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Pani Anna STREŻYŃSKA
Minister Cyfryzacji
Szanowna Pani Minister,
W odpowiedzi na przesłane do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) pismo
nr DP-WLII.0211.38.2016 uprzejmie informuję, że KIKE podtrzymuje swoje wątpliwości,
co do założeń programowych Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zwanego dalej POPC) w zakresie przeznaczania
środków finansowych POPC na sto procent szkół i placówek oświaty, znajdujących się na obszarze
realizowanych przez beneficjentów inwestycji.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
bezpośrednio o tym nie wspomina, jednakże zdaniem KIKE ww. działanie może spowodować
zagrożenie dla realizacji podstawowego celu POPC, jakim jest podłączenie jak największej ilości
gospodarstw domowych (HP).
Naszym zdaniem, pozostawienie ww. kryterium sprawi, że z uwagi na ograniczone w programie
środki pozwalające na podłączenie około 30 – 40% HP, większość szkół i placówek oświatowych
podłączana będzie nieżalenie od gospodarstw domowych, wobec czego znaczna część środków
(30 – 50% budżetu dotacji), która mogłaby posłużyć podłączeniu gospodarstw domowych, zostanie
skonsumowana na podłączenie szkół i placówek oświatowych. Ponadto, zaznaczyć należy,
że utrzymanie węzłów aktywnych w każdej szkole i placówce oświatowej dodatkowo zwiększy koszty
utrzymania, czego nie biorą pod uwagę analizy.
Chcielibyśmy również wskazać, że przepustowości, o których mowa w § 1 ust 2 opiniowanego
projektu rozporządzania Ministra Cyfryzacji zapewnić mogą wyłącznie przyłącza światłowodowe,
co było akcentowane w dniu 10 sierpnia 2016 r., na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Sieci
Szerokopasmowych, w związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości wskazania wymogu
podłączania szkół światłowodem wprost w treści rozporządzenia.
Jednocześnie informuję, że poza sugestiami opisanymi w przedmiotowym piśmie, KIKE nie wnosi
uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji.
Z poważaniem,

Piotr Marciniak – Prezes Zarządu

