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Opis stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 
województwo podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 
 

Przedstawiając stan realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo podkarpackie” należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z 

przyjętymi założeniami realizowany jest on w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Operuj. 

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem 

rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równolegle do nich roboty 

budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni 

po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót 

budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu 

jest przewidziane na dzień 2015-08-31. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji 

podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej 

czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich 

zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z 

dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny 

stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela: 

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych  

  j.m. ilość wizja lokalna 

analiza 
korekty 

lokalizacji/tec
hnologii 

uzgodnienia 
szczegółowej 
lokalizacji z 

JST 

podpisane 
umowy z JST 

złożone wnioski o 
Warunki 

Techniczne z 
Rejonów 

Energetycznych 

otrzymane 
wnioski o 
Warunki 

Techniczne 
z Rejonów 
Energetycz

nych 

1 Węzły [szt] 203 100% 52% 99% 88% 88% 86% 

  

    j.m. ilość  
mapy do celów 
opiniodawczych 

mapy do 
celów 

projektowych 

weryfikacja 
tras w terenie

zaawansowa
nie ogólne 

stan 
zaawansowania 

procesu 
uzgadniania trasy 

z zarządcami 
dróg 

 

2 
Relacje - 

prace 
projektowe 

[km] 2013 100,00% 73,10% 100,00% 35,27% 24,89% 
 

   

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje 

projektowe dla 47 relacji o łącznej długości 158,51 km. Łączna długość 

zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego wynosi 783,37 km. 



Odnośnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje 

poniższa tabela:  

Tabela 2. Zaawansowanie prac budowlanych  

Liczba przekazanych placów budowy 26 (około 140 km) 

Liczba wybudowanych fragmentów sieci w km 31,6 km 

Liczba ekip budowlanych 8 
 

 Zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy, Partner Prywatny planuje 

zaprojektować ok. 1400 km i wybudować ok. 700 km sieci do końca br. Stan 

zaawansowania procesu projektowania raportowany jest w interwale 

dwutygodniowym do Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej. Na dzień 

15 września 2014 r. został osiągnięty kolejny pośredni kamień milowy, czym 

Wykonawca dopełnił złożoną deklarację.  

 Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy: 

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy 

    Liczba osób/ekip 

1 Kadra Zarządzająca Projektem 21 

2 Geodeci 70 

3 Kierownicy Zespołów Projektowych 6 

4 Projektanci branży telekomunikacyjnej 92 

5 Liczba kierowników budów 10 

6 Liczba ekip budowlanych 8 

  

Zapewniamy o pełnej mobilizacji zespołu projektowego oraz Generalnego 

Wykonawcy. 


