 
2018 r., 22 lipca 2019 r., 23 czerwca 2020 r., 23 lipca 2020 r. i 9 listopada 2020 r.; 
Chełmsko-Zamojski B1 cztery aktualizacje: 22 listopada 2018 r., 15 lipca 2019 r., 
4 maja 2020 r., 18 stycznia 2021 r.; Chełmsko-Zamojski A2 dwie aktualizacje: 
22 listopada 2018 r. i 13 sierpnia 2019 r.; Chełmsko-Zamojski B3 cztery aktualizacje: 
22 listopada 2018 r., 15 lipca 2019 r., 8 maja 2020 r., 19 stycznia 2021 r.; Lubelski 
B1 dwie aktualizacje: 20 listopada 2018 r. i 23 lipca 2019 r.; Radomski A dwie 
aktualizacje: 23 listopada 2018 r. i 15 lipca 2019 r. W każdym z projektów powinna 
była złożyć co najmniej siedem aktualizacji harmonogramów płatności. 

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 XVII str. 430-462, tom XVIII str. 408-564) 

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 siedmiu projektach w terminie 20 miesięcy od daty 
podpisania umowy o dofinansowanie101 FIBEE IV nie podłączyła żadnej JO, 
a w terminie 26 miesięcy102 podłączyła 17 JO103 z zakładanych 479104 w sposób 
zgodny z umową o dofinansowanie.  

Pomimo zawarcia aneksów do umów o dofinansowanie, które przedłużały realizację 
ww. zadań do 31 grudnia 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2021 r., FIBEE IV nie 
podłączyła w sposób zgodny z umową o dofinansowanie 122 jednostek 
oświatowych105.  

Spółka, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w ramach rozwiązania tymczasowego, 
podłączyła 122 jednostki oświatowe 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., 

                                                      
101  Odpowiednio: 3 kwietnia 2020 r., 24 kwietnia 2020 r. i 11 maja 2020 r. 
102  Odpowiednio: 3 października 2020 r., 24 października 2020 r. i 11 listopada 2020 r. 
103  Bialski A - 3, Bialski B - 5, Chełmsko-Zamojski A2 - 4, Chełmsko-Zamojski B1 - 0, Chełmsko-Zamojski B3 - 

0, Lubelski B1 - 3, Radomski A - 2.  
104  150 JO posiadało Internet lub zostało zlikwidowanych.  
105  Według danych CPPC – 261.  
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że OSD106 jest zobowiązany zestawić usługę transmisji danych do JO zgodnie 
z zamówieniem OK107 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 
wynikała z zobowiązania beneficjenta określonego we wniosku o dofinansowanie 
i stanowiła wskaźnik rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia w projekcie pn. 
„dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że niezachowanie terminów wynikających z umowy 
o dofinansowanie w zakresie podłączenia JO, 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 przyjęty 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 XVIII str. 408-525, tom XX str. 53-82) 

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, 9 miesięcy i 25 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., trzy – w dniu 24 
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. 

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 VIII str. 432-555, tom XVII str. 430-462, tom XVIII str. 16-320) 

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 

                                                      
106  Operator Sieci Dostępowej. 
107  Operatora Korzystającego. 
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oraz zawierać dekretację (lub wydruk z dekretacją trwale dołączony do dokumentu) 
i 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 HRF 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% faktur 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 XVII str. 430-462, tom XVIII str. 408-564) 

7. Nieprawidłowo zaliczono do wydatków kwalifikowalnych wydatek w kwocie 
7 900 zł na zamontowanie urządzeń w szkole, która została zlikwidowana z dniem 
1 września 2020 r. 

W projekcie Chełmsko-Zamojski A2 we wniosku o płatność numer 10 przedstawiono 
do rozliczenia fakturę nr FV/FTTX/20/08/0057 z 27 sierpnia 2020 r. na dostawę 
urządzeń (Access Point i Firewall) do jednostki oświatowej w miejscowości 
Chodywańce 46 (gmina Jarczów), która z dniem 1 września 2020 r. została 
zlikwidowana. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że beneficjent dokona stosownej korekty w zakresie 
wydatków kwalifikowalnych, obejmujących wykonane instalacje w jednostce 
oświatowej. 

(akta kontroli tom IX str. 2-330, tom XVI str. 385-388, tom XVII str. 3-17, 289-309, 
tom XVIII str. 408-525) 

8. Spółka we wszystkich siedmiu badanych projektach nie zgłosiła do CPPC w ciągu 
8 miesięcy od daty podpisania umów o dofinansowanie zmian w zakresie liczby JO 
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 JO, które 
zostały wykazane w danym obszarze konkursowym. Powyższe zmiany skutkowały 
koniecznością podpisania aneksu do umowy i mogły wynikać z następujących 
przesłanek: JO wskazana we wniosku aplikacyjnym jako obligatoryjna 
do podłączenia, była już podłączona do sieci o przepustowości minimum 100 Mb/s; 
JO przestała istnieć; zaistniały inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia na 
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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 
JO, a w konsekwencji zmniejszeniem zakresu rzeczowego i finansowego projektu; 
zmiany projektu polegającej na ograniczeniu liczby JO 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 Lubelski B1, Radomski A, 
Chełmsko-Zamojski B1), 24 kwietnia 2019 r. (w przypadku projektów Bialski A, 
Bialski B i Chełmsko-Zamojski B3) i 11 maja 2019 r. (w projekcie Chełmsko-
Zamojski A2). Liczba JO ujawnionych jako zlikwidowane lub posiadające światłowód 
wyniosła 150 (z tego dla projektu Bialski A – 54, Bialski B – 14, Chełmsko-Zamojski 
A2 – 16, Chełmsko-Zamojski B1 – 21, Chełmsko-Zamojski B3 – 8, Lubelski B1 – 28, 
Radomski A – 9108). 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 JO, 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. 

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 bezpośredniego projektu, a ich nieosiągnięcie może 
oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową. 

(akta kontroli XVII str. 430-462, tom XX str. 53-82) 

9. W projekcie Radomski A (nr POPC.01.01.00-14-0061/18) dokonano 
nieprawidłowych płatności wykonawcy robót wykonawcom z konta zaliczkowego. 
Dotyczyło to zapłaty: 

 w dniu 29 października 2020 r. w całości (wydatki kwalifikowalne oraz podatek od 
towarów i usług) za fakturę nr FVP/3/10/2020 z 1 października 2020 r. z konta 
zaliczkowego w kwocie 148 461 zł, podczas gdy faktycznie należało wypłacić 
kwotę 82 100,14 zł (nadpłata z konta zaliczkowego wynosiła 66 360,86 zł),  

 w dniu 13 stycznia 2021 r. 100% wydatków kwalifikowalnych za fakturę 
nr FVS/7/11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. na kwotę 578 200 zł, podczas gdy 
faktycznie należało wypłacić 393 291,64 zł (nadpłata z konta zaliczkowego 
wynosiła 184 908,36 zł). 

                                                      
108  Na terenie województwa lubelskiego. 
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Zgodnie z § 5 ust. 10 umowy o dofinansowanie płatności ze środków zaliczki 
powinny być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne i w proporcji 
odpowiadającej udziałowi dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych. 

Prezes Spółki wyjaśnił, że w projekcie Radomski A zostały dokonane płatności 
w całości za faktury FVP/3/10/2020 i FVS/7/11/2020 w związku z błędem 
w  zdefiniowaniu i realizacji przelewów. Dodał, że w dniu 20 maja 2020 r. dokonano 
zwrotu środków na konto zaliczkowe, co potwierdziła kontrola NIK. 

(akta kontroli tom XV str. 2-384, 470-538, tom XVII str. 203-207,  
tom XVIII str. 408-525) 

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 w technologii zgodnej ze zobowiązaniami zawartymi we wnioskach 
o dofinansowanie. 

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

 Sporządzenie korekty do wniosku o płatność numer 10 dla projektu Chełmsko-5.
Zamojski A2 w zakresie wydatku w kwocie 7 900 zł ujętego w fakturze 
nr FV/FTTX/20/08/0057 z 27 sierpnia 2020 r.  

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 
wykorzystania uwag i 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 

 
Monika Cieniuch 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

                               /-/ 

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

podpis 

 
Agnieszka Kałdunek 

Główny specjalista kontroli państwowej 

                                /-/ 

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

podpis 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 

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

                                /-/ 

16.11.2021 r. 

........................................................ 
 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 IV Spółka z o.o. 

 


