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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 22.07.2020 r. 

  

Sz. P. Jarosław Stawiarski 

Marszałek Województwa Lubelskiego 

Przewodniczący 

Zarządu Województwa Lubelskiego 

 

 

Szanowny Panie Marszałku,  

 

działając na podstawie Art. 19 ust.1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. ( tj. z dnia 14 

września 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo 

proszę o wyjaśnienia odnośnie anulowania naboru wniosków o dofinansowanie 

organizowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Agencję Wspierania 

Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 Oś 

priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 wzrost konkurencyjności MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

– finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.  

 

Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w naborze, otrzymali potwierdzenia 

złożenia wniosków i ze względu na anulowanie projektu, czują się oszukani. Celem projektu 

była pomoc finansowa jaką mieli otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy z województwa 

lubelskiego, którzy zanotowali spadek obrotów wywołany epidemią wirusa COVID 19. Biorąc 

pod uwagę kryzys finansowy, z jakim zmagają się przedsiębiorcy oraz charakter projektu, 

uzasadnione są odczucia przedsiębiorców, zarówno tych, którym udało się złożyć wniosek jak 

i tych, którzy z przyczyn technicznych nie mogli dokonać zgłoszenia.  

 

W dniu rozpoczęcia naboru tj. 16.07.2020 r., o godzinie 17.00 na stronie internetowej Urzędu 
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Marszałkowskiego pojawił się komunikat o anulowaniu naboru z powodu awarii systemu. 

Przedsiębiorcom zależy na tym, aby dokładnie wyjaśnić problem rzekomej awarii gdyż w dniu 

naboru, ok. godz. 12.30 pani Katarzyna Kędzierska dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości stwierdziła, że ”nabór trwa i są tacy, którym udało się zalogować w systemie 

- Wpłynęło kilka tysięcy wniosków na kwotę ok. 50 mln złotych. Po odliczeniu tych 

zdublowanych mamy ok 1,5 tys. aplikacji. Nabór zamkniemy dopiero przy aplikacji na 

poziomie 140%. Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania i obciążenia serwerów, ale jak 

widać złożenie wniosku jest możliwe. Zachęcamy do tego aby próbować (..)“. Dodatkowo pani 

dyrektor Katarzyna Kędzierska powiedziała, że „Bazujemy na serwerach i routerach Urzędu 

Marszałkowskiego. Serwery działają poprawnie. Pracujemy z operatorem nad tym, by 

zwiększyć przepustowość routerów”. Wypowiedź ta świadczy o tym, że nie było żadnej awarii, 

przynajmniej na chwilę wypowiedzi pani Dyrektor i nabór trwał, czego dowodem są 

potwierdzenia przyjęcia wniosków. W poniedziałek 20 lipca rozczarowani przedsiębiorcy udali 

się bezpośrednio do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Chcieli wyjaśnić zaistniałe 

nieporozumienie. Protestujący mieli ze sobą urzędowe poświadczenia złożenia dokumentu 

będące dowodem na działanie systemu w dniu 16 lipca 2020 r. Podczas spotkania protestujący 

raz słyszeli, że przyczyną anulowania naboru była awaria systemu innym razem, że system 

działał ale był przeciążony. Aby dokładnie wyjaśnić tę kwestię, bardzo proszę o przedstawienie 

raportu, ze wskazaniem dokładnej godziny awarii systemu oraz informacji, na czym dokładnie 

polegała awaria systemu lsi2014.lubelskie.pl, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy 

z województwa lubelskiego mogli składać wnioski o dofinansowanie.   

 

W tym miejscu istnieje potrzeba wyjaśnienia podejrzeń, jakie pojawiły się wśród obywateli 

z powodu anulowania naboru. W ramach projektu, do rozdysponowania była kwota 74 mln 

złotych. Po niecałych 3 godzinach od rozpoczęcia naboru, wpłynęło kilka tysięcy wniosków na 

kwotę 50 mln złotych. Przedsiębiorcy podejrzewają, że dopóki nie doszło do rzekomej awarii, 

wszystkie środki mogły zostać rozdysponowane a nabór został anulowany ze względu na 

poszczególne osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku, w myśl zasady „kto pierwszy ten 

lepszy”. Podejrzenia oszukanych przedsiębiorców wzbudza konferencja prasowa radnej 

Bożeny Lisowskiej, która to apelowała o anulowanie naboru na podstawie zgłoszeń od 

przedsiębiorców, którym nie udało się złożyć wniosku.  
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Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

/podpisano elektronicznie/ 

 

Cała ta sytuacja prowadzi moim zdaniem nie tylko do tego, że tysiące mikro i małych 

przedsiębiorców z województwa lubelskiego nie otrzymało pomocy na którą liczyło po trzech 

miesiącach, praktycznie całkowitego zastoju gospodarczego, ale również do konfliktu 

społecznego dwóch stron, które oczekują pozytywnego rozwiązania zaistniałego problemu.  

 

Kompromisem, który mógłby przywrócić zaufanie obywateli do instytucji publicznej, jest 

ogłoszenie uzupełniającego naboru jedynie dla podmiotów, którym nie udało się skutecznie 

przesłać wniosku do Urzędu za pośrednictwem portalu lsi2014.lubelskie.pl, dzięki któremu 

środki jakie pozostały z anulowanego naboru lub powiększone o dodatkowe środki (o których 

mówiła pani dyrektor Katarzyna Kędzierska), zostałyby sprawiedliwie rozdysponowane. 

W rezultacie, szanse przedsiębiorców, którym udało się złożyć wnioski oraz tych którzy 

z przyczyn technicznych nie mogli wziąć udziału w naborze, zostaną wyrównane. Bardzo 

proszę Pana Marszałka o zajęcie stanowiska wobec powyższej propozycji a w przypadku braku 

możliwości wdrożenia takiego rozwiązania o wyjaśnienie powodów odmowy.   

 

Dodatkowo bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jaka pula środków przeznaczona na pomoc lokalnym przedsiębiorcom została 

rozdysponowana w wyniku naboru? 

2. Jaka liczba poprawnie wypełnionych wniosków została przesłana za pośrednictwem 

systemu lsi.2014.lubelskie.pl w dniu 16 lipca 2020 r. między godziną 10.00 a 17.00? 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.          

 

  

Z wyrazami szacunku     

 

 

 

          


