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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
dot. oświadczenia Pana Senatora Kazimierza Kleiny – złożonego podczas 24 posiedzenia Senatu
RP w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach
słupskim, lęborskim i wejherowskim
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad 1) 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?
Informuję, że do 31 marca każdego roku operatorzy są zobligowani do wykonania obowiązku
sprawozdawczego w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępności
usług telekomunikacyjnych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane
w tym procesie zbierane są wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Następnie Prezes UKE
przetwarza te dane na potrzeby przygotowania corocznego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, publikowanego najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W następnej kolejności następuje aktualizacja wyszukiwarki UKE.
Należy przy tym zauważyć, że przy tak skonstruowanym otoczeniu prawnym zbierania danych w
ramach inwentaryzacji, nie ma możliwości aktualizowania na bieżąco danych na wyszukiwarce
UKE, w związku z czym, braku jej bieżącej aktualizacji nie można traktować jako zwłoki.
Nadmieniam również, że im szybciej beneficjent uruchomi usługi na danym obszarze, tym szybciej może pobierać opłaty abonamentowe za świadczone usługi dostępu do internetu. Zatem w
interesie beneficjentów jest bezzwłoczna aktualizacja swoich stron internetowych w zakresie
danych o możliwości świadczeniu usług pod konkretnymi adresami.
Ponadto, zgodnie z regulaminami konkursów w I osi PO PC, beneficjenci tych konkursów mają
obowiązek udzielać informacji o prowadzonych inwestycjach szerokopasmowych dofinansowywanych w ramach PO PC oraz o planowanych terminach przyłączenia poszczególnych gospodarstw domowych/lokali do internetu szerokopasmowego.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wystąpiła do Orange Polska S.A. o zachowanie staranności
w aktualizacji tych informacji na swoich stronach internetowych.
Ad 2) Skąd przeciętny obywatel może w łatwy i przystępny sposób zasięgnąć wiedzy, czy
w jego lokalizacji jest dostępny internet światłowodowy?
Informuję, że obywatel może uzyskać niezbędne mu informacje w następujący sposób:


poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielstwem handlowym beneficjenta projektu
PO PC (informacje o beneficjentach na poszczególnych obszarach konkursowych dostępne są na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/po-polskacyfrowa/po-pc-i-os) lub innego operatora telekomunikacyjnego działającego na danym
terenie;



pomocniczo, poprzez Wyszukiwarkę Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/.

Ad 3) Jaki jest harmonogram przyłączania poszczególnych miejscowości do internetu szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim?
Informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wystąpiła do firmy Orange Polska S.A. o przesłanie szczegółowego harmonogramu obejmowania zasięgiem sieci poszczególnych miejscowości
powiatów słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego. Korespondencję w tej sprawie przesyłam w
załączeniu.
Ad 4) W związku z podaną informacją, że mieszkający w pobliżu szkoły mają możliwość podłączenia się do internetu szerokopasmowego, proszę wyjaśnić, do kogo zainteresowani mogą się
zwrócić w tej sprawie. Szczegółową procedurę związaną z przyłączaniem sąsiadów szkoły do
internetu szerokopasmowego proszę przedstawić na przykładzie szkoły podstawowej w Łebie.
Informuję, że nie istnieje procedura przyłączania do infrastruktury szerokopasmowej gospodarstw domowych sąsiadujących ze szkołami podłączonymi do szybkiego internetu w ramach
inwestycji dofinansowanych ze środków PO PC. Udzielając odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Pana Senatora w tej sprawie (oświadczenie złożone w dniu 25 marca br.) poinformowano, że
beneficjenci PO PC, podłączając szkoły do sieci szerokopasmowej, zwyczajowo obejmują zasięgiem sieci okoliczne gospodarstwa domowe – zarówno w ramach realizowanych projektów PO
PC, bądź też w ramach równolegle bądź później realizowanych ich inwestycji własnych (komercyjnych). Każdorazowo popyt na korzystanie z usług dostępu do internetu należy zgłaszać do
lokalnego przedstawiciela beneficjenta lub operatora działającego na danym terenie. Zainteresowani obywatele mogą również zgłaszać popyt w wyszukiwarce UKE.
Z poważaniem
z up. Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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