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ZREALIZOWANE

STAN

Terminy
30.05 - 13.06

Etap
Wstępne
konsultacje

14.06 - 10.08

Analiza uwag

2.08 – 24.08

Uzyskanie opinii
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
Uzupełnienie projektu NPS o elementy określone kryteriach ex ante*
Przygotowanie
NPS do konsultacji oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także
przygotowanie dokumentu do przekazania do konsultacji z jednostkami
publicznych
samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi
i gospodarczymi.
Przygotowania organizacyjne do zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim.

25.08 – 9.11

Opis prac
Konsultacje o charakterze wstępnym wśród resortów związanych z
obszarem cyfryzacji, urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi oraz
partnerami społecznymi.
Analiza zgłoszonych uwag. Ustosunkowanie się do nich
i zmiany tekstu projektu NPS.
Przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska prośbę o
ocenę NPS, w wyniku której stwierdzono, że dokument ten nie wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

*warunki ex ante:
kryterium 1 – plan inwestycji w infrastrukturę oparty na analizie
ekonomicznej uwzględniającej istniejącą infrastrukturę i opublikowane
plany inwestycyjne sektora prywatnego;
kryterium 2 – modele zrównoważonych inwestycji, które zwiększają
konkurencyjność i zapewniają dostęp do otwartej, przystępnej cenowo i
dobrej jakości infrastruktury i usług, uwzględniających przyszłe
potrzeby;
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kryterium 3– środki stymulowania inwestycji prywatnych.

12.11 - 17.12

Konsultacje
publiczne
i uzgodnienia
międzyresortowe

Zamieszczenie ogłoszenia w prasie. Przekazanie do konsultacji.
Minimalny termin 35 dni. Jednoczesne przekazanie do uzgodnień
międzyresortowych.

13.12.

Konferencja
konsultacyjna

Zorganizowanie konferencji konsultacyjnej w siedzibie MAC w celu
przedstawienia projektu NPS i umożliwienia zgłaszania uwag.

1.12.2012 r.
–
16.01 2013r.

Zakończenie
uzgodnień
międzyresortowych

Zakończenie uzgodnień międzyresortowych. Przygotowanie
zestawienia uwag, uzgodnienie uwag i w przypadku rozbieżności
zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej.
Wnioski z konsultacji
- wzmocnienie roli budowy popytu
- przeformułowanie części diagnostycznej
- uwzględnienie zagadnienia opłacalności inwestycji
- ogólne odniesienie do roli aspektów regulacyjnych (do dalszych
prac)
- kluczowe tworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestycji
- przeredagowanie całego dokumentu
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13.03.2013r.

13.03.2013r.
19.04.2013r.
4.04.2013r.

DO REALIZACJI

30.04.2014 r.

15.04.2013 r.trwa
opiniowanie
KSE
19.04.2013
24.05.2013

Przyjęcie dokumentu
do Komitetu Rady
Ministrów ds.
Cyfryzacji (KRMC)
Przygotowanie do
dalszych etapów

Skierowanie NPS do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds.
Cyfryzacji. Przyjęcie projektu dokumentu przez KRMC.

Konferencja
uzgodnieniowa
Rozpatrzenie przez
Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu
Terytorialnego
(KWRiST)
Komitet do Spraw
Europejskich (KSE)
i

Zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej w siedzibie MAC w celu
uzgodnienia kolejnej wersji projektu dokumentu NPS.
Skierowanie NPS do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i
Samorządu Terytorialnego. 30 kwietnia NPS został uzgodniony przez
KWRiST.

Zwolnienie z
obowiązku
przygotowania
raportu
ewaluacyjnego

Wniosek do MRR o zwolnienie z obowiązku sporządzenia raportu
ewaluacyjnego (art. 15 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje

Naniesienie poprawek NPS, przekazanie do resortów i organizacja
konferencji uzgodnieniowej. Rozpatrzenie wszystkich dodatkowych
uwag.

Skierowanie NPS do zaopiniowania przez KSE .
23 maja br. przekazano odpowiedź na uwagi zgłoszone na KSE.

przed je-go przyjęciem raport ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację
skuteczno-ści i efektywności realizacji programu.)

Pismem z 15 maja MRR wyraził opinię o braku możliwości
odstąpienia przygotowania raportu ewaluacyjnego. Trwają prace w
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tym zakresie.
Uzyskanie opinii
o zgodności z SRK

Opinia KE w
sprawie spełniania
warunkowości exante

Wniosek do MRR o opinię o zgodności projektu NPS ze
średniookresową strategią rozwoju kraju (art. 19 ust. 1 Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie
Ministrów opinię o zgodności projektu programu rozwoju
opracowanego przez właściwego ministra ze średniookresową strategią
rozwoju kraju.).
Pismem z 15 maja MRR wyraził opinię o konieczności uzupełnienia
NPS. W trybie roboczym uzgodniono treść naniesionych poprawek.
Dotyczyły uwypuklenia znaczenia tworzenia przyjaznego otoczenia
prawnego dla prywatnych operatorów.
21 maja br. otrzymano uwagi KE w związku z oceną ex-ante
projektu NPS.
Trwają uzgodnienia z KE zakresu uwzględnienia uwag
i przygotowania do ich uwzględnienia.
Kierunki zmian NPS w związku z uwagami KE:
1. Mocniejsze uwzględnienie roli obecnie prowadzonych projektów
szerokopasmowych współfinansowanych ze środków UE.
2. Uwzględnienie w planie wszelkich ryzyk wynikających
z przeprowadzonej analizy SWOT.
Utrzymujące się bariery kompetencyjne i mentalne społeczeństwa
w korzystaniu z technologii teleinformatycznych
Utrzymanie się rosnącego trendu w podziale cyfrowym między zamożnymi,
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a biednymi gospodarstwami domowymi
Utrzymująca się luka cyfrowa pomiędzy obszarami wiejskimi, a resztą kraju
Niepełna
realizacja
planów
budowy
regionalnej
infrastruktury
szerokopasmowej w perspektywie 2007-2013
Niewystarczający potencjał firm budujących sieci telekomunikacyjne wobec
ilości koniecznych inwestycji
Operacyjne problemy w realizacji projektów planowanych do zrealizowania
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wynikające m.in. z możliwości
operacyjnych operatorów do prowadzenia równoległych, wieloletnich
inwestycji na dużą skalę terytorialną i wymagających zaangażowania
znacznych środków w obliczu możliwego długiego okresu oczekiwania na
kwalifikację i zwrot poniesionych kosztów
Możliwe problemy z utrzymaniem infrastruktury regionalnych sieci
szerokopasmowych po zakończeniu okresów trwałości projektów.
3.

4.
5.

6.
7.

Uwzględnienie wyników zamówionej przez MAC ekspertyzy pt.
Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej
wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku
2020 na podstawie aktualnego stanu rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej. Obszary, koszty, technologie i najbardziej
efektywne sposoby interwencji publicznej.
Uwzględnienie nowych ustaleń dotyczących PO Polska Cyfrowa.
Sporządzenie analizy wpływu Internetu na PKB, miejsca pracy,
innowacyjność w Polsce
Wzmocnienie roli wsparcia inwestycji prywatnych
Wzmocnienie roli i wyraźne wskazanie wiądących instytucji
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publicznych.
W zależności Komitet Stały,
od
Przyjęcie przez RM
przygotowania
raportu
ewaluacyjnego
i uzgodnień z
KE.
Lipiec 2013 r. Ogłoszenie

Skierowanie NPS na Komitet Stały RM. Przyjęcie NPS przez Radę
Ministrów.

Zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Polskim.
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