
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W dniu 10 września 2021 r. podczas dwudziestego dziewiątego posiedzenia Senatu złożyłem oświadcze-

nie w sprawie dostępności internetu światłowodowego i szerokopasmowego w powiatach słupskim, lębor-

skim i wejherowskim. 

Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego jest bardzo ważną sprawą. Dotyczy to wielu obywateli, 

szczególnie w dobie pandemii COVID-19, kiedy wiele osób pracuje oraz uczy się w trybie zdalnym. 

Niestety do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na wspomniane oświadczenie. Wciąż bez odpowiedzi po-

zostaje pytanie, dlaczego główny podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę internetu światłowodowego 

w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim, czyli Orange Polska SA, spóźnia się z aktualizowaniem 

informacji o dostępności internetu światłowodowego oraz do kogo gospodarstwa domowe mieszczące się 

w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych mogą się zwrócić w sprawie przyłączenia do sieci światłowo-

dowej. 

W związku z tym, po raz kolejny, kieruję do Pana Premiera następujące pytania: 

1. Skąd zwłoka w aktualizowaniu danych na stronach Orange (dotyczy to także mojego biura senatorskie-

go: ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork). 

2. Do kogo osoby mieszkające 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 słup-

skiego, lęborskiego i wejherowskiego mających dostęp do szybkiego internetu światłowodowego, do których 

mogliby się przyłączyć właściciele posesji sąsiadujących z tymi szkołami (oczywiście z wyjątkiem tych 

miejsc, w których ten internet jest powszechnie dostępny). 

4. Proszę podać informację, co muszą zrobić zainteresowani odbiorem internetu światłowodowego w swo-

im mieszkaniu, aby odpowiednia infrastruktura została zainstalowana w ich bloku lub domu. Czy brak zgody 

wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej lub pozostałych mieszkańców bloku/domu może być determinantą 

niepozwalającą 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. 

6. Dlaczego KPRM do tej pory zwleka z odpowiedzią na oświadczenie złożone 10 września 2021 r.? 

Kazimierz Kleina 
 


