Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 marca 2021 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W latach 2010–2015 została w Polsce zbudowana podstawowa sieć internetu szerokopasmowego. W latach następnych ta sieć miała się rozwijać, aby do internetu szerokopasmowego dołączyć każde gospodarstwo
domowe. Uważano wówczas, że dostęp do szerokopasmowego internetu jest tak ważny dla społeczeństwa,
jak przeprowadzona w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych elektryfikacja naszego kraju. Powszechny
dostęp do szerokopasmowego internetu miał być jednym z warunków przemiany cywilizacyjnej społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego.
Program ten jest realizowany, ale niestety widać jego wyraźne wyhamowanie. W niektórych gminach
proponuje się internet poprzez łącza radiowe, mimo że w tych gminach została zbudowana ze środków publicznych infrastruktura światłowodu do transmisji internetu szerokopasmowego.
Dzisiaj mieszkańcy, szczególnie małych miejscowości, nie mogą otrzymać informacji, kiedy ich domy zostaną podłączone do internetu szerokopasmowego. Nie mogą również otrzymać informacji, kto będzie realizował tę inwestycję. Nie informuje o tym największy polski operator Orange, który był głównym inwestorem
w tę sieć za publiczne pieniądze.
W tej chwili jest realizowany program przyłączania do szerokopasmowego internetu wszystkich szkół
w Polsce. Podczas prac nad budżetem na rok 2020/2021 na spotkaniach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych informowano mnie, że do sieci internetu szerokopasmowego szkolnego będą mogli podłączyć się
mieszkańcy, przynajmniej wokół szkół. Okazało się to niemożliwe, tak jak np. w Łebie.
W gminie Cewice w powiecie lęborskim przyłącze internetu szerokopasmowego zostało doprowadzone
do większości domów we wsi Osowo. Mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się, kto i kiedy będzie dostarczał im
sygnał. Generalnie informacja o projektowanych i realizowanych inwestycjach przyłączeniowych jest praktycznie niedostępna, nie ma jej ani na stronach internetowych, np. Orange, ani w punktach obsługi klienta,
zaś osoby obsługujące infolinie nie udzielają żadnych informacji na ten temat.
Wydaje się, że w tej sprawie zapanował kompletny bałagan. Dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania.
1. Proszę o informację, jaki jest program przyłączenia poszczególnych miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim.
2. Kto może udzielić informacji o planowanych inwestycjach? Kto udziela informacji o planowanych terminach przyłączenia poszczególnych posesji do internetu szerokopasmowego?
3. Kto jest inwestorem w przyłącza ostatniej mili, tzn. czy są to zadania właściciela posesji, operatora telefonii, samorządu czy jakiegoś innego podmiotu, i kto finansuje te zadania?
4. Proszę o wyjaśnienie przypadków szczegółowych, które przedstawiłem, a dotyczących gminy miejskiej
Łeba i gminy wiejskiej Cewice w powiecie lęborskim.
5. Czy jest ogólnopolski program przyłączania gospodarstw domowych do internetu? Z jakich źródeł inwestycje ostatniej mili są finansowane? Jaka jest rola samorządu w udostępnianiu szerokopasmowego internetu?
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