
Uchwała nr 1/2022

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwala 
co następuje:

§1

Zatwierdza się zmiany w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zgodnie 
z załącznikiem nr 1 i 2 do Uchwały nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022 r.

§2

1. Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Zarządzającą POPC do wprowadzenia niezbędnych 
zmian w Programie, będących konsekwencją procesu negocjacji z Komisją Europejską.

2. Przed przyjęciem przez Komisję Europejską Programu, Instytucja Zarządzająca poinformuje 
Komitet Monitorujący o zmianach w projekcie Programu wynikających z procesu zatwierdzania 
przez Komisję Europejską.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Monitorującego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 110 pkt 2 lit. e rozporządzenia ogólnego UE z dnia 17 grudnia 2013 r. IZ POPC 
przedstawia do zatwierdzenia propozycję zmian Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 
– 2020 przez KM POPC.

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii COVID-19 – choroby 
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Państwa członkowskie UE zostały w sposób 
bezprecedensowy dotknięte kryzysem wynikającym z gospodarczych, społecznych i zdrowotnych 
skutków pandemii COVID-19. W odpowiedzi na skutki sytuacji kryzysowej przyjęto ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów 
wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU). Rozporządzenie ustanawia 
zasady i przepisy wykonawcze dotyczące zasobów dodatkowych zapewnionych jako wsparcie na 
rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) w celu zapewnienia pomocy 
na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków 
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność.

Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach POPC realizowane będą działania mające na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie będzie 
ukierunkowane m.in. na poprawę dostępności infrastruktury, narzędzi informatycznych (sprzętu 
i oprogramowania) i kompetencji niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych 
przez szerokie spektrum podmiotów, w tym m.in. administracyjnych, leczniczych, oświatowych, 
opiekuńczych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. 

W dniu 23 listopada 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą w sprawie podziału 
pomiędzy państwa członkowskie alokacji II transzy instrumentu REACT-EU przeznaczonej na rok 
2022. W związku z powyższym zmianie podlega treść Programu oraz załącznik 2 Podsumowanie 
POPC. Do Programu wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 Dostosowanie zapisów Programu do zakresu interwencji, np. usunięcie zapisów dotyczących 
zapewnienia dostępu do szybkiego internetu, uwzględnienie wsparcia dzieci z rodzin po 
PPGR, wykreślenie możliwości realizacji projektów modelowego regionalnego centrum 
cyberbezpieczeństwa (REGIO SOC) oraz projektu z zakresu e-usług dla Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

 Dostosowanie alokacji do planowanej II transzy środków z mechanizmu REACT-EU.
 Mając na uwadze sytuację pandemiczną, w III osi w działaniach 3.1 i 3.2 wprowadzono 

możliwość realizacji projektów pozakonkursowych.
 Zmiany wartości docelowych wskaźników w osi V oraz rezygnacja z niektórych wskaźników 

osi VI. 
 Zmiana terminu realizacji dużego projektu (w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie).
 Zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym.
 Zapisy załącznika nr 2 Podsumowanie dostosowano do zapisów Programu oraz stanu 

faktycznego (wartość całkowita i dofinansowanie UE dużego projektu).



Pozostałe załączniki, tj.: Diagnoza POPC, Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego 
dotyczącego rozwoju cyfrowego, Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania, Warunki 
ogólne ex-ante, Synteza prognozy oddziaływania na środowisko oraz Prognoza oddziaływania na 
środowisko nie ulegają zmianie.
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