
 

 

Warszawa, dnia 22 października 2021 r. 

 

 

BPC.WIOC.4513.4.1.2021 

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 złożone w dniu 10 września 2021 roku przez Senatora RP, 
Pana Kazimierza Kleinę, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania: 

Ad 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)? 

Powody tej zwłoki nie są znane. Departament Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów występował do Orange Polska S.A. o zachowanie staranności w aktualizacji tych infor-

macji na swoich stronach internetowych, otrzymując w odpowiedzi informację, że Orange 

Polska S.A. aktualizuje codziennie informacje o możliwości świadczenia usług światłowodo-

wych na stronie https://www.orange.pl/view/mapazasiegu, zaś pomocniczo informacje o 

zasięgu usług można też sprawdzić na stronie https://www.hurt-orange.pl/operatorzy-

krajowi/projekty-inwestycyjne/popc-nabor-i-ii-i-iv/. Niemniej, ponownie zwrócimy uwagę 

Orange Polska S.A. na aktualizację danych na stronach internetowych. 

Ad 2) Do kogo zainteresowani mieszkający w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych 

mogą się zwrócić w celu przyłączenia internetu światłowodowego oraz kto ponosi koszty 

takiego przyłączenia? 

W poprzednich odpowiedziach na pytania Pana Senatora Kleiny informowano, że benefi-

cjenci PO PC, podłączając szkoły do sieci szerokopasmowej, zwyczajowo obejmują zasięgiem 

sieci okoliczne gospodarstwa domowe. Ma to miejsce zarówno w ramach realizowanych pro-

jektów PO PC, lub też w ramach równolegle bądź później realizowanych inwestycji własnych 

(komercyjnych) beneficjenta. Każdorazowo popyt na korzystanie z usług dostępu do interne-

tu należy zgłaszać do lokalnego przedstawiciela beneficjenta lub operatora działającego na 

danym terenie. Koszty przyłączenia zwykle ponoszone są w abonamencie miesięcznym oraz 

w ramach jednorazowych opłat instalacyjnych. 

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu
https://www.hurt-orange.pl/operatorzy-krajowi/projekty-inwestycyjne/popc-nabor-i-ii-i-iv/
https://www.hurt-orange.pl/operatorzy-krajowi/projekty-inwestycyjne/popc-nabor-i-ii-i-iv/
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Ad 3) Proszę o podanie dokładnej listy wraz z adresami placówek oświatowych na terenie 

powiatów słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego mających dostęp do szybkiego inter-

netu światłowodowego, do których mogliby się przyłączyć właściciele posesji sąsiadują-

cych ze szkołami (oczywiście z wyjątkiem tych miejsc, w których ten internet jest po-

wszechnie dostępny). 

Ze względu na nieokreślony zakres pytania (pojęcie „właściciele posesji sąsiadujących ze 

szkołami” może być różnie rozumiane, w szczególności jeżeli chodzi o odległość od szkoły), 

zachęcam do skorzystania z wyszukiwarki Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/), w której można sprawdzić możliwość korzystania z in-

ternetu pod każdym adresem w Polsce. Udostępnione tam dane obejmują również informa-

cje o planowanej rozbudowie sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO 

PC). 

Ad 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 pozosta-

łych mieszkańców bloku, domu może być determinantem nie pozwalającym na przyłącze-

nie do internetu pojedynczego mieszkania? 

Osoby zainteresowane odbiorem internetu światłowodowego w swoim mieszkaniu powinny 

potwierdzić popyt na świadczenie usług. Natomiast brak zgody wspólnoty/spółdzielni miesz-

kaniowej lub pozostałych mieszkańców bloku lub domu nie decyduje o tym, że odpowiednia 

infrastruktura nie może zostać zainstalowana w ich bloku lub domu. Zgodnie z art. 30 ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych1, właściciel, 

użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany umożliwić przedsiębior-

cy telekomunikacyjnemu wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku umożliwiającej 

mu dostarczanie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co naj-

mniej 30 Mb/s. Jeżeli właściciel (użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości) nie wyrazi 

takiej zgody, operator może złożyć wniosek do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie 

udostępnienia nieruchomości, zastępującej zgodę właściciela. Zgodnie ze sprawozdaniem z 

działalności Prezesa UKE za 2020 rok2, w 2020 roku Prezes UKE wydał 228 takich decyzji. 

Natomiast zgodnie z art. 31 ww. ustawy jeżeli nieruchomość lub jej część zajmowana przez 

użytkownika końcowego nie posiada przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, odpowiadają-

cego potrzebom użytkownika końcowego, właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty 

nieruchomości, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub zarządca nieru-

chomości, nie może odmówić - z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa - 

instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. 

                                                 
1
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z 2020 r. poz. 471, 695, 875, 1378. 

2
https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/24/19/2/sprawozdanie_prezesa_uke_za_2020

_r..pdf 

https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/
https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/24/19/2/sprawozdanie_prezesa_uke_za_2020_r..pdf
https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/24/19/2/sprawozdanie_prezesa_uke_za_2020_r..pdf


 

ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa, tel. +48 (22) 245 59 21 

Ad 5) W związku z tym, że odpowiednie instytucje odpowiedzialne za informacje o możli-

wości podłączenia internetu światłowodowego z dużym opóźnieniem aktualizują informa-

cje na swoich stronach internetowych, proszę o wskazanie sposobu na dotarcie do tychże 

aktualnych informacji. 

Ponownie, odnosząc się do już udzielonej odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia Pana Se-

natora, najdogodniejszymi źródłami informacji w ww. zakresie są: 

 przedstawicielstwa handlowe beneficjenta projektu PO PC (informacje 

o beneficjentach na poszczególnych obszarach konkursowych dostępne są na stro-

nach Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-

pc-i-os) lub innego operatora telekomunikacyjnego działającego na danym terenie; 

 wyszukiwarka Urzędu Komunikacji Elektronicznej: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. 

Z poważaniem 
 

z up. Janusz Cieszyński 

Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 

Do wiadomości: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Spraw Parlamentarnych 

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os
https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/
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