
Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Monitorującego POPC w dniu 20.09.2019 

1. Posiedzenie pod nieobecność podsekretarz Stanu Minister Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak otworzył 

dyr. Departamentu Rozwoju Cyfrowego Rafał Sukiennik, przywitał wszystkich zaproszonych członków 

Komitetu i gości oraz omówił na wstępie agendę spotkania i przedstawił w skrócie najważniejsze 

tematy, które są w planie spotkania. Minister przypomniał głosowania 2 uchwał, które w trybie 

obiegowym w dniu 17 czerwca 2019 r. zostały podjęte (zostały one zamieszczone na stronie 

internetowej POPC). Obiegowe głosowanie nr 1 było bardziej techniczne, natomiast głosowanie drugie 

merytoryczne (kryteria dotyczące konkursu „Publiczny Internet dla każdego”). 

- Dyrektor Sukiennik zaprosił na organizowaną 23-24.11.2019 drugą edycję Hackathonu+ czyli imprezy 

dla młodych programistów, której celem jest „przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności 

życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi 

trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji”. Efektem H+ powinny być rozwiązania takie jak 

aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier 

w dostępności. 

- Szykowane (planowane w nowej perspektywie finansowej) są również nowe grupy robocze 

i-warsztaty dotyczące: e-Zdrowia, e-Rolnictwa 4.0 i e-Kompetencji. 

- Dyrektor Sukiennik złożył także serdeczne życzenia dyrektorowi W. Szajnarowi z okazji 25-lecia 

powstania Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). 

- Pani Magda Horodyńska (Komisja Europejska) – przekazała informację, że Komisja Europejska 

podpisała decyzję, że całość zaplanowanych środków zostaje w programie Polski Cyfrowej. To duży 

sukces biorąc pod uwagę że są to często bardzo skomplikowane projekty i w historii były często bardzo 

duże problemy z wdrażaniem sieci i e-usług. 

2. Prezentację stanu wdrożenia POPC omówił Pan Michał Ptaszyński (Departamentu Rozwoju 

Cyfrowego). 

Na wstępie wiceminister Ptaszyński zaznaczył, że prezentowana prezentacja dotyczy stanu wdrożenia 

dziś. 

Oś 1: 

Alokacja Nabory 
ogłaszane 

Wnioski 
podpisane 

Wnioski 
Zatwierdzone 

Umowy Wydatki Certyfikacja 

4483 7097 11536 5510 5317 554 1709 

 

Oś 2 

Alokacja Nabory 
ogłaszane 

Wnioski 
podpisane 

Wnioski 
Zatwierdzone 

Umowy Wydatki Certyfikacja 

4144 6282 5573 3098 2378 741 723 

 

Oś 3 

Alokacja Nabory 
ogłaszane 

Wnioski 
podpisane 

Wnioski 
Zatwierdzone 

Umowy Wydatki Certyfikacja 

630 781 1423 590 538 121 118 

 

Kolejnym pkt.  było przedstawienie zmian do programu POPC dotyczącego relokacji środków 

finansowych pomiędzy Osiami 2 i 1,3 – temat przedstawił dyr. Rafał Sukiennik. 

 - relokacja z osi 2 do 1  - 105 082 943 EUR 

 - relokacja z osi 2 do 3  - 34 395 600 EUR 

 

W trakcie prezentacji członkowie Komitetu zadawali pytania dotyczące omawianych tematów. 

Jacek Wojnarowski Kierownik Programu Społeczeństwo Cyfrowe (Instytut Spraw Publicznych) zwrócił 

uwagę, że wzrost alokacji w 3 osi jest duży ale tylko w 1 projekcie. Zaproponował zaproszenie 



dyrektorów Bibliotek (Kielce, Lublin), którzy wdrożyli projekt OMNIS – o zaprezentowanie rezultatu 

wdrożenia i problemów przy ich realizacji. 

 „Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego 

oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego 

w Polsce” 

 „WiFi for You” – dyr. Pogorzelska – zwróciła uwagę, że jest wielki popyt na ten projekt.  

 

Następnie członkowie Komitetu Monitorującego przegłosowali Uchwałę 6/2019 wprowadzającą 

zmiany do Programu POPC – uchwała została przyjęta głosami (29 – za, 0 – przeciw, 2 wstrzymujących 

się). 

 

3. Eliza Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych – omówiła 

w kolejnym punkcie agendy zmiany kryteriów wyboru projektów konkursowych dla Osi 1.1. Dotyczą 

one  dogęszczania sieci na obszarach gdzie już realizowany program POPC  - są niejako uzupełnieniem 

wdrażanych programów. Są wynikiem obserwacji w trakcie realizacji obecnych projektów. 

Pani dyr. Pogorzelska przypomniała o Celu Osi I czyli „Budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci 

dystrybucyjnych”. Realizowane sieci będą zapewniać szybkość co najmniej parametry NGA min. 

30Mb/s. 

Do obecnego 4 już konkursu przygotowano 13 kryteriów formalnych (dotyczące wnioskodawcy 

i projektu) i 10 kryteriów merytorycznych (dotyczące oceny i wagi punktowej). 

Następnie Pani dyr. omówiła poszczególne kryteria zwracając szczególną uwagą na te, które uległy 

zmianie. 

Po krótkiej rozmowie z zadającymi pytania członkami Komitetu przystąpiono do przegłosowania 

Uchwały nr 7/2019, która wprowadzała proponowane zmiany kryteriów. Uchwała została przyjęta 

głosami (25 – za, 0 – przeciw, 4 wstrzymujących się). 

 

4. Następnym punktem spotkania była informacja dotycząca założeń perspektywy finansowej na lata 

2021 – 2027 omówiona przez Macieja Grodzkiego (Departament Strategii Rozwoju), 

 

Kończąc spotkanie dyr. Sukiennik poinformował obecnych iż planowane są jeszcze 2 spotkania w tym 

roku w listopadzie i grudniu z jednoczesnym szkoleniem dotyczącym cyberbezpieczeństwa. 


