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Eksperci nie mają wątpliwości: 
musimy zapobiec wyklucze-
niu cyfrowemu dużej części 
ludności. Mówi się o tym 
od dawna, ale do tej pory 

zrobiono niewiele. Ma to zmienić realizacja 
założeń osi priorytetowej II: Infrastruktu-
ra społeczeństwa informacyjnego (Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 
lata 2007–2013). Chodzi o budowę sieci sze-
rokopasmowej dla Polski wschodniej. 
O całym programie pisaliśmy w poprzed-
nim numerze EDS, ale oś priorytetowa II 

zasługuje na szczególną uwagę. Jest to 
największy tego typu projekt w Unii Eu-
ropejskiej. Mimo że to „tylko” 305 mln 
euro; 255 mln pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 45 mln 
– to wkład własny beneficjentów, a 5 mln 
przeznaczono na szkolenia. 

Białe plamy 

O to, czy Polska wschodnia (wojewódz-
twa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) 

faktycznie jest najbiedniejszym regionem 
w Unii Europejskiej, spierają się polscy 
politycy z unijnymi. Na szczęście po-
przedniej ekipie rządzącej udało się prze-
konać Komisję Europejską, że tak jest. 
Dzięki temu duża część naszego kraju 
stanęła przed niepowtarzalną szansą na 
przyspieszenie rozwoju. 
– Operatorzy telekomunikacyjni nie chcą 
budować sieci na tych terenach ze wzglę-
du długi okres zwrotu z inwestycji, który 
wynosi około 20 lat – mówi Maciej Ko-
ziara, koordynator projektu „Sieć szeroko-

Mieczysław T. sTarkowski

Bank Światowy ogłosił, że w Polsce zakończył się proces 
przekształceń ustrojowych. Zrobił to trochę na wyrost; wystarczy 
przyjrzeć się, jak wygląda w naszym kraju infrastruktura 
teleinformatyczna, żeby przekonać się, ile jest jeszcze do zrobienia.

Ściana wschodnia  
w sieci
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pasmowa Polski wschodniej” w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego. 
W ramach projektu SSPW będzie budo-
wana tak zwana infrastruktura pasywna. 
Takie rozwiązanie jest bezpieczne z punk-
tu widzenia pomocy publicznej, ponieważ 
nie zakłóca konkurencji na rynku. Prze-
ciwnie – dopinguje operatorów i przedsię-
biorców telekomunikacyjnych do budowy 
własnych sieci dostępowych w celu świad-
czenia usług klientom końcowym.
31 stycznia 2008 roku Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego podpisało umowę z Biurem 
Studiów i Projektów Łączności Teleprojekt 
Sp. z o.o. i ITTI Sp. z o.o. na wykonanie 
pierwszego etapu przygotowania projektu 
„Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej”, 
który jest jednym z kluczowych przedsię-
wzięć realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
na lata 2007–2013. Inwentaryzacja sieci zo-
stała zakończona zgodnie z założeniami do 
15 maja 2008 roku. Obecnie trwają oceny 
jej wykonania. Dzięki temu poznamy białe 
plamy, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, 
i szare o niewielkiej gęstości sieci. Natomiast 
do 30 kwietnia przyszłego roku ma zostać 
opracowane studium wykonalności. 
– Przed samorządem stoi niezmiernie 
ważne zadanie – podkreśla Maciej Kozia-
ra. – Trzeba wykreować świadomość przy-
szłych użytkowników – mówi.

Po co nam sieć?

Celem projektu „Sieć szerokopasmowa 
Polski wschodniej” (SSPW) jest za-
pewnienie do końca 2013 roku dostępu 
do internetu i tak zwanych usług sze-
rokopasmowych 90 proc. gospodarstw 
domowych i wszystkim instytucjom 
publicznym oraz przedsiębiorcom w pię-
ciu województwach Polski wschodniej. 
Technologie informacyjne i komunika-
cyjne (ICT) mają zasadniczy wpływ na 
zwiększenie tempa rozwoju gospodar-
czego i społecznego oraz na poprawę ja-
kości życia mieszkańców. Jednak budowa 
społeczeństwa informacyjnego jest moż-
liwa tylko na terenach o dobrze rozwi-
niętej infrastrukturze sieciowej.  
Według statystyk Polska zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod 

względem rozpowszechnienia szerokopas-
mowego dostępu do internetu. Jak wykazu-
je GUS, w końcu 2006 r. dostęp do interne-
tu miało 36 proc. gospodarstw domowych 
oraz 89 proc. przedsiębiorstw, w tym do-
stęp szerokopasmowy – odpowiednio 22 
i 46 proc. Natomiast województwa Polski 
wschodniej plasują się znacznie poniżej 
średniej krajowej pod względem dostępno-
ści infrastruktury szerokopasmowej. 
Na początku 2007 r. sytuacja była bardzo 
niedobra. Ponad milion gospodarstw do-
mowych w pięciu województwach Polski 
wschodniej nie miało szerokopasmowego 
dostępu do internetu. Oznacza to, że aż 38 
proc. gospodarstw Polski wschodniej (od 
30 proc. w województwie podkarpackim 
do 44 proc. w województwie lubelskim) 
jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
Głównym powodem jest ograniczony 
zasięg istniejących sieci telekomunikacyj-
nych oraz techniczne nieprzystosowanie 
sieci operatorów telefonii stacjonarnej do 
realizacji usług szerokopasmowych. Co 
gorsze, w tym przypadku niewidzialna 
ręka rynku nic nie zmieni. Według infor-
macji operatorów inwestycje na terenach 
nieobjętych obecnie dostępem szeroko-
pasmowym (najczęściej tereny słabo za-
ludnione lub zamieszkałe przez ludność 
o niskich dochodach) nie mają uzasadnie-
nia ekonomicznego. Wobec tego znaczna 
część mieszkańców województw Polski 
wschodniej nie ma i bez podjęcia inter-
wencji publicznej nie będzie miała moż-
liwości taniego dostępu do nowoczesnej 
infrastruktury szerokopasmowej. 

Najpierw elementy pasywne

SSPW oznacza budowę w pięciu woje-
wództwach Polski wschodniej infrastruk-
tury teleinformatycznej, która uzupełni 
istniejące zasoby należące do różnych ope-
ratorów i tworzące regionalne sieci szkiele-
towe. Projekt nie faworyzuje żadnej tech-
nologii. Wstępna analiza (co do tego nie 
ma w zasadzie rozbieżności) wskazuje jed-
nak, że optymalnym rozwiązaniem tech-
nologicznym dla regionalnych sieci szkie-
letowych jest okablowanie światłowodowe. 
Dlatego inwestycje będą się koncentrować 
przede wszystkim na budowie sieci świat-
łowodowej, tak aby przybliżyć lokalizację 
węzłów optycznych sieci do użytkowników 
końcowych bez dublowania istniejących 
traktów światłowodowych. 
Budowana infrastruktura ma obejmować 
w pierwszej kolejności elementy pasywne. 
Są one niezbędne do instalacji i działa-
nia szerokopasmowej sieci internetowej. 

Samorządy województw Polski 
wschodniej będą składać wnioski 
o dofinansowanie do Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale 
dopiero po zakończeniu studium 
wykonalności projektu, czyli naj-
wcześniej w drugiej połowie 2009 r.
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Obejmują wykonanie kanalizacji tele-
technicznej, przewodów, światłowodów, 
masztów, studni. Zakres inwestycji będzie 
określany osobno dla każdego powiatu 
i będzie zależał od wyliczonych w studium 
wykonalności wskaźników, dokumentują-
cych poziom nieopłacalności inwestycji na 
warunkach komercyjnych. 
Inwestycje będą wykonywane przez 
podmioty wyłonione z wykorzystaniem 
procedur przetargowych. Infrastruktura 
wybudowana w ramach projektu będzie 
własnością województw. Sieci powsta-
łe w ramach projektu będą otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych, dostar-
czających usługi szerokopasmowe bez-
pośrednio odbiorcom końcowym. W ten 
sposób podmioty komercyjne będą mogły 
budować własne sieci dostępowe na tere-
nach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych.
W drodze przetargu zostanie wyłonio-
ny, odrębnie dla każdego z pięciu woje-
wództw, operator infrastruktury. Jego za-
daniem będzie zarządzanie wybudowaną 
infrastrukturą publiczną i/lub operowanie 
na niej, a szczególnie:
n  utrzymywanie, konserwacja i naprawa 

zarządzanej infrastruktury;
n  świadczenie usług telekomunikacyjnych 

dla operatorów sieci dostępowych/do-
stawców usług na potrzeby połączenia 
sieci dostępowych z siecią krajową;

n  udostępnianie na przejrzystych i rów-
nych dla wszystkich zasadach (określo-

nych w umowie z każdym z pięciu wo-
jewództw) infrastruktury podmiotom 
trzecim – operatorom sieci dostępowych 
i dostawcom usług szerokopasmowych. 
Zasady te, a zwłaszcza stosowane opłaty, 
będą ustalane przy założeniu nieosiąga-
nia znaczącego zysku netto. Zasadność 
wysokości opłat będzie weryfikowana 
przez audyt regulacyjny.

Operator infrastruktury nie będzie do-
starczał usług klientom końcowym.

Skutki wdrożenia

Realizacja projektu ma zachęcić operato-
rów do inwestowania w rozwój sieci dostę-
powej, szczególnie w lokalne pętle abonen-
ckie. W efekcie ma dojść do prawdziwej 
rewolucji. Co najmniej 90 proc. gospo-
darstw domowych oraz wszystkie instytu-
cje publiczne i przedsiębiorstwa mają mieć 
zagwarantowany dostęp o prędkości trans-
misji co najmniej 6 Mbit/s do użytkownika 
(download) oraz 1 Mbit/s od użytkownika 
(upload). Natomiast działania prowadzone 
równolegle do projektu SSPW powinny 
zapewnić pozostałym gospodarstwom do-
mowym (najwyżej 10 proc.) dostęp o pręd-
kości 1 Mbit/s do użytkownika i 144 kbit/s 
od użytkownika. 
Budżet projektu, w przeważającej mie-
rze oparty na środkach z funduszy 
europejskich, wyniesie 300 mln euro 
(z tego dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 

około 255 mln euro, a wkład własny 
województw – łącznie – około 45 mln 
euro). Zakłada się również, że środki 
porównywalne z całkowitym budżetem 
projektu zostaną zainwestowane przez 
operatorów komercyjnych w rozwój sieci 
dostępowych, komplementarnych do bu-
dowanych ze środków publicznych. 
Etap przygotowawczy projektu rozpoczął 
się od przeprowadzenia inwentaryzacji 
obecnego stanu infrastruktury szeroko-
pasmowej w pięciu województwach Polski 
wschodniej. Objął także analizę planów jej 
rozbudowy przez operatorów. W wyniku 
tego przeglądu (umowę z wykonawcą pod-
pisano 31 stycznia 2008 roku, zaś przegląd 
ukończono 15 maja 2008 roku) powstał 
atlas dostępnych zasobów i planowanych 
inwestycji podmiotów komercyjnych pod 
kątem zasięgu i przepustowości sieci. 
Równocześnie mają się rozpocząć prace 
nad studium wykonalności projektu. Będzie 
się ono składało z dwóch części. Pierwszą 
zakończy opracowanie szczegółowego mo-
delu i metodyki wdrażania projektu według 
jednolitych zasad w pięciu województwach. 
Ponadto – na podstawie danych z inwenta-
ryzacji stanu infrastruktury szerokopasmo-
wej i analizy finansowej – zostanie określo-
ny zasięg terytorialny projektu, czyli lista 
powiatów objętych interwencją. Wyniki 
części drugiej, zawierającej szczegółowe 
studia dla każdego powiatu objętego pro-
jektem, będą stanowić podstawę do wyko-
nywania projektów technicznych. 
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Pierwsza część studium ma być ukończona 
29 lipca 2008 roku, część II zaplanowano 
na 30 kwietnia przyszłego roku. Na tym 
etapie zostanie również wyłoniony zarzą-
dzający projektem. Jego zadaniem będzie 
nadzór w imieniu projektodawcy – samo-
rządu województwa – nad prawidłowym 
wdrażaniem inwestycji. Zarządzający pro-
jektem zostanie wyłoniony odrębnie dla 
każdego z pięciu województw. Przetarg 
ogłoszono 31 stycznia 2008 r.

Dobra współpraca

Wdrażanie projektu zaplanowano na 
październik 2008 roku, zgodnie z harmo-
nogramem przyjętym na podstawie reko-
mendacji ze studium wykonalności. Dla 
każdego powiatu wdrożenie będzie po-
przedzone wykonaniem projektu tech-
nicznego. Cykl inwestycyjny dla każdego 
powiatu ma być krótszy niż 2 lata.
Kluczowym czynnikiem dla powodzenia 
projektu będzie współpraca ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. W pierwszym 
rzędzie są to operatorzy i przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni, którzy posiadają infra-
strukturę szerokopasmową lub świadczą 
usługi szerokopasmowe dla mieszkańców 
województw Polski wschodniej. Dzięki 
uzgadnianiu z nimi zakresu rozbudowy 
sieci uniknie się tworzenia infrastruktury 

powielającej zasoby istniejące lub plano-
wane przez operatorów. 
Zasady współpracy z podmiotami zain-
teresowanymi rozwijaniem sieci szero-
kopasmowej w województwach Polski 
wschodniej, a szczególnie koordynacji 
przedsięwzięć z operatorami planującymi 
inwestowanie w sieć dostępową, zostaną 
zawarte w porozumieniach o współpra-
cy. Pierwsze podpisano 2 października 
ubiegłego roku. Umowy te mają zawierać 
między innymi:
n  zasady udostępniania przez operatorów 

informacji o ich zasobach oraz planach 
rozbudowy,

n  zasady współpracy przy budowaniu włas-
nej infrastruktury szerokopasmowej,

n  poziom nakładów obu stron na budowę 
własnej infrastruktury szerokopasmowej,

n  zasady wzajemnego udostępniania in-
frastruktury.

Niezmiernie istotne znaczenie dla powo-
dzenia projektu będzie miała współpraca 
województw z samorządami. Jej zasady, 
obejmujące między innymi określenie 
działań ułatwiających prowadzenie inwe-
stycji, zostały już zapisane w listach inten-
cyjnych. Porozumienia mają być podpisa-
ne w III kwartale br.

Szkolenia z sieci

Projekt SSPW jest zgodny z priorytetami 
następujących dokumentów strategicz-
nych i programowych:
n  Strategii Rozwoju Kraju
n  Strategii Rozwoju Społeczeństwa In-

formacyjnego na lata 2007–2013  
n  Strategii rozwoju województw lubelskie-

go, podkarpackiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego i warmińsko-mazurskiego

n  Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej

n  strategii rozwoju lokalnego, w tym stra-
tegii rozwoju powiatów oraz strategii 
rozwoju gmin.

Jak już wspomniano, równolegle do pro-
jektu SSPW mają być prowadzone działa-
nia w celu zapewnienia pozostałym gospo-
darstwom domowym dostępu o prędkości 
1 Mbit/s do użytkownika i 144 kbit/s od 
użytkownika. 
Działaniom służącym rozwojowi infra-
struktury szerokopasmowej towarzyszyć 
będą przedsięwzięcia wspierające podaż 
usług oraz zwiększające poziom umiejętno-
ści posługiwania się współczesnymi narzę-
dziami teleinformatycznymi. Działania te 
będą mogły być współfinansowane ze środ-
ków regionalnych programów operacyjnych, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka (VII oś priorytetowa) oraz Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  n

Mieczysław T. sTarkowski
Dziennikarz. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (wówczas 
SGPiS) i Uniwersytetu Warszawskiego.
Od wielu lat zajmuje się ekonomią (biznesem, PR, marketin-
giem), a także teleinformatyką.
Był między innymi publicystą w tygodniku „Spotkania”, a później 
w miesięczniku „Businessman Magazine”. Przez kilka lat był 
redaktorem naczelnym miesięcznika „Świat Telekomunikacji”. 
W tym czasie był również przewodniczącym Kapituły Złotych Anten Świata  
Telekomunikacji.
Od dwóch lat jest redaktorem naczelnym „Atmosfery” – pisma firmy ATM SA. 
Publikuje również w kilku pismach fachowych, przede wszystkim w miesięczni-
kach „Wiadomości Handlowe” i „BANK”, a ostatnio także „Futbol.pl”. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, prezydentem Lions Club 
Warszawa. 

HarMonograM wdrażania projekTu sspw
inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej: 
podpisanie umowy z wykonawcą  31 stycznia 2008 r.
wykonanie zamówienia  15 maja 2008 r.
studium wykonalności: 
podpisanie umowy z wykonawcą 30 kwietnia 2008 r.
wykonanie I części zamówienia 29  lipca 2008 r.
wykonanie II części zamówienia 30 kwietnia 2009 r.
zarządzający projektem: 
opracowanie dokumentacji przetargowej 31 grudnia 2008 r.
ogłoszenie przetargu 31 stycznia 2009 r.
podpisanie umowy z wykonawcą 30 czerwca 2009 r.
wykonanie zamówienia 31 grudnia 2013 r.
operator infrastruktury: 
opracowanie dokumentacji przetargowej 28 lutego 2009 r. 
ogłoszenie przetargu 31 marca 2009 r.
podpisanie umowy 31 lipca 2009 r.
współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług: 
opracowanie wzorów porozumień 10 września 2007 r.
podpisanie pierwszych porozumień 2 października 2007 r. 
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego: 
opracowanie listów intencyjnych o współpracy  
przy realizacji inwestycji ze starostami  
i wójtami/burmistrzami II kwartał 2008 r.
podpisanie porozumień ze starostami  
i wójtami/burmistrzami jednostek samorządu  
terytorialnego objętych projektem III kwartał 2008 r.
W II kwartale przyszłego roku rozpocznie się realizacja inwestycji według 
harmonogramu przyjętego na podstawie rekomendacji zawartych w stu-
dium wykonalności. Projekt ma być zrealizowany do końca 2013 r.
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