Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 29. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 września 2021 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji, wykonującego obowiązki ministra rozwoju, pracy i technologii Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Uzupełnienie odpowiedzi na oświadczenie w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim, które otrzymałem 13 sierpnia 2021 r., wciąż
nie odpowiada na wszystkie postawione wcześniej pytania.
Mimo iż w swoim piśmie Orange Polska SA deklaruje, że dane dotyczące zasięgu infrastruktury są aktualizowane codziennie na stronie https://www.orange.pl/viev/mapazasiegu, na dzień 13 sierpnia 2021 r. wciąż
nie zaktualizowano informacji dotyczących lokalizacji mojego biura. Internet światłowodowy jest tutaj dostępny od ok. 2 miesięcy, sam jestem jego odbiorcą już od miesiąca, jednak o możliwości przyłączenia nie
dowiedziałem się z wyżej wymienionej strony, nawet nie bezpośrednio w stacjonarnym punkcie sprzedaży
Orange, ale od ekipy, która instalowała infrastrukturę w budynku.
Kolejne pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, dotyczy gospodarstw domowych w bliskim sąsiedztwie
placówek oświatowych. Nadal nie otrzymaliśmy precyzyjnej informacji, do kogo zainteresowani mogliby się
zwrócić w celu przyłączenia do sieci światłowodu.
Ciekawi nas również proces przyłączania do internetu światłowodowego poszczególnych mieszkań
w blokach oraz domach wielorodzinnych. Z wiedzy, którą uzyskaliśmy, wynika, że nie zawsze jest to proste.
W związku z powyższym kieruję do Pana Premiera następujące pytania.
1. Proszę odpowiedzieć na pytanie, skąd zwłoka w aktualizowaniu danych na stronach Orange (w tym adresu mojego biura senatorskiego; ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork).
2. Do kogo zainteresowani mieszkający w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych mogą się zwrócić
w celu przyłączenia internetu światłowodowego oraz kto ponosi koszty takiego przyłączenia?
3. Proszę o podanie dokładnej listy wraz z adresami placówek oświatowych na terenie powiatów słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego mających dostęp do szybkiego internetu światłowodowego, do których
mogliby się przyłączyć właściciele posesji sąsiadujących ze szkołami (oczywiście z wyjątkiem tych miejsc,
w których ten internet jest powszechnie dostępny).
4. Proszę podać informację, co zainteresowani odbiorem internetu światłowodowego w swoim mieszkaniu
muszą zrobić, aby odpowiednia infrastruktura została zainstalowana w ich bloku lub domu. Czy brak zgody
wspólnoty/ spółdzielni mieszkaniowej lub pozostałych mieszkańców bloku, domu może być determinantem
nie pozwalającym na przyłączenie do internetu pojedynczego mieszkania?
5. W związku z tym, że odpowiednie instytucje odpowiedzialne za informacje o możliwości podłączenia
internetu światłowodowego z dużym opóźnieniem aktualizują informacje na swoich stronach internetowych,
proszę o wskazanie sposobu na dotarcie do tychże aktualnych informacji.
Z poważaniem
Kazimierz Kleina

