
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Z odpowiedzi na oświadczenie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu przyłączania miejscowości 

w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim do sieci internetu szerokopasmowego dowiedzieliśmy się, 

że przyłączanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” (PO PC) 2014–2020. 

Tworzeniem niezbędnej infrastruktury na obszarze wymienionych powiatów zajęła się Orange Polska SA. 

Tym samym spółka została zobowiązana do udostępniania informacji na temat dostępności internetu świa-

tłowodowego na tym terenie. Niestety od czasu pierwszego oświadczenia aż po chwilę obecną można napo-

tkać rozmaite problemy z dostępem do tych informacji. 

Dnia 14 maja 2021 r. mój asystent wysłał do PO PC e-mail z zapytaniem o dostępność internetu światło-

wodowego w interesujących nas lokalizacjach. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że instytucją odpowie-

dzialną za wyznaczanie obszarów wsparcia w ramach działania 1.1 PO PC jest Urząd Komunikacji Elektro-

nicznej. W związku z tym zasięgnęliśmy informacji o interesujących nas lokalizacjach na stronie UKE. Z niej 

pobraliśmy raporty, z których wynika m.in., że w jednej z dwóch lokalizacji (tj. w budynku przy ul. Bolesła-

wa Krzywoustego 1) operator Orange oferuje tylko i wyłącznie prędkość internetu do 20 Mb/s, a infrastruktu-

ra w budynku to kable parowe miedziane. Równocześnie w tym budynku część użytkowników została przy-

łączona do internetu szerokopasmowego. 

W związku z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytania. 

Skąd zwłoka w aktualizowaniu danych na stronach Orange oraz UKE, skoro już od około miesiąca jest we 

wspomnianej w piśmie lokalizacji dostępna i działająca infrastruktura internetu światłowodowego? 

Skąd przeciętny obywatel może w łatwy i przystępny sposób zasięgnąć wiedzy, czy w jego lokalizacji jest 

dostępny internet światłowodowy? 

Jaki jest harmonogram przyłączania poszczególnych miejscowości do internetu szerokopasmowego 

w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim? 

W związku z podaną informacją, że mieszkający w pobliżu szkoły mają możliwość podłączenia się do in-

ternetu szerokopasmowego, proszę wyjaśnić, do kogo zainteresowani mogą się zwrócić w tej sprawie. Szcze-

gółową procedurę związaną z przyłączeniem sąsiadów szkoły do internetu szerokopasmowego proszę przed-

stawić na przykładzie szkoły podstawowej w Łebie. 

Z poważaniem 

Kazimierz Kleina 
 


