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Diagnoza stanu dostępności usług szerokopasmowych  
na terenie województwa podkarpackiego 

– usługi podstawowe

47,80%

13,60%

38,60%

Mieszkańcy Województwa zamieszkujący obszary o ograniczonej dostępności do
podstawowej infrastruktury szerokopasmowej
Mieszkańcy Województwa zamieszkujący obszary białe, a więc pozbawione w
ogóle jakiejkolwiek infrastruktury szerokopasmowej
Mieszkańcy Województwa z zapewnionym dostępem do infrastruktury
szerokopasmowej



Diagnoza stanu dostępności usług szerokopasmowych  
na terenie województwa podkarpackiego – usługi NGA

48,50%51,50%

Mieszkańcy Województwa zamieszkujący obszary białe NGA

Mieszkańcy Województwa z zapewnionym dostępem do infrastruktury
szerokopasmowej NGA



Diagnoza stanu dostępności usług szerokopasmowych  
na terenie województwa podkarpackiego



Komplementarny projekt składający się z dwóch komponentów:

Budowa infrastruktury szerokopasmowej na rzecz sieci NGA oraz 
podstawowego dostępu do Internetu na obszarze  województwa 
podkarpackiego

Szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” (jako uzu-
pełnienie działania) do 10 proc. kosztów kwalifikowanych – „cross 
financing” 
Liczba docelowa (2016 osób): 
- 1548 przeszkolonych osób (umowa główna)
- 468 przeszkolonych osób (umowa rozszerzająca) 

Opis projektu SSPW



§ Celem realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
jest:

- doprowadzenie do poprawy konkurencyjności rynku 
szerokopasmowego Internetu

- zwiększenie wiedzy, oraz świadomości społeczeństwa                     
z możliwości jakie daje Internet szerokopasmowy 

- zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Polski Wschodniej 
zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” z korzyści płynących           
z wykorzystywania Internetu

Cel i rezultaty projektu SSPW



§ Regionalna sieć umożliwia podmiotom komercyjnym budowę 
własnych sieci, na terenach dotychczas nieatrakcyjnych inwestycyjnie  

§ Sieć jest otwarta na równych zasadach dla wszystkich 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi 
szerokopasmowe mieszkańcom regionu

§ W wyniku realizacji projektu możliwy dostęp do Internetu 
szerokopasmowego zwiększył się o ponad 42% obszaru województwa

Cel i rezultaty projektu SSPW



Kluczowe daty w projekcie
§ 27 września 2010 r. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego  ws. 

przystąpienia do realizacji projektu „SSPW – województwo podkarpackie”
§ 8 października 2010 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie  projektu
§ 11 marca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę  o dofinansowanie projektu 
„Sieć Szerokopasmowa  Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

§ 4 sierpnia 2011 r. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia modelu 
realizacyjnego projektu w wariancie DBO (zaprojektuj-wybuduj-operuj)

§ 9 marca 2012 r. Podpisanie umowy na świadczenie kompleksowej obsługi 
prawnej przy realizacji projektu z Wykonawcą - Konsorcjum Kancelaria 
Prawna NBC-LEX Zdzisław Glimos Sp.k i Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o
z Katowic. Wartość kontraktu – 762 600,00 zł, brutto

§ 19 października 2012 r. Podpisanie umowy na świadczenie usługi „Pełnienie 
funkcji Doradcy Techniczno – Ekonomicznego przy realizacji projektu” 
z Wykonawcą – InfoStrategia Sp.J. z Krakowa. 
Wartość kontraktu – 258 300,00 zł, brutto



Kluczowe daty w projekcie
§ 14 marca 2013 r. Podpisanie umowy na świadczenie usługi „Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu 
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, 
a także przeprowadzenia przewidzianych w Projekcie działań informacyjnych 
i szkoleniowych” z Wykonawcą - Grontmij Polska Sp. z o.o. wraz z  CTG Sp. 
z.o.o. 
Wartość kontraktu - 7 077 887,40 zł brutto;

§ 26 września 2013 r. Podpisanie umowy na Partnerstwo Publiczno –
Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu
i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej
wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej – województwo podkarpackie” z Wykonawcą – Otwarte
Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

Wartość kontraktu – 310 821 000,00 zł brutto.



Kluczowe daty w projekcie

§ 30 września 2015 r. – zgłoszenie do odbioru wybudowanej infrastruktury

§ 31 grudnia 2015 r. – odbiór końcowy wybudowanej infrastruktury

§ 31 grudnia 2023 r. – zakończenie fazy operowania przez ORSS Sp. z o.o.



Wartość projektu: 322 010 128,24 zł

VAT: 59 827 695,67 zł

Dofinansowanie z EFRR: 222 845 250,18 zł

Wkład własny Samorządu:  13 108 544,13 zł

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 26 217 088,26 zł

Źródła finansowania projektu SSPW



Długość sieci – 2066 km
Węzły szkieletowe – 14
Węzły dystrybucyjne – 189
Razem węzły sieci – 203

Wizualizacja przebiegu 
sieci w województwie 

podkarpackim



Węzły szkieletowe

Kontener w Łańcucie



Węzły szkieletowe

Panele światłowodowe



Węzły szkieletowe

Urządzenia aktywne



Węzły szkieletowe

Agregat prądotwórczy w kontenerze



Węzły dystrybucyjne

Szafa telekomunikacyjna w Głogowie Małopolskim



Węzły dystrybucyjne

Urządzenia aktywne



Dziękuję za uwagę

Sławomir Cynkar
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
wraz z Zespołem SSPW
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego


