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Wedlug rozdzielnika 

W zvvi^zku z prowadzonymi w Urz^dzie Komunikacji Blektronicznej, dalej zwanym: . .UKH", 
pracami zwi^zanymi z wcryfikacjq i aktualizacjq danych zawartycli vv dostQpnych na stronie 
UK.B od dnia 12 lulego 2009 r. mapacli popytu, dalej zwanych ,,mapami", na podstawic 
art. 9 usl. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o vvojewodzie i administracji rz^dowej 
w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz.206), pragnt̂ ^ zwrocic si^ do Paiistwa z uprzejmc^ prosbq 
o pomoc i wsparcie w pozyskaniu informacji lui temal potrzeb uzytkownikow w zakrcsic 
dost^pu do using telefonii stacjonamej, Intcmetu szerokopasmowego oraz dost^pu do uslugi 
bezplatnego lub za oplal<^ nizszq^ niz cena rynkowa Inlemeiu, swiadczonego w miejscach 
publicznych za posrednictwem hotspotow. 

Pragn? zaznaczyc. iz Paiislwa udzial w przedmiotowej akcji jesl bardzo wazny, 
a przedstawione przez Panslwa informacje b(^d^ pomocne \v dalszych dzialaniach Prezesa 
UKB, maj^^cych na celu zapevvnienie vvzroslu dosi<?pnosci using telefonii stacjonamej braz 
Internetu szerokopasinowego dla spoleczeiislwa, jak rowniez podnoszenie swiadomosci 
spoleczncj w zakresic mozlivvosci korzystania z bezplatnego lub za oplatt^ nizsz^ niz cena 
rynkowa dosti^pu do Inlernetu. 

Nalezy podkreslic. iz jednym z glownych cclow regulacyjnych Prezesa IJKE Jest 
d^zenie do zapewnienia infrastruklury pozwalajqcej na dost^p do using tclekomunikacyjnych 
na obszarach zagrozonych wykluczeniem cylrowym, a tym samym zapewnicnie wszystkim 
uzylkownikom koncowym dost^pu do uslug tclekonuinikaeyjnych. 

Analiza stanu rynku lelekomunikacyjnego w Polsce skiania Prezesa UKB do podejmowania 
nowych dzialan zmicrzaj^cych do wzroslu dosl^pnosci ushig tclekomunikacyjnych, Jak 
rowniez modyfikacji narz^dzi Juz wykorzystywanych dotychczas przez UKB. w celu 
realizacji ww. zamierzen, lakich jak np. mapy. 

Pragn? zaznaczyc, iz zgodnie z zalozeniami, udostQpnione w dniu 12 lulego 2009 r. na slrpnie 
internetowej U K E mapy, maji^ odzwierciedlac realne zapotrzebowanic uzytkownikow na 
uslugi telefonii stacjonamej i dost^pu do szerokopasmowego Internetu, poprzez identyfikacji? 
miejsc, gdzie istnieje na nie zapotrzebowanic. a one niedost^pnc dla uzytkownikow. 
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Jednoczesnie jednym z glownych celovv map bylo i jest umozliwienie opcralorom 
lelekomunikacyjnym rozpoznanie poziomu popytu na w\v. uslugi i podj^cic proccsow 
inwcstycyjnych na obszarach, gdzie ten pop>t jest zgJaszany. 

W obecnym ksztakie mapy zawieraj^: | 

• dane dotycz^ce iiczby zg^oszen uz>lkownik6w o braku dost^pu do using tclctbnii 
stacjonarnej i stacjonarnego Internetu szerokopasmowego z danego obszaru, 

o list^ przedsi^biorcow lelekomunikacyjnych swiadcz^cych te usfugi na danym obszarzc. 

• dane kontaktowe przedsi^biorcow telekomunikacyjnych swiadczi^cych te usiugi, 

prezenlowanc w przyst^pnej formic map, tabel i list - uj^tych na 4 poziomach, tzn. kraj. 
vvojewodztwo, powiat, gmina. 

Adresatami map sq^zarowno uzytkownicy koncowi, ktorzy chc<\ zglosic brak dosli^pu do uslug 
obj^tych ich zakresem oraz zdobyc dane kontaktowe przedsi^biorcow swiadczitcych ww. 
usiugi (elekomunikacvjne na obszarze zamieszkania danego uzylkovvnika koiWowcgo,,jak 
rowniez przedsi^biorcy, ktorzy chcs^ dotrzec z oferovvanymi usiugami telekonumikacyjn'ymi 
do uzytkownikow koricowycli. i 

Bior£|.c pod uwagt^ pozytywny odbior, z jakim spotkaly si(? mapy, Prezes UKE dostrzcga 
koniecznosc dalszego rozwijania i ulepszania tego narz^dzia. 

Rcakiyvvowanc aktualnie mapy b^d^ zawieraly dane popytowe dotyczijcc Iiczby 
uzytkownikow zglaszajEjcych zapotrzebowanic na ustugi: 

• lelefonii stacjonarnej, 

• szerokopasmowego Internetu oraz ^ 

• bezplatnego lub za oplat? nizsz^^niz cena rynkowa dostQpu do Internetu swiadczoncgo 
za posrednictwcm hotspotow w miejscach publicznych, 

na obszarze wojewodztwa. powiatu i gminy. 

Dane podazowe w zakresie swiadczenia tych uslug na danym obszarze bt^dq dostt^pne 
w ramach map inwentaryzacyjnych dostqpnych na stronie U K B pod adresem: 
http://wmv,ukc.gov.pl/uke/index.isp?place^Lead24&news cat id=450&ncws id=8080&lav 
out=8&pagc~text. 

Dodatkowo mapy b^di^ prezentowaiy dane doiyczqce dost^pu do bezplatnego lub za opialq 
nizsz^^ niz cena rynkowa Internetu swiadczoncgo w miejscach publicznych za pomocq^ 
hotspotow. B^da one obejmovvaly zarowno informacje od uzytkownikow o zapoti'zcbowaniu 
na punkty dost{^pu do bezplatnego lub za oplat^ nizszq^ niz cena rynkowa Internetu 
swiadczoncgo w miejscach publicznych (hotspoty), jak rowniez dane na temat lokahzacji tych 
punktow, oferowanych przez .lednostki Samorzq^du Terytorialnego. 

Zwazywszy na powyzsze, Pahstwa wsparcie w omawianym projekcie bt^'dzic bardzo waznc. 
pomoze bowiem Prezesowi UKE w lepszym/dokladniejszym koncenlrowaniu swoich dzialah 
na obszarach zagrozonych wykluczenicm cyfrowym, poprzez zidcniyfikovvanie 
miejsc/lokalizacji/obszarow, gdzie istnieje niezaspokojony popyt na ww. usiugi 
tclekomunikacyjne. 

Aby moc pozyskac od jak najwi^kszej Iiczby mieszkahcow tych obszarow danych na lemat 
ich potrzeb w zakresie dost(^pu do omawianych uslug, opracowana zostala ankicta, z klor^i -
za posrednictwcm roznorodnych kanalow - chcicHbysmy dotrzec do obywatcli naszego kraju. 
zwlaszcza tych zamieszkuj^^cych obszary zagrozone wykluczenicm cylrowym. 
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Przedmiotowa ankieta jest dost^pna na stronie internetowej UKE vvww.ukc.gov.pl. Mozna jq^ 
w>'pe}nic elektronicznie, do czego serdecznie zach^camy. 

Dodatkowo pragn(^ poinformowac, iz ww. dane mogq^byc przekazywane rowniez: 

• listownic na adres: Urzqd Komunikacji Elektronieznej Departament Detalicznego 
Rynku Tclckomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. lub I 

• drogq^ elektroniczn;:\ — mailem na adres: mapafSiukc.gov.nl: 

Zwazywszy na fakt, iz Panstwo i podlegle Paristwu .lednostki Samorzqdu Terytorialnego sa 
najblizej problemow, a zarazem i potrzeb swoich mieszkancow, w sposob najbardziej 
szezegolow)' bt^dziecie Panstwo mogli zidentyfikowac zapotrzebowanic mieszkancow na 
uslugi, 0 ktorych mowa na wst^pie oraz w zalq^czonej do niniejszego pisma ankiecie. 

Zwraeam si? niniejszym z serdecznq^ prosbq^ o rozpowszeehnienie zal^czonej ankiety w'srod 
jak najwii^kszej liczby mieszkancow Paristwa wojewodztwa, za posrednictwem podleglych 
Panstwu powiatow i gmin, tak aby w ramach kazdcj najmniejszej polskiej gminy 
zidentyfikowac miejsca, w ktorych istnieje zapotrzebowanic na uslugi telefonii stacjonamej, 
szerokopasmowego Internetu oraz bezplatnego lub za oplat<^ nizszi\ niz cena rynkowa dosti^'pu 
do Internetu swiadczonego za posrednictwem hotspotow w miejscach publicznych. 

Kazda wypelniona i przeslana do UKE ankieta (ezy to na pismie, czy tcz w formic 
elektronieznej), zawicraj£\ca informaej? o zapotrzebowaniu na wspomniane powyzej uslugi, 
znajdzic swoje odzwierciedlenie w mapach popytu i bt^dzie stanowila cennq informacjq 
o obszarach, gdzie popyt na te uslugi istnieje i - pomimo dynamicznie rozwijaj^cego si{^ 
z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego - jest on w daiszym cia^u 
niezaspokojony, 

W zwiqzku z powyzszym b^d? wdzi^czna za wszelkie podjtjtc, przez Panstwa oraz podlegle 
Panstwu powiaty i gminy, dzialania w zakresic rozpowszechnienia zalqezonej do niniejszego 
pisma ankiety swoim mieszkancom. 

W przypadku pytah lub wE^tpIiwosci proszt^ kontaktowac si? z pracownikami Urzqdu 
Komunikacji Elektronieznej pod numerem: (22) 53 49 182. 

Pragn? Jcdnoczesnie poinformowac, iz przekazane dane w niniejszym zakresie zoslan^ uj?te 
w mapaeh do konea IV kwartalu br. i udostQpnione na stronie UKE. 

Otrzymuia: 
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RozdyJelnik: 

1. Pan Alcksander Marck Skorupa - Wojewoda Dolnoslqski 
PI. Powstancow Warszawy I 
50-153 Wroclaw 

2. Pani Ewa Mes — Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
ul. Jagiellonska 3 
85-950 Bydgoszcz 

3. Pani Jolanta Szo)no-Koguc - Wojewoda Lubclski 
ul. Spokojna 4 
20-914 Lublin 

4. Pan Marcin Jabtonski - Wojewoda Lubuski 
ul. Jagiellonczyka 8 
66-400 Gorzow Wielkopolski 

5. Pani Jolanta Chelmiiiska — Wojewoda Lodzki 
ul, Piotrkowska 104 
90-926 Lodz 

6. Pan Jcrzy Miller - Wojewoda Malopolski 
ui, Basztowa 22 
31-156 Krakow 

7. Pan Jacek Kozlowski - Wojewoda niazowiecki 
PI. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

8. Pan Ryszard Wilczyriski - Wojewoda Opolski 
ul, Piastovvska 14 
45-082 Opole 

9. Pani Malgorzata Choniycz-Smigielska - Wojewoda Podkarpacki 
ul, Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszovv 

10. Pan Maciej Zywno - Wojewoda Podlaski 
ul. Mickiewicza 3 
15-213 Bialyslok 

11. Pan Ryszard Staclmrski - Wojewoda Poniorski 
ul, Okopowa 21/27 
80-810 Gdansk 

12. Pan Zygmunt Lukaszczyk - Wojewoda Sliiski 
ul. Jagiellonska 25 
40-032 Katowice 

13. Pani Bozentyna Palka-Koruba - Wojewoda Swi^tokrzyski 
Al. !X Wiekow Kick 3 
25-516 Kielce 

14. Pan Marian Podziewski - Wojewoda Warminsko-Mazurski 
Al, Marsz. J. Pilsudskiego 7/9 
10-575 Olsztyn 

15. Pan Piotr Florek — Wojewoda NVielkopolski 
Al. Niepodleglosci 16/18 
61-713 Poznan 

16. Pan Marein Zydorowicz - Wojewoda Zachodnioponiorsld 
ul, Waly Chrobrego 4 
70-502 Szczecin 
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Ankicta 
dotycz^ca zapotrzebowania uzytkownikow na usiugi: 

tciefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezplatnego lub za 
cen^ nizszq niz cena rynkowa Internetu, swiadczoncgo w miejscach 

publicznych za posrednictwcm hotspotow 

A) Usiuga tciefonii stacjonarnej: 

Obszar/lokalizacja, gdzie tstnicje zapotrzebowanic na uskig^ tciefonii stacjonarnej, a nie 
jest ona swiadc/ona. 

wojcwodztwo: 

powiat: 

gmina: 

miejscowosc: 

ulica: 
(jezeli informacja dot. konkretnej ulicy) 

Czy respondent ubicgal si^ o tclefon stacjonarny? 

A) T A K u ilu operatorow? i 

B) NIE* 

Jak^ odpowicdz respondent otrzynial od operatora? 

A) Brak mozliwosci technicznych 

B) Invvestycje na lym obszarze nastc\]:)i4 w pozniejszym lerminic (\v przypcuiku wskazania 
niniejszej odpowiedzi proszi^ o podanie czasu oczekhvania przez ahonenia na uslii^(i 
ielefomi slucjouwnej) 

Czas oczekiwania: 

i) do 6 miesit^cy 

ii) od 7 do 12 miesigcy 

iii) od 13 micsii^cy do 2 lat ' 

iv) powyzcj 2 lal 

C ) Inna odpowicdz* 

B) Usiuga Internetu szerokopasmowego: 

Obszar/lokalizacja, gdzie istnieje zapotrzebowanic na uslug^ dost^pu do Internetu 
szerokopasmowego, a nie jest ona swiadczona. 

vvojewodztvvo: ! 

powiat: 

gmina: 
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miejscowosc: 

uliea: 
(jeieli informacja dot. konh-etnej ulic}') 

Czy respondent ubicgal si^ o dost^p do szerokopasmowego Internetu? 

A) T A K u ilu operatorow? 

B) NIE* 

Jak^ odpowiedz respondent otrzymal od opcratora? 

A) Brak mozliwosei technicznych 

B) Inwestycje na tym obszarze nast̂ ipiq^ w daiszym terminiefii- przypadku w-skaiama 
mniejszej odpowledzi prosiq o podanie czasii oczek'nvama przez ahonenfa na uslugq 
Inlernetu szerokopasmowego) 

Czas oczekivvania: | 

i. do 6 miesi{^cy 

ii. od 7 do 12 miesi^cy 

iii. od 13 miesi{^cy do 2 lat 

iv. powyzej 2 lat 

C) Inna odpowiedz* , 

C) Bezplatny lub za oplatf nizszq niz cena rynkowa dost^p do Internetu, 
swiadczony w miejscach publicznych za posrednictwem hotpostow 

A) czy wedlug Pana/Pani istnieje potrzeba swiadczenia uslugi bezplatnego lub za oplatq nizsza 
niz eena rynkowa dost^pu do Inlernetu za posrednictwem hotspotow w miejscach 
publicznych, na obszarze Pana/Pani miejscowosci 

Tak prosz^ o wskazanie obszaru/lokalizacji, w ktorej wg Pan/Pani istnieje 
WW. potrzeba 

Nie* 

B) czy wedlug Pana/Pani istnieje potrzeba swiadczenia uslugi dostqpu do Intcmetu dla osob 
wykluczonych cyfrowo z powodu Irudncj syluacji materialncj lub nicpelnosprawnosci, na 
obszarze Panii/Pani miejscowosci - w zwit^zku z dzialanicm 8.3 (..Przcciwdzialanic 
wykluczeniu cyfrowemu - clnclusion") w ramach Programu Operacyjncgo ,,lnnowacyjna 
Gospodarka 2007-2013"? 

Tak prosz^ o wskazanie obszaru/lokalizacji, w ktorej wg Pan/Pani istnieje 
WW. potrzeba 

Nie* 

* proszq o zaznaczenie wlasciwej odpowiedzi 
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