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I.

W

n io s k i z e s t u d iu m w y k o n a l n o ś c i

W yszczególnienie
1.

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007-2013

2.

Numer i nazwa Priorytetu w
ramach Programu Operacyjnego

II Infrastruktura komunikacyjna

3.

Numer i nazwa Działania w ramach
Priorytetu Programu
Operacyjnego

2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

4.

Numer
Schematu
w
Działania (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

5.

Nazwa Wnioskodawcy

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

6.

Tytuł projektu

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

7.

Daty rozpoczęcia
realizacji projektu

8.

Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców.

ramach

i zakończenia

1 września 2011 - 3 1 marca2015

Projekt polega na budowie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa
wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej generacji), która obejmie swoim zasięgiem
większość obszaru regionu. W ramach projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć
dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz węzłami dystrybucyjnymi (w studium
wykonalności określenia „węzeł dystrybucyjny” i „punkt dystrybucyjny” używane są
zamiennie). Inwestorem będzie W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. - spółka
utworzona przez samorząd województwa (m.in. w celu budowy), w której po podwyższeniu
kapitału akcje objęło jeszcze dwóch inwestorów branżowych. Spółka pozostając
właścicielem infrastruktury wyłoni niezależnego operatora infrastruktury, który będzie
świadczyć usługi hurtowego dostępu do infrastruktury i sieci WSS, jak również usługi dla
jednostek administracji publicznej z poszanowaniem przepisów prawa zamówień
publicznych.
Odbiorcami projektu docelowo będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i jednostki administracji
publicznej województwa wielkopolskiego.
Projekt jest projektem kluczowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013.
9.

Cele projektu
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, organom administracji
publicznej możliwości dostępu do wybranego operatora łączności elektronicznej i wybranej
platformy technologicznej oraz dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
Projekt koncentruje się na „białych obszarach NGA” (tj. obszarach, na których obecnie nie
ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni nie planują inwestycji w taką infrastrukturę w
najbliższych przyszłości). Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do
subsydiowanej infrastrukturyj stworzy zachęty do inwestycji w segmenty NGA ostatniej mili.
Drugim celem projektu jest umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować
„przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na
których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.
Infrastruktura WSS będzie dostępna również dla administracji publicznej zgodnie z
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Pozwoli to wdrożyć ogólnie dostępne usługi
elektroniczne (w tym zwłaszcza administracji elektronicznej, edukacji elektronicznej i ezdrowia) i korzystać z nich. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać różnice w lokalizacji
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przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w
województwie. W razie świadczenia usług dla administracji publicznej, konieczne jest
zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających innym operatorom złożenie
konkurencyjnej oferty.
10.

Skwantyfikowane wskaźniki rezultatu i produktu
Produkty projektu to:
•

4004 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego

Rezultaty projektu to:

11.

•

3 272 490 osób, które uzyskały możliwość dostępu Internetu (w 2015 r.).

•

257 jednostek administracji publicznej, które uzyskały możliwość dostępu Internetu
(w 2015 r.).

Całkowity koszt projektu z
podziałem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Całkowity koszt projektu: 410 446 664 PLN
Koszty kwalifikowalne: 333 696 881 PLN
Koszty niekwalifikowalne: 76 749 783 PLN

12.

Okres odniesienia
20 lat

(referencyjny) stosowany w
analizie finansowej (w latach)
13.

Finansowa stopa dyskontowa
(w %)

5%

14.

Łączny koszt inwestycji (PLN)

410 446 664

15.

W artość rezydualna - liczona
metodą księgową (PLN)

12 446 202

16.

Luka w finansowaniu (w %)

Nie dotyczy

17.

Rzeczywisty poziom
dofinansowania (w %)

18.

Kwota rzeczywistego poziomu
dofinansowania (PLN)

19.

Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (łącznie z podaniem podstawowych
wskaźników)
Wskaźnik

FNPV/C bez
dotacji

Wartość

-251 847 511 PLN

85%
283 642 349

Komentarz
Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód dla projektu wymagającego dofinansowania
z funduszy UE wskaźnik FNPN//C nieuwzględniający
dofinansowania z funduszy UE powinien mieć
wartość ujemną, a FRR/C wartość niższą od stopy
dyskontowej użytej w analizie finansowej.
Ujemna wartość FNPN//C dla przedmiotowego
projektu świadczy o tym, że przychody generowane
przez projekt nie pokryją kosztów i że dla realizacji
projektu niezbędne jest dofinansowanie.

FRR/C bez
dotacji

W skaźnik FRR/C jest niższy od przyjętej stopy
dyskontowej, FNPN//C jest ujemna, co oznacza, że
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-6,6%

FNPV/K

FRR/K

T rwałość
finansowa

ENPV

7 511 706 PLN

5,8%

Tak

385 861 096

bieżąca wartość przyszłych przychodów jest niższa
niż bieżąca wartość kosztów projektu.

W skaźnik FNPV/k przyjmuje wartość ujemną co
oznacza, iż pomimo dofinansowania projektu,
zdyskontowane
wpływy
nie
rekompensują
zdyskontowanych
wydatków
związanych
z
projektem. Projekt jednakże przynosi znaczne
korzyści w ujęciu ekonomicznym rekompensujące
efektywność finansową.

W skaźnik FRR/K przyjmuje wartość ujemną

Przepływy pieniężne dla projektu są dodatnie na
koniec każdego roku analizy.

Projekt wykazuje wysoką wartość wskaźnika
efektywności
ekonomicznej
ENPV,
dlatego
powinien być on zrealizowany z punktu widzenia
korzyści społecznych.

ERR

15,4%

Projekt wykazuje wysoką wartość wskaźnika
efektywności ekonomicznej ERR, dlatego powinien
być on zrealizowany z punktu widzenia korzyści
społecznych.

B/C

1,7344

W ramach projektu wykazano, że korzyści
społeczne są większe niż koszty, wskaźnik B/C>1.

Inne

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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II.

C harakterystyka

pro jektu

Pełna nazwa W nioskodawcy (lidera
wiodącego projektu)

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

Adres W nioskodawcy

ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań

Numer telefonu

(61)222 47 76

Numer faksu

(61)222 47 78

Adres e-mail

b iu ro (® w sssa .D l

Adres do korespondencji

ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań

Numer NIP

778-14-67-505

Status prawny

Spółka akcyjna

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu

Wojciech Cerba

Krótka charakterystyka działalności
W nioskodawcy (w przypadku partnerstwa
projektowego wszystkich zaangażowanych
podmiotów)

Spółka została utworzona m.in. w celu budowy,
udostępniania, modernizacji i rozbudowy sieci
szerokopasmowej na obszarze województwa
wielkopolskiego w ramach projektu kluczowego
W ielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego 2007-2013.

Doświadczenie Beneficjenta we wdrażaniu
projektów współfinansowanych ze środków
europejskich

Brak.

Dane osób do kontaktu (należy wskazać osobę/osoby, które będą mogły wyjaśnić wątpliwości
powstałe w wyniku oceny Studium W ykonalności)
Osoba 1

Osoba 2
Marcin Bzdyra

1.

Imię i nazwisko

Wojciech Wojciechowski

2.

Adres

ul. Łąkowa
Poznań

3.

Nazwa pracodawcy

WSS S.A.

U N IF IN -M a rc in Bzdyra

4.

Zajmowane stanowisko

Dyrektor ds. Technicznych

Właściciel

5.

Numer telefonu / faksu

(61)222 47 76

505-123-147

6.

Adres e-mail

w.wojciechowski@ wsssa.pl

biuro@unifin.pl

21/17,

61-879

Ul. Piłsudskiego
Modliborzyce

65,

23-310

Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności (jeśli niniejszy dokument został
przygotowany samodzielnie, to tabelę należy pozostawić niewypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z
pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, należy podać jej (ich) dane):
1.

Nazwisko i imię autora

Praca zbiorowa

2.

Nazwa firmy

Konsorcjum firm: ITTI Sp. z o.o. (lider
konsorcjum), Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

3.

Adres

ITTI Sp. z o.o.
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Ul. Rubież 46
61-612 Poznań
4.

Numer telefonu kontaktowego, faksu
Adres e- mail

Tel. (61)622 69 85
Fax. (61)622 69 73
e-mail. sekretariat@ itti.com.pl

Zmiany w stadium wykonalności w 2012 r. zostały przygotowane i wprowadzone przez spółkę WSS
S.A.
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Tytuł projektu

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Główny obszar priorytetowy

II Infrastruktura komunikacyjna

Działanie, w które wpisuje się Projekt

2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Opis projektu
Geneza projektu i
opis przedmiotu
projektu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się standardem w krajach wysoko
rozwiniętych. Obecnie także w Polsce coraz więcej ludzi korzysta z
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże wskaźniki dostępu do
szerokopasmowego Internetu odbiegają zdecydowanie od średniej krajów UE
i niestety dystans ten się z roku na rok zwiększa. W Polsce nadal istnieje
bardzo wiele miejsc (nawet w obrębie dużych aglomeracji), gdzie nie jest
technicznie możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu, a
dostęp do sieci NGA jest oferowany w W ielkopolsce wyłącznie na niewielkich
obszarach większych miast. Realizacja projektu „Budowa W ielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej” umożliwi dostęp do usług szerokopasmowych w
technologii NGA lub tradycyjnego1 Internetu szerokopasmowego dla
gospodarstw domowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców w
województwie wielkopolskim, które obecnie i bez interwencji w najbliższej
przyszłości nie będą miały możliwości korzystania z tego rodzaju usług.
Projekt WSS zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, która ma być
uzupełnieniem dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów i
wypełnieniem luki w dostępie do sieci internetowej nowej generacji oraz
tradycyjnego Internetu szerokopasmowego (w wykonaniu obowiązku
wykorzystania istniejących zasobów infrastruktury tam, gdzie to będzie
możliwe i ekonomicznie opłacalne, w ramach projektu WSS zapewniona
zostanie możliwość pozyskania istniejącej infrastruktury).
Do sieci szkieletowej i dystrybucyjnej WSS operatorzy sieci dostępowych,
zgodnie z opisanym dalej warunkowym systemem dostępu do sieci WSS,
będą mogli realizować:
•

Sieci dostępowe NGA (w momencie tworzenia dokumentu
rekomendowane przez KE są rozwiązania techniczne typu: FTTx lub
DOCSIS 3.0) na obszarach, na których nie są oferowane usługi
NGA, przeznaczone dla odbiorców detalicznych,

•

Sieci dostępowe dla tradycyjnego Internetu - na obszarach, na
których nie są oferowane usługi szerokopasmowe po przystępnej
cenie o przepływności co najmniej 2 Mbps, przeznaczone dla
odbiorców detalicznych.

Przedmiotem projektu jest budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
(WSS), rozumianej jako zamknięta całość infrastruktury telekomunikacyjnej,
w
skład
której
wchodzą:
urządzenia
telekomunikacyjne
(oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) oraz w szczególności linie,
kanalizacje kablowe, kable, przewody oraz osprzęt wykorzystywany do
zapewnienia telekomunikacji; urządzenia aktywne; wartości niematerialne i
prawne takie jak: ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności prawo drogi,
zezwolenia (w tym zezwolenia budowlane), koncesje, licencje i inne decyzje
administracyjne, prawa autorskie i prawa pokrewne (w tym prawo do

1 O kreślenia „tradycyjny” oraz „podstaw ow y” ,odnoszące się do Internetu, usług lub infrastruktury szerokopasm owej, w
niniejszym studium w ykonalności mają to samo znaczenie, tj. dostęp do Internetu gw arantujący przepływność min. 2 M b/s do
użytkownika końcowego.
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posługiwania się oznaczeniem indywidualizującym - nazwą i logo); prawa
patentowe i inne prawa własności przemysłowej, podpisane umowy na
dostawę usług dostępu do Internetu (podpisane zarówno z dostawcami jak i
odbiorcami tych usług); umowy o dostępie telekomunikacyjnym; inne umowy i
porozumienia, inne elementy infrastruktury, środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne funkcjonalnie związane z realizacją Projektu.
Realizacja projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa doprowadzi
zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu
poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz
otwartego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i do zwiększenia
poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania
Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Wielkopolski
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Określenie rodzaju
projektu
Infrastrukturalnego

Projekt „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” jest projektem
infrastrukturalnym, który wpisuje się w następujące rodzaje projektów
określone w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata
2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego:
•

Uzasadnienie
zgodności projektu
z celami Działania

Budowa
lub
rozbudowa
lokalnych
lub
regionalnych
szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze
szkieletowymi
sieciami
regionalnymi
lub
krajowymi
przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (urządzenia sieciowe, np.
teletransmisja, routery, firewalle, przełączniki, itp.; kanalizacja
teletechniczna, maszty, budynki, pomieszczenia, światłowody);

Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest w pełni zgodny z
W ie lk o p o ls k im R e g io n a ln ym P rogram em O peracyjnym na lata 2007
2013. Celem głównym tego programu jest: „Wzmocnienie potencjału
rozwojowego W ielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”.
Osiągnięcie celu głównego wymaga realizacji następujących celów
szczegółowych:
a.

Poprawa warunków inwestowania

b.

W zrost aktywności zawodowej mieszkańców

c.

W zrost udziału wiedzy i innowacyjności w gospodarce regionu

Cele szczegółowe programu realizowane będą poprzez priorytety:
I.

Konkurencyjność przedsiębiorstw

II.

Infrastruktura komunikacvina

III.

Środowisko przyrodnicze

IV.

Rewitalizacja obszarów problemowych

V.

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

VI.

Turystyka i środowisko kulturowe

VII.

Pomoc techniczna

Poszczególne priorytety w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio
przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. W priorytecie
li przewidziano realizacie działania 2.7. Infrastruktura społeczeństwa
informacvineao, któreao celem iest przekształcenie Wielkopolski w reaion
kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania
innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych)
oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej
sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi
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systemami informatycznymi.
Działanie umożliwi zapewnienie dostępu do usług świadczonych drogą
elektroniczną, m.in. poprzez rozbudowę sieci Internetu szerokopasmowego.
Realizacja celów działania przyczyni się do intensyfikacji rozwoju
społecznego i gospodarczego województwa poprzez poprawę warunków
dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji, a przez to poprawę warunków
dostępu do informacji publicznej, publicznych e-usług (w tym między innymi
e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia,) świadczonych drogą elektroniczną
oraz zapewnienie powszechności edukacji (e-integracja). W ramach działania
planuje się realizację projektów, które przyczynią się do zapewnienia dobra
publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego, jak również
zapobiegania zróżnicowaniu w publicznym dostępie do Internetu w układzie
przestrzennym. W płynie to na wyraźne zwiększenie szans rozwojowych
regionu. W ażną kwestią jest upowszechnienie wykorzystania technologii
społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej i
instytucji publicznych oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności.
Wsparcie w ramach tego działania jest skierowane przede wszystkim na
projekty rozbudowy sieci szerokopasmowej w województwie, budowy
infrastruktury, która pozwoli wyeliminować „białe plamy” zarówno w
rozumieniu technologii NGA, ja k tradycyjnego Internetu szerokopasmowego,
szczególnie na obszarach wiejskich, w dostępie zarówno dla mieszkańców,
firm, jak i administracji.
Projektowana inwestycja obejmuje budowę szkieletowej i dystrybucyjnej
infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej, uzupełniającej istniejące,
należące do różnych operatorów zasoby. Realizacja projektu poprzez
budowę
światłowodowej
sieci
szkieletowo-dystrybucyjnej
stworzy
odpowiednią zachętę dla operatorów „ostatniej mili”, a to umożliwi
świadczenie usług dostępu szerokopasmowego w technologii NGA lub
tradycyjnej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców i instytucji
publicznych W ielkopolski. Zapewnienie powszechnego, szybkiego i
bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji
oferowanych poprzez Internet w szczególności na obszarach wiejskich i w
małych miastach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych
na terenie Województwa W ielkopolskiego przyczyni się do rozwoju
społecznego i gospodarczego regionu.
Projekt inwestycyjny Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej spełnia
wszystkie założenia opisanego powyżej działania i doskonale wpisuje się
realizację postawionych celów.
Uzasadnienie
potrzeby realizacji
projektu
(odpowiedź na
pytanie, dlaczego
powinien być
realizowany
właśnie ten projekt)

2

Potrzeba realizacji projektu wynika z:
•

^

braku dostępu do szerokopasmowego Internetu, w szczególności na
obszarach wiejskich.
Przeprowadzona „Inwentaryzacja stanu
infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” wskazuje, że podstawowy
szerokopasmowy dostęp do Internetu nie jest osiągalny dla około
34%
miejscowości
na terenie W ielkopolski (obszary białe
podstawowe obejmują ok. 257 000 ludności), a dla 63 %
miejscowości usługi podstawowe są świadczone w warunkach
monopolu (obszary szare podstawowe obejmują 1 300 000 ludności).
W odniesieniu do sieci i usług NGA sytuacja przedstawia się
zdecydowanie gorzej, bowiem obszar biały NGA to 98,7%
miejscowości w W ielkopolsce i ok. 1 700 000 ludności, a obszar
szary NGA to 1,2% miejscowości i ok. 1 000 000 ludności.
Jednocześnie dane o infrastrukturze dystrybucyjnej zdolnej do

,

Aktualne podsum owanie rezultatów inwentaryzacji znajduje się w dokum encie „Metodyka wyznaczania obszarow interwencji” ,
publikowanym w ramach konsultacji publicznych.
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zaspokojenia potrzeb sieci NGA dowodzą, że problemem jest już
brak tego typu infrastruktury, co przekłada się na pogłębienie braków
w zakresie infrastruktury „ostatniej mili” - obszary białe dystrybucyjne
to 83% miejscowości, a obszary szare dystrybucyjne to 15%
miejscowości. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
pozwoli na naprawę tej sytuacji, finalnie zapewniając dostęp do oferty
usług NGA na obszarach białych NGA.,
•

ograniczonych możliwości korzystania z technologii ICT przez
samorządy budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
umożliwi zwiększenie liczby podmiotów realizujących zadania
publiczne, posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Nastąpi usprawnienie lokalnych samorządów, które zgodnie z
przepisami o zamówieniach publicznych będą mogły korzystać z
infrastruktury i usług sieci WSS,

•

wykluczenia cyfrowego społeczeństwa - uważa się, że przyczyną
takiego wykluczenia jest zjawisko podziału na tych, którzy mają
dostęp i tych którzy nie mają dostępu do technik cyfrowych.
Przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa jest nienadążanie części
ludności kraju za rozwojem społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy
nie
mając
możliwości
taniego
dostępu
do
infrastruktury
telekomunikacyjnej, często nawet nie wiedzą, w jakim zakresie życia
współczesnego społeczeństwa nie mogą uczestniczyć. Planowana
inwestycja przyczyni się do eliminacji barier w korzystaniu z
technologii informacyjnych - przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
społeczeństwa województwa wielkopolskiego. Poprawa dostępu do
e-usług przy równoczesnej poprawie dostępu mieszkańców do
Internetu,
pozwoli
ograniczyć
marginalizację
wielu
części
Wielkopolski,

•

braku technicznych warunków dostępu mieszkańców regionu i
podmiotów gospodarczych do usług społeczeństwa informacyjnego.
Analiza technologii wykorzystywanych w warstwie szkieletowej i
dystrybucyjnej sieci wskazuje, że na terenie województwa
wielkopolskiego - w tych nielicznych przypadkach, w których taka
infrastruktura operatorów komercyjnych istnieje - zdecydowanie
dominują rozwiązania oparte
na łączach światłowodowych.
Stosowane technologie dostępowe posiadają jednak (w większości
przypadków) ograniczenia związane z maksymalną długością łącza
abonenckiego.
W
związku
z
tym
doprowadzenie
łącza
światłowodowego do każdej gminy nie daje pewności, że możliwe
jest na danym obszarze świadczenie usług szerokopasmowych,
Dlatego też konieczne jest dalsze przybliżenie światłowodowych sieci
dystrybucyjnych do użytkowników końcowych - jak wskazuje
praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej, odległość 1,5-2 km od
dystrybucyjnego węzła optycznego stwarza odpowiedni efekt zachęty
do budowy sieci dostępowych NGA,

•

konieczności aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw.
Realizacja projektu wpłynie na możliwość rozszerzenia działalności
lokalnych firm ICT/powstania nowych firm ICT,

•

konieczności
przyciągnięcia,
zatrzymania
i
wzmocnienia
konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Budowa W ielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej wspomoże lokalną gospodarkę, turystykę i
usługi technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi (ICT);

•

zwiększenia
konkurencyjności
na rynku telekomunikacyjnym,
poprawy oferty dostępu szerokopasmowego dla ludności. Obecnie
mieszkańcy Wielkopolski, a w szczególności obszarów wiejskich
mają ograniczone możliwości w zakresie użytkowania Internetu,
funkcjonuje niewielu operatorów. Sieć szerokopasmowa jest
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niedostępna w szczególności na terenach wiejskich,

Podanie grup
docelowych, do
których kierowany
jest projekt

•

potrzeby usprawnienia i minimalizacji kosztów funkcjonowania
instytucji publicznych. Realizacja projektu umożliwi świadczenie
usług drogą elektroniczną. Nastąpi dzięki temu usprawnienie
kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszenie
procedur załatwiania spraw urzędowych. Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych (iCT) w urzędach pozwoli na
oszczędności czasu oraz zmniejszenie nakładów finansowych i
obciążeń urzędników,

•

Strategii Społeczeństwa Informacyjnego - możliwości techniczne,
jakie oferują rozwijające się bardzo szybko technologie informacyjne
- teleinformatyka i informatyka oraz cyfrowe media audiowizualne nie
są obecnie
efektywnie wykorzystywane.
Obecnie skutkiem
infrastrukturalnych ograniczeń jest niski poziom informatyzacji dużej
części terenów wiejskich. Realizacja projektu budowy sieci
szerokopasmowej wpłynie na poprawę warunków technicznych,
ekonomicznych i operacyjnych do realizacji kluczowych elementów
budowy jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej,

•

konieczności budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - w
której zasadniczą rolę odgrywają informacja oraz technologie
komunikacyjne. W wysoko rozwiniętych społeczeństwach występuje
tendencja do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale
do GOW. Ze względu na proces integracji ze strukturami Unii
Europejskiej pojawia się potrzeba doskonalenia polskich rozwiązań i
standardów do kształtującego się nowoczesnego społeczeństwa
opartego na technikach informacyjnych. Zależy od tego pozycja
konkurencyjna kraju na arenie międzynarodowej, zapewnienie
materialnego dobrobytu ludności, umocnienie samodzielności
ekonomicznej obywateli oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa.
Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej pozwoli wykorzystać
istniejący potencjał regionu - pracy, wiedzy, kapitału itd. do
stworzenia GOW,

•

potrzeby zwiększenia dostępu do usług e-nauki, e-edukacji, ezdrowia, e-administracji, bezpieczeństwa itp. przyczyni się do
rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Realizacja projektu
pozwoli na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy młodzieżą miast i wsi
poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i zrównanie dostępu do
informacji. Nastąpi również zwiększenie możliwości uzyskania
pomocy (telemedycyna) i podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców
(np. monitorowanie). Sieć szerokopasmowa umożliwi także tańsze
zakupy w sklepach internetowych oraz dostęp do bankowości
elektronicznej,

•

wysokich kosztów dostępu do Internetu dla konsumenta. Realizacja
projektu umożliwi powszechny dostęp do sieci szerokopasmowej.
Pozwoli to na uzyskanie dostępu do usług, do tej pory niedostępnych
lub dostępnych po cenach kilkukrotnie wyższych (np. rozwiązania
satelitarne) niż usługi tej samej jakości na obszarach rozwiniętych
pod względem konkurencji infrastrukturalnej.

Projekt „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” kierowany jest do
następujących grup docelowych:
•

użytkownicy indywidualni - gospodarstwa domowe

•

małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

•

jednostki administracji publicznej

•

inne podmioty
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Lokalizacja
przedsięwzięcia

Niniejszy
projekt
będzie
realizowany
na
terenie
województwa
wielkopolskiego. Obecny kształt województwo wielkopolskie uzyskało 1
stycznia 1999r. w wyniku reformy administracyjnej kraju. Województwo
zajmuje powierzchnię 2 982 651 km2 i jest jednym z większych regionów
Polski (2 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 min 397 tys.
osób) województwo znajduje się na 3 miejscu w Polsce (8,9% ludności kraju).
Obszar na którym będzie realizowany projekt obejmuje powiaty i gminy z
terenu województwa wielkopolskiego (lista powiatów i gmin w załączniku).

Zgodność ze
strategiami

Projekt „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” oraz planowany
rozwój elementów składowych społeczeństwa informacyjnego w oparciu o
bezpośrednie
efekty
przedsięwzięcia
są
zgodne
z dokumentami
strategicznymi na szczeblu UE, krajowym oraz regionalnym. Realizacja
projektu będzie miała pozytywny wpływ na proces osiągania celów
rozwojowych określonych w takich dokumentach jak:
Komunikatu Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz
Projektu przewodniego „Europejska Agenda Cyfrowa”. Inwestycja pozytywnie
przyczynia się do osiągnięcia nakreślonych tam celów zapewnienia
podstawowych łączy szerokopasmowych wszystkim mieszkańcom Europy do
2013r., a także dołożenia wszelkich starań, aby do roku 2020 wszyscy
mieszkańcy Europy mieli dostęp do znacznie szybszego Internetu, powyżej
30 Mbps oraz aby co najmniej 50% europejskich gospodarstw domowych
korzystało z łączy o prędkości przekraczającej 100 Mbps. Projekt przewodni
wskazuje, aby kierować środki publiczne w szczególności fundusze
strukturalne na obszary nie w pełni obsługiwane przez inwestorów
prywatnych.
Przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku dokument - Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), jest podstawowym dokumentem
strategicznym
określającym
cele
i
priorytety
rozwoju
społecznogospodarczego Polski, a także warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
Głównym celem SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Realizacja celu będzie możliwa
poprzez szybki i trwały rozwój gospodarczy w długookresowej perspektywie.
Najważniejsze kierunki i główne działania, które umożliwią osiągnięcie
głównego celu Strategii określają priorytety:
1.

W zrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i soołecznei:

3.

W zrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

4.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa;

5.

Rozwój obszarów wiejskich;

6.

Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Zgodnie z priorytetem drugim Poprawa stanu infrastruktury technicznej i
społecznej, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy i podnieść poziom życia
mieszkańców Polska musi wykonywać ogromny wysiłek zbudowania bądź
zmodernizowania niezbędnej infrastruktury warunkującej prowadzenie
konkurencyjnej działalności przez przedsiębiorców oraz osiągnięcie przez
obywateli europejskiego poziomu cywilizacyjnego. Na jakość życia wpływa
również dostęp do usług społecznych i ich poziom.
Jednym

z dwóch

elementów omawianego

priorytetu jest infrastruktura
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techniczna, której dostępność i stan warunkują przyspieszenie rozwoju i
podniesienie konkurencyjności gospodarki. Infrastruktura techniczna kraju
wymaga obecnie modernizacji i rozbudowy, żeby możliwe było umacnianie
spójności społeczno-gospodarczej kraju, a także dyfuzja rozwoju z ośrodków
0 większym znaczeniu na obszary słabiej rozwinięte. W ramach punktu
Infrastruktura techniczna wyodrębniono kilka podpunktów, w tym podpunkt c)
Infrastruktura
teleinformatyczna,
który
mówi,
iż
podnoszenie
konkurencyjności gospodarki nie jest możliwe bez nowoczesnych
technologii informatycznych i szeroko dostępnych usług sektora
publicznego i biznesowego. Dlatego też zakłada się rozwijanie technik
informacyjnych i komunikacyjnych (...) Z kolei rozwój infrastruktury
teleinformacyjnej administracji publicznej umożliwi zwiększenie oferty
1 poprawę jakości usług publicznych oraz rozwój i dostępność zasobów
informacyjnych administracji w formie elektronicznej.
Narodowe Strategiczne Ram y Odniesienia 2007-2013 wspierające
wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności,
Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą
pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r. Dokument przygotowano na
podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz
uwzględniając uwarunkowania społeczno - gospodarcze Polski. Zostały w
nim określone kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych
z budżetu UE w okresie 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) oraz Funduszu Spójności.
Głównym celem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel główny
realizowany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych,
którymi są:
1.

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmów partnerstwa;

2.

Poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;

3.

Budowa i modernizacia infrastruktury technicznej i soołecznei maiacei
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

4.

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczeaólnie sektora wytwórczeao o wysokiei wartości dodanei oraz
rozwói sektora usłua:

5.

W zrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

6.

Wyrównywanie szans rozwojowych i wsoomaaanie zmian strukturalnych
na obszarach wieiskich.

ich

Projekt inwestycyjny Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w pełni
wpisuje się w Cel 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług, w którym w bezpośredni sposób
uwzględniono
zagadnienia
związane
z rozwojem
społeczeństwa
informacyjnego. Cel 4 jest powiązany z wytyczną 1.2.3 Strategicznych
Wytycznych
W spólnoty
(SWW)
Promowanie
społeczeństwa
informacyjnego dla wszystkich oraz z Celem 1. NSRO Poprawa jakości
funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
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partnerstwa, odpowiadający wytycznej 1.3.4 Zdolności administracyjne
w ramach SWV\P. Projekt inwestycyjny l/l/SS obejmuje budowę infrastruktury
technicznej, jest zatem zgodny z Celem 3. Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej m ającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski. Ze względu na fakt, iż interwencja projektu
dotyczyć będzie głównie obszarów słabo zaludnionych i obszarów wiejskich,
przedsięwzięcie to jest również spójne z Celem 6. Wyrównywanie szans
rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013
przygotowana przez Rząd RP zakłada zapewnienie dostępu do Internetu na
terenie całego kraju (zarówno jeśli chodzi o instytucji publiczne jak
i indywidualnych użytkowników) oraz powszechne zastosowanie technik
informacyjnych i komunikacyjnych w instytucjach publicznych i biznesie.
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego realizowana będzie w
największym stopniu poprzez działania na szczeblu centralnym, skierowane
zarówno do przedsiębiorstw, administracji, jak i całego społeczeństwa.
W Strategii przyjęto, że rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce
powinny stale towarzyszyć:
1

Dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie - możliwość uzyskania dostępu
do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi
oraz przedsiębiorcy.

2

Otwartość i różnorodność - brak preferencji i brak dyskryminacji w
dostępie do informacji, a w szczególności do informacji publicznej.

3

Powszechność i akceptowalność - dążenie, aby udział w dobrach
społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by
oferta
produktów i usług społeczeństwa
informacyjnego
była
maksymalnie szeroka.

4

Komunikacyjność i interoperacyjność - zapewnienie dotarcia
pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty.

do

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce wymaga skoordynowanych
działań i harmonijnej współpracy sektora publicznego, prywatnego, ośrodków
naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych, natomiast działania
podejmowane w ramach wdrażania Strategii powinny być koordynowane jako
całościowy portfel inicjatyw i projektów.
Wynikiem przeprowadzonej analizy szans i zagrożeń oraz możliwości i
ograniczeń w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce sformułowano
niezbędne postulaty, których realizacja bezpośrednio warunkuje powodzenie
realizacji Strategii:
I.

Stworzenie warunków sprawnego
społeczeństwa informacyjnego

rozwoju

oraz

funkcjonowania

II.

Zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach
informacyjnych

III.

Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia
efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz
współpracy firm

IV.

Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do
zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci
komunikacji cyfrowej

Cel projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa jest spójny ze wszystkimi

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia
Spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca pewne elem enty Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, W arszawa, maj 2007 r.; str.43
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trzema kierunkami strategicznymi określonymi w Strategii:
1 .Człowiek
kierunek strategiczny: Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i
społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i
komunikacyjnych
Cel 1: Podniesienie
poziomu
motywacji,
świadomości, wiedzy oraz
umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i
komunikacyjnych
Cel 2: Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do
uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie
poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Cel 3: Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego
istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne
Cel 4: Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

przez

Cel 5: Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków
poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Cel 6: Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na
przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i
komunikacyjnych,
niezbędnej do
rozwoju
polskiego społeczeństwa
informacyjnego
2. Gospodarka
kierunek
strategiczny:
W zrost
efektywności,
innowacyjności
i
konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym
rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami dzięki
wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Cel 1: Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowo-badawcze
innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze
Cel 2: Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce
Cel 3: Zwiększenie
konkurencyjności
i
innowacyjności
polskich
przedsiębiorstw
poprzez
stworzenie
warunków
do
pełniejszego
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
3. Państwo
kierunek strategiczny: W zrost dostępności i efektywności
usług
administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i
sposobu świadczenia usług
Cel 1: Udostępnienie szerokiego zakresu
świadczonych drogą elektroniczną

usług

administracji

publicznej

Cel 2: Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu
wykorzystaniu
zestandaryzowanych
i
interoperacyjnych
rozwiązań
informatycznych
Cel 3: Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z
rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu
ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług
Cel 4: Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego
uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych
Opis szczegółowych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Polsce został zapisany także w dokumencie: P ro p o n o w a n e k ie ru n k i
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rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020r., Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, 2004 rok. Dokument zakłada jakościowy postęp w
upowszechnieniu technologii szerokopasmowej transmisji danych w sieciach
szkieletowych, a także jakościowy rozwój dostępu bezprzewodowego.
Projekt inwestycyjny Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest
zgodny z Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjętym 18 listopada 2008 przez Radę
Ministrów. Zgodność można zauważyć w:
• Priorytecie Aktywne społeczeństwo, Działanie 5. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu
oraz podnoszenie umiejętności informatycznych
• Priorytecie Innowacyjna gospodarka, Działanie 4. Zagwarantowanie
odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury
transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej.
Celem Krajowego Programu Reform (KPR) jest stworzenie w Polsce
najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego
standardu życia mieszkańcom.
Istotny wpływ na zapisy priorytetów powyżej wymienionych programów
operacyjnych
wspierających
realizację
założonych
celów
rozwoju
społeczeństwa informacyjnego posiada także program Kierunki zwiększania
innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013.
Strategiczny cel polityki innowacyjnej zdefiniowany został w tym dokumencie
jako: „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na
ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”.
Tak określony cel wpisuje się w realizację odnowionej Strategii Lizbońskiej,
ponieważ w rozwiniętych gospodarkach główną siłą napędową wzrostu
produktywności są innowacje oparte na trzech filarach: badaniach i rozwoju,
wiedzy oraz edukacji. Realizacja Kierunków powinna doprowadzić do
przekroczenia łącznie 15% poziomu zatrudnienia we wspomnianych
sektorach - nośnikach GOW.
W dokumencie przedstawiono
innowacyjności gospodarki:

następujące

kierunki

działań -

1.

kierunek działań: Kadra dla nowoczesnej gospodarki;

2.

kierunek działań: Badania na rzecz gospodarki;

3.

kierunek działań: W łasność intelektualna dla innowacji;

4.

kierunek działań: Kapitał na innowacje;

5.

kierunek działań: Infrastruktura dla innowacji.

wzrostu

Istotą proponowanych kierunków jest wzajemne wynikanie w cyklu procesów
innowacyjnych, w centrum których znajduje się przedsiębiorstwo i jego
potrzeby. Najważniejszy dla projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
jest 5 kierunek działań, którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania
innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach tego kierunku wyodrębniono 4
obszary, z których ostatni: Upowszechnienie wykorzystania technologii
informacvino-komunikacyjnych jest bezpośrednio związany z inwestycją
WSS.
Działania w ramach tego obszaru powinny koncentrować się na:
I.
II.

wsparciu przedsiębiorców w korzystaniu z technologii informacyjnokomunikacyjnych,
tworzeniu bezpiecznych sieci i systemów informatycznych,
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III.

promocji handlu elektronicznego,

IV.

wsparciu wykorzystania ICT przez administrację państwową,

V.

wsparciu finansowe na rzecz obniżania kosztów implementacji
narzędzi ICT w firmach i dostarczania przedsiębiorstwom taniego
i legalnego oprogramowania.

Projekt l/l/SS jest także zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku, przyjętą przez Sejmik Województwa
W ielkopolskiego 19.12.2005 roku. Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego jest
dokumentem
zawierającym
zbiór wytycznych
odnoszących się do kierunków rozwoju regionalnego na okres do 2020 roku.
W Strategii przyjęto podział celów, których realizacja przyczynić ma się do
osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju województwa wielkopolskiego.
Generalnym celem strategii jest „Poprawa jakości przestrzeni województwa,
systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca
wzrostem poziomu życia m ieszkańców”. Strategia dotyczy przede wszystkim
obszarów i zagadnień, które są przedmiotem interwencji publicznej, a także
formułuje cele dla działań podmiotów publicznych.
Niniejszy projekt jest zgodny z celem strategicznym 1. Dostosowanie
przestrzeni do wyzwań XXI wieku, w którym wyszczególniono cel operacyjny
1.2. W zrost SDÓiności komunikacvinei oraz D ow iazań z otoczeniem.
realizowany m.in. poprzez poprawę stanu infrastruktury łączności oraz
dostępu do Internetu.
Projekt jest również zgodny z celami horyzontalnymi, a w szczególności z
celem horyzontalnym Społeczeństwo informacyjne. Strateaia wskazuie, że
jednym z warunków konkurencyjności jest budowa społeczeństwa
informacyjnego, we wszystkich sferach jego aktywności - w administracji,
gospodarce, usługach oraz w życiu codziennym. Będzie to realizowane
poprzez:
niedopuszczenie
do
występowania
zjawiska
wykluczenia
społecznego oraz zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży
przez transformację wielkopolskiej gospodarki do gospodarki elektronicznej
opartej na wiedzy.
e-Wielkopolska
Strategia
budow y
i
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego w województwie wielkopolskim, stanowi uzupełnienie i
uszczegółowienie
Strategii
Rozwoju
Województwa
Wielkopolskiego
uchwalonej w roku 2000.
Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa W ielkopolskiego w 2004 roku,
formułuje następujący cel: „budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego” i
proponuje uznać go jako horyzontalny względem celów strategii
wojewódzkiej.
W strategii e-Wielkopolska wyraźnie wskazano główne, strategiczne cele do
osiągnięcia oraz obszary koncentracji działań rozwojowych, aby te cele
osiągnąć. Pierwszym strategicznym celem jest niedopuszczenie do
wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia. Drugim strategicznym celem
jest zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez
transformację wielkopolskiej gospodarki do gospodarki elektronicznej, opartej
na wiedzy. W strategii e-Wielkopolska wskazano, że środkiem do osiągnięcia
tych celów jest koncentracja wysiłków w dwóch obszarach: edukacji i
administracji publicznej.
Komplementarność

Projekt Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest komplementarny
w stosunku do licznych przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniają się
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do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na
Ważniejsze z nich przedstawia poniższa tabela.4

terenie

województwa.

Tab. 1. Komplementarne projekty inwestycyjne
Lp.

Nazwa projektu

Podmiot
realizujący

Źródło
finansowania

W artość
brutto w
PLN

Stan realizacji
przedsięwzięcia

1

W ielkopolski Urząd
Wojewódzki
elektronicznym
urzędem otwartym na
potrzeby klientów

W ielkopolski
Urząd
W ojewódzki
Poznaniu

ZPORR

4,68
min

Zrealizowane

e-Poznań - realizacja
program budow y
elektronicznej
adm inistracji
publicznej

Miasto Poznań

2,92
min

Zrealizowane

Infrastruktura dla eadm inistracji w
Urzędzie
M arszałkowskim
W ojewództwa
W ielkopolskiego

Urząd
M arszałkowski
W ojewództwa
W ielkopo skieg
0

ZPORR

5, 1
min

Zrealizowane

Inform atyzacja
Starostwa
P owiatowego w
Poznaniu oraz rozw ój
usług publicznych O n 
line

Powiat
Poznański

ZPORR

1,23
min

Zrealizowane

W zmocnienie
potencjału
rozwojowego
W ielkopolski poprzez
zastosowanie
technologii
inform acyjnych w
działalności instytucji
publicznych na rzecz
budowania
infrastruktury
społecznej i
gospodarczej regionu.

Komenda
W ojewó zka
Policji
Poznaniu

W RPO
na
lata
2007
2013

14,78
min

Zrealizowane

Ochrona
najbiedniejszych
m ieszkańców gm iny
Swarzędz przed
wykluczeniem
cyfrowym

Gmina
Swarzędz

PO IG

1 min

W trakcie
realizacji

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowem u w
Poznaniu

Miasto Poznań

PO IG

17,7
min

Planowane

Internet
szerokopasm ow y dla
m ieszkańców szansą
rozw oju m iasta
Kościana

Gmina
Miejska
Kościan

PO IG

4,02
min

W trakcie
realizacji

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowem u w gminie
Zbąszyń

Gmina Zbąszyn

PO IG

0,66
min

W trakcie
realizacji

Zapewnienie Internetu

INEA S.A.

0,74

W

2

4

5

6

7

8

9

10

w

Dz. 1.5.

ZPORR
Dz. 1.5.

Dz. 1.5.

Dz. 1.5.

w

Dz. 2.7.

Dz. 8.3.

Dz. 8.3.

Dz. 8.3.

Dz. 8.3.

PO IG

rakcie

4

.
Pełna lista projektów realizowanych w ramach działań 8.3 i 8.4 POIG jest zam ieszczona na stronach internetowych
w w w .w w pe.gov.pl.
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szerokopasm ow ego
na obszarach Lubonia
i Kom ornik
11

12

Dz. 8.4.

Zapewnienie dostępu
do Internetu na etapie
"ostatniej m ili" woj.
wielkopolskim

Telekom unikacja
Novum p. z o.o.

PO IG

Zapewnienie Internetu
szerokopasm ow ego
na obszarze
Skórzewa

INEA S.A.

PO IG

Dz. 8.4.

Dz. 8.4.

min

realizacji

4,05
min

Planowany

0,72
min

W trakcie
realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie lis t projektów, które dostały dofinansowanie

Ważnymi działaniami komplementarnymi są również przedsięwzięcia
edukacyjne, bez których trudno liczyć na pełne wykorzystanie nowej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Poniżej w tabeli przedstawiono projekty
szkoleniowe w zakresie technologii teleinformatycznych, jakie zostały
zrealizowane ze środków unijnych na terenie województwa.
Tab. 2. Lista ważniejszych zrealizowanych projektów szkoleniowych
w zakresie technologii teleinformatycznych
Lp.

Tytuł projektu

Podmiot
realizujący projekt

Program oraz nr
działania
z
którego
projekt
był finansowany

W artość brutto
w PLN

1

Internetowe szkolenia
osób
niepełnosprawnością
słuchową

iFusion Sp. z o.o.

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
7.2.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i wzm ocnienie
sektora ekonomii
społecznej

1,16 min

2

Kształcenie
um iejętności
inform atycznych - zyskiem
dla życia W ielkopolan

Verbum Sp. z o.o.

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
9.3.
Upowszechnienie
form alnego
kształcenia
ustawicznego

1,09 m

3

Strefa
IT.
kom puterow e
pracujących

Zakład
Kształcenia
Zawodowego

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
8.1.
Rozwój
pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie

0,95 min

4

Język obcy i kom puter odzyskane szanse!

W ielkopolska
Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
8.1.
Rozwój
pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie

0,87 min

5

Edukacja
inform atyczna
osób pracujących

W yższa
Szkoła
Zawodowa "Kadry
dla Europy"

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
8.1.
Rozwój
pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie

0,78 min

6

Szkolenia
inform atyczne
dla
pracowników
przedsiębiorstw subregionu
konińskiego.

Agencjaa Rozwoju
Regionalnego
S.A. w Koninie

PO
Kapitał
Ludzki
2007
2013
dz.
8.1.
Rozwói

0,71 min

dla
z

Szkolenia
dla
osób

n
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pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie
Źródło: opracowanie własne

Strona 22

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

III.

O p is

b ie ż ą c e j

sytua cji

B e n e f ic j e n t a

oraz

a n a l iz a

OTOCZENIA PROJEKTU

Struktura zatrudnienia w
danej jednostce
Obecny stan obszaru w
aspekcie atrakcyjności
prowadzonej
działalności.

Obecna
struktura
zatrudnienia
w
Szerokopasmowej S.A. obejmuje 5 osób\.

Wielkopolskiej

Sieci

Charakterystyka rynku
Rozwój łączności szerokopasmowej w W ielkopolsce wiąże się z dwoma
kluczowymi problemami: 1) brakiem infrastruktury do świadczenia usług
wymaganych przez władze publiczne i obywateli oraz 2) brakiem
odpowiedniej konkurencji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich
cenach i nieadekwatnych usługach.
W tabeli wyników agendy cyfrowej6, Polska została określona, jako kraj,
który pomimo przyspieszenia w latach 2005-2009 wciąż pozostaje w
końcówce państw UE-27 w zakresie penetracji szerokopasmowego
Internetu.
Jeżeli chodzi o pierwszy problem, podobnie jak w innych rejonach Unii
Europejskiej,
również w
W ielkopolsce
zaawansowane
usługi
szerokopasmowe i infrastruktura wymagana do ich dostarczania są
dostępne dla obywateli na gęściej zaludnionych obszarach, podczas
gdy na innych obszarach, które nie są atrakcyjne komercyjnie dla
operatorów komunikacji elektronicznej, infrastruktura szerokopasmowa
jest niewystarczająca lub nie występuje wcale. Pozbawia to obywateli i
przedsiębiorstwa z takich obszarów możliwości dostępu do łączności
szerokopasmowej i usług szerokopasmowych.
Brak szerokopasmowej infrastruktury w W ielkopolsce ujawnił się
wyraźnie
podczas
przygotowywania
inwentaryzacji
istniejącej
infrastruktury i wiarygodnych
planów
inwestycyjnych. Według
inwentaryzacji aż 4 555 miejscowościach z ogółu 5 488 miejscowości
nie ma światłowodowych węzłów dystrybucyjnych. Jeżeli chodzi o
infrastrukturę NGA, spośród 5 488 miejscowości tylko w 73
miejscowościach oferuje się lub planuje się w ciągu 3 najbliższych lat
usługi NGA, a nawet w tych przypadkach obejmują one jedynie
niewielkie części tych miejscowości, gdzie gęstość zaludnienia jest
największa. W 1 854 miejscowościach (34%) nie ma w ogóle oferty
min. 2 Mb/s (obszar biały podstawowy).
W 2010 r. udział zasiedziałego operatora w usługach xDSL wynosił
około 64,6%, podczas gdy posiada on ok. 90% sieci mogących
dostarczać takie usługi. Widoczna konkurencja wśród operatorów,
którzy mogą świadczyć usługi przy użyciu konkurencyjnej infrastruktury
występuje tylko na obszarze większych miast, gdzie szerokopasmowy
dostęp do Internetu zapewniają operatorzy telewizji kablowej.

„Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku (aktualizacja)”
opracowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w czerwcu 2009
roku, wskazuje, iż w 2008 roku nastąpił dalszy rozwój rynku usług

5 Dokument roboczy służb Komisji SE C (2011)708 z dnia 31 maja 2011
http://ec.europa.eu/inform ation societv/diaital-aaenda/scoreboard/index en.htm.

r.

dostępny

na

stronie

internetowej:
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dostępu do sieci Internet w Polsce. Znacznie wzrosła liczba osób
korzystających z Internetu, wzrosła również popularność usług
szerokopasm owyc h.
Liczba osób korzystających z usług dostępu do sieci Internet (dostęp
stały) w Polsce w ciągu 2008 roku wzrosła do 4,7 min, co stanowiło
wzrost ponad 12% stosunku do 2007 roku. Liczba użytkowników
dostępu poprzez modemy w sieciach ruchomych na koniec 2008 roku
wyniosła 1,06 min co oznaczało wzrost na poziomie 45% w stosunku
do czerwca 2008. Liczba osób korzystających z Internetu poprzez dialup w 2008 roku spadła do 378 tysięcy.
Tab. 3. Zestawienie wskaźnika penetracji i liczby użytkowników
stacjonarnego dostępu do sieci Internet w Polsce w latach 2005 - 2008
rok
Liczba
stacjonarnych łączy
szerokopasm owyc h

2005

2006

2007

2008

2017715

3452839

4168565

4690623

Penetracja ogółem

5,3%

9,1%

10,9%

12,3%

Penetracja ogółem
w gospodarstwach
domowych

15,1%

25,9%

31,3%

35,2%

Ź ródło: Opracowanie UKE na podstawie form ularzy inform acyjnych.

Stopień nasycenia rynku usługami szerokopasmowymi w Polsce ciągle
wzrasta, nadal jednak wskaźnik ten pokazuje wyraźne zapóźnienie
pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Penetracja
stałego dostępu szerokopasmowego zwiększyła się w porównaniu z
rokiem 2007 osiągając na koniec 2008r. poziom 12,3%, natomiast
penetracja dostępu w sieciach operatorów ruchomych poprzez modemy
bezprzewodowe osiągnęła 2,8%. Rynek Polski charakteryzuje się
znacznymi różnicami pomiędzy liczbą użytkowników w poszczególnych
województwach.
Największą
liczbę
użytkowników
posiada
województwo mazowieckie. W ysoka penetracja (na poziomie około
10%) występuje również w województwach Polski południowej.
Najwięcej abonentów posiadają województwa z ważnymi w skali kraju
ośrodkami miejskimi. Jest to wynikiem działalności w tych miastach,
oprócz operatora zasiedziałego, operatorów telewizji kablowych. W
roku 2008 nadal najpopularniejszą formą dostępu do sieci Internet w
gospodarstwach domowych była usługa Neostrada TP oparta na
technologii xDSL oraz oferty operatorów telewizji kablowych
oferowanych poprzez modem kablowy TVK. Liczba linii dostępu
szerokopasmowego xDSL w 2008 roku wyniosła ponad 2,7 min.
W przypadku alternatywnych form dostępu stałego do sieci Internet rok
2008 przyniósł dość radykalne zmiany. Są one związane z dużym
zainteresowaniem dostępu do sieci Internet poprzez sieci ruchome.
Abonenci zaczynają postrzegać dostęp poprzez modemy jako substytut
dostępu do Internetu w stałej lokalizacji przez co prawdopodobnym jest
dalszy dynamiczny wzrost liczby użytkowników tego rodzaju usługi. Na
koniec 2008 roku ponad 18 % użytkowników Internetu to klienci sieci
ruchomych. Z danych uzyskanych od operatorów telefonii ruchomych
wynika, że praktycznie każdy posiadacz telefonu komórkowego w
Polsce ma możliwość uzyskania dostępu do Internetu. Należy jednak
pamiętać, że tego typu połączenie nadal jest drogą usługą i nie można
traktować go jako pełnego substytutu usług szerokopasmowych.
W roku 2008 można zaobserwować stabilizację cen za korzystanie z
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Internetu.
Udział łączy poniżej 144 kb/s (określanych jako
wąskopasmowe), we wszystkich typach łączy wykorzystywanych do
świadczenia dostępu do Internetu nie wliczając w to technologii dial-up
wynosi niecałe 2%.

Struktura rvnku
Usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internet w Polsce
zdominowane są przez trzynastu operatorów telekomunikacyjnych.
Trzech z nich, na czele z TP S.A., to operatorzy telefonii stacjonarnej.
Czterech to operatorzy telefonii ruchomych oraz sześciu operatorów
telewizji kablowych. W iększość tych operatorów wykorzystuje
technologię sieci lokalnych LAN/WLAN Ethernet i jest obecna przede
wszystkim na terenach mniejszych miejscowości.

Technoloaie szerokooasmoweao dostępu do Internetu w Polsce
W Polsce występują obecnie praktycznie wszystkie możliwe
technologie
wykorzystywane
do
świadczenia
usług
dostępu
szerokopasmowego. Głównymi technologiami stałego dostępu do
Internetu są: xDSL, modem kablowy TVK, oraz LAN/WLAN Ethernet.
0 ile pod względem wykorzystywanych technologii dostępowych Polska
ma zbliżone wyniki do innych krajów UE to łącza, z których korzystamy
charakteryzują się znacznie mniejszymi przepływnościami. Polska ma
jeden z najwyższych udziałów łączy o przepływności do 2 Mb/s.
W iększość użytkowników w krajach UE korzysta z łączy o
przepływności pomiędzy 2Mb/s do 10Mb/s. Sytuacja w Polsce jest
konsekwencją niskiej jakości sieci dostępowych szczególnie jeśli chodzi
o sieci xDSL.

Dostosowanie programu
działalności jednostki do
potrzeb rynku /
społeczności

W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. jako spółka akcyjna została
utworzona
w
celach
m.in.
budowy
i
udostępniania
sieci
szerokopasmowej na obszarze województwa wielkopolskiego.

Charakterystyka obiektu

Nie dotyczy

Sposób wykorzystania
obiektu będącego
przedmiotem projektu

Nie dotyczy

Obecna liczba
użytkowników

Nie dotyczy

Charakterystyka otoczenia projektu
Otoczenie
społeczne

W 2008 roku województwo wielkopolskie liczyło 3,39 min mieszkańców, tj. 8,9%
ludności Polski, zajmowało trzecią pozycję w kraju pod względem liczby mieszkańców
po województwach mazowieckim (13,6% ) i śląskim (12,2%).
_____________ Wykres 1. Liczba ludności w województwie wielkopolskim______________
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Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Gęstość zaludnienia wynosi 114 osób/km i jest niższa niż średnia w kraju (122
osoby/km2). Pod względem gęstości zaludnienia W ielkopolska6 plasuje się na 9
pozycji. W 2008 roku ludność miejska stanowiła 56,4% ogółu mieszkańców
województwa wielkopolskiego, czyli o 0,2 pkt. mniej niż w roku poprzednim (dla Polski
odsetek ten sięgał 61,1%).
Liczba ludności jest zróżnicowana terytorialnie. Najwięcej mieszkańców posiadają
podregiony kaliski i koniński (odpowiednio 19,7% i 19,2% ogółu populacji
Wielkopolski), a najmniej mieszkańców posiada podregion pilski (12% ogółu populacji
Wielkopolski). Ludność miejska występuje najliczniej w podregionie pilskim i stanowi
54,7% ogółu mieszkańców tego podregionu, natomiast w podregionie poznańskim
przeważa ludność wiejska (55,4% ogółu mieszkańców tego podregionu).
Wykres 2. Ludność wg miejsca zamieszkania w województwie wielkopolskim
w 2008 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

6 Nazwy „w ojewództwo w ielkopolskie” i „W ielkopolska” są używane zam iennie
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Kobiety w W ielkopolsce mają przewagę liczebną nad mężczyznami, w 2008 roku ich
udział w ogólnej liczbie ludności kształtował się na poziomie 51,5% (w kraju 51,7%).
Proporcjonalnie najwięcej kobiet zamieszkuje miasto Poznań (53,4% ogółu
mieszkańców), a najmniej podregion pilski (50,8% ogółu mieszkańców). Współczynnik
feminizacji (czyli liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn) wynosi w
Wielkopolsce 106 (w kraju 107), przy czym w miastach jest wyższy niż na wsi
(odpowiednio 111 wobec 101). Największe wartości współczynnik feminizacji osiągnął
w miastach na prawach powiatu - w Poznaniu na 100 mężczyzn przypadało 115
kobiet, w Kaliszu -114, w Lesznie i Koninie - 110.
Wykres 3. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
w województwie wielkopolskim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ciągu ostatnich 10 lat w województwie wielkopolskim struktura ludności wg
ekonomicznych grup wieku zmieniła się o kilka punktów procentowych. Wzrosła liczba
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, a zmniejszył się odsetek ludności w
wieku przedprodukcyjnym. Ludność w wieku produkcyjnym (kobiety od 18-59 lat,
mężczyźni od 18-64 lat) w 2008 roku stanowiła 65% całej populacji (64,5% w kraju). W
grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym nieznacznie przeważali
mężczyźni (odpowiednio 51,4% i 51,6%), natomiast w grupie ludności w wieku
poprodukcyjnym większość stanowiły kobiety (69,4%). Obciążenie demograficzne,
rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym w 2008 roku w Wielkopolsce wyniosło średnio 54 osoby, podobnie ja k w
roku poprzednim (w kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w
wieku nieprodukcyjnym).
Na stan i strukturę ludności województwa duży wpływ mają zjawiska demograficzne,
tzw. ruch naturalny ludności.
Tab. 4. Podstawowe dane demograficzne dla województwa wielkopolskiego
Na 1000
ludności:

Jedn.
m iary

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20

2007

2008

zgony

osoba

9,8

9,5

9,3

9,1

9,2

9,1

9,0

9,2

9,2

9,2

przyrost naturalny

osoba

0,8

1,0

1,0

0,8

0,8

0,

1,5

1,7

2,1

2,9

urodzenia żywe

osoba

10,6

10,5

10,3

9,9

10,0

10,0

10,5

10,8

11,3

12,1

małżeństwa

para

6,0

5,8

5,3

5,2

5,3

5,1

5,6

6,1

7,0

7,
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rozwody

para

1,0

1,1

1,1

1,1

1 1

1,3

1,4

1,6

1,5

1,7

Zgony niemowląt
na 1000 urodzeń
żywych

osoba

8,4

7,8

6,7

7,0

6,3

7,1

5,9

6,

6,7

5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Współczynnik zgonów utrzymuje się od 10 lat na podobnym poziomie (w kraju w 2008
roku wyniósł 9 ,95%o). Nieznacznie zwiększył się współczynnik urodzeń żywych, a spadł
współczynnik zgonów niemowląt (w kraju współczynnik urodzeń żywych wyniósł w
2008 roku 10,87%o, a zgonów niemowląt 5,64%o). W spółczynnik małżeństw rośnie i jest
wyższy niż w kraju (6,76%o w 2008 roku). W W ielkopolsce znacznie wzrósł przyrost
naturalny, przy czym jego wielkość w miastach wyniosła 1,93%o, a na obszarach
wiejskich 4,12%o. W kraju współczynnik przyrostu naturalnego był dużo niższy niż w
województwie wielkopolskim i wyniósł 0,92%o w 2008 roku.
Na spadek lub przyrost liczby ludności wpływają migracje, zarówno wewnętrzne rozpatrywane w skali kraju, województwa, jak i zagraniczne. W ielkopolska jest
województwem
o
stosunkowo
dużym
natężeniu
migracyjnym.
Najwięcej
przemieszczeń migracyjnych (ponad 80%) dokonuje się w ramach województwa.
Wykres 4. Ludność wg miejsca zamieszkania w województwie wielkopolskim
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Liczba osób wymeldowanych za granicę wzrosła w 2006 roku prawie czterokrotnie
w stosunku do roku 2005, a w kolejnych latach zaczęła maleć. W 2008 r. poza
granicami Polski osiedliło się na stałe 1519 mieszkańców województwa
wielkopolskiego (o 18,0% mniej niż w 2007 r.), natomiast z zagranicy przybyły w tym
czasie do W ielkopolski 643 osoby (tj. o 7,3% więcej niż w 2007 r.). Zameldowania z
miast stanowiły w 2008 roku 60,6% zameldowań ogółem, w 2008 roku w porównaniu z
rokiem 1999 wzrosły o 24,6%. Natomiast wymeldowania na wieś 52,8% wymeldowań
ogółem, w 2008 roku wzrosły o 24,2% wobec roku 1999.
Tab. 5. Migracje ludności województwa wielkopolskiego
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

zam eldowania ogółem

39
279

36 788

36
994

3
528

41
771

42 841

43
213

47
854

54
060

42
747

zam eldowania z miast

20
776

20 30
0

21
292

22
654

5
258

26 120

26
378

28
480

32
396

25
887

zam eldowania ze wsi

18
253

16 277

15
526

15
621

16
188

16 329

16
479

18
971

21 06

16
217
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zam eldowania z
zagranicy

250

211

176

253

325

392

356

403

599

643

wym eldowania ogółem

37
551

35 344

34
7 6

36
477

39
667

40 38
8

40
912

47
327

52
188

41
619

wym eldowania do
miast

19
559

18 235

18
129

18
233

19
495

19 194

19
256

21
674

22
814

18
1 1

w ym eldowania na
wieś

17
678

16 747

16
259

17
736

19
712

20 802

21
078

2
361

27
521

21
959

w ym eldowania za
granicę

314

362

358

5 8

460

392

578

2 292

1 853

1 519

1 728

1 444

2 248

2 051

2 104

2 453

2 301

527

1 872

1 128

saldo migracji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Saldo migracji stałej liczone na 1000 ludności w województwie wielkopolskim w 2008r.
wyniosło 0,33%o (wobec 0,55%o przed rokiem), podczas gdy wskaźnik dla kraju miał
wartość ujemną i wyniósł -0,39%o. Największy napływ migracyjny zanotowano w
powiecie poznańskim, gdzie współczynnik migracji stałej ukształtował się na poziomie
19,03%o, natomiast relatywnie duży odpływ wystąpił w Koninie i Poznaniu, gdzie saldo
migracji stałej na 1000 ludności wyniosło, odpowiednio: -7,32%o i -5,68%o.
Liczba ludności województwa wielkopolskiego zwiększa się w wyniku dodatniego
przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji. W strukturze wiekowej ludności
W ielkopolska charakteryzuje się większym od przeciętnego w kraju udziałem ludności
powyżej 25 lat (32,3% wobec 31%) oraz niższym udziałem ludności w wieku 65 lat i
więcej (11,9% wobec 13,5%). Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
liczba ludności w województwie wielkopolskim będzie rosnąć do roku 2020, a
następnie spadać, żeby osiągnąć w 2035 roku podobny poziom jak obecnie. Wzrośnie
przy tym liczba mieszkańców obszarów wiejskich o 9,6% w porównaniu z rokiem 2008,
zmaleje natomiast liczba mieszkańców miast o ok. 7,5%.

Wykres 5. Prognoza ludności w województwie wielkopolskim (w tys.)
3500
3480
3460
3440
3420
3400
3380
3360
3340

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stosunek liczby kobiet do mężczyzn nie ulegnie większym zmianom. Zmieni się
natomiast struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku. W roku 2035 liczba
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ludności w wieku przedprodukcyjnym spadnie o ok. 19%, a ludności w wieku
produkcyjnym o ok. 10% w stosunku do roku 2008. Wzrośnie liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym z 499,4 tys. osób w 2008 roku do 849,5 tys. osób w roku 2035, czyli
aż o ok. 70%. Zmiany te będą niekorzystne dla gospodarki, co obrazuje współczynnik
obciążenia demograficznego, który wzrośnie z 54 osób w 2008 roku, do 71 osób w
wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2035 roku (wzrost o
31,5%). Zmniejszy się liczba mieszkańców miast (o ok. 7,5% w roku 2035 w stosunku
do roku 2008) i zwiększy liczba mieszkańców obszarów wiejskich (o ok. 9,6%).
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku pozwoliły ustalić, że w
województwie wielkopolskim było 1 079,7 tys. gospodarstw domowych, które tworzyło
3 319,2 tys. osób, tj. 99% ogólnej liczby ludności (przez gospodarstwo domowe
rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających
razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem
utrzymuje się oddzielnie, to tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe).
W miastach było 64% ogółu gospodarstw domowych województwa, a na wsiach 36%.
W ielkość gospodarstw domowych jest mierzona średnią liczbą osób w gospodarstwie.
W 2002 roku gospodarstwo domowe w W ielkopolsce tworzyły średnio 3,1 osoby (przy
czym w miastach było to średnio 2,8 osób, a na wsiach 3,6 osób). W miastach
przeważały gospodarstwa jedno i dwuosobowe (odpowiednio 24,5% i 23,2%), podczas
gdy na wsi dominuje czteroosobowy typ gospodarstwa (21,2%).
Wykres 6. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w Wielkopolsce w latach
1999-2008
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Źródło: Województwo Wielkopolskie 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wyników badań opracowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu „Rynek
pracy w województwie wielkopolskim w 2008r.” ze względu na liczbę pracujących
W ielkopolska w 2008 roku skupiała 9,7% ogółu pracujących w kraju, dzięki czemu
zajmowała 3 miejsce po województwach mazowieckim i śląskim. Według stanu na
koniec 2008 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie
wielkopolskim wyniosła 840,1 tys. osób i w porównaniu z rokiem poprzednim
zwiększyła się o 6,7 tys. tj. o 0,8%. W ciągu roku najwięcej pracujących przybyło w
sekcjach: „Handel i naprawy” (przyrost o 6,0%), „Transport, gospodarka magazynowa i
łączność” (o 4,3%) oraz „Pośrednictwo finansowe” (o 6,5%). Największe ograniczenie
liczby pracujących wystąpiło w sekcji „Obsługa nieruchomości i firm ” (spadek o 8,3%).
W sektorze prywatnym skupiało się 68,4% ogółu pracujących w województwie, czyli o
0,3 pkt. więcej niż przed rokiem.
Rolnictwo najlepiej rozwija się w podregionie kaliskim i konińskim, a przemysł i
budownictwo w podregionie kaliskim i poznańskim. W usługach zarówno rynkowych,
ja k i nierynkowych najwięcej osób pracuje w stolicy województwa.
Wykres 7. Pracujący* wg sektorów działalności w podregionach województwa
__________________________ wielkopolskiego w 2008 roku__________________________
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
* łącznie z rolnictwem indywidualnym

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w końcu grudnia 2008 roku
zarejestrowanych było 91,4 tys. osób bezrobotnych (tj. 6,2% wszystkich osób
bezrobotnych w kraju). W porównaniu do grudnia 2007 roku liczba bezrobotnych
zmniejszyła się o 21,4 tys. (tj. o 19%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2008
roku w województwie wielkopolskim była najniższa w kraju i wyniosła 6,4%. Jednak
wskaźnik bezrobocia liczony dla województwa jako całości nie odzwierciedla w pełni
sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. Już na poziomie podregionów widać duże
różnice w poziomie stopy bezrobocia rejestrowanego, które w stolicy województwa
wynosi 1,7% a w podregionie poznańskim 3,9%. Najwyższy wskaźnik występuje w
podregionach pilskim i konińskim (odpowiednio 11,1% i 11,0%). W strukturze
bezrobotnych według wieku największą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata
(29% ogółu bezrobotnych w województwie). W skali roku odnotowano spadek
bezrobotnych w każdej grupie wiekowej, w tym największy wśród osób w wieku 45-54
lata (o 27,1%). W porównaniu do 2007 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się
o 23,8%, a osób pozostających bez pracy dłużej niż rok o 47,5%. Bezrobotni
zamieszkali na wsi stanowili 47,7% ogółu bezrobotnych w województwie.
Wykres 8. Liczba osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W okresie od 1999 do 2008 roku najwyższe bezrobocie miało miejsce w 2002 roku i
było prawie trzykrotnie wyższe od obecnego. Poważnym problemem jest nadal w
Wielkopolsce zjawisko długotrwałego bezrobocia. Pomimo spadku liczby (o 40,8%) i
udziału (o 16,1 pkt.), osoby, które w okresie ostatnich 2 lat pozostawały bez pracy
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łącznie ponad 12 miesięcy, w końcu grudnia 2008 r. stanowiły 43,7%.

1nf rastru ktu
ra
techniczna

Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców
telekomunikacyjnych w okresie najbliższych 3 lat7 określono na podstawie:
a) szczegółowych danych inwentaryzacyjnych otrzymanych
Komunikacji Elektronicznej [INWENTARYZACJA UKE] oraz

od

Prezesa Urzędu

b) danych zebranych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego W ojewództwa
W ielkopolskiego bezpośrednio od przedsiębiorców telekomunikacyjnych i na potrzeby
przygotowania Projektu [INWENTARYZACJA ITTI],
Opis Inwentaryzacji UKE znajduje się w pkt 1. Inwentaryzacja UKE polegała na
zbieraniu danych - poprzez ankiety - bezpośrednio od przedsiębiorców
telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja UKE obejmuje (dla całego terytorium Polski)
istniejącą infrastrukturę oraz plany inwestycyjne.
Opis Inwentaryzacji ITTI znajduje się w pkt 2. oraz 3. Inwentaryzacja ITTI polegała na
zbieraniu danych poprzez ankiety, kontakty telefoniczne i spotkania, bezpośrednio od
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz od jednostek samorządu terytorialnego,
które posiadają wiedzę o problemach rynków lokalnych. Inwentaryzacja ITTI obejmuje
dla obszaru województwa wielkopolskiego istniejącą infrastrukturę oraz plany
inwestycyjne na najbliższe 3 lata.
1.

INWENTARYZACJA UKE - ANKIETY PRZEDSIĘBIORCÓW

Sporządzenie inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej jest obowiązkiem
nałożonym na Prezesa UKE w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w formie elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą pokrycie istniejącą
infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi
zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu, z odrębnym zaznaczeniem pokrycia łączami światłowodowymi oraz sieciami
bezprzewodowymi, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. Inwentaryzacja jest na
bieżąco weryfikowana i aktualizowana, nie rzadziej niż raz na rok. Na żądanie Prezesa
UKE przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek przekazania posiadanych
przez nich aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych oraz
adekwatnych do potrzeb wykonania inwentaryzacji, informacji o posiadanej
infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i
budynkach
umożliwiających
kolokację.
Formularze ankiet określa
odrębne
rozporządzenie wykonawcze. Udzielenie nieprawdziwej lub niepełnej informacji
zagrożone jest karą pieniężną do wysokości 3% rocznego przychodu (art. 209 ustawy
- Prawo telekomunikacyjne).
W dniu 30 czerwca 2011 Prezes UKE opublikował wyniki inwentaryzacji. W
opublikowanym raporcie i tabelach były informacje o zakończeniach sieci
światłowodowych w poszczególnych miejscowościach i dane te zostały wykorzystane
do określenia obszarów białych, szarych i czarnych światłowodowej infrastruktury
dystrybucyjnej. Ponadto, w raporcie i tabelach były także dane o miejscowościach z
zasięgiem sieci kablowych lub terminali radiowych. Dane te nie mogły zostać
wykorzystane dla potrzeb Projektu przewidującego budowę infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej, bowiem dane te zbiorczo obejmowały każdy dostęp do Internetu, w tym
dostęp, który nie jest szerokopasmowy (tj. poniżej 2 Mb/s). Dlatego też Prezes UKE

7 Dane dla najbliższych 3 lat są aktualne także dla okresu 3 lat liczonego od planowanego zakończenia budowy
sieci WSS, bowiem nie zgłoszono żadnych planów inwestycyjnych w okresie dłuższym niż najbliższe 3 lata.
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przekazał na potrzeby Projektu bardziej szczegółowe dane z rozbiciem opublikowanej
tabeli na podkategorie określające miejscowości z dostępem do 2 Mb/s do
użytkownika końcowego i miejscowości z wyższym dostępem (szerokopasmowym),
ja k również dane dotyczące stosowanej technologii. Te bardziej szczegółowe dane
posłużyły do określenia obszarów białych, szarych i czarnych podstawowych sieci
dostępowych oraz sieci NGA. Dla obszarów białych według Inwentaryzacji UKE
dodatkowo przeprowadzono weryfikację na podstawie danych z Inwentaryzacji ITTI i
niektóre miejscowości zaliczono do obszarów szarych. Dane z inwentaryzacji ITTI
posłużyły jeszcze do uzupełnienia danych nie objętych inwentaryzacją UKE, co
pozwoliło na maksymalnie rzetelne przygotowanie wykazu obszarów białych, szarych i
czarnych oraz kategorii miejscowości, o których mowa w pkt 2. W ykaz ten jest obecnie
przedmiotem konsultacji publicznych.
Prezes UKE w piśmie przekazującym szczegółowe dane potwierdził zasadność
opisanego wyżej podejścia, polegającego na połączeniu danych z Inwentaryzacji UKE
oraz Inwentaryzacji ITTI, celem jak najbardziej dokładnego ustalenia istniejącej oraz
planowanej infrastruktury szerokopasmowej.
2.

INWENTARYZACJA ITTI - ANKIETY PRZEDSIĘBIORCÓW

Na
potrzeby
prowadzonej
inwentaryzacji
zidentyfikowani
zostali
wszyscy
przedsiębiorcy
telekomunikacyjni
funkcjonujący
na
terenie
Województwa
W ielkopolskiego oraz gmin ościennych. Identyfikacja ta została przeprowadzona z
wykorzystaniem Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, co zapewniło
kompletność takiej listy. Rejestr przedsiębiorców jest prowadzony przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej i wszystkie podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne
zobligowane są do zgłoszenia swojej działalności w UKE i wpisu do wspomnianego
rejestru.
Badanie inwentaryzacyjne przeprowadzone zostało w drugiej połowie 2008 roku a
następnie aktualizowane w latach 2009, 2010 i 2011.
Badanie było wykonywane poprzez wysyłanie ankiet indywidualnie zaadresowanych
do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych funkcjonujących na terenie
Województwa Wielkopolskiego.
3.

INWENTARYZACJA
TERYTORIALNEGO

ITTI

-

ANKIETY

JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

W procesie inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby projektu WSS
dane empiryczne pozyskiwane również zostały od jednostek samorządu terytorialnego.
W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród w/w jednostek.
Początkowo nastąpił podział wszystkich jednostek pomiędzy zespoły ankieterów i
nawiązany został kontakt telefoniczny z poszczególnymi jednostkami, następnie dane
były zbierane poprzez ankiety.
4.

DOKUMENTACJA INFRASTRUKTURY I USŁUG

Dokumentacja infrastruktury szerokopasmowej oparta została głównie na otrzymanych
od przedsiębiorców telekomunikacyjnych kwestionariuszach ankietowych.
Kwestionariusz ankietowy obejmował następujące cztery obszary:
□ informacje o istniejących węzłach telekomunikacyjnych,
□ informacje o planowanych węzłach telekomunikacyjnych,
□ informacje o połączeniach międzywęzłowych,
□ informacje o zasięgu sieci dostępowej.
Dla każdego z wymienionych bloków (poza informacjami o planowanych węzłach
telekomunikacyjnych) dokonana została dokumentacja zasobów na podstawie
informacji zwrotnych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych z kwestionariuszy
ankietowych. Dla poszczególnych elementów infrastruktury ustalony został stopień
szczegółowości analogiczny ze stopniem szczegółowości pytań zawartych w
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kwestionariuszu ankietowym .
5.

K LA SY FIKA C JA O BSZARÓW

Podstawą analiz dotyczących dostępności infrastruktury szerokopasmowej na terenie
województwa wielkopolskiego były wyniki Inwentaryzacji UKE oraz Inwentaryzacji ITTI.
Aby możliwie najdokładniej zbadać dostępność infrastruktury w różnych aspektach dostępowa/dystrybucyjna, podstawowa/NGA - zdefiniowano kilka klasyfikacji.
Podstawową klasyfikacją jest wskazanie obszarów białych, szarych i czarnych. Aby
rozróżnić różne aspekty dostępności infrastruktury dokonano 3 rożnych klasyfikacji
BSC:
□ BSC p o dsta w o w e - klasyfikacja miejscowości na podstawie istniejącej i planowanej
(w najbliższych 3 latach) infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
(minimum 2 Mb/s do użytkownika końcowego),
n BSC NGA - klasyfikacja miejscowości na podstawie (istniejącej i planowanej w
najbliższych 3 latach) infrastruktury dostępu do Internetu zaliczanych do kategorii
NGA, czyli o przepływności powyżej 30-40 Mbit/s,
□ BSC d y s try b u c y jn e - klasyfikacja miejscowości na podstawie (istniejącej i
planowanej w najbliższych 3 latach) infrastruktury dystrybucyjno - szkieletowej.
W ramach BSC p o d sta w o w e g o wyróżniono:
□ o b sza r b ia ły - miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności od 2 Mbit/s w
kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii przewodowych lub
radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym,
□ o bsza r szary - miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada
infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności od 2 Mbit/s w
kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii przewodowych lub
radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym,
□ ob szar czarny - miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów
posiada infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności od 2
Mbit/s w kierunku do użytkownika końcowego, z wykorzystaniem technologii
przewodowych lub radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym.
W tamach BSC NGA wyróżniono:
□ ob szar b ia ły - miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada sieci
dostępowej NGA zapewniającej dostępu do Internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s
w kierunku do użytkownika końcowego,
□ o bsza r szary - miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada sieć
dostępową NGA zapewniającą dostęp do Internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s w
kierunku do użytkownika,
□ ob szar czarny - miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów
posida sieci dostępowe NGA zapewniające dostęp do Internetu o przepływności od 30
40 Mbit/s w kierunku do użytkownika.
W ramach BSC d y s try b u c y jn e g o wyróżniono:
□ o bsza r b ia ły - miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada węzła
szkieletowo-dystrybucyjnego zasilanego łączem światłowodowym,
□ o bsza r szary - miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada węzeł
szkieletowo-dystrybucyjny zasilany łączem światłowodowym,
□ ob szar czarny - miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów
posiada węzeł szkieletowo-dystrybucyjny zasilany łączem światłowodowym.
Jednocześnie, jako narzędzie pomocnicze pozwalające na połączenie danych o
obszarach BSC podstawowych, NGA i dystrybucyjnych, opierając się na praktyce
decyzyjnej Komisji Europejskiej (v. decyzja dotycząca Xarxa O berta i SSPW), każdą z
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miejscowości z województwa wielkopolskiego przypisano do jednej z kategorii w tabeli
zamieszczonej poniżej.

l.p.

Istniejąca
infrastruktura
dystrybucyjna
(włączając ciemne
włókna)

Podstawowa detaliczna
oferta szerokopasmowa dostęp o przepływności co
najmniej 2 Mbit/s
świadczony za
pośrednictwem sieci
kablowych lub radiowych
pracujących w paśmie
licencjonowanym

Infrastruktura NGA lub
plany na najbliższą
przyszłość

1

Brak

Nie

Nie

2

Nie więcej niż jedna

Nie więcej niż jedna

Nie

3

Tylko jedna

TP S.A. + LLU

Nie

4

Więcej niż jedna

Tylko jedna

Nie

5

Więcej niż jedna

TP S.A. + LLU

Nie

6

Więcej niż jedna

Więcej niż jedna

Nie

7

Jedna lub więcej

Jedna lub więcej

Tak

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji przedstawiono w załączonym
„Metodyka wyznaczania obszarów interwencji”. Kluczowe ustalenia:

dokumencie

Klasyfikacja BSC (tradycyjny dostęp do Internetu)
Poniższy wykres i tabela prezentują odsetek oraz liczbę miejscowości w województwie
wielkopolskim zakwalifikowanych do określonych obszarów wg kryterium BSC
tradycyjny dostęp do Internetu
Odsetek miejscowości - BSC podstawowy
dostęp do Internetu
obszar czarny
3%

Rys. 1 Odsetek m iejscowości w województwie wielkopolskim zakwalifikowanych do
określonych obszarów wg kryterium BSC tradycyjny dostęp do Internetu.

Tab. 6 Liczba miejscowości w województwie wielkopolskim wg klasyfikacji BSC
tradycyjny dostęp do Internetu

Obszar

I

Liczba miejscowości
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Obszar biały

1 854

Obszar szary

3 489

Obszar czarny

145

Razem

5 488

Zdecydowana większość miejscowości (97%) zakwalifikowana została do obszarów,
gdzie występuje brak lub ograniczony dostęp do Internetu.
Kolejny wykres oraz tabela przedstawiają odsetek oraz liczbę mieszkańców
zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do poszczególnych obszarów.
O d s e t e k lic z b y lu d n o ś c i - B S C p o d s t a w o w y d o s t ę p
d o In t e r n e t u
o b s z a r b ia ły

8%

Rys. 2 Odsetek ludności w województwie wielkopolskim zamieszkujących
m iejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC tradycyjny
dostęp do Internetu.

Tab. 7 Liczba ludności w województwie wielkopolskim zamieszkujących miejscowości
zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC tradycyjny dostęp do
Internetu

Obszar

Liczba ludności

Obszar biały

257 467

Obszar szary

1 321 199

Obszar czarny

1 8 36 987

Razem

3 415 653

Z powyższych zestawień wynika, że 46% ludności województwa wielkopolskiego
zamieszkuje miejscowości, którym nadano flagę „biały” lub „szary” według klasyfikacji
BSC - tradycyjny dostęp do Internetu.
Klasyfikacja BSC NGA
Na kolejnym wykresie oraz w tabeli przedstawiony został odsetek oraz liczba
miejscowości w województwie wielkopolskim zakwalifikowanych do określonych
obszarów wg kryterium BSC NGA.
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Odsetek miejscowości - BSC NGA

obszar biały

98,7%

Rys. 3 Odsetek m iejscowości w województwie wielkopolskim zakwalifikowanych do
określonych obszarów wg kryterium BSC NGA.

Tab. 8 Liczba miejscowości w województwie wielkopolskim wg klasyfikacji BSC
tradycyjny dostęp do Internetu

Obszar

Liczba miejscowości

Obszar biały

5415

Obszar szary

68

Obszar czarny
Razem

5
5488

Zdecydowana większość miejscowości (prawie 99,9%) zakwalifikowana została do
obszarów, gdzie występuje brak dostępu do Internetu NGA.
Kolejny wykres oraz tabela przedstawiają odsetek oraz liczbę mieszkańców
zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów.
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Odsetek ludności - BSC NGA
obszar czarny

21 %

obszar biały

49%

obszar szary

30%

Rys. 4 Odsetek ludności w województwie wielkopolskim zamieszkujących
miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC NGA.

Tab. 9 Liczba ludności w województwie wielkopolskim zamieszkujących miejscowości
zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC NGA

Obszar

Liczba ludności

Obszar biały

1 668 809

Obszar szary

1 0 4 0 671

Obszar czarny
Razem

7 0 6 1 73

3 415 653

Z powyższych zestawień wynika, że 79% mieszkańców zamieszkuje miejscowościach,
którym nadano flagę „biały” lub „szary” według klasyfikacji BSC - tradycyjny dostęp do
Internetu.
Klasyfikacja BSC infrastrukturalne
Odsetek miejscowości - BSC infrastrukturalne

Rys. 5 Odsetek m iejscowości w województwie wielkopolskim zakwalifikowanych do
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określonych obszarów wg kryterium BSC infrastrukturalne.

Obszar

Liczba miejscowości

Obszar biały

4 555

Obszar szary

788

Obszar czarny

1 45

Razem

5 488

Odsetek liczby ludności - BSC infrastrukturalne

Rys. 6 Odsetek liczby ludności w województwie wielkopolskim zakwalifikowanych do
określonych obszarów wg kryterium BSC infrastrukturalne.

Obszar

Liczba ludności

Obszar biały

891 8 0 4

Obszar szary

718 907

Obszar czarny

1 804 947

Razem

3 415 653

Analiza dostępności wolnych włókien uzyskana
wielkopolskiego została przedstawiona na rysunku

podczas

na

terenie

woj.
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Analiza stanu dostępności Internetu w województwie wielkopolskim wykazała, że:

Otoczenie
gospodarcz
e

•

w 5415 miejscowościach (tj. 98,7 % ogółu miejscowości) nie są dostępne
usługi NGA, co odpowiada 1 668 809 osobom (49% ogółu ludności) - oferta
usług NGA istnieje tylko w 73 miejscowościach i to wyłącznie na części ich
obszaru.

•

w 1854 miejscowościach (tj. 34 % ogółu miejscowości) nie są dostępne usługi
dostępu do Internetu o przepływności minimum 2 Mb/s do użytkownika
końcowego (obszary białe-tradycyjne); ludność zamieszkująca miejscowości
białe-tradycyjne to 257 467, co stanowi 8% ogółu ludności Wielkopolski,

•

w 3489 miejscowościach (tj. 63% ogółu miejscowości) dostępne są usługi tylko
jednego operatora (obszary szare-tradycyjne); ludność zamieszkująca
miejscowości szare-tradycyjne to 1 321 199 (38 % ogółu ludności
Wielkopolski).

Na koniec 2008 roku w województwie wielkopolskim w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 361 046 podmiotów gospodarczych. W ciągu roku liczba
zarejestrowanych podmiotów w W ielkopolsce zwiększyła się o 2,5%. Prawie wszystkie
przedsiębiorstwa (97,3%) należą do sektora prywatnego, a tylko nieliczne (2,7%) do
sektora publicznego. Podmioty gospodarcze z województwa wielkopolskiego stanowią
9,6% podmiotów w Polsce.
W podziale na podregiony województwa wielkopolskiego liczba przedsiębiorstw w
2008 roku była największa w subregionie poznańskim (bez miasta Poznania), a
najmniejsza w pilskim. Udział poszczególnych podregionów przedstawia się
następująco:
•

podregion kaliski 57 229 podmiotów gospodarczych, co stanowi 15,9%, liczba
firm wzrosła o 2,3% w porównaniu do roku 2007,

•

podregion koniński 56 190 podmiotów gospodarczych, co stanowi 15,6%,
liczba firm wzrosła o 3,1% w porównaniu do roku 2007,

•

podregion pilski 32 671 podmiotów gospodarczych, co stanowi 9%, liczba firm
wzrosła o 0,3% w porównaniu do roku 2007,

•

podregion leszczyński 54 588 podmiotów gospodarczych, co stanowi 15,1%,
liczba firm wzrosła o 2,2% w porównaniu do roku 2007,

•

podregion poznański 67 118 podmiotów gospodarczych, co stanowi 18,6%,
liczba firm wzrosła o 4,3% w porównaniu do roku 2007,

•

miasto Poznań 93 250 podmiotów gospodarczych, co stanowi 25,8%, liczba
firm wzrosła o 2% w porównaniu do roku 2007.

Wśród wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim
najliczniej reprezentowane są mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników,
których liczba w 2008 roku wynosiła 340 881, co stanowi 94,4% wszystkich podmiotów
Wielkopolski. W następnej kolejności znajdują się małe przedsiębiorstwa,
zatrudniające od 10 do 49 pracowników, których liczba wynosi 16 601, co stanowi
4,6% wszystkich podmiotów W ielkopolski. Natomiast liczba średnich przedsiębiorstw,
zatrudniających od 50 do 249 pracowników wynosi 3 108. Ponadto w województwie
znajdują się 384 duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz 72
zatrudniające powyżej 1000 pracowników. Łącznie sektor MSP stanowi ponad 99%
wszystkich firm w województwie wielkopolskim.
Rozmieszczenie terytorialne przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim nie jest
równomierne. Najwięcej firm prowadzi działalność gospodarczą w okolicach Poznania,
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w 2008 roku łącznie w mieście Poznaniu i powiecie poznańskim działalność prowadziło
44,4% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim (w
2007 roku ich udział wynosił 37,2%).
Tab. 10. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
w 2008 roku wg podregionów i liczby pracujących.
łącznie
województwo wielkopolskie

0-9

1-49

50-249

250>

361 046

340 881

16 601

3 108

456

7 229

54 080

2 593

503

53

Podregion koniński

56 190

53 467

22

8

411

64

Podregion leszczyński

54 588

51 014

2 925

594

55

Podregion pilski

32 671

30 66

1 68

286

31

Podregion poznański

67 118

63 324

3 132

584

78

m. Poznań

93 250

88 329

4 016

730

175

Podregion kaliski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Banku Danych Regionalnych

W przeliczeniu na 10 tys. osób w W ielkopolsce w 2008 roku działało średnio 1 063
podmiotów wobec 1 040 w 2007 roku. Najwięcej podmiotów gospodarczych
przypadało na 10 tys. mieszkańców Poznania oraz regionu poznańskiego. Najmniej
firm było zlokalizowanych w podregionie pilskim.
Tab. 11. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
w województwie wielkopolskim
2002

203

2004

2005

2006

2007

20 8

965

999

994

1 012

1 023

1 040

1 063

23

846

827

827

834

839

857

748

781

779

804

821

838

62

96

948

942

953

971

986

1 005

803

806

782

7 7

798

800

00

Podregion poznański

1 052

1 091

1 091

1 105

1 130

1 149

1 179

Podregion m. Poznań

1

1 520

1 543

1 597

1 586

1 630

1 673

województwo
wielkopolskie
Podregion kaliski
Podregion koniński
Podregion leszczyński
Podregion pilski

52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Najwięcej podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim działa w sekcji
Handel i naprawy (29,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów w 2008 roku).
Stosunkowo liczny jest udział jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości i firm
(15,9%). Działalność związaną z budownictwem w 2008 roku prowadziło w
W ielkopolsce 12,6% ogółu podmiotów. Przetwórstwem przemysłowym zajmowało się
10,7% ogółu podmiotów.
Tab. 12. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim
wg klas wielkości
Liczba
pracow ników

2003

20 4

2005

206

2007

2008
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ogółem

1 314

1 345

1 385

1 436

1 488

1 923

0-9

640

654

667

655

695

1 005

10 49

333

343

355

383

389

492

50-249

245

243

253

279

277

289

96

05

10

119

127

137

>250

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Gospodarka w województwie wielkopolskim jest dobrze zdywersyfikowana, prezentuje
wysoki stopień inwestowania i poziom uprzemysłowienia oraz otwartość na rynki
zewnętrzne. W gospodarce W ielkopolski ważną rolę pełni przemysł i budownictwo,
gdzie pracuje ok. 42% ogólnej liczby zatrudnionych w województwie wielkopolskim. Do
najbardziej znanych ośrodków przemysłowych W ielkopolski należą: Poznań, Kalisz,
Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. Cechą charakterystyczną wielkopolskiego
przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw małych i średnich, których
zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb
rynkowych.

Wykres 9. Pracujący* wg sektorów ekonomicznych w województwie wielkopolskim w
2008 roku

rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo, rybactwo
D przemysł i
budownictwo
D usługi rynkowe

D usługi nierynkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
* Dane o liczbie pracujących według miast i gmin ujęto zgodnie z faktycznym (stałym ) miejscem pracy. Dane
nie obejm ują rolników indywidualnych, duchownych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych,
partiach politycznych i związkach zawodowych.

Jedna trzecia ogółu pracowników w W ielkopolsce była zatrudniona w sektorze usług
rynkowych. Usługi rynkowe dominowały w powiecie poznańskim, gdzie ponad połowa
pracowników (53,6%) była zatrudniona w tym sektorze. Ponad 20% ogółu
zatrudnionych w województwie wielkopolskim (21,8%) skupiał sektor usług
nierynkowych. Najmniej pracowników zatrudnia w W ielkopolsce sektor rolniczy. W
2008 r. w strukturze zatrudnienia udział rolnictwa wyniósł tylko 2,5%. Jednak jak widać
na poniższym wykresie województwo posiada duży areał użytków rolnych, a
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wydajność gospodarstw rolnych jest stosunkowo wysoka. Wielkopolska jest
województwem o charakterze rolniczo-przemysłowym, na jednego mieszkańca
przypada 0,58 ha użytków rolnych.
Wykres 10. Kierunki wykorzystania powierzchni województwa wielkopolskiego w 2008
roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przestrzenne rozmieszczenie funkcji produkcyjnych nie jest w W ielkopolsce jednolite.
Najbardziej rozwinięte są one w większych ośrodkach miejskich jak Poznań, Kalisz,
Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. Mniejsze ośrodki koncentracji przemysłu występują
w części miast powiatowych, m.in. w Gnieźnie, Wrześni, Jarocinie, Krotoszynie,
Środzie Wlkp., Kościanie, Wolsztynie, Szamotułach, Nowym Tomyślu, Obornikach,
Kępnie, Kole i Turku, oraz Wronkach, Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance i Wągrowcu.
Największym potencjałem przemysłowym wyróżnia się Poznań i jego okolice. Drugim
po Poznaniu ośrodkiem przemysłowym w Wielkopolsce jest aglomeracja kaliskoostrowska. Dla pełnego wykorzystania potencjału regionu samorządy lokalne stworzyły
specjalne strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne.
Ważną cechą charakteryzującą kondycję gospodarczą obszarów jest udział w
działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Firmy z
udziałem tego kapitału są miernikiem atrakcyjności poszczególnych jednostek
przestrzennych. Ich działalność inwestycyjna przyczynia się do wzrostu nowoczesnych
technologii i innowacyjności a jednocześnie sugeruje dostęp do zagranicznych rynków
zbytu. W gospodarce narodowej woj. wielkopolskiego na koniec 2008 r. uczestniczyły
1923 spółki z udziałem kapitału zagranicznego i stanowiły 0,53 % ogółu podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w województwie. W stosunku do roku 2003 nastąpił
wzrost ilościowy o 609 firm tj. o 46,3%.
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego inwestują w Wielkopolsce w sektory:
spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń.
Znaczące są także inwestycje zagraniczne w sektor finansowy oraz - w ostatnim
czasie - w handel. W strukturze inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki
Znaczący jest również udział kapitału brytyjskiego, amerykańskiego, irlandzkiego i
szwedzkiego. Ponad 60% firm z kapitałem zagranicznym zlokalizowanych jest w
Poznaniu i subregionie poznańskim.
Tab. 13. Identyfikacja szans i zagrożeń
Szanse

Zagrożenia

•

inwestycje w infrastrukturę

•

rosnące

znaczenie

aglomeracji

•

zróżnicowanie przestrzenne

•

marginalizacja

obszarów
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poznańskiej

peryferyjnych

•

popyt
na
i rekreacyjne

usługi

turystyczne

•

integracja europejska

•

postęp technologiczny

•

duży potencjał i wysoka aktywność
MŚP

•

wysokie kwalifikacje siły roboczej

•

inwestycje zagraniczne

•

drenaż
wykwalifikowanych
pracowników do dużych ośrodków

•

dysproporcje
gospodarczym
województwa

•

marginalizacja kapitału rodzimego

•

niedostatek terenów inwestycyjnych

w
na

rozwoju
terenie

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa W ielkopolskiego do 2020roku.

Potencjał
obszaru

Wśród kluczowych elementów potencjału regionu, wymienić należy m.in. bogactwo
zasobów naturalnych, duży potencjał produkcyjny (ze szczególną aktywnością MŚP),
wysoką produktywność rolnictwa, dobrze rozwinięty sektor usług, znaczne
zaangażowanie inwestycji zagranicznych, wysokie kwalifikacje zasobów pracy,
znaczący w skali kraju potencjał naukowo-badawczy, Międzynarodowe Targi
Poznańskie, dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej infrastrukturę
instytucjonalną, a także atrakcyjność inwestycyjną wielu obszarów.
W ojewództwo dysponuje bogatym potencjałem dla dalszego rozwoju gospodarczego.
Potencjał ten nie jest jednak w pełni wykorzystywany. Z racji swojego położenia
geograficznego oraz powiązań komunikacyjnych z innymi regionami kraju i Europy,
regionalna gospodarka Wielkopolski jest atrakcyjna również dla inwestorów
zagranicznych. Województwo wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy 3
regionów o najwyższej atrakcyjności inwestowania w kraju. W 2008 roku
funkcjonowało w województwie wielkopolskim 5588 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego (co stanowi 23,1% wszystkich spółek handlowych w tym
województwie). W okresie 1999-2008 liczba tych spółek podwoiła się. Ponad 60% z
nich zlokalizowanych jest w Poznaniu i subregionie poznańskim. Budowa
W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ułatwi innym regionom pozyskiwanie
zagranicznych inwestorów i firm. Szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie
całego województwa umożliwi wyrównanie dysproporcji w rozmieszczeniu firm,
przyczyni się do wzmocnienia roli położonych peryferyjnie obszarów Wielkopolski.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim w 2008
roku wyniosło 2 868,81 PLN i było wyższe o 9,9% w porównaniu z rokiem 2007. W
konsekwencji przekłada się to na poprawę jakości i standardu życia mieszkańców
regonu. Dobra sytuacja gospodarcza nie jest jednak rozmieszczona równomiernie na
jego terenie. Najwyższe wynagrodzenie zanotowano w Poznaniu (3 517,34 PLN) i było
ono wyższe o 22,6% od przeciętnego wynagrodzenia w W ielkopolsce, a o 19,5% od
średniej notowanej dla kraju. Najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
występuje w podregionie kaliskim (2 403,91 PLN). Największe zróżnicowanie płac
występuje w sektorach rolniczym i przemysłowym. W rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i
rybactwie przeciętne wynagrodzenie w województwie wynosiło 2 690,31 PLN.
Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i budownictwie dla całego województwa
wielkopolskiego kształtowało się na poziomie 2 821,73 PLN. Duże różnice (23%)
występują także pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze publicznym
(3 281,41 PLN) i w sektorze prywatnym (2 683,37 PLN).

___________________________ Wykres 11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto_____________
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przeciętne wynagrodzenie w Wielkopolsce pozostaje niższe niż w kraju (7 miejsce),
choć dystans dzielący te dwie wielkości zmniejszył się w porównaniu z poprzednim
rokiem. Jest o 40,6% niższe od najwyższego wynagrodzenia w kraju - w województwie
mazowieckim i o 10% wyższe od najniższego wynagrodzenia w kraju - w
województwie podkarpackim (rozpiętość między najwyższym i najniższym przeciętnym
wynagrodzeniem w kraju wynosi 1 298 PLN).
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie drenażu wysokowykwalifikowanych kadr z
obszarów o niższym wynagrodzeniu. Szerokopasmowy Internet umożliwi pracę zdalną,
telepracę osobom, które dotychczas ze względów finansowych decydowały się
opuszczać miejsce zamieszkania. Przyczyni się to do wyrównania szans na wysokie
zarobki mieszkańców obszarów peryferyjnych. Zaletą zdalnego dostępu do zasobów
sieci komputerowej przedsiębiorstwa jest poprawa produktywności i redukcja kosztów
(dojazdy, powierzchnia biurowa). Telepraca jest także doskonałym rozwiązaniem dla
osób niepełnosprawnych, czy kobiet zajmujących się dzieckiem.
Wykres 12. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w województwie wielkopolskim w
latach 2000-2007
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu („Warunki życia ludności w
województwie wielkopolskim w 2008r.”) województwo wielkopolskie należy do
najsilniejszych gospodarczo regionów kraju. Udział w tworzeniu produktu krajowego

Strona 46

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
brutto (PKB), poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a także rozmiary
wytworzonej wartości dodanej brutto (WDB) sektora przedsiębiorstw i sektora
gospodarstw domowych oraz wpływ na kreowanie dochodów gospodarstw domowych
(pierwotnych i do dyspozycji), dają W ielkopolsce miejsce w krajowej czołówce (9,3%
krajowego PKB). W porównaniu z rokiem 2006 wartość PKB wzrosła tu o 10,4%, a w
odniesieniu do roku 2000 - o 57,6% (w kraju zanotowano wzrost, odpowiednio: o
11,0% i o 58,1%). W latach 2000-2007 średnie roczne tempo wzrostu PKB wyniosło
6,7%, podobnie jak dla kraju. Jednym z podstawowych mierników, określających
rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, jest wielkość produktu krajowego brutto
przeliczona na 1 mieszkańca. W 2007 r. przeciętny poziom tego wskaźnika dla
województwa wielkopolskiego wyniósł 32 266 PLN (o 10,2% więcej niż przed rokiem i
o 55,7% więcej niż w 2000 r.), przy średniej dla kraju 30 873 PLN (wzrost,
odpowiednio: o 11,1% i o 58,7%). Spośród pod regionów województwa wielkopolskiego
największy udział w tworzeniu PKB ma Poznań.

Tab. 14. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w % (województwo wielkopolskie =

100%)
000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

100

100

100

100

100

100

100

1 0

Podregion kliki

71,3

73,5

72,6

72,5

73,4

73,8

74,1

73,1

Podregion koniński

73,9

76,8

76,8

77,7

74,7

74,6

72,5

72,2

78

78,1

78,1

79,2

80

78

80,1

79,4

79,5

81,2

79,4

77,9

78,3

78

74,9

76,2

Podregion poznański

10

105,1

101,6

105,5

105

102,7

107,7

107,3

Podregion m. Poznań

189,9

184,9

190,

186,8

188,9

193,4

191,5

193,5

województwo wielkopolskie

Podregion leszczyński
Podregion pilski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, B ank Danych Regionalnych

Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej przyczyni się
dysproporcji udziału podregionów województwa w tworzeniu PKB.

do

wyrównania

Województwo wielkopolskie jest ważnym ośrodkiem akademickim. W roku
akademickim 2008/2009 w W ielkopolsce funkcjonowało 38 uczelni wyższych, w
których kształciło się - stacjonarnie bądź niestacjonarnie - 180,4 tys. studentów, z
których większość stanowiły kobiety (58%). Duża liczba studiujących powoduje
nadwyżkę dobrze wykształconej siły roboczej. W ielkopolska jest czwartym pod
względem liczby studentów województwem w Polsce. Notowany jest coroczny przyrost
liczby studentów, w 2008 roku w województwie wielkopolskim było 512 studentów
szkół wyższych na 10 tys. ludności.
_________ Wykres 13. Studenci i absolwenci szkół wyższych w Wielkopolsce_________
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Centrum akademickie w W ielkopolsce stanowi Poznań, gdzie koncentruje się najwięcej
wyższych uczelni. Największą uczelnią W ielkopolski i czołową w kraju jest Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoły wyższe funkcjonują również w Kaliszu,
Koninie, Lesznie, Pile, Gnieźnie, Jarocinie i Środzie Wielkopolskiej. Ofertę edukacyjną
na poziomie wyższym uzupełnia sieć filii, punktów konsultacyjnych oraz wydziałów
zamiejscowych. Punkty takie umożliwiają mieszkańcom województwa wielkopolskiego
studiowanie nie tylko w dużych ośrodkach akademickich, ale m.in. także w Gnieźnie,
Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Koninie, Lesznie, Opatówku Ostrowie W ielkopolskim, Pile, i
Wrześni. Obok uczelni wielkopolskich swoje wydziały zamiejscowe mają w
W ielkopolsce również szkoły wyższe z Łodzi, Wrocławia, Szczecina, Olsztyna i
Warszawy.
Obecnie nauczanie w coraz większej części opiera się na wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, w tym
Internetu. Budowa
Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej ułatwi studentom i absolwentom dostęp do zasobów uczelnianych
poza ośrodkami akademickimi. Umożliwi także zwiększenie oferty studiów i kursów On
line. Z raportu CBOS „Korzystanie z Internetu” wynika, iż im lepsze wykształcenie, tym
większe prawdopodobieństwo, że osoba korzysta z sieci. Rosnąca liczba studentów i
absolwentów w województwie oznacza, zatem coraz większe potrzeby w zakresie
dostępu do Internetu. Realizacja projektu umożliwi zaspokojenie tych potrzeb i będzie
sprzyjać rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.
Potencjał rozwojowy województwa w znacznej mierze wynika także ze zróżnicowania
przyrodniczego, z takimi walorami, jak zróżnicowany krajobraz, mnogość kompleksów
leśnych, obszarów sieci Natura 2000 oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego.
Ośrodkiem najwyższej rangi jest stolica regionu, Poznań. W mieście działa ponad 80
instytucji kulturalnych, 9 teatrów, około 50 galerii i 21 placówek muzealnych. Natomiast
na obszarze całego województwa kultywuje się tradycje folklorystyczne. Do
największych ośrodków kultury ludowej należą Szamotuły, Krobia, Włoszakowice oraz
Wągrowiec. Województwo wyróżnia się bogatym dziedzictwem kultury materialnej w
postaci zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Dużą atrakcję turystyczną stanowi
"Szlak Piastowski", łączący Poznań i Gniezno - pierwsze stolice Polski.
W ielkopolska jest także regionem obfitującym w tereny cenne przyrodniczo i obszary
chronione (stanowią one około 30% powierzchni województwa). W związku z tym
przykłada się wagę do ich ochrony. Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują
się dwa Parki Narodowe - W ielkopolski Park Narodowy oraz Drawieński Park
Narodowy. Obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi objęto ochroną rezerwatową.
Duży odsetek obszarów o niskim poziomie degradacji środowiska, dobry stan
przestrzeni rolniczej wpływają na potencjał przyrodniczy stanowiący bazę dla turystyki.
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Województwo posiada i realizuje „Program ochrony środowiska na lata 2002-2010”. Te
czynniki tworzą warunki dla rozwoju turystyki, ale również innych dziedzin gospodarki,
umożliwiając uruchomienie lokalnych potencjałów tkwiących w różnych rejonach
województwa.
Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie bodźcem do
rozwoju nowoczesnej elektronicznej gospodarki i elektronicznej administracji w
regionie, a w konsekwencji sprzyjać będzie rozwojowi dziedzin gospodarki opartej na
wiedzy a nie na przetwórstwie bogactw naturalnych. Realizacja projektu będzie
sprzyjać tworzeniu warunków do rozwoju „czystych” gałęzi gospodarki, w
szczególności e-turystyki. Dzięki realizacji projektu beneficjenci wykorzystujący sieć
szerokopasmowego Internetu zrezygnują w części z załatwiania spraw w tradycyjny
sposób, zatem możliwe będzie zmniejszenie zużycia paliw oraz emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych, ja k również będzie możliwe zmniejszenie zużycia papieru, co
pośrednio będzie się wiązać ze zmniejszeniem liczby generowanych i składowanych
odpadów.
Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wpłynęłaby pozytywnie na ożywienie i
rozwój całego województwa oraz zmniejszenie różnic między Poznaniem a
pozostałymi obszarami. Pozwoliłoby to wykorzystać potencjał terenów obecnie
słabszych gospodarczo i społecznie oraz zmniejszyłoby odpływ wykwalifikowanej siły
roboczej do dużych ośrodków miejskich.

Z id e n ty fik o w a
ne p ro b le m y

Problemy występujące w województwie wielkopolskim zostały zdefiniowane na
podstawie wyników analizy otoczenia społeczno-gospodarczego niniejszego Projektu
oraz wyników kompleksowej diagnozy społeczno-ekonomicznej dla województwa
wielkopolskiego, która została sporządzona w ramach opracowywania Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Województwo wielkopolskie jest zróżnicowane wewnętrznie. Zróżnicowanie to dotyczy
cech i zasobów środowiska przyrodniczego, struktury sieci osadniczej a także
infrastruktury technicznej i potencjału gospodarczego. Istnieją w województwie obszary
niedoinwestowane, o zróżnicowanej infrastrukturze społeczno-gospodarczej będące
wynikiem zaszłości historycznych a także procesów z okresu transformacji systemowej
Polski po 1989 r. Działalność gospodarcza skupiona jest w Poznaniu i na terenach
otaczających, zaś relatywnie najsłabiej pod tym względem rozwinięte są tereny
północne i wschodnie. W iążą się z tym różnorodne problemy, określone w Strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Najlepiej rozwija się środkowa
część W ielkopolski, tj. aglomeracja poznańska. Duża południkowa rozciągłość
terytorium sprawia, iż jej krańce północny i południowy są słabo powiązane z centrum
regionu. Wynika to przede wszystkim ze złego stanu infrastruktury na tym kierunku,
szczególnie komunikacyjnej. Pogłębiają się dysproporcje efektywności gospodarki
między
aglomeracją
poznańską
a
resztą
województwa.
Rozmieszczenie
przedsiębiorstw jest mocno zróżnicowane przestrzennie.
Stan środowiska w województwie jest niezadowalający na wielu obszarach.
Ekspansywny rozwój rolnictwa spowodował nieodwracalne zmiany w stosunkach
wodnych, a pośrednio także zmiany klimatyczne, w wyniku których klimat Wielkopolski
ma charakter stepowy (deficyt wód gruntowych, niewystarczający i nierównomiernie
rozłożony w skali roku poziom opadów).
Stan infrastruktury w W ielkopolsce jest zróżnicowany w zależności od rodzaju
infrastruktury i jej lokalizacji. Zły stan powiązań komunikacyjnych obniża atrakcyjność
inwestycyjną poszczególnych obszarów i jest jedną z przyczyn ich marginalizacji.
Ludność w województwie wielkopolskim jest rozmieszczona nierównomiernie,
największa koncentracja występuje w aglomeracji poznańskiej i w ośrodkach
subregionalnych. Od roku 2020 liczba ludności zacznie spadać, nastąpi wzrost
ludności w wieku poprodukcyjnym, co niekorzystnie wpłynie na rynek pracy.
Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie różnic pomiędzy centralnymi a obrzeżnymi
regionami województwa. Dostęp do szerokopasmowego Internetu ułatwi ludności
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komunikację, pracę, edukację
gospodarczemu regionu.
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i

Szerokopasmowy
dostęp
do
Internetu
stał się
standardem
w
krajach
wysokorozwiniętych. Wśród członków OECD stopień penetracji tą usługą w połowie
2008 roku osiągnął średni poziomi 21,3%. Według danych Eurostatu w 2008 roku 60%
gospodarstw domowych w Europie z osobami w wieku 16-74 lata miało dostęp do
Internetu w domu, a prawie połowa (49%) gospodarstw domowych posiadało dostęp
do Internetu szerokopasmowego. W Polsce coraz więcej ludzi korzysta z
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże wskaźniki dostępu do
szerokopasmowego Internetu odbiegają zdecydowanie od średniej krajów OECD i
niestety dystans ten co roku się zwiększa. Słaba pozycja Polski w tego rodzaju
rankingach międzynarodowych jest konsekwencją kilku czynników, które można
pogrupować w trzy kategorie:
•

ograniczona znajomość komputerów i Internetu

•

wysoki koszt dla konsumenta

•

brak lub ograniczenie dla szerokopasmowego dostępu do Internetu

W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrębie dużych aglomeracji), gdzie
nie jest technicznie możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Inni
operatorzy nie są w stanie pokonać barier inwestycyjnych, w tym wynikających z
dominującej pozycji TP.
Tab. 15. Wybrane podstawowe wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata
2007-2013

Podstawowe
w skaźniki realizacji

2003

Liczba
łączy
szerokopasm ow ych*
w stosunku do liczby
ludności (%)
O dsetek
gospodarstw
domowych
posiadających
dostęp do Internetu
na wsi (%)

,3

2004

2005

2006

2007

2008

Zakładana wartość
wskaźnika
2010

2015

0,5

1,9

3,

6,8

9,6

10

25

15,1

188

5,1

28,9

36,1

40

70

* wskaźnik obliczany jest jako liczba łączy szerokopasmowych (o szybkości przepływu co najmniej 144 Kb/s) na 100
mieszkańców. Połączenie szerokopasmowe [ang. Broadband connection] to rodzaj połączenia, które cechuje się dużą
szybkością przepływu informacji. Dostęp szerokopasmowy umożliwiają technologie typu xDSL (ADSL, SDSL itp.), sieci
telewizji kablowej (modem kablowy), łącza satelitarne, stałe połączenia bezprzewodowe itp.
Źródło: W skaźniki służące do m onitorowania realizacji celów Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
(SRK).

W pierwszym przeglądzie Europejskiej Agendy Cyfrowej („European Agenda
Scoreboard 2011”, COM (2011) 708) jaki został opublikowany 31 maja 2011 roku
Polska jest wskazana jako kraj, który mimo przyśpieszenia w latach 2007-2011 wciąż
zalicza się do krajów o najsłabszej penetracji Internetu szerokopasmowego w UE-27.
W
opublikowanym
4
sierpnia
2009r.
komunikacie
Komisji
Europejskiej
Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009 (COM(2009) 390) Komisja wskazuje, iż
wraz z ogólnoświatowym kryzysem w roku 2008 pojawiły się oznaki spowolnienia:
spadek tempa wzrostu stopnia rozpowszechnienia dostępu szerokopasmowego,
a różnice pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do rozpowszechnienia,
szybkości, ceny i zasięgu dostępu szerokopasmowego w UE-27, pogłębiają się.
We wspomnianym raporcie Polska jest wskazana jako kraj, który mimo ogromnego
przyśpieszenia w latach 2005-2009 wciąż pozostaje na końcu rankingu UE-27 pod
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względem penetracji Internetu szerokopasmowego.
Wykres 14. Stopień rozpowszechnienia Internetu szerokopasmowego w UE-27
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Źródło: Kom unikat Kom isji Europejskiej „K onkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009" COM(2009) 390).
część 1

Wykres 15. Wzrost rozpowszechnienia Internetu szerokopasmowego w UE-27 w
latach 2005-2009
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Źródło: K om unikat K om isji Europejskiej „Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009” (COM(2009) 390),
część 1.

Polska jest natomiast krajem, w którym koszt dostępu szerokopasmowego należy do
relatywnie najwyższych w UE.
Wykres 16. Średnia cena dostępu do Internetu szerokopasmowego w UE-27
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część 2.

Z przedstawionych wyżej danych Komisji Europejskiej oraz OECD wynika, że:
1)

Według danych na grudzień 2010 r. Polska ma skrajnie niski poziom penetracji
łączami światłowodowymi FTTx (mniej niż 2%). Inne kraje UE (m.in. Czechy,
Słowacja, Węgry, Szwecja, Dania, Norwegia) wykazują zdecydowanie wyższy
poziom, w szczególności poziom w Słowacji wynosi ok. 30%, co daje 28%
różnicy.

2)

Według danych na styczeń 2011 r. Polska jest trzecim od końca krajem pod
względem penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu (16%). Średnia
UE to 26,6%, a najlepsze kraje (Dania i Holandia) mają poziom 39%, co daje
ogromną różnicę 23%. Badania Głównego Urzędu Statystycznego, analizy
rynku wykonywane przez polski organ regulacyjny, jak również inwentaryzacja
i badanie rynku w W ielkopolsce (przeprowadzone na potrzeby projektu WSS)
udowadniają, że kluczową przyczyną tak słabej penetracji Internetu
szerokopasmowego w Polsce, w tym w województwie Wielkopolskim, jest brak
odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej (duża liczba „białych plam”),
przy czym niedostatek infrastruktury występuje już na poziomie sieci
dystrybucyjnej, co uniemożliwia rozwój sieci dostępowych. Szczegółowe dane
dotyczące W ielkopolski przedstawiono poniżej.

3)

W latach 2007-2010 odnotowano w Polsce wzrost poziomu penetracji
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nie jest to jednak wzrost znaczący,
a stopień wzrostu jest porównywalny z innymi Państwami Członkowskimi, co
oznacza, że różnica w dostępie w zasadzie się nie zmniejsza.

4)

Występuje duża różnica pomiędzy poziomem dostępu do Internetu w
ogólności i na obszarach wiejskich, co dowodzi, że pomiędzy obszarami
wiejskimi a obszarami miejskimi istnieją znaczące dysproporcje w dostępie do
Internetu.

5)

W Polsce słabej penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu
towarzyszy bardzo niekorzystna struktura jakość tego dostępu, mierzona pod
względem szybkości łączy stacjonarnych. Łącza o szybkości poniżej 2 Mb/s to
ok. 51%, łącza pomiędzy 2 a poniżej 10 Mb/s to ok. 37%, a łącza od 10 Mb/s
to ok. 12%. W 14 krajach UE łącza poniżej 2 Mb/s stanowią mniej niż 10%, w
tym w 6 krajach praktycznie nie występują. Wyłącznie Cypr ma gorsze
wskaźniki niż Polska. Dane te potwierdzając, że w Polsce nie tylko występuje
niedostatek infrastruktury dostępu do Internetu, ale dodatkowo tam, gdzie
infrastruktura taka występuje, to w 50% są to łącza poniżej 2 Mb/s, które na
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obecnym etapie rozwoju rynku trudno uznać za odpowiedni dla użytkowników
dostęp szerokopasmowy. Łącza powyżej 10 Mb/s występują w zasadzie
wyłącznie w miastach i stanowią jedynie ok. 12% wszystkich łączy.
• ••
Udział w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB), jego poziom w przeliczeniu na 1
mieszkańca, a także rozmiary wytworzonej wartości dodanej brutto (WDB) sektora
przedsiębiorstw i sektora gospodarstw domowych oraz wpływ na kreowanie dochodów
gospodarstw domowych dają W ielkopolsce miejsce w czołówce rozwijających się
gospodarczo regionów Polski.
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego coraz częściej korzystają z technologii
teleinformatycznych. Coraz więcej osób posiada komputer osobisty, telefon
komórkowy oraz łącze do Internetu. Stopień wyposażenia gospodarstw domowych w
sprzęt teleinformatyczny jest jednak bardzo zróżnicowany i zależy głównie od
wysokości dochodów, miejsca zamieszkania, posiadania dzieci oraz potrzeby
dysponowania danym sprzętem.
W Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej w Województwie Wielkopolskim z 2009
roku, przygotowanej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa W ielkopolskiego, wskazano, że podstawowym problemem związanym z
rozwojem technologii ICT na obszarze W ielkopolski jest stosunkowo słabo rozwinięta
infrastruktura, zarówno dostępowa, jak i szkieletowa. Jest to szczególnie zauważalne
na obszarach wiejskich regionu. Koszt inwestycji na tych terenach jest wysoki i
operatorzy przejawiają nikłe zainteresowanie inwestowaniem na nich. Generalnie w
dużych miastach występuje konieczność unowocześnienia istniejących sieci,
wprowadzenia nowych technologii, w małych ośrodkach niezbędna jest gruntowna
modernizacja niskiej jakości sieci tradycyjnej, na obszarach wiejskich - budowa sieci
od podstaw.
W latach 2003-2008 dynamicznie wzrósł odsetek gospodarstw domowych w
Wielkopolsce dysponujących komputerem osobistym, w tym z dostępem do Internetu.
Jednakże ze względu na wyposażenie gospodarstw domowych w komputery osobiste
województwo wielkopolskie zajmuje dalszą pozycję wśród innych województw w kraju.
W 2008 roku w W ielkopolsce 57% gospodarstw domowych posiadało komputer
(średnia krajowa to 56,4%), a dostęp do Internetu posiadało jedynie 42,9%
gospodarstw domowych (średnia dla kraju to 45,7%). Szczególnie zła sytuacja
panuje na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach, gdzie występują problemy
z dostępem do Internetu (brak usługodawców lub wyłącznie operatorzy WiFi,
maksymalna dostępna przepływność poniżej 2 Mb/s).
W analizie SWOT wykonanej dla województwa wielkopolskiego w Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku wskazano jako jedną ze słabych stron
tego
regionu
ograniczony
dostęp
do
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego oraz niewystarczający rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego.
Istniejąca w W ielkopolsce sieć telekomunikacyjna ma ograniczony zasięg oraz jest
niewystarczająca od strony technicznej do realizacji usług szerokopasmowego dostępu
do Internetu. Wiąże się z tym niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu
do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich. Pomimo zwiększenia się stopnia
wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w całym województwie w
ostatnich latach, pozostaje ono znacznie poniżej średniej unijnej pod względem
wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz
instytucje publiczne.
Według Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Województwie Wielkopolskim
poziom dostępności gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu wynosi
w województwie wielkopolskim ok. 30%, tak więc ok. 310 tys. gospodarstw domowych
korzysta z takiego dostępu. Szacuje się, że 250-300 tys. gospodarstw domowych w
regionie nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci szerokopasmowych.
Wynika to ze zbyt dużych odległości do urządzeń sieciowych (tzw. aktywnych
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urządzeń PCM) lub z braku linii telefonicznych w ogóle. Około 25% gospodarstw
domowych w W ielkopolsce znajduje się na terenach, gdzie nie sięgają obecne
możliwości techniczne działających operatorów. Są to obszary zagrożone tzw.
„wykluczeniem cyfrowym”.
Problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Budowa W ielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej” to: niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu
do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębiające się wykluczenie
cyfrowe. Posiadanie przez region zaawansowanej technologicznie i rozbudowanej
infrastruktury umożliwi dynamiczny rozwój nowych rodzajów usług, m.in. takich jak:
nauczanie na odległość (e-learning), co powinno być istotnym elementem
wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców, telepraca umożliwiająca rozwój
nowych form zatrudnienia, telemedycyna, pozwalająca usprawnić funkcjonowanie
służby zdrowia, a także doprowadzi do upowszechnienia usług już występujących, np.
e-handlu, e-płatności, telefonii internetowej.
Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić:
•

brak w W ielkopolsce technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym
światłowodowych i kanalizacji telekomunikacyjnej, które mogłyby utworzyć
kompletną podbudowę warstwy fizycznej sieci szerokopasmowej;

•

brak finansowej rentowności inwestycji mających na celu przyłączenie nowych
użytkowników do sieci;

•

ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego
Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów;

•

brak na rynku lokalnych usług telekomunikacyjnych, dostępnej usługi
dzierżawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej;

•

znaczną niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą
telekomunikacyjną, co uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości
usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do
szerokopasmowego Internetu;

Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są:
•

niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionu;

•

gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów objętych wykluczeniem
cyfrowym;

•

niższa jakość życia na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym;

•

gorsze
uwarunkowania
gospodarczej;

•

uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną
samorządów terytorialnych i instytucje im podległe;

•

stosunkowo niska konkurencyjność województwa w skali kraju i Europy
(pomijając miasto Poznań).

Potwierdzają
to
województwie:
•

wyniki

dla

rozpoczęcia

inwentaryzacji

i

prowadzenia

infrastruktury

działalności

przez jednostki

telekomunikacyjnej

w

w 5415 miejscowościach (tj. 98,7 % ogółu miejscowości) nie są dostępne
usługi NGA, co odpowiada 1 668 809 osobom (49% ogółu ludności) - oferta
usług NGA istnieje tylko w 73 miejscowościach i to wyłącznie na części ich
obszaru,

•

w 1854 miejscowościach (tj. 34 % ogółu miejscowości) nie są dostępne usługi
dostępu do Internetu o przepływności minimum 2 Mb/s do użytkownika
_______ końcowego (obszary białe-tradycyjne); ludność zamieszkująca miejscowości
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białe-tradycyjne to 257 467, co stanowi 8% ogółu ludności Wielkopolski,
•

w 3489 miejscowościach (tj. 63% ogółu miejscowości) dostępne są usługi tylko
jednego operatora (obszary szare-tradycyjne); ludność zamieszkująca
miejscowości szare-tradycyjne to 1 321 199 (38 % ogółu ludności
Wielkopolski),

•

w 4583 miejscowościach (tj. 83 % ogółu miejscowości) nie ma optycznego
węzła światłowodowego (obszary białe-dystrybucyjne); ludność zamieszkująca
miejscowości białe-dystrybucyjne to 891 804, co stanowi 26% ogółu ludności
Wielkopolski.

Strona 55

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

IV .

L o g ik a

in t e r w e n c j i

Cel/cele projektu

Cel/cele
projektu

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, organom rządowym
i organom administracji publicznej możliwości dostępu do wybranego operatora
łączności elektronicznej i wybranej platformy technologicznej oraz dostępu do usług
dostarczanych w ramach sieci NGA.
Projekt koncentruje się na „białych obszarach NGA” (tj. obszarach, na których obecnie
nie ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni nie planują inwestycji w taką
infrastrukturę
w
ciągu
najbliższych
trzech
lat).
Zapewnienie
operatorom
telekomunikacyjnym dostępu do subsydiowanej infrastruktury szkieletowej stworzy
zachęty do inwestycji w segmenty NGA ostatniej mili. Drugim celem projektu jest
umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w
zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie
nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej - w ramach warunkowego
systemu dostępu do węzłów WSS, niektóre węzły WSS będą mogły być
wykorzystywane na potrzeby dołączania infrastruktury ‘ostatniej mili’ podstawowej i
zapewnienia podstawowego szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizując cele
spójności społecznej i terytorialnej, poprzez poprawienie dostępu w społeczeństwie do
podstawowego środka komunikacji i udziału w życiu społecznym, jak również wolności
wypowiedzi.
Infrastruktura WSS będzie dostępna również dla administracji publicznej zgodnie z
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Pozwoli to wdrożyć ogólnie dostępne
usługi elektroniczne (w tym zwłaszcza administracji elektronicznej, edukacji
elektronicznej i zdrowia elektronicznego) i korzystać z nich. Szerokopasmowy dostęp
pozwoli wyrównać różnice w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia
roli obszarów peryferyjnych w województwie.

Realizacja projektu pozwala w pełni osiągnąć cel działania 2.7 WRPO, jakim jest
„przekształcenie W ielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby
wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych)
oraz
rozwój
zintegrowanej
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz
lokalnymi systemami informatycznymi”.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu
Lp

1.

Wskaźnik produktu

Długość
wybudowanej
Internetu

sieci

Źródło

Jedn.

danych

miary

Protokoł
y
odbioru

[km]

Rok
2010

2011r.

2012r.

2013r.

2014
r.

2015
r.

sum
a

0

0

0

2255

1671

78

4004
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1.

szerokopasmowego
8

robót

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotycz

Nie
dotycz

Nie
dotycz

Nie
dotycz

Nie
dotycz

y

y

y

y

y

Nie
dotyc
zy

Nie
doty
czy

Planowane rezultaty realizacji projektu - bezpośredni wpływ na otoczenie
Lp.

Wskaźnik
rezultatu

Źródło

Jedn.

danych

miary

Rok
2010

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

Wskaźniki kluczowe
1.

2.

Liczba
osób,
które uzyskały
możliwość
dostępu
do
Internetu9

Protokoły
odbioru robót

Liczba
jednostek
publicznych,
które uzyskały
możliwość
dostępu
do
Internetu10

Protokoły
odbioru robót

[szt.]

0

0

0

0

0
3 272
490

Główny
Urząd
Statystyczny
[S Z t.]

0

0

0

0

0

257

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Główny
Urząd
Statystyczny

Wskaźniki uzupełniające
1.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

8 Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optym alizację z punktu widzenia
w spćłbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie. Przez sieć
„wybudowaną” rozumie się także infrastrukturę obca pozyskaną na danych odcinkach, poprzez nabycie prawa własności lub
prawa długoletniej „dzierżawy” na zasadach IRU, w zakresie w jakim jest to dopuszczalna w ram ach realizacji projektu. Przez
„sieć Internetu szerokopasm ow ego” rozumie się łącza światłowodowe pom iędzy węzłam i W SS, niezależnie czy łącza te są
umieszczone w kanalizacji kablowej, przy czym co do zasady kanalizacja kablowa jest realizowana na nowo budowanych
odcinkach sieci W SS, by w ja k najszerszym stopniu - w granicach uzasadnionych celami oraz efektywnością ekonom iczną
projektu - zapewnić dostępność usługi „dzierżawy” miejsca w kanalizacji kablowej.
9 Liczbę ustala się poprzez zliczenie - na podstawie danych GUS - liczby m ieszkańców z m iejscowości zlokalizowanych nie
dalej niż 6 km od węzłów W S S w m iejscowościach z kategorii 1-2 oraz nie dalej niż 2 km od węzłów W SS w m iejscowościach z
kategorii 3-7 (z wyjątkiem uwzględnionych już w ram ach zasięgu kategorii 1-2). O dległość 6 km uzasadniona jest m ożliwością
w ykorzystania w ęzłów także na potrzeby podstawowych sieci szerokopasm owych, co zasadniczo powinno być wystarczające
dla zapewnienia dostępu min. 2 M b/s właśnie w odległości nie większa niż 6 km od węzłą W SS. Natomiast odległość dla
pozostałych kategorii jest uzasadniona ograniczeniem m ożliwości w ykorzystania węzła W SS wyłącznie na potrzeby dołączania
sieci NGA, co w praktyce decyzyjnej Komisji wiąże się z przyjęciem odległości 2 km dla ustalenia obszaru, na którym węzeł
tw orzy w ystarczające zachęty do budowy dostępowych sieci NGA. Przyjęcie szacunkowych odległości 2 i 6 km na potrzeby
wyliczenia w skaźnika rezultatu oczywiście nie ograniczenia m ożliwości przyłączania infrastruktury „ostatniej m ili”, której zasięg
jest dłuższy niż te odległości. Miejscowości będące w zasięgu W S S wskazano w W ykazie załączonym do niniejszego studium.
W odniesieniu do miejscowości z kategorii 7 na potrzeby obliczenia wskaźnika produktu zaliczeniu podlega cała ludność
miejscowości, w której budowany będzie węzeł W SS, niezależnie od tego czy spełnione zostaną warunki wskazane w tabeli i
jaka faktycznie część m iejscowości będzie mogła być przyłączona do węzła W SS. Podobnie dla miejscowości z kategorii 2 na
potrzeby obliczenia wskaźnika produktu zaliczeniu podlega cała ludność miejscowości zlokalizowanej nie dalej niż 6 km od
węzła W SS w m iejscowości z kategorii 1-2, niezależnie od tego czy spełnione są warunki dotyczące inwestycji TP, o których
mowa w przypisie do tabeli warunkowego dostępu do w ęzłów SSPW . Na wskazana liczbę osób składa się: (a) 2 197 812 osób
w m iejscowościach w zasięgu 6 km od planowanych węzłów W SS w m iejscowościach z kategorii 1-2 (b) 1 074 678 osób w
m iejscowościach z kategorii 7 (z wyjątkiem uwzględnionych już w pkt a).
111 Liczba gmin i powiatów, w których węzeł W S S zostanie zrealizowany w miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu
gm iny lub powiatu, dzięki czemu z zachowaniem procedur zam ówień publicznych dana gmina lub powiat będą miały stworzoną
m ożliwość dostępu do sieci W SS na potrzeby dostępu do Internetu.
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Tabela 1. Klasyfikacja obszarów - kategorie warunkowego dostępu

-

L iczb a

Is tn ie ia c a

m ie is c o w o ś c i w

in fra s tru k tu ra

k a te a o rii o a ó łe m /

d v s trv b u c v in a

liczb a z

(w ła c z a ia c

p la n o w a n y m i

c ie m n e

w ę z ła m i W S S 11

w łó k n a )

P o d s ta w o w a

In fra s tru k tu

d e ta lic z n a

ra N G A lub

o fe rta

D lanv

s ze ro k o D a s m o

n a ib liż s z a

w a 12

D rzvszło ść

na

D osteD w a ru n k o w y d o W S S

Nie

1 8 5 4 /6 3

1

2

3 4 8 9 /4 8 0 13

Brak

Nie więcej
jedna

niż
Nie więcej jedna

Nie

W szyscy
operatorzy
mogą
podłączyć się do W SS, gdyż nie
ma żadnej dostępnej infrastruktury

Nie

W szyscy
operatorzy
mogą
podłączyć się do W SS - obszar
szary „problem atyczny”14

Nie

Do W SS mogą być podłączone
tylko infrastruktury ostatniej mili

TP S.A. + LLU15
0/0

3

Tylko jedna

11

Dane odpowiadają liczbie miejscowości w każdej kategorii, które władze województwa określiły jako
planowane obszary docelowe. Ostateczny kształt sieci i dokładny wykaz miejscowości będą określane w
ramach procedury przetargowej (np. zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sieci, na pozyskanie
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, na wybór Operatora Infrastruktury). Może to oznaczać, że
niektóre węzły mogą zostać przeniesione z jednej miejscowości do drugiej lub dodane/skreślone zgodnie z
optymalizacją techniczną i ekonomiczną propozycji zwycięskiego oferenta. W każdym razie, warunkowy
dostęp przedstawiony w tabeli będzie stosowany, dlatego też władze wojewódzkie sklasyfikowały wszystkie
miejscowości w województwie, w tym miejscowości, które nie są obecnie obszarami docelowymi.

12

W odniesieniu do danych o istniejącej lub planowanej bezprzewodowej infrastrukturze dostępowej
uwzględnione zostały tylko technologie gwarantujące użytkownikom końcowym co najmniej 2 Mb/s.

13

W wyniku planów inwestycyjnych TP S.A. zdecydowano, że niektóre miejscowości - pomimo
przynależności do kategorii 2 - będą kwalifikowane jako miejscowości szare podstawowe
nieproblematyczne. Są to miejscowości, w których TP S.A., zgłosiła że realizuje budowę sieci dostępowych
dających dostęp szerokopasmowy dla znacznej części mieszkańców na znacznym obszarze w ramach
wykonywania porozumienia z organem regulacyjnym, w wyniku czego infrastruktura dystrybucyjna TP
S.A. zostanie istotnie zmodernizowana. W konsekwencji w tych miejscowościach dopuszczalne będzie
lokalizowanie węzła WSS wyłącznie na potrzeby dołączania infrastruktury ‘ostatniej m ili’ NGA.

14

Ta kategoria obejmuje obszary, na których jest tylko jeden światłowodowy węzeł dostępu, jednak sieć
dystrybucyjna nie jest dostępna dla podmiotów trzecich. Dodatkowo na tym obszarze nie świadczy się usług
o dużej przepustowości (NGA) dla użytkowników końcowych i nie planuje się budowy innych optycznych
węzłów dostępu w ciągu następnych 3 lat.

15

LLU: Uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej pozwala operatorom telekomunikacyjnym korzystać z połączeń
innych operatorów z głównej centrali telefonicznej do lokalu klienta.
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NGA

4

0/0

5

0/0

6

72/0

W ięcej niż jedna

Tylko jedna

Nie

Do W SS mogą być podłączone
tylko infrastruktury ostatniej mili
NGA

TP S.A. + LLU

Nie

Do W SS mogą być podłączone
tylko infrastruktury ostatniej mili
NGA

Nie

Do W SS mogą być podłączone
tylko infrastruktury ostatniej mili
NGA

W ięcej niż jedna

W ięcej niż jedn

W ięcej niż jedna

Tak

Jedna lub więcej
73/30

7

Jedna lub więcej

W ęzły zlokalizowane w takiej
miejscowości mogą być używane
tylko jako węzły techniczne16, z
wyjątkiem sytuacji kiedy spełnione
są następujące dwa warunki: a)
najbliższy
istniejący
lub
planowany (w najbliższych 3
latach)
optyczny
węzeł
dystrybucyjny
dostępny
do
wykorzystania w ramach sieci
ostatniej mili NGA znajduje się nie
bliżej niż ok. 4 km od planowanej
lokalizacji węzła; b) na danym
obszarze brak je st usług NGA
(oraz brak realnych planów w
najbliższych 3 latach). W takim
wypadku do W SS mogą być
podłączone infrastruktury ostatniej
mili NGA

Na podstawie opisanych wyżej ustaleń, kierując się dostępnym budżetem, potrzebą utrzymania
trwałości Projektu oraz celami opisanymi Projektu, zaplanowano węzły sieci WSS w miejscowościach
wskazanych w załączonym „Wykazie lokalizacji węzłów W SS” („Wykaz”).17

16

W kategorii 7 wyodrębniono białe obszary NGA z większej miejscowości, gdzie już istnieje (lub jest
planowany) co najmniej jeden światłowodowy węzeł dystrybucyjny, z którego można korzystać w ramach
sieci „ostatniej m ili” NGA. W konsekwencji interwencja publiczna jest możliwa tylko w tych częściach
danej miejscowości, gdzie usługi NGA nie są obecnie świadczone ani nie są planowane w bliskiej
przyszłości (najbliższe trzy lata), a jednocześnie najbliższy istniejący lub planowany (w ciągu najbliższych
trzech lat) światłowodowy węzeł dystrybucyjny, z którego można korzystać w ramach sieci „ostatniej mili”
NGA, znajduje się nie bliżej niż ok. 4 km od planowanej lokalizacji węzła WSS. Bez interwencji publicznej
obszary te nie miałyby dostępu do usług NGA, pomimo że znajdują się w większej miejscowości, w której
dostępny jest co najmniej jeden światłowodowy węzeł dystrybucyjny, który może służyć do podłączenia
sieci „ostatniej m ili” NGA.

17 Planowane lokalizacje węzłów W SS oraz liczba węzłów m ogą ulec zm ianie - w takim przypadku zakres dopuszczalnego
w ykorzystania węzłów będzie taki, ja k określony w powyższej tabeli dla danej miejscowości, w której będzie węzeł W S S po
wprow adzeniu zm ian w lokalizacji. W ykaz planowanych w ęzłów W SS może jeszcze ulec zmianie w wyniku postępowań
przewidzianych w ramach projektu, w szczególności na roboty budowlane w trybie generalnego wykonawstwa lub na wybór Ol.
Może to oznaczać, że niektóre węzły m ogą zostać przeniesione z jednej miejscowości do drugiej lub dodane/skreślone zgodnie
z optym alizacją techniczną i ekonom iczną propozycji zw ycięskiego oferenta. W każdym razie warunkowy dostęp przedstawiony
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Najważniejsze informacje w W ykazie to:
a) kwalifikacja miejscowości jako białej, szarej lub czarnej dla podstawowego dostępu do Internetu,
b) kwalifikacja miejscowości jako białej, szarej lub czarnej dla dostępu NGA,
c) kwalifikacja
dystrybucyjnej,

miejscowości jako

białej, szarej

lub czarnej dla światłowodowej infrastruktury

d) kwalifikacja miejscowości do jednej z kategorii 1-7 z tabeli powyżej,
e) informacja o planowaniu lokalizacji węzła WSS oraz liczbie planowanych węzłów.
W wyniku zrealizowania Projektu WSS - opierając się na powyższych założeniach dotyczących efektu
zachęty - 920 miejscowości klasyfikowanych jako białe-NGA znajdzie się w zasięgu węzła WSS, co
stworzy możliwość dostępu do infrastruktury i usług NGA dla dodatkowych 730 405 osób (zwiększy
się o 23%, tj. wzrośnie z 49% do 72% ogółu ludności). Ponadto, podstawowy dostęp szerokopasmowy
do Internetu będzie możliwy dla dodatkowych 216 495 osób, a tym samym % liczby ludności na
obszarach białych podstawowych zwiększy się o 6,7% do 98,7%. Dla 675 026 osób z obszarów
szarych podstawowych problematycznych (patrz: podrozdział 4.1. tabela 1, kategoria 2) stworzone
zostaną odpowiednie warunki efektywnej konkurencji dla szerokopasmowego dostęp do Internetu pozytywne efekty Projektu (wg aktualnie planowanych lokalizacji węzłów WSS) obejmą łącznie 891
521 osób dla miejscowości w kategoriach 1-2.

w tabeli będzie stosowany, dlatego tez sklasyfikowane zostały wszystkie miejscowości w w ojewództwach, w tym miejscowości,
które nie są obecnie traktowane jako docelowe.
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V . A n a l iz a

Określenie
Beneficjentów
końcowych
projektu

in s t y t u c j o n a l n a i p r a w n a in w e s t y c j i

Sieć wybudowana w ramach projektu będzie służyła zapewnieniu efektywnego
dostępu hurtowego do infrastruktury, sieci i usług WSS dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, a finalnie zapewnieniu dostępu do usług szerokopasmowych
gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym i przedsiębiorcom na terenie
województwa wielkopolskiego. Potrzeby odbiorców projektu są związane ze
wzrostem ilości komputerów, co przekłada się na wzrost dostępu do Internetu. Do
tej pory posiadanie komputera nie oznaczało jednocześnie konieczności posiadania
dostępu do Internetu. Obecnie jednak można założyć, że zależność ta będzie się
wzmacniała, a chęć uzyskania dostępu do Internetu będzie powodowała chęć
zakupu komputera.
Tabela 1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce.
W yszczególnienie
W yposażenie
w
wybrane
telekomunikacyjne w % ogółu:
•

technologie

2007

2008

40

54

59

30

38

48

16

30

38

93

95

95

55

64

58

87

92

93

43

53

59

13

15

16

1

64

68

7

16

18

23

22

•

7

9

7

24

32

38

18

27

33

15

26

31

12

17

12

13

15

19

informacyjno-

gospodarstw domowych*
komputery stacjonarne i przenośne
dostęp do Internetu
w tym szerokopasmowy

•

2005

przedsiębiorstw**
komputery
lokalna sieć komputerowa (LAN)
dostęp do Internetu
w tym szerokopasmowy

W ykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną w
% ogółu:
•

osób w wieku 16-74 lata

•

przedsiębiorstw**

Zakupy przez Internet w % ogółu:
•

osób w wieku 16-74 lata

•

przedsiębiorstw**

Przedsiębiorstwa**
przedsiębiorstw

sprzedają e

przez

In ernet w

%

ogółu

W ykorzystanie Internetu dla celów prywatnych (w % populacji w
wieku 16-74 lata)
•

korzystanie z poczty elektronicznej

•

poszukiwanie informacji dot. produktów i usług

•

udział w czatach i forach dyskusyjnych

•

pobieranie plików rozrywkowych (muzyka, filmy, gry) i granie
w gry

•

czytanie i pobieranie czasopism

•

słuchanie radia i oglądanie telewizji on-line
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•

korzystanie z usług bankowych

6

13

18

•

poszukiwanie informacji dot. zdrowia

6

13

17

•

pobieranie programów komputerowych (bez gier)

7

13

19

•

szukanie pracy

8

12

12

•

korzystanie z serwisów poświęconych w turystyce

5

7

8

6

11

14

39

41

45

36

32

29

Powody nieposiadania dostępu do Internetu w domu (w % ogółu
gospodarstw domowych* bez dostępu do Internetu):
•

brak potrzeby korzystania z Internetu

•

wysokie koszty sprzętu

•

wysokie koszty dostępu

33

31

26

•

brak odpowiednich umiejętności

15

20

23

•

brak technicznych możliwości podłączenia

8

9

7

* dane dotyczą gospodarstw dom owych z co najmniej 1 osobą w wieku 16-74 lata
** dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób
Źródło: Polska w liczbach, GUS, W arszawa 2009

Z każdym rokiem zmienia się stan wyposażenia gospodarstw domowych w
przedmioty trwałego
użytkowania.
Największy przyrost dotyczy sprzętu
audiowizualnego i multimedialnego (odtwarzacze MP3, komputery, drukarki, DVD,
telefony komórkowe) oraz AGD (zmywarki do naczyń oraz kuchenki mikrofalowe).
W 2000r. komputery osobiste posiadało 13,3% wielkopolskich gospodarstw
domowych, a w 2008r. ten odsetek zwiększył się do 57,0%. W kraju w komputery
osobiste było wyposażone 56,4% gospodarstw domowych (w 2000r. 14,3%).

Wykres 17. Wyposażenie w komputer osobisty w % ogółu gospodarstw domowych
w województwie wielkopolskim

O
c

10
■0O
3
A
N

aN

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS , Bank Danych Regionalnych

W latach 2000-2008 liczba komputerów osobistych w województwie wielkopolskim
zwiększyła się ponad czterokrotnie. W 2008 roku w W ielkopolsce dostęp do
Internetu posiadało ponad trzykrotnie więcej użytkowników komputerów niż w roku
2003. W 2008 roku w województwie wielkopolskim liczba komputerów osobistych
na 100 zbadanych gospodarstw była nieznacznie wyższa od średniej dla kraju
(56,4). Najwięcej komputerów posiadali mieszkańcy województw pomorskiego
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(62,2) i małopolskiego (60), a najmniej województwo świętokrzyskie (49,7).
Natomiast liczba komputerów z dostępem do Internetu w W ielkopolsce była niższa
niż średnia dla kraju (45,7). W skaźnik ten był najwyższy w województwie
pomorskim (53,0), a najniższy w województwie świętokrzyskim (32,5).

Wykres 18. Procentowy udział liczby użytkowników końcowych korzystających z
dostępu szerokopasmowego w podziale na województwa w 2008 r.

Główny Urząd Statystyczny od kilku lat przeprowadza badania wykorzystania
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i
wśród osób indywidualnych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych.
Badanie jest realizowane metodą wywiadu bezpośredniego, w którym udział jest
dobrowolny. Obejmuje gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w wieku
16-74 lat oraz wszystkie mieszkające w gospodarstwie domowym osoby w tym
zakresie wiekowym.
W 2008 roku przeprowadzono w całej Polsce badania, dotyczące dostępu do
komputera i Internetu wg regionów NUTS-1 (są to regiony poziomu pierwszego,
zamieszkane przez 3 do 7 min osób - w Polsce odpowiadające grupom
województw). W ojewództwo wielkopolskie w klasyfikacji NUTS-1 należy do regionu
północno-zachodniego,
który
obejmuje
także
województwa
lubuskie
i
zachodniopomorskie. Badaniem objęto 1 824 668 gospodarstw domowych z
osobami w wieku 16-74 lata. Wyniki badania dla regionu północnozachodniego są następujące:
•

Większość - 61,4% gospodarstw domowych posiada komputery. Dostęp do
Internetu posiada połowa - 50,1% ogółu gospodarstw domowych, jednak
1,6% tych osób nie korzysta z niego. Bez dostępu do Internetu pozostaje
49,9% gospodarstw domowych.

•

W latach 2003-2008 liczba komputerów osobistych w gospodarstwach
domowych regionu północno-zachodniego podwoiła się. Czterokrotnie
wzrosła liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu.
Od roku 2006 wzrost udziału gospodarstw domowych wyposażonych w
komputery i posiadających dostęp do Internetu jest bardziej dynamiczny niż
w latach 2003-2005.
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Wykres 19. Wyposażenie w komputery, w tym z dostępem do Internetu w % ogółu
gospodarstw domowych regionu północno-zachodniego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych

•

Gospodarstwa domowe korzystają z Internetu głównie poprzez komputer
stacjonarny (44,3% ogółu gospodarstw domowych). 21,4% gospodarstw
domowych używa do korzystania z Internetu urządzeń przenośnych
(laptopów, palmtopów, organizerów, telefonów komórkowych). Nieliczne
osoby używają konsoli do gier komputerowych, czy odbiorników TV z
urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu. Możliwość dostępu do
Internetu wyłącznie poprzez komputer stacjonarny ma 26,7% gospodarstw
domowych, la p to p -2 ,4 % .

•

41,8% gospodarstw domowych korzysta z Internetu poprzez połączenia
szerokopasmowe, w roku 2007 dostęp do szerokopasmowego Internetu
miało 29,2% gospodarstw domowych (definicja łącza szerokopasmowego
wykorzystywana przez GUS w badaniach oznacza łącze o przepustowości
od 144 kb/s). W 2008 roku 6,6% gospodarstw domowych używało
połączeń w sieciach telefonii komórkowej, około 6% połączeń analogowych
i połączeń cyfrowych typu ISDN

•

Brak szerokopasmowego dostępu do Internetu w domu wynika z kilku
przyczyn: zbyt wysokich kosztów, braku technicznych możliwości oraz
braku potrzeby. Natomiast główną przyczyną nieposiadania dostępu do
Internetu w domu był brak potrzeby korzystania z Internetu (21,9%), inne
przyczyny są następujące: zbyt wysokie koszty sprzętu (14,9%), zbyt
wysokie koszty dostępu (13,2%), brak umiejętności (10,7%), brak
technicznych możliwości podłączenia do Internetu (4,9%), posiadanie
dostępu do Internetu w innym miejscu (3%), niechęć do Internetu (1,9%),
niepełnosprawność (0,9%), względy prywatności lub bezpieczeństwa
(1,2%) i inne powody (2,8%).

•

Wydatki na ITC w 2007 roku większość (47,8%) gospodarstw domowych
przeznacza na sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria i
mat. eksploatacyjne oraz (47,4%) na usługi internetowe - dostęp do sieci,
opłaty za przesyłanie danych lub korzystanie z płatnych usług dostępnych
w
sieci.
20,4%
gospodarstw
domowych
ponosi
wydatki
na
oprogramowanie, w tym gry.

•

Wśród przebadanych gospodarstw domowych ponad jedna trzecia (36,9%)
nigdy nie korzystała z komputera. Spośród osób korzystających z
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komputera 54,5% badanych używało komputera w ciągu ostatnich 3
miesięcy, 4,7% badanych w okresie od 3 do 12 miesięcy temu, a 3,9%
korzystało z komputera ponad rok temu.

Wykres 20. Korzystanie z komputera i z Internetu w regionie północno-zachodnim
w 2008 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania
domowych, przeprowadzonego przez GUS

wykorzystanie ICT w gospodarstwach

•

Wśród przebadanych gospodarstw domowych 56,8% osób korzysta z
Internetu. W iększość z nich (49,1%) korzystała z Internetu w ciągu
ostatnich 3 miesięcy, 4,5% w okresie od 3 do 12 miesięcy temu, a 3,3%
osób ostatnio korzystało z Internetu ponad rok temu.

•

W grupie osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy
36,2% badanych korzysta codziennie lub prawie codziennie, 12,8%
przynajmniej raz w tygodniu ale nie każdego dnia, 4,6% przynajmniej raz w
miesiącu ale nie w każdym tygodniu. 49% osób zadeklarowało, że
regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta z komputera, w roku
poprzednim odsetek ten wynosił 46,1%.

Wykres 21. Częstotliwość korzystania z komputera i z Internetu w ciągu ostatnich 3
miesięcy w regionie północno-zachodnim w 2008 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania - wykorzystanie ICT w gospodarstwach
domowych, przeprowadzonego przez GUS

•

W grupie osób korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy
30,5% badanych korzysta codziennie lub prawie codziennie, 13,2%
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przynajmniej raz w tygodniu ale nie każdego dnia, 4,5% przynajmniej raz w
miesiącu ale nie w każdym tygodniu. 43,7% osób zadeklarowało, że
regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta z Internetu, w roku 2007
odsetek ten wynosił 37,7%.
•

W grupie osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy
48,4% badanych używa komputera w domu, a tylko 16,9% w miejscu pracy
i 9,8% w miejscu pobierania nauki.

Wykres 22. Miejsce korzystania z komputera/Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy
w 2008 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania - wykorzystanie ICT w gospodarstwach
domowych, przeprowadzonego przez GUS

•

W grupie osób korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy
41% badanych używa Internetu w domu (w tym wyłącznie w domu 22%),
13,3% w miejscu pracy, 9,8% w miejscu pobierania nauki.

•

W szkoleniach komputerowych uczestniczyło 34,4% osób w wieku 16-74
lata, w tym w ciągu ostatnich 3 miesięcy 11,5% osób, w okresie od 3 do 12
miesięcy temu 5,8%, od roku do 3 lat temu 6,4%, a ponad3 lata temu
10,7%. Nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach komputerowych 28,7% osób.

•

Głównym celem korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w
sprawach prywatnych było wyszukiwanie informacji oraz korzystanie z
serwisów on-line (45,3% badanych). Równie ważne było komunikowanie
się poprzez pocztę elektroniczną, telefonowanie przez Internet, udział w
czatach, korzystanie z komunikatorów internetowych itd. (43,4%
ankietowanych). Prawie 30% badanych, którzy korzystali z Internetu w
sprawach prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy uczestniczyło w
szkoleniach on-line, poszukiwało informacji dotyczących edukacji lub ofert
szkoleniowych, korzystało z Internetu w celu uzupełnienia wiedzy. 21,2%
badanych korzystało z usług bankowych oraz sprzedaży towarów lub
usług. Z usług administracji publicznej przez Internet korzystało 14,3%
osób korzystających z Internetu w sprawach prywatnych w ciągu ostatnich
3 miesięcy.

•

Osoby kontaktujące się z administracją publiczną przez Internet najczęściej
szukały informacji na stronach administracji publicznej (20,1% badanych).
Formularze urzędowe pobierało 15,1% badanych, a odsyłało wypełnione
7,5% badanych. 13,5% osób zastępowało osobiste wizyty w siedzibach
instytucji publicznych kontaktami przez Internet.

•

Wśród osób korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy 43,7%
osób szukało w Internecie przydatnych informacji na temat: uzyskiwania
_______ dochodów (14,1%), zdobywania wykształcenia, kwalifikacji lub do celów
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naukowych (28,6%), działalności społecznej (15,8%), rozwijania osobistych
zainteresowań, hobby (41, 1%), innych spraw życia codziennego (34,7%).
Dla 43% osób znalezione informacje okazały się użyteczne, a dla 12,7%
osób nieużyteczne.
•

Spośród osób korzystających z Internetu 23,9% ( 15,6% w 2007 roku)
zamawiało przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego. Osoby
niezamawiające przez Internet towarów ani usług do użytku prywatnego
stanowiły 32,9%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 18,1% osób zamawiało
przez Internet towary lub usługi, których przeciętna wartość wynosiła
379,10 PLN na 1 gospodarstwo domowe. Najwięcej osób zamawiało
następujące towary: odzież lub sprzęt sportowy (9%), książki, czasopisma
lub materiały do nauki przez Internet (5,7%), meble, pojazdy, artykuły AGD,
narzędzia, zabawki, biżuteria (5,6%), pozostały sprzęt elektroniczny
(4,2%), żywność, napoje, używki, kosmetyki, środki czystości (3,4%).
Zdecydowana większość (17,6%) osób zamawiających przez Internet
towary lub usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z usług
sprzedawców krajowych.

•

Osoby korzystające z telefonii internetowej lub video-rozmów zastępują w
ten sposób rozmowy przez telefon stacjonarny i komórkowy, a także pocztę
elektroniczną.

•

Osoby korzystające z Internetu w celu rozrywki i spędzania wolnego czasu
wykonują następujące czynności: słuchanie radia lub oglądanie telewizji
przez Internet (18,5%), pobieranie lub słuchanie muzyki (17,8%),
pobieranie lub oglądanie filmów (14,7%), używanie programów do wymiany
plików filmowych, muzycznych itp. (9,7%), pobieranie gier komputerowych
lub ich aktualizacji (8,1%), granie z innymi w sieciowe gry komputerowe
(10,2%), publikowanie w Internecie własnych tekstów, zdjęć, muzyki itp.
(7,2%), automatyczne pobieranie nowych elementów z wybranych stron
internetowych dzięki funkcjom RSS lub Atom w przeglądarkach int. (5,5,%).

•

Osoby pobierające lub słuchające/oglądające muzykę lub filmy z Internetu
w ciągu ostatnich 3 miesięcy stanowiły 23,1% badanych. Regularnie ww.
czynności wykonuje 8,1% osób. Wśród badanych są także osoby, które nie
pobierały, a tylko słuchały muzyki lub oglądały filmy przez Internet (3,8%).
Osoby pobierające z Internetu muzykę, filmy, zdjęcia, grafikę itp. w ciągu
ostatnich 3 miesięcy pobierały wyłącznie bezpłatne materiały (29,3% osób),
a tylko 2,1% osób płaciło za pobierane pliki. Wśród osób pobierających z
Internetu muzykę lub filmy wyłącznie bezpłatnie są osoby, które skłonne
byłyby zapłacić z następujących powodów: brak poszukiwanych materiałów
dostępnych bezpłatnie (5,1%), prawo do legalnego udostępniania
zakupionych materiałów chronionych prawem autorskim innej osobie lub
małej grupie osób (1,1%), bardziej dogodne formy płatności (2%), niższe
ceny w porównaniu z ofertą dostawców spoza Internetu (6,9%), lepsza
jakość płatnych materiałów niż dostępnych za darmo (3,5%), szerszy
wybór, łatwiej dostępne materiały (4,7%). Osoby, które w ogóle nie są
skłonne do płacenia stanowią 16,3%.

•

Osoby
zastępujące
korzystanie
z
mediów
ich
internetowymi
odpowiednikami stanowią 35,8%. Z tej grupy 30,4% osób czyta
wiadomości w Internecie zamiast gazet i czasopism. 21,8% osób pobiera
muzykę zamiast kupowani CD, a 18,6% pobiera filmy zamiast
kupowania/wypożyczania DVD. 18,6% osób słucha radia internetowego
zamiast zwykłego.

•

79% badanych gospodarstw domowych korzysta z telefonu komórkowego,
w tym 47,6% z telefonu „na kartę”. Z zaawansowanych usług w sieciach
komórkowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystało 21,9% osób, a
najczęściej wykorzystywaną usługą było wysyłanie zdjęć i video clipów
(18,9%). Mniejsza liczba osób zadeklarowała, że umieszcza zdjęcia i video
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clipy na stronach internetowych (2,6%), korzysta z płatnych serwisów
informacyjnych (2,3%), przegląda strony internetowe (3,1%), czyta pocztę
elektroniczną (4,8%). Najmniej popularne zaawansowane usługi w sieciach
komórkowych to pobieranie plików filmowych lub oglądanie telewizji,
dokonywanie płatności za towary i usługi, lokalizacja i nawigacja,
informacje o okolicy i wydarzeniach. 57,2% osób nie korzysta z
powyższych usług.

W styczniu 2007 i 2008 roku GUS przeprowadził badania na tem at wykorzystania
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach, w
których liczba pracujących wynosiła co najmniej 10, a prowadzona działalność
gospodarcza zaklasyfikowana była wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), bez
sekcji J. Badanie nie objęło sektora mikroprzedsiębiorstw, który obejmuje
94,4% wszystkich firm Wielkopolski.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w styczniu 2008 roku funkcjonowało 9 194
przedsiębiorstw z telepracownikami oraz pracujących korzystających z komputerów
i Internetu (w styczniu 2007 - 9 059 przedsiębiorstw), w tym 304 przedsiębiorstwa
zatrudniały osoby w systemie telepracy. W 2008 roku 31,2% zatrudnionych osób
wykorzystywało w swojej pracy komputery, 24,3% pracowników używa komputerów
z dostępem do Internetu.

Wykres 23. Pracujący korzystający z komputerów i Internetu w województwie
wielkopolskim (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania - wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach,
przeprowadzonego przez GUS

W prawie wszystkich badanych firmach województwa wielkopolskiego
wykorzystywane są komputery (94,4%), z dostępem do Internetu (92,3%). Ponad
połowa przedsiębiorstw (51,7%) posiada sieć wewnętrzną, w tym 21,7% sieć
bezprzewodową. Część przedsiębiorstw korzysta z Intranetu (22,2%), a także z
Extranetu (6,1%). Internet w przedsiębiorstwach jest wykorzystywany w celu
rozpowszechniania informacji dotyczących katalogów produktów i usług,
rutynowych roboczych dokumentów, ogólnej polityki i strategii przedsiębiorstwa,
podręczników wytycznych i materiałów szkoleniowych, wewnętrznych biuletynów i
wiadomości. Wyposażenie przedsiębiorstw w systemy informatyczne jest
zróżnicowane; 31,2% przedsiębiorstw wykorzystuje CRM - oprogramowanie
służące do zbierania, łączenia, przetwarzania i analizowania informacji o klientach,
a co dziesiąte przedsiębiorstwo w Wielkopolsce używało systemów ERP - systemu
informatycznego do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Poza tym firmy
korzystają z bezpłatnego oprogramowania, systemów opensource, ja k np. Linux
(12,8%
firm),
ERP - system
informatyczny do planowania zasobów
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przedsiębiorstwa (10,9% firm), aplikacji dotyczących spraw kadrowych (7,5% firm)
a także oprogramowań opracowanych bądź zmodyfikowanych we własnym
zakresie.

Wykres 24. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery i posiadające dostęp do
Internetu wg województw w 2008 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2008 roku szerokopasmowy dostęp do Internetu posiadało 53,1%
badanych przedsiębiorstw, natomiast 42,7% firm łączy się z Internetem przez
modem analogowy (zwykła linia telefoniczna) lub cyfrowy ISDN (definicja łącza
szerokopasmowego wykorzystywana przez GUS w badaniach oznacza łącze o
przepustowości od 144 kb/s). Łącze bezprzewodowe (np. GSM, GPRS, UMTS, itp.)
posiada 23,3% badanych przedsiębiorstw. W iększość przedsiębiorstw (74,1%)
korzysta z Internetu w celach bankowych lub finansowych (jako odbiorcy tego
rodzaju usług internetowych), a także w kontaktach z organami administracji
publicznej (65,8% firm), w tym głównie do pozyskiwania informacji, otrzymywania
formularzy i odsyłania wypełnionych dokumentów. Mniej przedsiębiorstw (19,6%)
korzysta z Internetu w celach szkolenia i edukacji.
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wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach.

Połowa badanych przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego posiadała w
styczniu 2008 roku własną stronę W W W (w poprzednim roku 48,2%
przedsiębiorstw). Podstawowym celem stron firmowych była prezentacja
katalogów, wyrobów lub cenników (39,2% firm), umożliwienie zamówień wg własnej
specyfikacji oferuje 8,2% firm, natomiast umożliwienie zamówień lub rezerwacji online poprzez stronę W W W oferuje tylko 4,7% przedsiębiorstw. Informacje o
wakatach na stronach internetowych i umożliwienie aplikowania on-line oferuje
5,8% firm. Tylko 3,2% przedsiębiorstw posiada strony umożliwiające dokonywanie
płatności on-line, a 2,3% umożliwia personalizację zawartości strony dla stałych
użytkowników.
35% przedsiębiorstw korzysta z automatycznej wymiany danych z podmiotami
zewnętrznymi, która spełnia głównie funkcje: wysyłanie zamówień do dostawców
(20,9%), otrzymywanie zamówień od odbiorców (20,3%), wysyłanie lub
otrzymywanie informacji o produktach (23,4%), wysyłanie dyspozycji płatniczych do
instytucji finansowych (22,5%), wymiana danych z organami administracji
publicznej (26,8%). Natomiast 59,3% przedsiębiorstw nie korzysta z automatycznej
wymiany danych, a głównymi przyczynami są: brak zainteresowania (27,8% firm),
brak odpowiedniego oprogramowania (18,7% firm), brak wiedzy (13,3% firm), brak
wspólnych standardów z partnerami, nieopłacalność inwestycji, niepewność
pewnego statusu informacji (ok. 10% firm).
Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji dot. zarządzania
łańcuchem dostaw stanowią 12% wielkopolskich firm, w tym 10,4% prowadzi taką
wymianę informacji z dostawcami, a 7,2% firm z odbiorcami. Z kolei automatyczną
wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa wg celów wykorzystania informacji
przekazywanej
elektronicznie
i automatycznie
stosuje
46%
firm,
gdy
przedsiębiorstwo otrzymywało zamówienia dot. sprzedaży, a 22,3% firm gdy
przedsiębiorstwo wysyłało zamówienia dot. sprzedaży.
Sprzedaż przez Internet lub inne sieci w 2007 roku nie była popularna wśród
przedsiębiorstw. Tylko 7,3% firm otrzymywało zamówienia przez sieci
komputerowe, a 4,9% otrzymywało zamówienia przez Internet. Sprzedaż dla innych
przedsiębiorstw (B2B) na specjalnych rynkach internetowych wykorzystywało tylko
0.6% firm. Zakupy przez Internet lub inne sieci w 2007 r. stosowało niewiele firm.
16,8% przedsiębiorstw składało lub otrzymywało zamówienia (dokonywało
transakcji) przez sieci komputerowe.__________________________________________
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W styczniu 2008 roku 42,2% przedsiębiorstw zadeklarowało korzyści z wdrożenia
projektów ICT w ciągu ostatnich dwóch lat, takie jak: uproszczenie rutynowych
czynności, uwolnienie zasobów, zwiększenie dochodów, rozwój nowych produktów
i usług. 28% firm powyższych korzyści nie stwierdziło.

W 2009 roku przeprowadzono badania własne, wykonane na potrzeby studium
wykonalności dla projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
Badaniem objęto gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w 5 gminach
województwa wielkopolskiego na obszarach wiejskich, zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym (brak lub tylko jeden operator telekomunikacyjny oferujący dostęp do
sieci komputerowej przez łącze kablowe). Przeprowadzono dwa odrębne sondaże,
jeden na próbie 800 gospodarstw domowych oraz drugi na próbie 200
przedsiębiorstw należących do sektora MSP (małe i średnie) z wykluczeniem
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W
gospodarstwach domowych przeprowadzano wywiady telefoniczne z osobami
współdecydującymi o wydatkach na telekomunikację, a w przedsiębiorstwach
odbyły się wywiady indywidualne z osobami odpowiedzialnymi za decyzje
dotyczące wydatków na telekomunikację. Celem badania było określenie wielkości
popytu na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu zarówno w
gospodarstwach domowych jak i w przedsiębiorstwach.
W prawie 2/3 badanych gospodarstw domowych co najmniej 3 osoby
korzystają z dostępu do Internetu, w tym aż 40% gospodarstw stanowią te, w
których ponad 3 osoby sięgają do zasobów światowej sieci komputerowej. Prawie
połowa
(47%)
respondentów
zgodziłaby
się
zakupić
usługę
dostępu
szerokopasmowego do sieci komputerowej stosunkowo szybko dla swojego
gospodarstwa domowego, natomiast ponad jedna czwarta respondentów bez
względu na koszty zadeklarowała odrzucenie oferty. Jednak można spodziewać się
szybkiego wzrostu zainteresowania usługą dostępu szerokopasmowego, ponieważ
z dotychczasowych doświadczeń i obserwacji wiadomo że, nawyk „korzystania z
Internetu” pociąga za sobą wzrost popytu na szybszy dostęp do jego zasobów.
Przedział cenowy nabycia tego typu usługi kształtuje się na poziomie 45-65 PLN,
przy czym cena optymalna to 55 PLN.
Ponad połowa (53%) przedsiębiorstw, które uczestniczyły w badaniu nie posiada
dostępu do Internetu. Ma na to wpływ fakt, że w mikroprzedsiębiorstwach dostęp
do sieci może być osiągany przez łącze należące do gospodarstwa domowego.
Około 52% firm nie jest zainteresowanych szerokopasmowym dostępem do
Internetu, co wynika m.in. z tego, że charakter ich działalności nie generuje
potrzeby posiadania stałego połączenia internetowego z wyjątkiem terminala do
rozliczeń
kart
płatniczych,
do
czego
nie jest
potrzebne
połączenie
szerokopasmowe. Optymalna cena za usługę to 65 PLN, a dopuszczalny przedział
cenowy wynosi 55-85 PLN.
Badaniem objęto także jednostki administracji publicznej, wykorzystując wywiady
pogłębione oparte o ustandaryzowane scenariusze. Wśród jednostek administracji
publicznej samorządowej zostało przeprowadzonych 15 wywiadów metodą face-toface. Samorządy są zainteresowane poszerzaniem pasma na własne potrzeby,
gdyż obecnie wykorzystywana szerokość pasma jest niewystarczająca do pełnego
wdrażania planowanych usług on-line. Szersze pasmo pozwoliłoby samorządom na
rozwój własnej aplikacji obiegu dokumentów, racjonalizację funkcjonowania baz
danych administracji oraz generalny rozwój dostępu do Internetu na terenie gminy.
Samorządy dostrzegają także potrzebę budowy sieci szerokopasmowej,
szczególnie dla mieszkańców, jednak uważają, że nie posiadają odpowiednich
zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych by sprostać inwestycji budowy
sieci szkieletowej. Natomiast wśród jednostek administracji publicznej państwowej
zostało przeprowadzonych 15 wywiadów telefonicznych. Jednostki te korzystają z
Internetu przede wszystkim w pracy bieżącej, do komunikacji wewnętrznej oraz z
nadrzędnymi jednostkami. Podstawowym zadaniem jest obsługa poczty
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elektronicznej, aktualizacja informacji na stronach internetowych i w obowiązkowym
obecnie BIP-ie. W e wszystkich jednostkach Internet odgrywa coraz większą rolę i
dążą one do informatyzacji wszystkich procesów.

Instytucje
zaangażowane w
realizację projektu

W nioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie projektu jest spółka WSS
S.A. z siedzibą w Poznaniu, utworzona w grudniu 2009 r., której
większościowym akcjonariuszem jest obecnie samorząd Województwa
Wielkopolskiego, obok którego akcje spółki posiadają również inwestorzy
prywatni wybrani w otwartym postępowaniu zgodnym z zasadami wynikający
nim z TFUE. W ybór inwestorów prywatnych był następstwem dokonania
oceny wielu modeli (wariantów) realizacji projektu WSS, opisanych poniżej,
oraz przyjęcia do realizacji modelu I jako optymalnego.
WSS S.A. jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy
W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Spółka jest odpowiedzialna za
wybudowanie infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej (szkieletowej
oraz dystrybucyjnej) na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie
określonym w projekcie.
Na etapie opracowania koncepcji realizacji projektu WSS rozważano kilka
wariantów budowy sieci, m.in. modele dotyczące funkcjonowania specjalnie
powołanej spółki. W zależności od zakresu wykonywanej działalności
wyodrębniono:
Model I
Wg tego wariantu WSS S.A. jest odpowiedzialna za wybudowanie sieci
szerokopasmowej, w tym pozyskanie środków na realizację projektu. Budowa
sieci będzie finansowana ze środków WRPO oraz środków własnych spółki.
Zważywszy, że obecny kapitał zakładowy spółki nie jest wystarczający dla
pokrycia wymaganego wkładu własnego w projekcie, przewiduje się
konieczność pozyskania przez nią zewnętrznego finansowania w formie
kredytu lub kapitału udziałowego. Zaciągnięcie kredytu na realizację
inwestycji przez W SS S.A. zostało wykluczone, ponieważ:
•

Spółka nie ma wystarczających zabezpieczeń (kapitał własny Spółki
jest zbyt niski) - w tym zakresie konieczne byłoby poręczenie
samorządu województwa,

•

zdolność Spółki do obsługi zadłużenia będzie ograniczona, ponieważ
jedynymi przychodami Spółki będzie czynsz dzierżawny płacony
przez Operatora Infrastruktury, przy czym wysokość tego czynszu
musi być tak skalkulowana, aby zapewnić Operatorowi odpowiednią
opłacalność w zakresie świadczenia usług na tzw. obszarach białych,
na których nie ma dostępu do usług szerokopasmowych.

Alternatywą dla kredytu jest pozyskanie kapitału udziałowego, pochodzącego
od inwestorów prywatnych. W wyniku wejścia w życie ustawy o wspieraniu
rozwoju
usług
i
sieci
telekomunikacyjnych
rozwój
infrastruktury
telekomunikacyjnej zyskuje status zadania własnego jednostek samorządu
terytorialnego, a spółka celowa, powołana do realizacji projektu - spółki
funkcjonującej w sektorze gospodarki komunalnej. Ustawa o gospodarce
komunalnej daje samorządowi możliwość tworzenia i udziału w spółkach,
których celem jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej.
Udziały w tych spółkach mogą obejmować, na zasadach określonych w
kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym, także podmioty prywatne.
Zważywszy cel działania spółki można założyć, że potencjalnych inwestorów
w
akcje
spółki
należy
upatrywać
w
gronie
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy będą w stanie realizować zyski z inwestycji w
projekt w wyniku swojej zasadniczej aktywności biznesowej. Należy
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podkreślić, że zgodnie z przyjętą przez instytucje UE interpretacją udział
partnerów prywatnych w projekcie sprowadzający się do zastrzyku
kapitałowego nie stanowi formy partnerstwa publiczno-prywatnego. Także w
świetle prawa polskiego wniesienie przez inwestorów prywatnych kapitału do
funkcjonującej spółki, stanowiącej podmiot sektora finansów publicznych, nie
stanowi partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o PPP.
Spółka będzie właścicielem nowo wybudowanej sieci (zarówno infrastruktury
pasywnej jak i aktywnej), natomiast jej eksploatacja, w tym świadczenie usług
dostępowych
będzie
powierzone
Operatorowi
Infrastruktury
(Ol),
wyłonionemu w drodze postępowania wymaganego zgodnie z przepisami
dotyczącymi umowy koncesji na usługi (przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na usługi i roboty budowlane).
Wybrany Operator, będzie „dzierżawić” od WSS S.A. infrastrukturę pasywną i
aktywną, będzie zapewniać efektywny dostęp do infrastruktury, sieci i usług
dla operatorów sieci dostępowych, którzy zechcą się przyłączyć do sieci
WSS. Przy takim rozwiązaniu WSS S.A. nie będzie prowadzić działalności
telekomunikacyjnej - działalność ta będzie wykonywana przez Operatora
Infrastruktury.

Model II
Wg tego wariantu samorząd województwa powoła spółkę, która będzie
odpowiedzialna za wybudowanie sieci szerokopasmowej na terenie
województwa wielkopolskiego, przy czym do spółki będą mogły przystąpić
inne jednostki
samorządu
terytorialnego,
w szczególności
gminy
zainteresowane korzystaniem z usług sieci. Spółka będzie właścicielem nowo
wybudowanej sieci oraz będzie mogła świadczyć usługi na potrzeby
jednostek samorządu terytorialnego. W pozostałym zakresie sieć będzie
przekazana do eksploatacji (w zamian za czynsz dzierżawny) Operatorowi
Infrastruktury wybranemu w przetargu. Budowa sieci będzie finansowana ze
środków
WRPO
oraz
środków
pochodzących
od
udziałowców
(akcjonariuszy).
Realizacja projektu wg tego modelu mogłaby zmniejszyć obciążenie
finansowe samorządu województwa w zakresie zgromadzenia wymaganego
wkładu własnego, o ile inne jednostki samorządu faktycznie byłyby
zainteresowane przystąpieniem do spółki (oszacowanie liczby tych jednostek
oraz wielkości wkładu, który musiałyby wnieść jest trudne na etapie
projektowania inwestycji i przygotowywania montażu finansowego).
Jednocześnie w przypadku tego wariantu spółka w celu świadczenia usług na
rzecz udziałowców musiałaby dysponować odpowiednim zapleczem
technicznym oraz wykwalifikowanym zespołem specjalistów, co znacznie
zwiększyłoby koszty jej funkcjonowania, przy stosunkowo niewielkim
wzroście przychodów w porównaniu z wariantem I. Ponadto należy
zaznaczyć, iż nawet w przypadku świadczenia przez spółkę usług tylko na
rzecz udziałowców (jst), spółka musiałaby spełniać kryteria przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.
Realizacja projektu w tym wariancie nie zmniejsza de facto obciążenia Spółki
oraz samorządu województwa w zakresie konieczności zgromadzenia wkładu
własnego. Uwzględniając planowany przebieg sieci i lokalizację węzłów sieci
szkieletowej oraz dystrybucyjnej w każdej miejscowości województwa
wielkopolskiego, należy stwierdzić, iż jednostki samorządu terytorialnego,
które nie zdecydowałyby się przystąpić do Spółki WSS S.A. i tak mogłyby
nabywać usługi od operatorów sieci korzystających z infrastruktury WSS. Nie
ma też wystarczających podstaw, aby zakładać, że warunki cenowe usług
oferowanych przez Spółkę swoim udziałowcom będą bardziej atrakcyjne niż
oferta innych operatorów/ dostawców usług korzystających z infrastruktury
WSS. Tym samym brak jest wystarczającej zachęty do przystępowania jst.
do Spółki. Realizacja projektu w tym wariancie nie daje też podstaw, aby
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oczekiwać znaczących przychodów Spółki z tytułu świadczenia usług na
rzecz jst (udziałowców), co więcej wstępne analizy finansowe wskazują, iż
przychody te mogą być niewspółmierne do kosztów generowanych w
związku z koniecznością zatrudnienia specjalistów, serwisantów oraz
zapewnienia zaplecza technicznego na potrzeby obsługi sieci administracji
publicznej.

Model III
Wg tego wariantu samorząd województwa powoła spółkę, która będzie
odpowiedzialna za wybudowanie sieci szerokopasmowej na terenie
województwa
wielkopolskiego.
Spółka
będzie
właścicielem
nowo
wybudowanej sieci oraz będzie mogła świadczyć usługi hurtowego dostępu
do sieci operatorom sieci dostępowych zainteresowanych przyłączeniem do
WSS. Spółka działałaby zatem jako przedsiębiorca telekomunikacyjny ze
wszelkimi tego konsekwencjami.
W szczególności w takim przypadku dofinansowanie kosztów budowy
infrastruktury będzie stanowić pomoc publiczną, a przy jej udzielaniu będą
miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych
programów
operacyjnych
(co
oznacza,
że
maksymalny
poziom
dofinansowania projektu ze środków WRPO może wynieść 40 % 18). W
pozostałym zakresie Spółka musiałby sfinansować inwestycję ze środków
własnych, bądź z zewnętrznych źródeł finansowania pozbawionych wsparcia
ze środków publicznych. Przyjmując, iż infrastruktura wybudowana w ramach
projektu będzie spełniać standardy przepustowości wymagane dla sieci
Nowej Generacji (NGA), podobnie jak w modelu I, Spółka mogłaby świadczyć
usługi na rzecz operatorów sieci dostępowych także na tzw. obszarach
czarnych, na których obecnie istnieje konkurencja w zakresie dostępu do
„tradycyjnych” sieci szerokopasmowych (na tych obszarach infrastruktura
WSS byłaby udostępniana tylko w przypadku przyłączenia sieci dostępowej
NGA). Tym samym Spółka działałaby także na obszarach atrakcyjnych
komercyjnie. W tym wariancie środki na pokrycie wkładu własnego mogłyby
pochodzić:
1) z kredytu bankowego albo
2) z emisji akcji skierowanej do inwestorów prywatnych.
W przypadku kredytu należy zauważyć, iż na obecnym etapie Spółka nie jest
w stanie samodzielnie przedstawić zabezpieczeń kredytu w niezbędnej
kwocie, która wielokrotnie przekracza kapitały Spółki. Konieczne byłoby więc
uzyskanie poręczenia19 kredytu przez samorząd województwa. Jednocześnie
poręczenie musiałoby być udzielone na warunkach rynkowych (tj. za
odpowiednią odpłatnością i mogłoby objąć max. 80 % wartości
zobowiązania), bowiem w przeciwnym wypadku poręczenie będzie stanowić
pomoc publiczną20.
Jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków na wkład własny poprzez

18 W yższy poziom dofinansowania w ym aga indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE.
19 Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) kwoty poręczeń
udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów
finansowanych z udziałem środków z UE nie uwzględnia się przy obliczaniu wskaźników zadłużenia sam orządu województwa.
20 Szczegółowe zasady dotyczące oceny wsparcia w form ie poręczeń lub gwarancji w kontekście przepisów o pomocy
publicznej zawarte są w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosow ania art. 87 i 88 Traktatu W E do pom ocy państwa w formie
gwarancji (2008/C 155/02) oraz kom unikacie Komisji w sprawie zm iany m etody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
(2008/C 14/02).
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emisję akcji, to należy zauważyć, iż wkład własny wymagany w tym wariancie
wynosi 60 % wydatków kwalifikowanych, a zatem samorząd województwa
stałby się akcjonariuszem mniejszościowym. Uwzględniając fakt, iż w tym
wariancie Spółka mogłaby świadczyć usługi na terenach atrakcyjnych
komercyjnie, pozyskanie inwestora prywatnego jest możliwe.

W wyniku analizy zalet i wad
realizacji model 1.

poszczególnych wariantów wybrano do

In s ty tu c je zaangażow ane w realizację p ro je ktu - p o d sum ow a nie
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procedury
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Oddziaływanie
projektu

Zdolność
organizacyjna

Projekt ma oddziaływanie regionalne - obejmuje obszar województwa
wielkopolskiego. Sieć infrastruktury szerokopasmowej szkieletowej oraz
dystrybucyjnej będzie wybudowana wg standardów technologii nowej
generacji i obejmie swym zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego.
Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych została tak zaplanowana, aby umożliwić
podłączenie do sieci WSS sieci dostępowych (wybudowanych własnym
staraniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych) z terenu całego
województwa._________________________________________________________

Zdolność organizacyjna

Obecnie WSS S.A. zatrudnia 5 osób - obok prezesa zarządu także
pracownika sekretariatu, asystenta zarządu odpowiedzialnego za sprawy
administracyjne osobę odpowiedzialną za sprawy techniczne oraz specjalisty
w zakresie marketingu i PR. Spółka posiada zasoby finansowe pozwalające
na zatrudnienie niezbędnych pracowników w miarę postępów prac nad
projektem. Spółka WSS S.A. będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji
(tj. m.in. wybór wykonawcy robót budowlanych, nadzór). Natomiast na etapie
eksploatacji sieci zadania dotyczące zarządzania produktami projektu i
świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie wykonywać spółka poprzez
wybranego operatora infrastruktury, który w oparciu o wydzierżawioną
infrastrukturę
będzie
zobowiązany
do
zapewnienia
równego,
niedyskryminującego dostępu do infrastruktury wszystkim zainteresowanym
podmiotom (operator będzie dostarczać publiczne sieci telekomunikacyjne
i udogodnienia towarzyszące operatorom sieci dostępowych, natomiast nie
będzie świadczyć usług użytkownikom końcowym).

1.

Zarządzanie

projektem

przez

Inżyniera

Kontraktu

(na

etapie

realizacji inwestycji)
W zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagana jest
specjalistyczna, aktualna wiedza i doświadczenie w realizacji tego typu
inwestycji. W ymaga to od beneficjenta dysponowania zespołem osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Analiza
zasobów kadrowych beneficjenta wskazuje, że obecnie nie dysponuje on
odpowiednimi kadrami do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych o takiej
skali, stąd konieczność zaangażowania podmiotu zewnętrznego - Inżyniera
Kontraktu.
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Inżynier Kontraktu powinien być odpowiedzialny za nadzór techniczny nad
wykonaniem prac budowlano-montażowych. Zakres jego odpowiedzialności
będzie obejmował również odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora
nadzoru) i nadzór nad realizacją postanowień umowy z W ykonawcą (w tym
zgodność z SIWZ i ofertą).
Powinien to być podmiot, do którego zadań należało będzie nadzorowanie
całości zagadnień realizacyjnych, wymagających odpowiednich kwalifikacji
merytorycznych, zasobów ludzkich oraz doświadczenia; w tym wspomaganie
Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów. Inżynier
Kontraktu będzie pracował na rzecz beneficjenta i realizował jego decyzje.
W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania, w ramach
których Inżynier Kontraktu będzie pełnił określoną przez WSS S.A. rolę.
Inżynier Kontraktu będzie pełnił funkcję doradczą wobec Zamawiającego,
który formalnie będzie stroną umowy i dokonującym odbiorów. Zakres jego
odpowiedzialności będzie obejmował zarówno odpowiedzialność techniczną
(funkcja inspektora nadzoru) jak i nadzór formalny nad realizacją
postanowień umowy (w tym zgodność z SIWZ i ofertą). Ponadto, Inżynier
Kontraktu będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektem, za rozliczenia z
umowy o dofinansowanie oraz zapewnienie realizacji wszystkich czynności
niezbędnych
do
prawidłowego
przygotowania
wymienionych
wyżej
postępowań (np. jeżeli to będzie wymagane, to pozyskanie praw drogi,
istniejących zasobów infrastruktury, map geodezyjnych i kartograficznych,
decyzji administracyjnych).
Standardowy zakres obowiązków zarządzającego projektem w przypadku
projektów z zakresu sieci telekomunikacyjnych kształtuje się następująco:
Bieżące
zarządzanie
projektem
i
doradzanie
Inwestorowi
(beneficjentowi) w odniesieniu do metodyki zarządzania projektem w
zakresie:
•

organizacji i zarządzania projektem;

•

sposobie jego
wdrożeniem;

•

wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w ramach projektu;

•

identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji
projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych.

funkcjonowania

oraz

wymogów

związanych

z

Usługi doradcze - w granicach dopuszczalnych przez prawo zamówień
publicznych - w zakresie zapewnienia wsparcia i pomocy w aspektach
prawnych, technicznych i finansowych dla Inwestora w trakcie
postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego lub wyboru
Operatora Infrastruktury:
•

przygotowanie projektów odpowiedzi
biorących udział w postępowaniu;

na zapytania wykonawców

•

pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert, poprzez
zapewnienie i sfinansowanie, w razie potrzeby, udziału biegłych i
odpowiednio przygotowanych konsultantów;

•

pomoc dla Inwestora przy rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, w
szczególności poprzez przygotowania propozycji odpowiedzi na
protesty i odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
Wykonywanie obowiązków administracyjno-rozliczeniowych;
Weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej dostarczonej przez
Inwestora:
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•

uzgodnienie z Inwestorem wzorów wszystkich dokumentów mających
być w użyciu w ramach realizacji projektu;

•

weryfikacja dokumentacji wraz z raportem z oceny i wnioskami w
zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek.

Koszty zarządzającego projektem w trakcie
pokrywane w ramach budżetu projektu.

2.

realizacji

inwestycji

będą

Eksploatacja Infrastruktury - wg wariantu z udziałem Ol.

WSS S.A. jest właścicielem wybudowanej infrastruktury, natomiast
eksploatacja sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw.
operatorowi infrastruktury . Jest to model tzw. operatora operatorów (ang.
Carrier’s Carrier), gdzie WSS S.A. buduje i jest właścicielem infrastruktury,
natomiast zarządzanie
siecią
(obsługa
sprzętu
i dzierżawa łącza
internetowego) oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym końcowym
powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe
kompetencje
i doświadczenie
poprzez wydzierżawienie
mu
całości
infrastruktury. Realizację umowy z Operatorem Infrastruktury będzie ze
strony Spółki (jako Zamawiającego) nadzorował niewielki (2-3 osoby) zespół.
Do jego zadań należeć będzie:
•

wybór Operatora Infrastruktury;

•

realizacja nadzoru właścicielskiego;

•

zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury opłat i
warunków świadczenia usług.

W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej Spółka może
korzystać ze wsparcia zewnętrznych ekspertów (np. w zakresie analizy
kosztów przedstawianych przez Ol, czy warunków świadczenia usług przez

Ol).

Z założeń projektu dotyczących funkcji sieci telekomunikacyjnej wynika, iż Ol
musi być przedsiębiorcą telekomunikacyjnym21. Będzie on prowadzić
działalność telekomunikacyjną polegającą zarówno na świadczeniu usług
telekomunikacyjnych, dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych,
jak i udogodnień towarzyszących. Ol będzie tym samym przedsiębiorcą
telekomunikacyjnym występującym zarówno w roli operatora, jak i dostawcy
usług w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.
Ol będzie operatorem, dostarczającym publiczną sieć telekomunikacyjną,
czyli przygotowującym ją w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług,
jej
eksploatację,
nadzór
nad
nią
lub
umożliwianie
dostępu
telekomunikacyjnego.
Ol
dostarczać
będzie
także
udogodnienia
towarzyszące2^._______________________________________________________

21 Zgodnie z art. 2 pkt 27 b ustawy Prawo telekom unikacyjne przedsiębiorcą telekom unikacyjnym jest przedsiębiorca lub inny
podm iot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność
gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekom unikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług
telekom unikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekom unikacyjny, uprawniony do:
- świadczenia usług telekom unikacyjnych jest „dostawcą usług” ;
- dostarczania publicznych sieci telekom unikacyjnych lub udogodnień towarzyszących jest „operatorem ”
22 Udogodnienia towarzyszące zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 44 Prawa telekom unikacyjnego jako dodatkowe możliwości
funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekom unikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie w nich usług
telekom unikacyjnych lub związane z usługą telekom unikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi.
W przypadku analizowanego projektu udogodnieniem towarzyszącym będą świadczone przez Ol innym operatorom usługi
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Ponadto, Ol nie będzie dostarczać usług (detalicznych) użytkownikom
końcowym23 na obszarze Województwa zarówno z wykorzystaniem
infrastruktury teleinformatycznej wybudowanej ze środków publicznych, jak
również w oparciu o infrastrukturę własną lub innych operatorów
telekomunikacyjnych.24 Zakaz taki służyć ma wprowadzeniu przejrzystości
relacji ze wszystkimi usługobiorcami. To z kolei powinno wyraźnie ograniczyć
niebezpieczeństwo preferencyjnego traktowania niektórych z nich (np. tych, z
którymi Ol byłby powiązany kapitałowo). Zespół składników majątkowych
składających
się
na
infrastrukturę
teleinformatyczną,
częściowo
przygotowany do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w
szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty,
studnie, węzły telekomunikacyjne i urządzenia aktywne stanowić będzie
własność WSS S.A. W związku z zasadą trwałości, mienie to nie będzie
podlegało zbyciu przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia
inwestycji.
Zakres współdziałania stron dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
którego przedmiotem jest przygotowanie Infrastruktury teleinformatycznej do
świadczenia usług telekomunikacyjnych, jej utrzymanie, zarządzanie i
eksploatacja oraz dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji dla
zachowania celu w jakim ta infrastruktura została wybudowana, zostanie
uregulowany w umowie miedzy WSS S.A. a wybranym operatorem
infrastruktury.
Należy przy tym zauważyć, że zakładany zakres praw i obowiązków stron
umowy jest znacząco odmienny, niż w przypadku zwykłej umowy dzierżawy.
Z jednej bowiem strony Ol będzie zobowiązany do poniesienia uzgodnionych
między stronami nakładów na uruchomienie sieci, z drugiej zaś strony
sposób
wykorzystywania
przezeń
tej
infrastruktury
będzie
silnie
reglamentowany (np. obowiązek stosowania określonej polityki cenowej,
obowiązek udostępniania sieci wszystkim zainteresowanym operatorom, itd.).
Z tego względu do umowy tej stosować się będą przepisy ustawy z dnia z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.,
nr 19, poz. 100) oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi25. W
myśl definicji zawartej w art. 1 ust. 2 tej ustawy przedmiotem partnerstwa
publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym. Taka właśnie sytuacja może wystąpić w omawianym wariancie
realizacji projektu.
Podsumowując, przyjęty podział zadań potwierdza zdolność organizacyjną
WSS S.A. do wdrożenia projektu budowy WSS.
Zdolność finansowa beneficjenta do realizacji projektu powiązana jest z
kolokacji, czyli udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu um ieszczenia i podłączenia niezbędnego
sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora - art. 2 pkt 15 Prawa telekom unikacyjnego.
23 W yjątek dotyczy świadczenia usług dla jednostek adm inistracji publicznej, które zgodnie z przepisam i prawa zam ówień
publicznych, będą m ogły korzystać także z detalicznych usług Operatora Infrastruktury.
24 Zakaz nie obejm uje świadczenia usług detalicznych przez inne podm ioty z tej samej grupy kapitałowej co O perator
Infrastruktury lub akcjonariusze W SS S.A. W celu uniknięcia ryzyka konfliktu interesów pomiędzy W SS S.A. i Ol a ich
akcjonariuszam i prowadzącym i działalność na rynku detalicznym, umowa pomiędzy władzam i województwa a W S S S.A. oraz
umowa pomiędzy W S S S.A. a Ol będą przewidywały klauzulę (por. pkt (59) decyzji Komisji N 331/2008 - Francja)
stwierdzającą, że (i) Ol, ani też W SS S.A., nie może przedkładać interesów handlowych akcjonariuszy nad interesami, które
zostały im powierzone w ramach obowiązku zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego dla wszystkich operatorów na
równych i przejrzystych warunkach, (ii) marże na kontraktach zawartych z akcjonariuszam i nie m ogą przekraczać tych
praktykowanych zazwyczaj w podobnych przypadkach, oraz (iii) W S S S.A. i Ol nie m ogą przekazywać akcjonariuszom żadnej
informacji, która m ogłaby dać im przewagę konkurencyjną na rynku, na którym prowadzą działalność gospodarczą. Klauzula ta
będzie wiązała Operatora Infrastruktury, W SS S.A., władze województwa oraz inwestorów prywatnych. W przypadku, w którym
doszłoby do naruszania powyższej klauzuli, to operator trzeci będzie m ógł w nieść skargę o rozstrzygnięcie sporu o warunki
dostępu telekom unikacyjnego do Prezesa UKE przeciwko Operatorowi Infrastruktury.
25 W zakresie trybu wyboru O peratora Infrastruktury art. 4 ust. 1 ustawy PPP odsyła do ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi.
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wybranym modelem funkcjonowania spółki i zakresem wykonywanej przez
nią działalności. Na zdolność finansową składają się zdolność do
zapewnienia wkładu własnego niezbędnego do sfinansowania inwestycji oraz
kwestia płynności finansowej beneficjenta po zakończeniu realizacji
inwestycji.
Jeśli chodzi o możliwość pozyskania wkładu własnego to w wariancie I wkład
ten będzie pochodzić od samorządu województwa oraz od inwestorów
prywatnych.
Prawna wykonalność
inwestycji

Planowana inwestycja w zakresie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej
będzie realizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi:
a) prawa budowlanego - w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. tj. z 2006, Nr 156, poz.1118 ze zm.)
b) lokalizacji inwestycji - obecnie w przypadku inwestycji w infrastrukturę
telekomunikacyjną zastosowanie mają przepisy
•

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 ze zm.)

•

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

•

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przewiduje
m.in. szczególny tryb dotyczący uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji,
szczególny tryb uzyskiwania pozwolenia na budowę regionalnej sieci
szerokopasmowej oraz wyłącza stosowanie przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
c)realizacji inwestycji w pasie drogowym:
•

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

•

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481);

•

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad (Dz. U. z 2004 r., Nr 129, poz. 1369).

Wykonawca (wykonawcy) zostanie wyłoniony w trybie określonym w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (przetarg
ograniczony), która jest w pełni zgodna z dyrektywą 2004/18/WE.
3.

Zgodność z regulacjami rynku telekomunikacyjnego

Funkcjonowanie infrastruktury i zasady działania Operatora Infrastruktury w
zakresie:
•

statusu prawnego właściciela infrastruktury i operatora oraz charakter
ich relacji na gruncie prawa telekomunikacyjnego;

•

zawierania umów międzyoperatorskich;

•

treści umów międzyoperatorskich;

•

obowiązków operatora co do kolokacji i dostępu do nieruchomości
oraz infrastruktury;
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•

obowiązków
operatora
co
do
zachowania
telekomunikacyjnej i ochrony danych użytkowników;

tajemnicy

•

obowiązków operatora na rzecz obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

będą zgodne z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.
U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Ocena
długoterminowej
trwałości finansowo instytucjonalnej
projektu

Przyjęty przez Samorząd W ojewództwa wariant realizacji projektu budowy
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakłada, że w ramach projektu
wybudowana będzie sieć spełniająca standardy NGA i obejmująca obszar
całego województwa. W ramach projektu powstanie łącznie 576 punktów
dystrybucyjnych, a długość sieci wyniesie ok. 4000 km.
Budowa sieci będzie dofinansowana ze środków WRPO. Sieć będzie
własnością spółki WSS S.A. (powołanej przez samorząd Województwa
Wielkopolskiego) i udostępniona do eksploatacji operatorowi (Ol), który
będzie świadczyć usługi dostępu do sieci innym zainteresowanym
operatorom sieci dostępowych (sieci dostępowe będą wybudowane przez
operatorów komercyjnych własnym staraniem i na własny koszt). WSS S.A.
nie będzie prowadziła komercyjnej działalności telekomunikacyjnej głównym źródłem jej przychodów będzie czynsz dzierżawny płacony przez
operatora telekomunikacyjnego. Spółka będzie właścicielem sieci co najmniej
przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
Analiza finansowa wykazała trwałość finansową projektu, co oznacza, że w
każdym roku analizy przepływy pieniężne wykazują wartość dodatnią.
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V I. A n a l iz a

t e c h n ic z n a i t e c h n o l o g ic z n a

1. Analiza opcji technicznych
W
ramach
projektu
zostanie
stworzona
infrastruktura
ułatwiająca
przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym świadczącym usługi „ostatniej mili” budowę sieci dostępowej. Zakłada się, że
parametry techniczne oraz technologie wybrane dla realizacji W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
będą gwarantować możliwość przyłączenia do niej sieci dostępowych realizowanych w technologii
NGA26. Dzięki zachowaniu neutralności technologicznej sieci będzie możliwe przyłączanie do niej, na
warunkach zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej, także sieci dostępowych zrealizowanych w
tradycyjnych technologiach szerokopasmowych.
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli korzystać (na zasadach równego dostępu) z powstałej
szkieletowo-dystrybucyjnej sieci WSS poprzez dołączanie do niej swoich sieci dystrybucyjnych lub
dostępowych.
Zakłada się, że projekt polegający na budowie W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zostanie
realizowany do 31.03.2015 roku.
Dla potrzeb niniejszej analizy zostały zidentyfikowane oraz opisane alternatywne warianty dojścia do
osiągnięcia założonego celu głównego projektu.
W ariant bezinwestycyjny
Analizując rynek dostępu szerokopasmowego na terenie W ielkopolski można przyjąć, że w przypadku
zarzucenia planowanej inwestycji i pozostawienia rynku bez właściwej interwencji, wiele obszarów
pozostanie terenami objętymi wykluczeniem cyfrowym (więcej na temat obecnej sytuacji na terenie
województwa znajduje się w rozdziale VII niniejszego Studium W ykonalności - Analiza specyficzna
dla sektora).
W iększość terenów obecnie uznawanych za objęte wykluczeniem cyfrowym, to obszary nie atrakcyjne
ekonomicznie z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych. Dlatego też należy spodziewać się,
że nie rozpoczną oni na tych terenach inwestycji w infrastrukturę w najbliższym czasie. W iększość
inwestycji operatorów skupia się w dużych miastach i ogranicza się w dużej mierze do modernizacji
istniejącej infrastruktury. Stwierdzanie takie ma swoje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej
przez Urząd Marszałkowski Województwa W ielkopolskiego inwentaryzacji, z której wynika, że
operatorzy nie planują istotnych inwestycji na obszarach pozbawionych obecnie infrastruktury
szerokopasmowej.
Istotnym elementem wpływającym na rozwój społeczeństwa informacyjnego jest rozwój usług
komunikacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora e-governement. Jednak
powszechne wdrożenie e-administracji wymaga m.in. wyposażenia jednostek samorządu
terytorialnego w odpowiednie zaplecze techniczne, w tym łącza umożliwiającą szybką i bezpieczną
transmisję dużych wolumenów danych. W chwili obecnej infrastruktura telekomunikacyjna jest
istotnym problemem szczególnie w przypadku gmin wiejskich. Na takich ternach jednostki
samorządowe dysponują zazwyczaj asymetrycznym łączem szerokopasmowym o przepływności na

26 Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto, iż (zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi) sieci NGA to sieci dostępowe następnej
generacji (ang. Next Generation Access), które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych, i które mogą zapewnić
świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących
sieci opartych na przewodach miedzianych i wykorzystujących „tradycyjne” technologie typu xDSL.
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poziomie 2-6 Mbit/s. Takie parametry łączy uniemożliwiają budowę nowoczesnych platform
komunikacji elektronicznej zarówno dla potrzeb wewnętrznych administracji samorządowej jak i w
relacjach samorząd - mieszkańcy.
Podsumowując wiec, należy stwierdzić że nie prowadzenie interwencji w zakresie rynku
telekomunikacyjnego może doprowadzić do eskalacji zjawiska wykluczenia cyfrowego na znacznym
obszarze województwa. Może to doprowadzić również do znacznych utrudnień we wdrażaniu usług eadministracji.
W arianty inwestycyjne - W ariant 1
W związku z faktem, żepodjęcie interwencji wydaje się niezbędne dla rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na terenie województwa wielkopolskiego, a co za tym idzie całego regionu
Wielkopolski rozważono szereg wariantów inwestycyjnych, które wspomogą rozwój infrastruktury
szerokopasmowej w regionie.
Jako pierwszy wariant przyjęto budowę tradycyjnej sieci szerokopasmowej na terenach zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym - czyli na obszarach określanych mianem białych i szarych. Są to obszary,
na których występuje deficyt w podaży usług czy to ze względu na braki infrastrukturalne czy też ze
względu na niewystarczającą konkurencję utrudniającą dostęp do usług dla mieszkańców i
przedsiębiorców.
W związku z powyższym W ariant 1 przewiduje budowę na tych obszarach sieci dystrybucyjnej, która
świadczyłaby usługi hurtowego dostępu do sieci w punktach dystrybucyjnych. Punkty takie byłby
miejscem, gdzie przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli przyłączać własną infrastrukturę i kupować
od sieci wojewódzkiej usługi hurtowe, umożliwiające im świadczenie usług detalicznych dla klientów
końcowych. Poszczególne fragmenty sieci dystrybucyjnej zostałyby spięte w jednorodną całość siecią
szkieletową.
Na potrzeby WSS planuje się budowę sieci szkieletowej zbudowanej z 31 węzłów szkieletowych
zlokalizowanych we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów ziemskich. Taka liczba
węzłów szkieletowych pozwala na optymalne dobranie wielkości obszaru obsługiwanego przez
pojedynczy węzeł (co może mieć istotny wpływ na obciążenie poszczególnych węzłów oraz koszt
wyposażenia poszczególnych węzłów).
Do podstawowych zadań węzłów szkieletowych należy z jednej strony zarządzanie ruchem w
warstwie szkieletowej, z drugiej węzły te stanowią punkt styku z siecią innych operatorów.
Funkcjonowanie W SS wymaga realizacji co najmniej kilku niezależnych punktów styku z sieciami
ogólnokrajowymi czy międzynarodowymi operatorów komercyjnych.
W praktyce punkty styku z operatorami zewnętrznymi powinny być szczegółowo określone na etapie
projektu technicznego sieci. W tedy też można przeprowadzić proces negocjacji z operatorami w celu
wyboru podmiotów, które zaoferują najkorzystniejsze warunki przyłączenia dla WSS. Oczywiście
wybór powinien opierać się na wnikliwej analizie ofert operatorów, zaproponowanych warunków i
możliwości technologicznych sieci. Oprócz ceny należy wziąć pod uwagę również potencjał operatora,
zasięg wykorzystywanej sieci czy posiadane punkty styku z innymi sieciami o zasięgu
międzynarodowym.
Jednak kluczowym elementem sieci wojewódzkiej jest sieć dystrybucyjna, gdyż sieć szkieletowa
stanowi przede wszystkim zaplecze techniczne dla sprawnego i wydajnego funkcjonowania warstwy
dystrybucyjnej. Zadaniem tej warstwy jest agregacja ruchu z sieci dostępowych oraz przybliżenie
sygnału do mieszkańców obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Sposób przyłączenia poszczególnych węzłów dystrybucyjnych do sieci szkieletowej zależy od wielu
czynników rozpatrywanych podczas opracowywania wariantów technicznych. Należało wypracować
kompromis pomiędzy żądanym stopniem niezawodności sieci, obszarem pokrycia a kosztami budowy
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sieci. Zadecydowano więc, by w ramach WSS sieć dystrybucyjna została zbudowana w oparciu o
topologię gwiazdy (z kanalizacją kablową, która budowana będzie w topologii drzewa). Topologia tego
typu nie zapewnia co prawda redundancji poszczególnych połączeń, jednak uszkodzenie połączenia
skutkuje odcięciem od sieci wyłącznie jednego węzła dystrybucyjnego - nie ma wpływu na
funkcjonowanie pozostałych węzłów. Oczywiście wyjątkiem jest awaria węzła centralnego, która może
odciąć od sieci pozostałe podłączone do niego węzły.
Niewątpliwą zaletą wybranej topologii jest minimalizacja zarówno ceny ja k i skomplikowania
rozwiązania przy jednoczesnym zapewnieniu założonego pokrycia. Centralne sterowanie pozwala na
łatwą identyfikację i lokalizację uszkodzeń a także zmniejszenie liczby połączeń między węzłami w
porównaniu na przykład do topologii kraty. Rozwiązanie takie ogranicza więc koszt związany z
budową infrastruktury pasywnej sieci. Wybrana topologia umożliwia również łatwą rozbudowę sieci o
dodatkowe węzły bez wprowadzania znaczących zmian w siniejącej sieci.

W ramach wariantu 1 zaplanowano budowę 488 węzłów dystrybucyjnych oraz 3766 km kanalizacji
teletechnicznej zwiększając dostępność do Internetu na terenach zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym. Węzły dystrybucyjne mogą być budowane wyłącznie na obszarach białych i szarych - czyli
takich, które obejmują tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym (głównie obszary wiejskie lub słabo
zaludnione), gdzie nie ma dostępu do usług szerokopasmowych, bądź oferowane są tylko drogie
usługi świadczone za pomocą łączy satelitarnych, oraz takich, gdzie podstawowe usługi
szerokopasmowe są już częściowo dostępne - zapewnienie przez jednego operatora.
Realizacja takiej inwestycji wiąże się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych w kwocie 304,13 min
PLN (371,03 min PLN brutto), w tym:
•

węzły sieci szkieletowej - 25,44 min PLN netto,

•

punkty dystrybucyjne - 17,80 min PLN netto,

•

centrum zarządzania siecią - 1 ,1 2 min PLN netto,

•

infrastruktura pasywna - 259,77 min PLN netto._________________________________________
W arianty inwestycyjne - W ariant 2

W ariant 2 stanowi uzupełnienie wariantu 1 o sieć stworzoną na potrzeby jednostek samorządu
terytorialnego. Siec taka obejmować będzie wszystkie siedziby gmin na terenie województwa
wielkopolskiego i zapewniać będzie łączność na potrzeby działalności samorządów. W ariant ten
wymaga wybudowania 50 punktów dystrybucyjnych więcej niż wariant 1, gdyż tyle gmin nie jest w
nim objęte zasięgiem sieci WSS. W ariant 2 wymaga również wybudowania sieci dystrybucyjnej
dłuższej o 95 km. W związku z tym wiąże on się z nieznacznie większymi kosztami inwestycyjnymi
niż W ariant 1.
Realizacja inwestycji w wariancie 2 wiąże się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych w kwocie
312,65 min PLN (381,24 min PLN brutto), w tym:
•

węzły sieci szkieletowej - 25,44 min PLN netto,

•

punkty dystrybucyjne - 19,84 min PLN netto,

•

centrum zarządzania siecią - 1 ,1 2 min PLN netto,

•

infrastruktura pasywna - 266,25 min PLN netto._________________________________________
W arianty inwestycyjne - W ariant 3
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W ariant 3, w przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych, przewiduje zmianę podejścia do klasyfikacji
obszarów poddanych interwencji. W ariant 1 i 2 opierały się na definicji obszarów białych, szarych i
czarnych dla sieci szerokopasmowych pierwszej generacji, podczas gdy wariant 3 opiera się na
definicji przygotowanej na potrzeby sieci NGA. W kontekście sieci NGA prawie całe województwo
wielkopolskie stanowi obszar biały. W związku z tym, w zakresie sieci NGA interwencja dopuszczalna
jest we wszystkich miejscowościach zaliczonych do kategorii 1-6. W tym wariancie dostęp do usług
NGA zapewniony będzie dla użytkowników końcowych znajdujących się promieniu do 2km od punktu
dystrybucyjnego. Ponadto, w ramach drugiego celu projektu, węzły WSS zlokalizowane w
miejscowościach z kategorii 1-2 będą mogły być wykorzystywane również do przyłączenia
podstawowej infrastruktury „ostatniej mili”.
W porównaniu do poprzednich wariantów, w tym wypadku zakładana jest budowa większej liczby
punktów dystrybucyjnych - 576, gdyż w zasięgu sieci znajdują się również obszary wykluczone z
zakresu interwencji w wariantach 1 i 2. W iąże się to również z koniecznością wybudowania dłuższej
infrastruktury pasywnej - o długości ok. 4000 km. Ze względu na specyfikę sieci NGA, która
powinna umożliwić znacznie większe transfery niż tradycyjne sieci szerokopasmowe (pierwszej
generacji) konieczne jest również zastosowanie wydajniejszych, a co za tym idzie nieco droższych
urządzeń stanowiących wyposażenie węzłów szkieletowych.
W związku z tym realizacja inwestycji w wariancie 3 wiąże się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych
w kwocie 326,93 min PLN netto, w tym:
•

węzły sieci szkieletowej - 29,89 min PLN netto,

•

punkty dystrybucyjne - 21,06 min PLN netto,

•

centrum zarządzania siecią - 1,35 min PLN netto,

•

infrastruktura pasywna - 274,63 min PLN netto.

W arianty inwestycyjne - podsumowanie, wybór wariantu
Jak widać analiza pierwszych dwóch wariantów rozważa budowę sieci WSS jako tradycyjnej sieci
szerokopasmowej (określanej również mianem sieci szerokopasmowej pierwszej generacji).
Ewidentnymi atutami sieci NGA opisywanej w trzecim z wariantów, są znacznie większe możliwości
technologiczne sieci i możliwość wdrażania niemal dowolnych usług teleinformatycznych. Jednak
należy pamiętać, że podstawowymi celami sieci WSS mają być niwelacja zjawiska wykluczenia
cyfrowego oraz usprawnienie działania administracji samorządowej. Oba te cele spełnia również sieć
pierwszej generacji. Jednak sieć NGA wykracza w przyszłość i pozwala Wielkopolsce stać się jednym
z liderów technologicznych, nie tylko w Polsce, ale również w na tle całej Unii Europejskiej, gdzie jak
na razie rozwiązania NGA są na bardzo wczesnym etapie wdrażania. Pamiętać trzeba również, że w
wariancie 3 większość węzłów W SS może być wykorzystana także na potrzeby podstawowego
dostępu do Internetu, a cała interwencja ma charakter hybrydowy, ze szczególnym uwzględnieniem
NGA.
Poniżej zestawiono koszty poszczególnych wariantów budowy sieci WSS.

Tab. 16. Zestawienie kosztów budowy sieci l/l/SS w poszczególnych wariantach (netto, min PLN)
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

W ę z ły s z k ie le to w e

2 5 ,4 4

2 5 ,4 4 5

2 9 ,8 9

P u n k ty d y s try b u c y jn e

1 7 ,8 0

1 9 ,8 4

2 1 ,0 6
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1,12

1,12

1,35

Infrastruktura pasywna

259,77

266,25

274,63

Łączne

304,13

312,65

326,93

Centrum zarządza siecią

W ybór wariantu spośród trzech zarysowanych powyżej wymaga spojrzenia na nie z punktu widzenia
zakładanych celów projektu. Każdy z analizowanych wariantów realizuje te cele w różnym stopniu, a
ocenę wkładu danego wariantu w osiągnięcie najważniejszych celów projektu przedstawiono w
poniższej tabeli.
W ariant 1

Wariant 2

W ariant 3

Eliminacja
zjawiska
wykluczenia
cyfrowego
na
obszarach białych i
szarych

Wpływ wysoki

Wpływ wysoki

Wpływ wysoki

Stworzenie warunków
dla przyszłego rozwoju
społecznego
i
gospodarczego
regionu.

Wpływ niski

Wpływ niski

Wpływ wysoki

Podniesienie
efektywności działania
administ acji
publicznej.

Brak wpływu

Wpływ średni

Wpływ wys ki

Jak widać z powyższego zestawienia wariant 3 pozwala na realizację wszystkich założonych celów
projektu z największą efektywnością.
Z punktu widzenia technologicznego przewaga sieci NGA jest niekwestionowana. Rozwiązania te
pozwalają na świadczenie niemal dowolnych usług i budowanie sieci dostępowych o
nieograniczonych przepływnościach. Nie ma problemu aby sieci dostępowe realizowane były w
technologii FTTH i oferowały klientom końcowym przepływności rzędu kilkudziesięciu czy nawet
kilkuset Mbit/s. Oczywiście w chwili obecnej nie ma zapotrzebowania na usługi dostępowe na takim
poziomie, jednak należy pamiętać że sieć regionalna budowana jest na 20-30 lat.
Jak widać, tworzenie od podstaw infrastruktury szerokopasmowej powoduje, ze sieć NGA jest
niewiele droższa od rozwiązań tradycyjnych. Wynika to z faktu, że głównym składnikiem kosztowym
rozległych sieci jest infrastruktura pasywna, która możne stanowić ponad 85% ogólnego kosztu sieci.
W związku z tym koszty realizacji wariantu 3 są niewiele wyższe od pozostałych wariantów.
Zestawiając to ze znacznie większymi możliwościami technologicznymi jakie niesie za sobą ta sieć
oraz znacznie większym zasięgiem wydaje się, że budowa sieci powinna być realizowana w wariancie
NGA.
Ponadto większy zasięg sieci NGA oraz większe możliwości usługowe powoduje, że należy
spodziewać się większego popytu na usługi WSS zrealizowanej w wariancie 3 niż w wariancie 1 i 2.
Jednocześnie wariant nr 3 poddano analizie pod kątem 3 opcji różniących się zasięgiem sieci. Opcja
nr 1 przewiduje budowę sieci NGA, w której Punkty Dystrybucyjna zlokalizowane są po jednym w
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każdej gminie, najczęściej stolica gminy. Opcja nr 2 przewiduje budowę sieci, którą doprowadzamy do
wszystkich miejscowości białych i szarych NGA w województwie, a lokalizacja Punktów
Dystrybucyjnych następuję w co 2 miejscowościach białych i szarych. Opcja nr 3 obejmuje Budowę
sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, której zakończenia przewidziano w 576 punktach dystrybucyjnych
zlokalizowanych w każdej gminie w liczbie uzależnionej od wielkości powierzchni gminy (minimum 1
punkt w każdej gminie).
Kluczowe parametry, identyfikujące poszczególne warianty, zaprezentowano w tabeli poniżej.
Całkowite koszty
operacyjne w okresie
referencyjnym [PLN netto]

Nakłady
inwestycyjne
[PLN netto]

Liczba
potencjalnych
klientów

Opcja 1

270 835 125

250 302 660

941 541

Opcja II

477 944 339

617 237 229

3 095 322

Opcja III

318 629 559

333 696 880

1 875 953

W yszczególnienie

Zgodnie z metodologią obliczono wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) dla każdej
opcji korzystając ze wzoru:

^ KIt + KEt
DGC -- pdEE —
L/LrU
- t=0t=n ^g+g^

.

5 ( 1 + i)‘
Pełne kalkulacje ujęto w studium wykonalności. Przeliczone wskaźniki DCG, tj. jednostkowe koszty na
osobę zaprezentowano w poniżej:
Opcja I - 752 PLN na użytkownika,
Opcja II - 496 PLN na użytkownika,
Opcja III - 478 PLN na użytkownika.
Najniższe zdyskontowane koszty realizacji na jednego zdyskontowanego użytkownika występują w
wariancie III. W skaźnik DCG wynosi tylko 478 PLN na użytkownika. Najwyższe koszty występują w
wariancie I, tj. 752 PLN na użytkownika.

Szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętej koncepcji technicznej.
a.

Opis potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego projektu

W celu właściwego określenia potrzeb inwestycyjnych planowanej sieci należy najpierw
przeanalizować architekturę logiczną rozległych sieci szerokopasmowych, gdyż ma ona zasadniczy
wpływ na kształt całej inwestycji.
Rozległe sieci telekomunikacyjne charakteryzuje wielopoziomowa struktura. Każda warstwa sieci
odpowiada za realizację odmiennych funkcji. Każdy z węzłów przypisany jest do konkretnego
poziomu w hierarchii. Węzły najwyższego poziomu wraz z połączeniami miedzy nimi tworzą szkielet
sieci, natomiast te poziomu najniższego - węzły dostępowe umożliwiające przyłączenie do sieci
klientów końcowych. Poza funkcjami realizowanymi w ramach swojej warstwy, węzły pełnią także rolę
tzw. sprzęgów międzypoziomowych. Oznacza to, że poszczególne węzły z danego poziomu są
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również odpowiedzialne za komunikację z węzłami należącymi do innych poziomów.
Jest to również architektura zalecana dla budowy WSS. Zaletami takiego rozwiązania jest między
innymi:
•

możliwość przypisania do różnych warstw sieci odpowiedzialności za realizację
poszczególnych funkcji, takich jak: agregacja ruchu z sieci dostępowej poprzez warstwę
dystrybucyjną czy też spięcie sieci dostępowych poprzez sieć szkieletową;

•

możliwość efektywnego zarządzania ruchem poprzez routing dopasowany do natężenia
ruchu w sieci i obciążenia poszczególnych węzłów;

•

łatwa możliwość rozbudowy infrastruktury o nowe węzły - rozwiązanie to jest w pełni
skalowalne

Rys. 7. Schematyczna prezentacja podziału sieci dla architektury trójwarstwowej

Jak widać na Rys. 7 każda warstwa ma swoją rolę w sieci:
•

najniższa - dostępowa, określana również jako „ostatnia mila” ma za zadanie umożliwić
przyłączenie do sieci użytkowników końcowych;

•

pośrednia - dystrybucyjna - agreguje ruch z wielu węzłów dostępowych w jeden strumień,
infrastruktura tej warstwy musi być znacznie bardziej wydajna niż warstwa dostępowa;

•

najwyższa - szkieletowa - agreguje ruch z wielu sieci dystrybucyjnych, umożliwia transmisje
ruchu między różnymi sieciami dystrybucyjnymi. Zazwyczaj również w warstwie szkieletowej
znajdują się punkty styku z sieciami innych operatorów.

W ramach WSS planuje się budowę jedynie dwóch wyższych warstw sieci - dystrybucyjnej i
szkieletowej, w taki sposób aby stworzyć techniczne i biznesowe warunki do inwestycji w sieci
dostępowe nowej generacji - NGA, dla dostawców usługi dla użytkowników końcowych działających
w warstwie dostępowej, przy czym warstwa dystrybucyjna zbudowana będzie wyłącznie w oparciu o
pasywne punkty umożliwiające przyłączenie sieci ostatniej mili..
Zgodnie z założeniami projektu WSS zostanie stworzona z udziałem publicznego finansowania i
powierzona w użytkowanie Operatorowi Infrastruktury. Należy mieć na uwadze, że Operator
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Infrastruktury to przedsiębiorca telekomunikacyjny działający w warunkach rynkowych a celem jego
działania jest osiąganie zysku.
W ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie przewiduje się utworzenia sieci dostępowej.
Głównym powodem jest to, że stworzenie takiej sieci w sposób istotny mogłoby zakłócić konkurencję
na rynku.
Inwentaryzacja udowodniła, że podstawowym problemem w Wielkopolsce jest brak infrastruktury
sieci szerokopasmowej (obszary białe podstawowe to 34% miejscowości, a obszary białe NGA to
98,7% miejscowości), przy czym źródłem tego problemu jest brak sieci już w warstwie szkieletowodystrybucyjnej (83% miejscowości nie ma optycznego węzła dystrybucyjnego). W pierwszej
kolejności należy zatem usunąć problem na tym poziomie, kierując się także zasada subsydiarności
pomocy publicznej i minimalizowania wpływu na konkurencję. Dlatego utworzona w ramach projektu
sieć nie będzie posiadała warstwy dostępowej, a ponadto Operator Infrastruktury nie będzie
świadczył usług dla klienta końcowego (z wyjątkiem jednostek administracji publicznej). Usługi
użytkownikom końcowym będą świadczyli przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dopinając swoją
infrastrukturę do węzłów dostępowych Operatora Infrastruktury.
Oznacza to, że wszyscy, którzy będą świadczyć usługi poniosą nakłady związane z budową
własnych sieci dostępowych. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa
szkieletowa i dystrybucyjna, oraz zostaną przygotowane obiekty (węzły dostępowe) pozwalające na
świadczenie usług NGA w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim
mieszkańcom regionu, w tym takim, którzy w oparciu o tą infrastrukturę będą rozbudować własne
systemy dostępu szerokopasmowego.
Reasumując, W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa ma za pomocą warstwy dystrybucyjnej
doprowadzić sieć szkieletową i dystrybucyjną NGA, jak najbliżej miejsc, w których powstaną
sieci dostępowe zarówno NGA, jak tradycyjnego Internetu szerokopasmowego. Jednakże
stworzenie sieci dostępowych nie jest celem projektu będą one dziełem komercyjnych
operatorów sieci dostępowych.
Podstawowymi potrzebami inwestycyjnymi koniecznymi do zrealizowania w ramach projektu WSS
jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury o sieć szkieletową i dystrybucyjną (do której będą
mogły być przyłączane sieci dostępowe budowane przez dostawców usług) na terenach, na których
rynek nie zapewnia powstania takiej infrastruktury.
Sieć szkieletowa rozpatrywana z punktu widzenia sieci logicznej utworzona zostanie poprzez węzły i
ich połączenia. Węzły te będą pełniły funkcje zarówno węzłów szkieletowych (tranzytowych), jak i
dystrybucyjnych dla przyłączonych do nich fragmentów sieci dystrybucyjnych. Niektóre węzły
szkieletu będą ponadto pełniły rolę punktów styku z sieciami innych operatorów.
Fizyczne węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdą się w konkretnych
lokalizacjach na terenie wybranych miejscowości z W ielkopolski. W sieciach dystrybucyjnych
zakończeniami sieci są punkty dystrybucyjne na bazie, których możliwe jest późniejsze utworzenie
sieci dostępowych.

Podstawowa funkcjonalność warstw Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa będzie posiadać dwie warstwy:
•

szkieletu sieci,

•

sieci dystrybucyjnej.

W arstwę szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi i
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składa się ona z:
•

części pasywnej - pomieszczeń w których zostaną zlokalizowane urządzenia aktywne
węzłów szkieletowych oraz zapewnione zostanie miejsce dla kolokacji urządzeń operatorów
sieci dostępowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i
nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli
światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego;

•

części aktywnej - urządzeń aktywnych sieci szkieletowej.

Rola warstwy szkieletowej w sieci szerokopasmowej jest następująca:
•

połączenie z innymi sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku;

•

transport ruchu w szkielecie sieci;

•

agregacja ruchu z sieci dostępowych z wykorzystaniem warstwy dystrybucyjnej.

Warstwę sieci dystrybucyjnej tworzą punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, które
łączą je z węzłami szkieletu sieci i składa się ona z szaf telekomunikacyjnych w wykonaniu
zewnętrznym bądź wewnętrznym w zależności od warunków lokalizacyjnych węzła, kanalizacji
kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego. Nie wyklucza się
umieszczenia poszczególnych punktów dystrybucyjnych w pomieszczeniach, w szczególności
należących do jednostek samorządu terytorialnego. Rola warstwy dystrybucyjnej to agregacja ruchu z
sieci dostępowych oraz punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych budujących sieci „ostatniej mili”, w tym sieci NGA.

b.

Opis innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ramach W ielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej

Analiza dostępnych technologii oraz wybór konkretnych rozwiązań stosowanych w Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej zostały przeprowadzone w dokumencie - „Koncepcja realizacji projektu
Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. W dalszej części przedstawione zostaną
podstawowe elementy charakteryzujące rozwiązania wybrane dla realizacji kluczowych elementów
sieci.

Medium transmisyjne
Jako medium transmisyjne dla sieci Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej rekomendowany jest
światłowód jednomodowy. W ybór ten jest zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej27.
Medium to pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów transmisyjnych i stanowi podstawę dla
sieci szkieletowych NGA a w dalszej perspektywie oraz stanowi bazę dla przedsiębiorców
telekomunikacyjnych na której można budować sieci dostępowe nowej generacji - NGA.
W ykorzystanie światłowodów pozwala na zastosowanie zarówno technik zwielokrotnienia długości
fali, jak i bez multipleksacji. Ocenę zalet i wad technologii światłowodowej zamieszczono w Tab. 17.

Tab. 17. Cechy charakterystyczne wybranego medium transmisyjnego - światłowód jednomodowy
Zalety

27

Wady

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

zob. „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci

szerokopasmowych”.
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wysoka niezawodność transmisji
wysokie możliwości usługowe

złożoność instalacji - wymagane jest stosowanie
kosztownych, specjalistycznych narzędzi

wysoka cena nie tyle samego kabla, co urządzeń
możliwość stosowania zarówno technologii
dostępowych i montażowych
transmisji ze zwielokrotnieniem, jak i bez
zwielokrotnienia falowego
dołączenie
nowego
urządzenia
wymaga
wyższych kwalifikacji iż w przypadku rozwiązań
możliwość łatwego zwiększenia przepływności
„miedzi nych”
łączy
poprzez
wymianę
wyłącznie
urządzeń aktywnych
Źródło: opracowanie własne

Technologie transmisyjne
Warstwa szkieletu sieci składa się z części transportowej oraz usługowej. Dla każdej z części
dokonana została analiza oraz wybór technologii odpowiedzialnej za niezawodność oraz
funkcjonalność całości warstwy.
Warstwa transportowa szkieletu sieci - DWDM
W warstwie szkieletowej Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zaleca się zastosowanie transmisji z
wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego. DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing)
jest wielousługową, platformą transportową umożliwiającą przesyłanie dowolnych sygnałów na duże
odległości.
Pozwala ona na jednoczesną, niezależną transmisję wielu strumieni optycznych o różnych
długościach
fali
(kanałów
optycznych)
w
jednym
włóknie
światłowodowym.
Dzięki
zaimplementowanym mechanizmom zabezpieczeń możliwe jest budowanie niezawodnych
uniwersalnych sieci transportowych dużych przepływności. Podstawowe cechy charakteryzujące
technologię DWDM przedstawiono w Tab. 18.
Dopuszczalność stosowana DWDM w warstwie dystrybucyjnej
W warstwie dystrybucyjnej sieci nie planuje się wykorzystania technologii DWDM. Przepustowości
oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczają zapotrzebowania użytkowników.
Skorzystanie z tego wariantu obniżyłoby efektywność kosztową przedsięwzięcia. DWDM rozważany
jest jako technologia transportowa, a nie ja ko technologia usługowa, dlatego możliwość zastosowania
technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej może być rozważana przez Operatora Infrastruktury w
indywidualnych przypadkach - np. brak wolnych włókien, niewystarczająca przepustowość łącza.

Tab. 18. Cechy charakterystyczne wybranej technologii transmisyjnej dla warstwy transportowej DWDM
Zalety

Wady
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technologia rozwojowa,
szkieletu sieci

pozycjonowana

dla technologia
transportowa
wymusza
wykorzystanie urządzeń sieciowych dla realizacji
zaawansowanych usług IP dla uzyskania pełnej
możliwości
zwielokrotniania
przepływności
funkcjonalności
pojedynczego
światłowodu
niedostępne
w
żadnej innej technologii
wysoki poziom skomplikowania na poziomie
projektowania i wdrożenia
łatwa integracja z IP i IP/MPLS
duży wpływ na implementacje mają parametry
niezawodność
(rozbudowane
mechanizmy
włókien optycznych
zabezpieczeń)
wielousługowość
skalowalność pasma i technologii
transparentność dla przenoszonych usług

Źródło: opracowanie własne

Protokół transm isyjny w arstwy szkieletu sieci oraz dystrybucyjnej - MPLS
Jako protokół transmisyjny w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakłada się wykorzystanie
MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching). Pozwala on na osiągnięcie najwyższych parametrów
jakościowych transmisji oraz pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie transmisją w sieci
poprzez definiowanie różnych poziomów i klas usług. Jest protokołem, który łączy w sobie zalety
świata IP oraz teletransmisji. Porównanie cech technologii MPLS przedstawiono w Tab. 18.

Tab. 19. Ocena wybranego protokołu usługowego - MPLS
Zalet

Wady
•

•

duże możliwości usługowe

•

możliwość kształtowania wielu klas usług

•

możliwość świadczenia zarówno prostych
usług (nieklasyfikowanych, Best Effort),
ja k
np.
dostęp
do
Internetu, jak
i zaawansowanych
(m.in.
czasu
rzeczywistego), jak np. transmisja głosu
VolP, transmisja wideo

•

możliwość
realizacji
transmisji
w zależności od wymagań odbiorców
(np. transmisji Ethernet - Ethernet over
MPLS)

•

technologia dojrzała - szeroki wachlarz
urządzeń obsługujących ten protokół
w ofercie różnych producentów

•

zawansowana
inżynieria
niedostępna w „czystym” IP

wymaga dużo bardziej zaawansowanych
urządzeń niż „czyste” IP

ruchu

Źródło: opracowanie własne

Strona 93

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

Strona 94

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

2. Opis wybranej technologii

Zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów
składowych. W szędzie gdzie jest to możliwe należy wykorzystać wskaźniki określone ilościowo

Podstawowe wskaźniki ilościowe charakteryzujące wybrany wariant zostały opisane w Pkt. 1,
zestawienie kluczowych wartości zostało przedstawione w Tab. 20.
W ybrany wariant realizacji projektu zakłada wybudowanie:

Tab. 20. Zestawienie ilościowe kluczowych elementów l/l/SS dla wybranego wariantu
Opis

Ilość

Liczba punktów dystrybucyjnych [szt.]

576

Liczba węzłów szkieletowych [szt.]

31

Długość sieci dystrybucyjnej [km]

3687

Długość sieci szkieletowej [km], w tym
Przebiegi odrębne od sieci dystrybucyjnej

317

Współbieżna z siecią dystrybucyjną

1229

1546

Kable światłowodowe [km]
Całkowita długość sieci Internetu szerokopasmowego [km]

5234
Ok. 4000

Podstawowymi wyzwaniami stawianymi W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, które mają istotny
wpływ na dobór technologii stosowanych dla jej budowy, to spełnienie kryterium „neutralności
technologicznej” oraz budowa sieci jako „sieci szerokopasmowej NGA”. Analiza wybranych technologii
pod kątem spełniania wymienionych kryteriów zostanie przedstawiona w kolejnym punkcie.

a.

Kryterium „neutralności technologicznej” oraz
W ielkopolskiej Sieci szerokopasmowej

„sieci szkieletowej

- NGA” w

Wytyczne Komisji Europejskiej zawarte w dokumencie „Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków
wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej” (ang. Guideiines

on criteria and modaiities o f impiementation o f structurai funds in support o f eiectronic
Communications) opisują kryterium neutralności technologicznej w następujący sposób:
„Kryteria wyboru dla inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji elektronicznej muszą być
zgodne z zasadą „neutralności technologicznej”. Wsparcie EFRR nie powinno a priori faworyzować
żadnej konkretnej technologii, ja k również ograniczać możliwości technologicznego wyboru przez
regiony. Jeżeli projekt zakłada finansowanie bardzo specyficznej technologii - szczególnie w
przypadku sieci szerokopasmowych, np. DSL, technologii satelitarnych, kablowych, technologii
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bezprzewodowych itp. -

lub określonej infrastruktury,

wybór musi być jasno

uzasadniony na

podstawie analizy korzyści i kosztów, przy uwzględnieniu możliwych alternatywnych rozwiązań dla
dostarczenia usług. ”

Technologia światłowodowa a neutralność technologiczna
Biorąc pod uwagę, iż projekt W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa zakłada wykonanie infrastruktury
sieci szerokopasmowej (zarówno w warstwie szkieletu sieci, jak i warstwie dystrybucji) tak, aby w
przyszłości umożliwić operatorom dostępowym budowę sieci NGA, projektowane rozwiązanie
powinno wypełniać wytyczne zawarte w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania
przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci
szerokopasmowych”.
Dokument ten definiuje w akapicie 53. pojęcie „bardzo szybkich sieci dostępowych nowej generacji” :
„Sieci NGA to sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych
i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach
(takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących
sieci z przewodów miedzianych”. Ponadto w przypisie nr 60 do ww. akapitu Komisja Europejska
wskazuje, że „na obecnym etapie rozwoju technologicznego i przy obecnej sytuacji na rynku wydaje
się, że ani technologie sieci satelitarnej, ani komórkowej nie są w stanie zapewniać bardzo dużych
prędkości w symetrycznych usługach szerokopasmowych”.
Mając na uwadze powyższe wytyczne, należy zauważyć, że dla celów budowy sieci szerokopasmowej
NGA Komisja Europejska zakłada wykorzystanie technologii światłowodowych jako technologii
podstawowych, co tym bardziej jest uzasadnione w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej. W
przypadku sieci WSS stosowana będzie technologia światłowodowa w szkielecie i dystrybucji,
natomiast w warstwie dostępowej będzie możliwe stosowanie dowolnej technologii umożliwiającej
świadczenie usług NGA (np. FTTx, VDSL) lub usług podstawowego dostępu do Internetu w przypadku
przyłączenia do węzłów zlokalizowanych w miejscowościach z kategorii 1-2.

Protokoły i technologie transmisyjne a neutralność technologiczna
Zakres usług, jakie powinny być świadczone w sieci szerokopasmowej, został opisany w dokumencie
„Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” i pokrywa się z zakresem usług, jaki
planowany jest w projekcie W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa.
Akapit 53 tego dokumentu stwierdza: „Zasadniczo, sieci NGA będą się cechowały prędkością i
przepustowością umożliwiającymi w przyszłości dostarczanie treści o dużej rozdzielczości (filmy lub
programy telewizyjne), wsparcie zastosowań wymagających dużej przepustowości oraz udostępnianie
przedsiębiorstwom

niedrogich,

symetrycznych

łączy

szerokopasmowych

obecnie

dostępnych

zazwyczaj wyłącznie w dużych przedsiębiorstwach. Ogólnie sieci NGA mają potencjał, by ułatwić
udoskonalenie

wszystkich

aspektów

technologii

dostępu

szerokopasmowego

oraz

usług

szerokopasmowych”.

Dodatkowo w akapicie 55 Komisja stwierdza, iż „(...) rozpatrywała ju ż niektóre zgłoszenia pomocy
państwa dotyczące wsparcia dla upowszechnienia sieci światłowodowych. Przypadki te dotyczyły
budowy ‘szkieletowej’ regionalnej sieci NGA ( ...) ”.

Analiza wytycznych Komisji Europejskiej pozwala wyciągnąć wniosek, że usługi, które powinny być
świadczone w sieciach nowej generacji NGA, są tożsame z usługami definiowanymi jako usługi
świadczone w sieciach następnej generacji NGN (ang. Next Generation Networks). Te zaś sieci
definiowane są wyraźnie przez ITU (ang. International Teiecommunication Union) w ramach grupy
roboczej SG 13) w następujący sposób: „Sieć następnej generacji (NG N) je s t siecią pakietową
umożliwiającą świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wielu usług szerokopasmowych przy
zapewnionej właściwej jakości usług. W sieci zapewniona je s t niezależność świadczonych usług od
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niższej warstwy - transportowej. Sieci oferują swobodny dostęp użytkowników do usług oferowanych
przez konkurujących ze sobą dostawców. W ramach sieci wspierana je s t mobilność użytkownika,
dzięki temu dostarczanie usługi są wszechobecne i dostarczane w sposób trwały".

Podstawowe cechy charakterystyczne sieci NGN to:
•

transmisja pakietowa;

•

rozdzielenie warstwy usługowej od warstwy transportowej;

•

wsparcie dla szerokiego zakresu usług, aplikacji i mechanizmów, które można tworzyć z
elementarnych usług (w tym usługi czasu rzeczywistego/streaming/usługi non-real time i
multimedia);

•

zgodność z wymaganiami regulacyjnymi,
prywatności, bezpieczeństwa itd.

•

usługi szerokopasmowe z zachowaniem QoS w całej sieci oraz transparentności;

•

połączenia międzysieciowe z wykorzystaniem otwartych interfejsów;

•

mobilność użytkowników w sieci;

•

swobodny dostęp użytkowników do różnych dostawców usług;

•

wiele mechanizmów identyfikacji adresów IP w celu routingu w ramach sieci IP;

•

ujednolicone charakterystyki podobnych usług z punktu widzenia użytkownika;

•

konwergencja usług pomiędzy sieciami stałymi i mobilnymi;

•

niezależność funkcji związanych z usługami od technologii transportowych warstw niższych;

•

wsparcie dla różnych typów usług „ostatniej mili”;

w

szczególności:

komunikacji

alarmowej,

Analiza podstawowych cech charakterystycznych sieci NGN pozwala stwierdzić, że wymuszają one
wypełnianie kryterium „neutralności technologicznej” w rozumieniu Komisji Europejskiej.
Sieci szkieletowe NGN muszą umożliwiać podłączenie oraz obsługę ruchu „do” i „z” sieci operatorów
dostępowych (operatorów „ostatniej mili”). Różnorodność usług świadczonych przez operatorów
lokalnych wymusza w sieci NGN zastosowanie systemów zarządzania, świadczenie usług oraz
wykorzystanie urządzeń aktywnych, które umożliwią podłączenie operatorów z wykorzystaniem
różnorodnych technologii. Przy wyborze technologii obsługiwanych przez sieć szkieletową należy brać
pod uwagę technologie obecnie uznane za dojrzałe oraz przyszłościowe.
Należy wskazać, że istnieje kilka technologii, które obecnie umożliwiają realizację kryterium
neutralności technologicznej. Do podstawowych należą DWDM, IP/MPLS dlatego właśnie one były
analizowane w odniesieniu do szkieletu sieci oraz sieci dystrybucyjnej.
Przy dalszych analizach technologii stosowanych w WSS pominięto Metro Ethernet ze względu na
brak rezerwacji pasma na połączenie, rywalizacyjnej metodzie dostępu do medium transmisyjnego
oraz przeznaczenie głównie do sieci korporacyjnych oraz rozwiązań typu „Metro”.
Przykładami realizacji sieci NGN w Unii Europejskiej są:
•

Slovak Telecom - sieć transportowa w szkielecie DWDM+IP/MPLS;

•

South Yorkshire Digital Region Broadband Project - sieć transportowa IP/MPLS.

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady należy pamiętać, iż - analizując rozwiązanie technologiczne
pod względem spełniania kryterium „neutralności technologicznej” - realizacja sieci szerokopasmowej
(zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej) jako sieci NGN sprowadza się do analizy wad i zalet oraz
możliwej synergii wymienionych wyżej technologii. Taka analiza została przeprowadzona w Koncepcji
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realizacji projektu „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”.

Podsumowanie
Budowa WSS w oparciu o łącza światłowodowe i zastosowanie protokołu MPLS zapewnia możliwość
dołączania do węzłów WSS sieci dostępowych w różnych technologiach. Architektura „wielu
światłowodów” umożliwia pełną niezależność podmiotów ubiegających się o dostęp, oferujących
usługi łączności szerokopasmowej o wysokiej przepustowości i sprzyja tym samym długotrwałej
zrównoważonej konkurencji. Zastosowanie takiej architektury wspiera topologię zarówno poin-to-point,
jak i point-to-multipoint, a tym samym budowana sieć WSS jest neutralna pod względem
technologicznym.

b.

Topologie warstw Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

W ielowarstwowość sieci opisana w pkt. a niesie za sobą konieczność wyboru najefektywniejszej
topologii dla każdej z warstw, uwzględniającej jej rolę w sieci.
Dla warstwy szkieletu sieci rekomenduje się topologię pierścienia. Rozwiązanie to stanowi
kompromis pomiędzy kosztem inwestycji a niezawodnością projektowanego rozwiązania.
Analizując to rozwiązanie pod względem uzyskiwanej wydajności i niezawodności warstwy sieci
szkieletowej, należy zauważyć, iż koszt budowy sieci w topologii pierścienia jest znacznie niższy niż w
przypadku topologii kraty. Spowodowane jest to brakiem konieczności budowy wielu połączeń
skrośnych między węzłami. Kolejna oszczędność wynika z zainstalowania mniejszej liczby liniowych
interfejsów optycznych stosowanych w urządzeniach szkieletowych.
Topologia pierścienia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa - nawet w przypadku przerwania
medium transmisyjnego w dowolnym miejscu lub uszkodzenia węzła, pozwala na dalsze
funkcjonowanie sieci. Uszkodzenie medium transmisyjnego nie powoduje awarii całej sieci, a jedynie
dzieli pierścień na kilka sieci działających w topologii magistrali. Awaria węzła powoduje natomiast, że
wyłączona z użytkowania pozostaje sieć niższego poziomu połączona z tym węzłem.
Pewnym problemem przy budowie sieci w topologii pierścienia jest, mniejsza niż w przypadku kraty,
możliwość zarządzania ruchem. Ruch między węzłami, które nie są bezpośrednimi sąsiadami, musi
być kierowany za pośrednictwem węzłów pośrednich. W przypadku kraty istnieje natomiast możliwość
bezpośredniego kierowania ruchu między wszystkimi węzłami. Jednak, biorąc pod uwagę obecne
stadium rozwoju technologii transmisyjnych, można stwierdzić, że ograniczenie to jest pomijalne.
Optymalizacja ruchu w sieci może zostać zrealizowana poprzez odpowiednie skonfigurowanie
warstwy transportowej, polegające na stworzeniu wirtualnych połączeń skrośnych z wykorzystaniem
kanałów optycznych DWDM. W ten sposób sieć posiadająca fizyczną topologię pierścienia może
zostać przekonfigurowana tak, aby logicznie posiadała topologię kraty.
Kolejnym sposobem zmniejszenia likwidacji tego ograniczenia oraz dodatkowego zwiększenia
bezpieczeństwa sieci jest zbudowanie łącza skrośnego, które podzieli projektowany pierścień na
mniejsze.
Sieć dystrybucyjna posiada zupełnie inną charakterystykę niż sieć szkieletowa. Przede wszystkim
zdaniem sieci dystrybucyjnej jest doprowadzenie sygnału sieci do możliwie wielu zakończeń podczas
gdy sieć szkieletowa ma za zadanie spinać kilka bądź kilkanaście sieci dystrybucyjnych. W związku z
tym dla sieci dystrybucyjnej rekomenduje się inną topologię niż dla szkieletu- topologię gwiazdy, z
założeniem, że kanalizacja będzie budowana w topologii drzewa.
Pozwala to na optymalizację przebiegów łączy światłowodowych, a także umożliwia zarządzanie
ruchem w sieci dystrybucyjnej. Rozwiązanie takie jest jednocześnie tańsze niż topologia pierścienia.
Topologia drzewa jest przede wszystkim tańsza w budowie np. w porównaniu z topologią gwiazdy czy
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pierścienia. Jest to wynikiem możliwości przeprowadzenia optymalizacji przebiegów łączy i
minimalizacji liczby dublujących się połączeń. Sieć budowana w tej topologii, w połączeniu z
nowoczesnymi urządzeniami agregującymi ruch, umożliwia optymalizację i łatwe zarządzanie ruchem
w sieci. Niewątpliwą jej zaletą jest duża skalowalność i możliwość łatwego dołączania nowych węzłów
poprzez ich integrację z jednym z istniejących węzłów na dowolnym poziomie drzewa.
c.

Elementy pasywne W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Każda z warstw W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zbudowana jest z wykorzystaniem elementów
pasywnych. Wyłącznie warstwa szkieletowa wyposażona jest w elementy aktywne.

Kanalizacja teletechniczna
Kanalizacja teletechniczna (kanalizacja kablowa) w rozumieniu Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) została, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 października 2005 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie uznana, jako telekomunikacyjny obiekt
budowlany. Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej, choć dopuszczalna jest
instalacja linii kablowej bezpośrednio w ziemi z zachowaniem dodatkowych warunków związanych z
głębokością prowadzenia instalacji oraz jej oznakowaniem.
Ogólne wymagania techniczne dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej - telekomunikacyjnej
zawarte są w normie zakładowej ZN-96 TP.SA-011. W zależności od rodzaju i zakresu jej stosowania
norma wyróżnia pięć typów kanalizacji.
Kanalizacja pierwotna
Kanalizację pierwotną buduje się na terenie miast oraz miejscowości o zabudowie zwartej, willowej lub
osiedlowej i o uporządkowanym charakterze ulic, jeżeli celowość budowy kanalizacji na terenie tych
miejscowości jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. Kanalizacja pierwotna może być też
układana w tunelach, na mostach, wiaduktach oraz wewnątrz budynków.
Kanalizacja wtórna
Kanalizacja wtórna jest wykonywana wtedy, gdy w kanalizacji pierwotnej ma być przeprowadzony
przynajmniej jeden kabel światłowodowy lub inny kabel w osobnym otworze.
Rurociągi kablowe
Rurociąg kablowy wykonuje się dla ziemnych odcinków trasy kabla światłowodowego dielektrycznego,
nieprzebiegających w kanalizacji wtórnej.
Kanalizacja zbliżeń i skrzyżowań
Kanalizacja zbliżeń i skrzyżowań jest wykonywana na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego (np. wodociąg, kabel energetyczny itp.) lub z obiektami
terenowymi (np. tor kolejowy, ciek itp.).
Kanalizacja specjalna
Kanalizację w wykonaniu specjalnym należy wykonywać dla kabli
telekomunikacyjnych
wprowadzanych na teren stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz w wypadku przebiegu
kabli telekomunikacyjnych w odległości mniejszej niż 100 m od najbliżej położonej części uziomu
stacji, jeżeli analiza wykonana na podstawie "Wytycznych o ochronie linii i urządzeń
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej prądu stałego" wprowadzonych zarządzeniem Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego
1986 r., wykaże przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływań niebezpiecznych. Kanalizację
specjalną należy wykonywać według rozwiązania indywidualnego zaprojektowanego na podstawie
powyższych wytycznych.

Strona 99

Studium wykonalności projektu „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

Pasywny osprzęt kablowy
Studnie kablowe
Projektant części pasywnej sieci szerokopasmowej ma do wyboru dwie metody wyboru stosowanych
studni kablowych. Pierwsza z nich, zakłada wykorzystanie maksymalnie dużych studni, w których
oprócz prowadzenia kabla, instalacji muf światłowodowych istnieje możliwość wykonywania prac
monterskich. Tego typu rozwiązanie stosowane było w sieciach telekomunikacyjnych opartych w
dużym stopniu o kable miedziane gdzie z przyczyn konstrukcyjnych. W przypadku nowoczesnych
sieci
telekomunikacyjnych
budowanych
w
większości
z
wykorzystaniem
kabli
optotelekomunikacyjnych, wykorzystywane są studnie kablowe o możliwie najmniejszych rozmiarach.
W studniach lokalizowany jest zapas kabla oraz mufy światłowodowe, natomiast wszelkie prace
monterskie wykonywane są na zewnątrz studni.
Każdorazowo należy uwzględniać specyfikę terenu w jakim będzie instalowana studnia i
dostosowywać jej typ. Studnie powinny zostać wyposażone w pełen osprzęt dodatkowy, tj.: wsporniki,
uchwyty, drabinki, rury wsporcze, który ułatwi instalację kabli oraz elementów liniowych.
Zasobniki kablowe
Zasobniki kablowe służą do zabezpieczenia muf światłowodowych oraz gromadzenia zapasów kabla.
Instalowane są w trakcie budowy rurociągu kablowego lub podczas eksploatacji linii
optotelekomunikacyjnej w przypadku konieczności wykonania dodatkowego złącza. Zasobnik kablowy
zasypywany jest warstwą ziemi, dlatego powinien odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i być
odporny na szkodliwe działanie środowiska.

Alternatywne metody budowy infrastruktury pasywnej
W niniejszym punkcie przeanalizowane zostaną alternatywne, do tradycyjnego prowadzenia
światłowodów w kanalizacji teletechnicznej, metody budowy łączy światłowodowych. Dostępne
alternatywne metody budowy infrastruktury światłowodowej przedstawia Rys. 8.

Alternatywne metody budowy infrastruktury światłowodowej

M

Mikrokable
drogowe

Mikrokanalizacja
doziemna i
wtórna

\
Mikrokable
kanalizacji
wodnej i
ściekowej

Kable
napowietrzne

Rys. 8. Alternatywne metody budowy łączy światłowodowych
Źródło: opracowanie własne

Mikrokable drogowe
Proces instalacji określany, jako microtrenching polega na wykonaniu cięcia w brzegu jezdni i
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wprowadzeniu do niego specjalnego kanału kablowego z zainstalowanym kablem światłowodowym.
Kanał kablowy pełni jednocześnie funkcję izolacji termicznej. Całość nacięcia zostaje wypełniona
masą bitumiczną. Etapy instalacji mikrokabla drogowego zostały przedstawione na Rys. 9.

Nacinanie nawierzchni
asfaltowej

Instalacja światłowodu

Wypełnianie spoiny asfaltem

Rys. 9. Instalacja mikrokabla drogowego
Źródło: materiały Teraspan Ltd.

Mikrokanalizacia doziemna i wtórna
Mikrokanalizacja światłowodowa jest rozwiązaniem nowym na polskim rynku, jednak w wielu krajach
jest stosowana powszechnie. System mikrokanalizacji składa się z trzech podstawowych elementów:
wiązek włókien światłowodowych lub mikrokabli, systemu tub (pustych lub umieszczonych w
wiązkach), elementów łączących oraz dystrybucyjnych. Rury z wiązkami tub mogą być zakopywane
bezpośrednio w ziemi lub prowadzone w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. W pierwszej fazie
instalacji następuje układanie rur i łączenie pustych tub. Tuby łączą dwa punkty sieci, pomiędzy
którymi zostanie wykonane połączenie z wykorzystaniem wiązki włókien światłowodowych lub
mikrokabli. Rozgałęzienia kanalizacji wykonywane są w specjalnych gazoszczelnych mufach i
puszkach połączeniowych lub za pomocą wodo i gazoszczelnych złączek zakopywanych
bezpośrednio w z ie m i.

Wiązka mikrotub w postaci rury HDPE,

Łączenie mikrotub w celu utworzenia

Wdmuchiwanie mikrokabli do

Strona 101

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
|_______przygotowana do instalacji_______|_______ odcinków mikrokanalizacji_______ |______________ kanalizacji______________ |

Rys. 10. Instalacja mikrokanalizacji
Źródło: materiały C&C Partners Sp. z o.o.

Wiązki włókien światłowodowych wprowadzane są przy pomocy strumienia powietrze pod ciśnieniem
10 bar w odcinki mikrokanalizacji. Prędkość wdmuchiwania oraz ciśnienie są cały czas monitorowane.
Etapy instalacji mikrokanalizacji przedstawiono na Rys. 9.
Zastosowanie technologii mikrokanalizacji w sieci dostępowej typu FTTB (dla budynków) oraz FTTH
(dla mieszkań) posiada szereg zalet. W ynikają one przede wszystkim z możliwością wyeliminowania
trudności związanych z rozbudową istniejących sieci oraz kanalizacji teletechnicznej.

Mikrokable kanalizacji wodno-ściekowej
Systemy kanalizacji wodno-ściekowej powstały dzięki współpracy specjalistów w zakresie kanalizacji
oraz telekomunikacji. Zależnie od średnicy kanalizacji wyróżnia się rozwiązania dla kanalizacji
przełazowych i nieprzełazowych. W kanalizacji nieprzełazowej w celu instalacji stosuje się specjalne
roboty instalacyjne. W ykonują one oprócz samej instalacji również inspekcję wideo stanu kanału.

Instalacja kanału
kablowego w kanalizacji
nieprzełazowej

Kanał kablowy
zainstalowany przy
pomocy robota, gotowy do
instalacji światłowodu

Zabezpieczony kanał
kablowy z
zainstalowanym
światłowodem

Mufa połączeniowa

Rys. 11. Proces instalacji okablowania w kanalizacji wodno-ściekowej
Źródło: materiały C&C Partners Sp. z o.o.

Należy zwrócić uwagę, że instalacja w kanalizacji wodno-ściekowej jakiegokolwiek elementu
zasłaniającego otwór kanalizacyjny może mieć wpływ na jego drożność. Taka sytuacja może mieć
miejsce w przypadku instalacji kabli w kanalizacjach nieprzełazowych, gdzie przekrój może być zbyt
mały by przejąć całość wody opadowej (np. w czasie ulewy). W raz z wodą mogą płynąć również
zanieczyszczenia np.: gałęzie, liście - istnieje duże prawdopodobieństwo, zanieczyszczenia kanału w
trakcie eksploatacji. Oprócz niekorzystnego wpływu na funkcjonalność kanalizacji wodno-ściekowej,
należy zwrócić uwagę na wzrost prawdopodobieństwa uszkodzenia kanalizacji kablowej oraz kabla
świ atłowod owego.
Kable napowietrzne
Kable typu ADSS są przeznaczone do podwieszania na podporach linii energetycznych, trakcji
kolejowej i tramwajowej oraz podczepiania lub owijania na linkach odgromowych lub fazowych linii
energetycznej. Są one w pełni dielektryczne, odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i rozprzestrzenianiem się wody wzdłuż kabla. Systemy
napowietrzne składają się z masztów, słupów, kabli, mocowań oraz obudów i skrzynek
połączeniowych. Elementy instalacyjne stosowane w liniach napowietrznych zostały przedstawione na
Rys. 12. Podczas projektowania i budowy relacji światłowodowej należy wziąć pod uwagę rozstawy

Strona 102

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
słupów, dozwolone
świ atłowod owego.

obciążenie

słupa,

materiał,

z

jakiego

został

rodzaj

kabla

1 *3

,

kfcf
1V
11^ łi

ijek ■
Przykładowe mocowanie kabla napowietrznego

wykonany,

Instalacja kabla napowietrznego na istniejącym slupie
energetycznym

Rys. 12. Elementy instalacyjne kabli napowietrznych
Źródło: materiały C&C Partners Sp. z o.o.

Trwałość linii napowietrznych jest szacowana przez producentów osprzętu do jej budowy, na około 25
lat. W praktyce linie napowietrzne narażone są jednak na szereg szkodliwych czynników w tym:
działanie promieni słonecznych, znacznych różnic temperatur, siły przyrody (nawałnice, opady śniegu,
deszczu, ingerencja zwierząt). Mają one wpływ na wysokie koszty utrzymania i serwisowania. Linie
światłowodowe napowietrzne mimo zakładanych na etapie projektu tzw. zapasów technologicznych
na potrzeby ewentualnych napraw przystosowane są tak naprawdę na niewielką liczbę uszkodzeń,
zazwyczaj jest to kilka przerwań kabla na jeden odcinek międzyzłączowy.

W ady i za le ty poszczególnych technologii
Tabela prezentuje zestawienie najważniejszych
światłowodowej infrastruktury pasywnej.

cech

poszczególnych

wariantów

budowy

Tabela Porównanie technik wykonania sieci
Zalety

Wady
z uwagi na instalowanie kabla

duża pojemność kabla
budowa je st nieskomplikowana
kable doziemn

technicznie
łatwa realizacja projektu gdy

światłowodowego przy trasach
komunikacyjnych istnieje możliwość
przerwania go przez maszyny budowlane
podczas projektowania i uzgodnień mogą

kabel przebiega przez tereny

wystąpić opóźnienia przy pozyskiwaniu

należące do JST

zgody właścicieli
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■

przebieg trasy kabla jest uzależniony od
przebiegu linii energetycznej

■

zakończenia kabla zazwyczaj są
realizowane w GPZ-tach

■

budowa odcinka wymaga

■

znaczna część zakładów energetycznych

uzgodnień jedynie z jednostkami

posiada lub planuje budowę linii

kable

będącymi właścicielami

światłowodowych na liniach

napowietrzne

infrastruktury

energetycznych i nie je st skłonna
udostępniać ich innym podmiotom
■

budowanie sieci w oparciu o rozwiązania
napowietrzne okazuje się bardziej
awaryjne z powodu zrywania relacji przez
w iatry

■

możliwość elastycznego
prowadzenia instalacji

■

instalacja wymaga prac budowlanych,

mikrokable

■

szybka instalacja

uzgodnień z zarządcą drogi, ingerencja

drogowe

■

mała ilość prac budowlanych

następuje bezpośrednio w pas jezdni

■

niewielki negatywny wpływ na
otoczenie

■
mikrokable
wdmuchiwane

możliwość elastycznego
prowadzenia instalacji

■

szybka instalacja

■

mała ilość prac budowlanych

■

niewiel ie zniszczenia w otoczeniu

■

odległość, na jaką może być
wdmuchnięte włókno optyczne, to
maksymalnie 2 km

■

kanalizacja może być zniszczona, a przez
to możliwości budowy okablowania w
części relacji będzie kłopotliwa, ew.

mikrokable

■

brak ingerencji w infrastrukturę

■

okablowanie je st prowadzone

kanalizacyjne

w centrach miejscowości
■

łatw y dostęp do obiektów

będzie wymagała dodatkowych inwestycji
remontowych
■

podczas prac konserwacyjnych i/lub
usuwania niedrożności istnieje
potencjalna możliwość uszkodzenia kabla
światłowodowego

W ykorzystan ie p o d b u d o w y e nerg etyczn ej

Przy projektowaniu sieci WSS, podobnie jak w przypadku innych tego typu inwestycji, należy
rozważyćmożliwość wykorzystania istniejącej podbudowy energetycznej. Technika realizacji połączeń
światłowodowych w oparciu o podbudowę energetyczną jest znana, dzięki czemu wytyczne, normy,
techniki instalacji, oprzyrządowanie oraz materiały instalacyjne są dostępne bez ograniczeń na
polskim rynku.
Wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej, pozwala na znaczne skrócenie procesu
inwestycyjnego oraz zmniejszenie kosztów inwestycji na etapie budowy sieci. Trwałość
napowietrznych linii telekomunikacyjnych szacowana jest na ok. 25 lat i uzależniona w znacznym
stopniu od trwałości zastosowanego osprzętu instalacyjnego oraz kabla. Należy jednak zauważyć że,
w dłuższej perspektywie czasu tego typu instalacje o wiele bardziej narażone są na działanie
szkodliwych czynników zewnętrznych:
•

działanie promieni słonecznych,
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•
•

różnice temperatur,
siły natury:
o
nawałnice,
o śnieg,
o szadź,
o deszcz,
o zwierzęta.

Opisane powyżej czynniki powodują wzrost kosztów utrzymania sieci budowanej w oparciu o
rozwiązania napowietrzne. Naprawa jakichkolwiek uszkodzeń które powstają podczas eksploatacji
wiąże się z koniecznością wyłączenia odcinka linii energetycznej. Część prac związanych z
utrzymaniem, naprawą oraz konserwacją linii napowietrznych może być wykonywana w technice prac
pod napięciem, jednak metoda ta opłacalna jest w przypadku niewielkiej ilości linii energetycznych
służących do przesyłania napięcia rzędu kilkuset kV. Z tytułu wyłączenia odcinka linii z eksploatacji
Zakłady Energetyczne pobierają opłaty, natomiast sam proces naprawy łącza jest utrudniony i często
wymaga zatrudnienia pracowników posiadających uprawnienia do pracy na wysokościach. Istotny
problemem w przypadku linii napowietrznych stanowi ograniczona możliwość rozbudowy. Jest ona
uzależniona w znacznym stopniu od nośności słupów z wykorzystaniem których linia została
zbudowana.
Porównanie kosztów budowy linii światłowodowych napowietrznych z liniami doziemnymi na etapie
inwestycji wypada na korzyść tych pierwszych (koszty inwestycji mogą być dwu-trzykrotnie niższe).
W dłuższej perspektywie czasu należy zwrócić uwagę na szereg czynników mogący znacząco
podnieść całkowite koszty utrzymania linii. Do najważniejszych należą: zmiany kosztów dzierżawy
słupów, koszty konserwacji elementów sieci zainstalowanych na słupach energetycznych zazwyczaj
zastrzeżone są dla właściciela, rozbudowa infrastruktury napowietrznej poprzez dołożenie kolejnego
kabla jest nieporównywalnie droższa od rozbudowy sieci budowanej w technologii doziemnej.
Jak przy każdej inwestycji należy wziąć pod uwagę koszt inwestycyjny (CAPEX) oraz koszt
operacyjny - utrzymania sieci (OPEX). Aspekt inwestycyjny i operacyjny należy uzupełnić o warunki
świadczenia usług w sieci Carrier Carrier’s dla klientów W SS (SLA). Warunki związane z jakością
świadczenia usług SLA pomiędzy operatorem WSS a klientami sieci będą wpływały zarówno na
pozyskanie klientów dla WSS, jaki i na rentowność świadczonych usług. Niedotrzymanie warunków
SLA wiąże się, bowiem z karami umownymi. Umowy o zobowiązaniach wzajemnych (ang. back to
back agreements) dotyczą sytuacji, w których Operator Infrastruktury WSS w sposób niezawiniony nie
wywiązałby się ze zobowiązań zawartych w SLA. W takich sytuacjach kary umowne związane z SLA
operatora powinny zostać pokryte przez stronę, która nie była wstanie wywiązać się ze swoich
zobowiązań.
Rozpatrując techniczno-technologiczne aspekty realizacji sieci, należy mieć na uwadze zarówno
sposób finansowania przedsięwzięcia WSS, ja k i koszty jej utrzymania.
Po stronie inwestycyjnej - koszt wybudowania linii światłowodowej podwieszanej na napowietrznej linii
energetycznej jest niższy w przybliżeniu trzykrotnie w stosunku do budowy kabla w kanalizacji w
ziemi. W wielu przypadkach również realizacja może przebiegać znacznie szybciej. Jednak zysk po
stronie inwestycyjnej należy zbilansować z kosztami przyszłej eksploatacji. Koszt eksploatacji linii
światłowodowej podwieszanej jest niejednokrotnie wyższy, m.in. ze względu na:
■

opłaty za korzystanie ze słupów energetycznych, które są wyższe niż opłaty za zajętość pasa
drogowego;

■

wyższe koszty konserwacji i utrzymania niż w przypadku sieci doziemnych (ekipy
utrzymaniowe muszą być odpowiednio przeszkolone i dopuszczone przez właściciela
infrastruktury energetycznej do pracy na i w pobliżu aparatów i urządzeń przesyłowych);

■

przy realizacji na podbudowie NN i SN znaczna awaryjność (w tym - wynikająca z działania sił
wyższych - szadź, wichury, spadające gałęzie), a co za tym idzie, dodatkowe koszty
związane z odtwarzaniem sieci oraz przerwami w świadczeniu usług.

Analiza poszczególnych rozwiązań
W tabeli podano zalety i wady poszczególnych typów rozwiązań budowy traktów optycznych. Należy
jednak pamiętać, że w procesie projektowania będą brane pod uwagę różne czynniki, a analiza
formalno-kosztowa z reguły będzie miała decydujący wpływ na decyzję co do wyboru sposobu
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realizacji poszczególnych relacji optycznych.

Tabela Zalety i Wady poszczególnych rozwiązań budowy traktów optycznych
Rodzaj kabla

Zalety

Wady

Kable doziemne

Duża
pojemność
kabla.
Proces
budowy jest znany bardzo dobrze
projektantom
i
wykonawcom.
Dodatkowo, jeśli właścicielem prawa
drogi jest JST, znacznie ograniczone
jest ryzyko związane z czasem
trwania inwestycji i nieprzewidzianymi
dodatkowymi kosztami. Ułożone kable
wraz z zapasowymi rurami HDPE
umożliwiają w przyszłości szybki
rozwój i elastyczne dostosowanie
sieci do zmieniających się potrzeb.

Kable doziemne ze swojej natury
narażone
są
na
nieświadome
uszkodzenie związane z pracami
budowlano-instalacyjnymi.
Ułożenie
kabli doziemnych wzdłuż dróg przy
wytężonych
pracach
modernizacyjnych
wpływa
na
zwiększone
zagrożenie
ich
uszkodzenia. Podczas projektowania,
a w szczególności podczas procesu
uzgodnień, mogą wystąpić opóźnienia
przy pozyskiwaniu zgody właścicieli
oraz dodatkowe koszta związane z
uzyskaniem prawa drogi.

Kable napowietrzne:
GWWop,
ADSS,
OPGW,
OPPC,
ADL,"8",

Budowa odcinka wymaga jedynie
uzgodnień z jednostkami będącymi
właścicielami
infrastruktury,
którzy
wyrażą zgodę na zainstalowanie
kabla, oraz właścicielami gruntów,
nad
którymi
przebiegają
linie
energetyczne.
Brak bezpośredniej
ingerencji w grunt.

Przebieg trasy kabla jest uzależniony
od przebiegu
linii energetycznej,
telefonicznej, trakcji tramwajowej czy
trolejbusowej.
W
przypadku
linii
energetycznej
zakończenia
kabla
zazwyczaj realizowane jest w G P Z
(Głównych Punktach Zasilających).
Dodatkowo każdy z wymienionych
dysponentów realizuje lub planuje
wzbogacenie swojej infrastruktury o
trakty
światłowodowe,
co
może
rzutować
na
chęć
podjęcia
współpracy. Instalacje napowietrzne
są (dużo bardziej niż kable doziemne)
narażone na uszkodzenia, w tym
wypadku może to być wiatr, szadź,
spadające
gałęzie,
nieświadoma
kradzież.

Analiza powyższa dowodzi, że technologia napowietrzna co do zasady nie jest optymalnym sposobem
budowy sieci WSS. Jedynie wyjątkowo powinna być dopuszczona na relacjach, na których budowa
kabli doziemnych byłaby niemożliwa lub jej budowa i utrzymanie byłyby 2-3 krotnie wyższe niż w
technologii napowietrznej. Dobór odbywa się na etapie przygotowania przez projektanta koncepcji
realizacji sieci. Projektant w fazie przygotowania koncepcji realizacji budowy bierze pod uwagę:
•
•
•

warunki terenowe,
techniczne możliwości realizacji inwestycji,
kryteria finansowo-operacyjne.

Przed podjęciem decyzji o optymalnym dla danej relacji rozwiązaniu, porównać należy między innymi:
•

opłaty za korzystanie z infrastruktury (podbudowy energetycznej, zajętości pasa);____________
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•
•
•
•
•
•

koszty utrzymania i konserwacji;
ryzyko narażenia na uszkodzenia;
bezpieczeństwo sieci;
gwarantowane czasy napraw i przywrócenia relacji do ruchu;
dostępność linii dla służb utrzymaniowych;
stopień ryzyka związany z wyborem prowadzenia światłowodu (przebudowa linii
energetycznej i obowiązek spoczywający na właścicielu kabla światłowodowego.
Ważnym aspektem przy wyborze rozwiązania opartego o linie napowietrzne jest podejście właściciela
podbudowy słupowej do SLA w ramach zawartych umów dzierżawy. Dla zakładów energetycznych
świadczenie prawa drogi i lub dzierżawa ciemnych włókien nie należy do działań podstawowych (ang.
core-business), stąd też uzyskanie gwarantowanych umową warunków ciągłości świadczenia usług
jest w znacznej mierze utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Oznacza to otrzymanie
warunków na poziomie Best Effort\ innymi słowy trudno jest określić precyzyjnie, czy dana awaria
zostanie usunięta w czasie wynikającym z warunków umów z Operatorami Sieci Dostępowych - OSD.
Niedotrzymanie warunków SLA z OSD skutkuje karami umownymi, które w przypadku warunków na
poziomie Best Effort otrzymanych od dysponenta infrastruktury energetycznej nie będą
skompensowane. Oznacza to obciążenie budżetu Ol.
Kolejnym z parametrów podlegających ocenie jest liczba awarii w roku oraz sumaryczny czas ich
trwania. Może się okazać, że dla specyficznych usług liczba awarii oraz łączny czas ich trwania
przekracza gwarantowaną w umowie ciągłość dostaw tym samym już na wstępie dyskwalifikuje sieć
WSS, jako sieć klasy Carrier Carrier’s.

Wykorzystanie infrastruktury obcej w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Projekt W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej polega na stworzeniu infrastruktury szerokopasmowej
uzupełniającej istniejące zasoby w celu szerszego dostępu do szerokopasmowych usług
internetowych na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada zarówno
wykorzystanie istniejącej infrastruktury, jak i budowę nowych odcinków sieci.
Zasady wykorzystania istniejącej infrastruktury zostały opisane w dokumencie „Wytyczne
wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do
szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” w punkcie 51 (e): „Wykorzystanie istniejącej

infrastruktury: państwa członkowskie powinny, o ile je st to możliwe, zachęcać oferentów do
wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu unikania niepotrzebnego i nieekonomicznego
powielania zasobów. Aby ograniczyć wpływ ekonomiczny na działających już operatorów sieci, należy
im umożliwić włączenie ich infrastruktury do zgłoszonego projektu. Jednocześnie warunek ten nie
powinien doprowadzić do działania na korzyść istniejących już operatorów, w szczególności w
przypadkach, kiedy osoby trzecie nie mają dostępu do takiej infrastruktury. Podobnie w przypadku
„obszarów szarych”, w których wskazano, że częścią problemu je st zależność od obecnego na rynku
operatora, konieczne może być wprowadzenie większej konkurencji opartej na infrastrukturze.”
Zakłada się zatem, że wykorzystanie obcej infrastruktury w projekcie WSS może być realizowane na
dwa sposoby:
•

poprzez dzierżawę lub przeniesienie własności istniejącej kanalizacji teletechnicznej;

•

poprzez przeniesienie własności włókien światłowodowych.

Dzierżawa lub nabycie prawa własności kanalizacji teletechnicznej
Pierwszy przypadek - dzierżawa28 kanalizacji teletechnicznej- polega na wykorzystaniu rezerw w
istniejącej już kanalizacji. Kanalizacja taka może należeć do operatorów telekomunikacyjnych bądź
też do jednostek samorządu terytorialnego, które podczas realizacji inwestycji liniowych wybudowały

°8 Pod pojęciem dzierżawy należy rozumieć każdą umowę, na podstawie której uzyskiwane jest prawo do
wieloletniego korzystania z rzeczy (np. użytkowanie, dzierżawa, leasing lub inna podobna umowy).
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taką infrastrukturę. W tym przypadku tworzenie sieci w ramach projektu WSS będzie polegało na
wieloletnim wydzierżawieniu kanalizacji teletechnicznej od jej dysponenta (operator telekomunikacyjny
lub JST) na zasadach IRU i ułożeniu w niej własnego kabla światłowodowego. Takie podejście może
pozwolić na przyśpieszenie całego procesu inwestycyjnego uzyskanie pewnych oszczędności w
procesie budowy sieci, jednak nie zawsze musi być to rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie, co
należy oceniać z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych związanych z
pozyskaniem i utrzymaniem dzierżawy - musi zostać wykazane, że taka technika finansowania jest
najbardziej efektywnym sposobem pozyskania kanalizacji kablowej.
Bardzo zgrubne oszacowanie poziomu oszczędności wynikających z przyjęcia takiego rozwiązania
można oprzeć na założeniu, że udział kanalizacji teletechnicznej w koszcie inwestycji to około 75 85%, zaś pozostałe 15 - 25% przypada na medium transmisyjne - kabel światłowodowy. Oczywiście
struktura ww. kosztów zależy m.in. od: dysponenta kanalizacji, terenu, w którym będzie realizowana
(koszt budowy kanalizacji na obszarze miejskim jest znacznie droższy niż wiejskim), rodzaju
wykorzystywanego medium transmisyjnego (liczba włókien w kablu światłowodowym decyduje o cenie
kabla, a tym samym - o udziale kosztu medium transmisyjnego w całej inwestycji), a także liczby
ciągów kanalizacji wtórnej układanej w toku prac ziemnych. Należy mieć także na uwadze, że do ceny
ułożenia kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji należy doliczyć koszt dzierżawy takiej
infrastruktury. Warto też dodać, iż w praktyce stosowanie takiego wariantu może być bardzo
ograniczone, gdyż brak kanalizacji lub brak miejsca w istniejącej kanalizacji stanowi wąskie gardło
rozwoju sieci telekomunikacyjnej na wielu obszarach kraju. Jest to szczególnie istotne w kontekście
dużej liczby włókien światłowodowych, jakie przewidywane są do wykorzystywania w relacjach WSS
(szczególnie w warstwie szkieletowej).
Kanalizacja kablowa może być także nabyta na własność beneficjenta. W tym kontekście szczególne
znaczenie mają przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które
dopuszczają możliwość nabycia odrębnej własności poszczególnych otworów (rur) kanalizacji
kablowej (art. 45).

Ustanowienie odrębnego prawa własności włókien światłowodowych
Drugi przypadek wykorzystywania istniejącej infrastruktury polega na ustanowieniu odrębnego prawa
własności (UOPW) włókien światłowodowych. W tym przypadku, kiedy przebiegi łączy
światłowodowych
planowanych w ramach WSS pokrywają się z istniejącymi łączami
światłowodowymi, można rozważyć UOPW włókien od innego operatora. Proponowany model
działania dotyczy UOPW ciemnych włókien (bez urządzeń końcowych) i włączenia ich do własnej
sieci. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych tworzy podstawę prawną dla
ustanowienia odrębnego prawa własności w odniesieniu do pojedynczego włókna światłowodowego.
Należy zauważyć, że możliwość stosowania UOPW dla potrzeb sieci dystrybucyjnej WSS będzie
ograniczona ze względu na brak wystarczającej liczby włókien w szeregu istniejących relacji.
Przy określaniu kosztów trzeba uwzględnić, że do tej pory na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
zanotowano jedynie kilka transakcji tego typu (większość między podmiotami komercyjnymi) i każda
kolejna sytuacja tego typu będzie rozpatrywana indywidualnie. Operatorzy nie mają wypracowanego
standardowego podejścia do sprzedaży usług w podobnym modelu. UOPW włókien światłowodowych
stanowij w polskim prawie niewypróbowaną do tej pory praktycznie nowość.
Tworzenie relacji pomiędzy węzłami WSS na zasadzie UOPW należy każdorazowo analizować pod
kątem zakładanej funkcjonalności sieci oraz kątem ekonomicznym. Mając na uwadze, że jedną z
usług, jakie WSS będzie oferowała operatorom dostępowym, jest dzierżawa „ciemnych włókien”,
liczba włókien koniecznych do pozyskania będzie znaczna.

d._____ Kluczowe lokalizacje W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej______________________
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Zgodnie z opisem topologii sieci przedstawionym w Pkt. a na W ielkopolską Sieć Szerokopasmową
składać się będą:
•

węzły sieci szkieletowej,

•

punkty dystrybucyjne,

•

centrum zarządzania siecią.

Lokalizacje węzłów sieci szkieletowej oraz centrum zarządzania siecią będą wyposażone w
infrastrukturę aktywną (np.: urządzenia sieciowe, serwery, stacje zarządzające) oraz pasywną (np.:
systemy zabezpieczeń obiektów, gwarancji zasilania, przełącznice światłowodowe). Punkty
dystrybucyjne będą wyposażone wyłącznie w infrastrukturę pasywną (przełącznice światłowodowe).

Węzły sieci szkieletowej
Infrastruktura pasywna
Węzły szkieletu sieci zaleca się lokalizować w pomieszczeniach znajdujących się w istniejącym
obiekcie. Takie rozwiązanie pozwala założyć ze obiekt będzie częściowo nadzorowany, co będzie go
czyniło znacznie bardziej odpornym na działanie czynników zewnętrznych, próby włamań itp.
Modernizacja pomieszczenia w istniejącym obiekcie powinna obejmować prace budowlane niezbędne
do zapewnienia poprawnego działania instalowanych urządzeń aktywnych WSS oraz systemów
zabezpieczeń (instalacji klimatyzatora, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu,
oraz zasilania gwarantowanego).
W szczególności należy zwrócić uwagę czy istnieje konieczność wymiany okien (jeśli istnieją w
pomieszczeniu), instalacji drzwi antywłamaniowych.
Wyposażenie węzła szkieletu sieci powinno obejmować:
•

system sygnalizacji pożaru;

•

system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu;

•

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz agregatu prądotwórczego

•

zespół szaf dystrybucyjnych 19” 42U wym.: 660x800 mm;

•

przełącznica optyczna dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej oraz szkieletowej;

•

urządzenie aktywne sieci szkieletowej - multiplekser DWDM;

•

urządzenie aktywne sieci szkieletowej - przełącznik MPLS.

Planowany zespół szaf dystrybucyjnych będzie posiadał wystarczający zapas miejsca, które będzie
można przeznaczyć na dzierżawę innym operatorom dla instalacji własnych urządzeń. Pomieszczenie
dla lokalizacji Punktu Dystrybucyjnego należy wybierać tak aby w przyszłości istniała możliwość
instalacji dodatkowych szaf 19” dla na potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Infrastruktura aktywna
W ramach węzłów szkieletowych wyróżnić można 3 rodzaje konfiguracji:
•

węzeł szkieletowy podstawowy:
Realizowane funkcje:
o

agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem
łącz 1GbE(opcjonalnie 10GbE),

o

realizacja warstwy transportowej DWDM,

__________o

przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nx10GbE.__________
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DWDM 4x10Gb

P S C I_____________
DWDM 4x10Gb H
4x10GbE

Rys. 13. Schemat połączeń podstawowego węzła szkieletowego
Źródło: opracowanie własne

węzeł szkieletowy z łączem skrośnym:
Realizowane funkcje:
o

agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem
łącz 1GbE(opcjonalnie 10GbE),

o

realizacja warstwy transportowej DWDM,

o

przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nx10GbE,

o

obsługa dodatkowego łącza skrośnego w DWDM, które ma służyć lepszemu
rozkładowi ruchu oraz dodatkowemu zabezpieczeniu łączy szkieletowych

A

Multiplekser
DW DM
z funkcją add&drop

|

DWDM 4x10Gb

Sil

DWDM 4x10Gb M

4x10GbE

Router
M PLS

Rys. 14. Schemat połączeń węzła szkieletowego z połączeniem skrośnym
Źródło: opracowanie własne

W ęzeł szkieletowy z punktem styku
Realizowane funkcje:
o

agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem
łącz 1GbE(opcjonalnie 10GbE),

o

realizacja warstwy transportowej DWDM,

o

przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nx10GbE,____________
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o

peering z punktem wymiany ruchu lub inną siecią wojewódzką.
Multiplekser
DWDM

DWDM 4x10Gb

DWDM 4x10Gb

4x10GbE

------ nx10GbERouter
MPLS

Rys. 15. Schemat połączeń węzła szkieletowego z punktem styku
Źródło: opracowanie własne

Punkty dystrybucyjne
Infrastruktura pasywna
Preferowanym sposobem wykonania Punktu Dystrybucyjnego w ramach W ielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej jest jego realizacja w postaci zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej. Głównym
zadaniem szafy jest zapewnienie ochrony dla zamontowanego w niej osprzętu pasywnego. Dlatego
wykonanie szafy powinno zapewnić pełną ochronę przed wpływem czynników środowiskowych
(opadami śniegu i deszczu, promieniowaniem słonecznym oraz dużym zapyleniem) oraz ingerencją
osób niepowołanych. Ze względu na pasywny charakter Punktu Dystrybucyjnego szafa nie zostanie
wyposażona w systemy ogrzewania powietrza, klimatyzacji, podtrzymania zasilania, sygnalizacji
włamania, kontroli dostępu i detekcji dymu.
Szafa zewnętrzna będzie posiadała przybliżone
minimalne wymiary 60cm/80cm/25cm i zostanie posadowiona na fundamencie, ewentualnie w szafce
wiszącej. W szafie zostanie zainstalowana przełącznica hermetyczna na 48 pól komutacyjnych, która
umożliwi podłączanie się operatorów sieci dostępowych poprzez dedykowane włókna światłowodowe
bezpośrednio do węzła szkieletowego zlokalizowanego w mieście powiatowym. Nie wyklucza się
jednak umieszczenia poszczególnych punktów dystrybucyjnych w pomieszczeniach, w szczególności
należących do jednostek samorządu terytorialnego.
Funkcjonalność agregowania ruchu z sieci
dostępowych operatorów „ostatniej mili” będzie realizowana wyłącznie w pomieszczeniach węzłów
szkieletowych.
Planuje się, uwzględniając zapotrzebowanie na usługi w punktach dystrybucyjnych, budowę co
najmniej 24 włókien pomiędzy węzłem szkieletowym a każdym punktem dystrybucyjnym. Tym samym
istnieje konieczność rozbudowy pojemności kabli światłowodowych w sieci WSS do średnio 144
włókien, przy czym nie mniej niż 72 włókna dla połączeń szkieletowych i nie mniej niż 24 włókna dla
połączeń pomiędzy węzłem szkieletowym i każdym z punktów dystrybucyjnych. Pojemność ta wynika
z przyjętej w SW topologii drzewa budowanej kanalizacji jak również z konieczności zabezpieczenia
odpowiedniej rezerwy w pojemnościach światłowodów, która posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju
sieci dostępowych w przyszłości.
W ykorzystanie min. 24 włókien światłowodowych dedykowanych niezależnie dla każdego z Punktów
Dystrybucyjnych
zapewni
możliwość
podłączenia
wszystkich
chętnych
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pragnących świadczyć lokalnie swoje usługi. Zaproponowana konfiguracja
umożliwia jak najszerszy wachlarz usług i jak najłatwiejsze dołączanie nowych podmiotów. Ponadto ze
względu na znaczną liczbę punktów tego typu w całej sieci WSS, koszt eksploatacji pasywnych
punktów dystrybucyjnych będzie znacząco niższy w porównaniu do węzłów wyposażonych w
infrastrukturę aktywną.
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Infrastruktura aktywna
Punkt dystrybucyjny budowany w ramach W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie będzie
wyposażony w sieciowe urządzenia aktywne, ich funkcjonalność będzie realizowana właśnie w
węzłach sieci szkieletowej, poprzez zapewnienie w węzłach szkieletowych urządzeń z portami
obsługującymi najpopularniejsze dostępne technologie transmisji wykorzystywane w sieciach tego
typu: Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE). Połączenia z węzłami szkieletowymi
realizowane będą poprzez interfejsy optyczne.

Centrum zarządzania siecią
Infrastruktura pasywna
Dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej konieczne jest stworzenie Centrum Zarządzania Siecią,
które będzie łączyć wszystkie systemy zarządzania. Ważne jest, aby takie centrum zawierało między
innymi centralną bazę autoryzacyjną, z której korzystać mogą wszystkie urządzenia w sieci. Umożliwi
ona jednolite zarządzanie dostępem do nich, zbudowanie odpowiedniej hierarchii uprawnień,
rejestrację, a także rozliczanie działań wszystkich operatorów wykorzystujących sieć WSS.
Przez systemy nadzorowania zawarte w centrum zarządzania, zarządzana i nadzorowana będzie cała
sieć. Konieczne jest, aby sieć zapewniała mechanizmy, które pozwolą na zarządzanie zdarzeniami,
ich analizę (między innymi analizę przyczyny wystąpienia zdarzenia) oraz automatyczną korelację
zdarzeń.
Centrum Zarządzania powinno również umożliwiać odpowiednie kształtowanie ruchu, a przede
wszystkim powinno być w stanie zarządzać przepływami. Istotnym czynnikiem wydaje się również
zapewnienie mechanizmów aktywacji usług w oparciu o wcześniej określone profile.
Ponieważ Centrum Zarządzania Siecią pełnić będzie kluczową dla rolę, konieczne jest, zapewnienie
redundancji sprzętowej. W szystkie elementy w centrum powinny być zdublowane.
Docelowo należy rozważyć zbudowanie dwóch centrów zarządzania siecią znajdujących się w
różnych lokalizacjach. Centrum zapasowe umożliwi dalszą normalną pracę w przypadku awarii lub
całkowitego odcięcia od sieci podstawowego Centrum Zarządzania Siecią. W ażnym jest, aby oba
centra komunikowały się w czasie rzeczywistym oraz na bieżąco synchronizowały dane. Centrum
powinno zostać wyposażone w:
•

dedykowane urządzenia dostępowe (przełączniki LAN);

•

odpowiednia liczba serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych;

•

infrastruktura pamięci masowych SAN (ang. Storage Area Network) dla obsługi aplikacji;

•

urządzenia dla ochrony styku z siecią (firewall, IPS).

Przy projektowaniu Centrum Zarządzania Siecią należy uwzględnić wyposażenie centrum
odpowiednią infrastrukturę zabezpieczającą. Zalicza się do niej w szczególności systemy:
•

monitoringu wizyjnego;

•

systemy zasilania gwarantowanego;

•

systemy ppoż. oraz gaszenia pożarów;

•

systemy sygnalizacji napadu i włamania wraz z kontrolą dostępu.

w

Przy projektowaniu systemów nadzoru i monitorowania należy zastosować kamery, przeznaczone do
obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Kamery powinny zostać podłączone do rejestratora
cyfrowego, który umożliwi podłączenie wielu kamer, oraz podgląd na stanowisku lokalnym. Typ
rejestratora, liczbę kamer należy dobrać z uwzględniając warunki otoczenia, w jakim powstanie
Centrum Zarządzania.
Centrum Zarządzania należy wyposażyć w systemy zasilania awaryjnego zapewniające ciągłą
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dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach oraz bezpieczeństwo użytkowania (ochronę
przed porażeniem, ochronę przepięciową). System zasilania gwarantowanego dla Centrum
Zarządzania Siecią należy wyposażyć:
•

agregat prądotwórczy;

•

zespół zasilaczy UPS;

•

system samoczynnego załączania rezerwy.

Zadaniem agregatu prądotwórczego będzie wytwarzanie prądu elektrycznego w przypadku zaniku
energii w sieci energetycznej. Zasilacze UPS, powinny posiadać moc oraz zespoły baterii
umożliwiające zasilenie podłączonych systemów do momentu załączenia się agregatu.
W sieci energetycznej centrum
należy również zapewnić odpowiednie zabezpieczenia
przeciwporażeniowe, przez stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, oraz wyłączniki
różnicowo-prądowe. Na terenie Centrum Zarządzania Sieci, w szczególności w miejscu, gdzie
zlokalizowane będą urządzenia węzła sieci oraz serwery zarządzające należy zaprojektować
połączenia wyrównawcze.
Centrum Zarządzania Siecią należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru zintegrowany z
systemem gaszenia części, w której zostaną zainstalowane serwery oraz urządzenia węzłowe sieci.
By zapewnić ochronę mienia oraz ludzi, Centrum Zarządzania należy wyposażyć w system alarmowy
sygnalizacji włamania i napadu wraz z modułem kontroli dostępu. System powinien być co najmniej
klasy SA-3. Monitoringiem oraz kontrolą dostępu należy objąć wszystkie pomieszczenia centrum, w
szczególności miejsca lokalizacji węzła sieci oraz serwerów.
Infrastruktura aktywna
Jako przykładowe rozwiązanie infrastruktury sprzętowej do Centrum Zarządzania Siecią
przedstawiono centrum zarządzania. Jest to jednak wyłącznie przedstawienie jednego z wielu
gotowych rozwiązań, które można zastosować.
W skład takiego systemu wchodzą:
•

sieć systemu zarządzania;

•

centrum zarządzania.

Zadaniem sieci systemu zarządzania, jest przesyłanie danych z oraz od urządzeń sieciowych. W
centrum zarządzania zainstalowane będą systemy zarządzania - sprzęt oraz oprogramowanie
służące do administrowania urządzeniami sieci oraz usługami.
Podejście do sieci systemu zarządzania w ostatnim okresie mocno się zmieniło. Obecnie, w erze
technologii IP MPLS sieć zarządzania nie jest oddzielnie budowaną siecią, tak jak miało to miejsce
dawniej. W tej chwili sieć systemu zarządzania to zdefiniowana logicznie sieć kanałów VPN,
tworzących bezpieczną oraz niezawodną warstwę transportową dla centrum zarządzania. Należy
pamiętać jednak, że od prawidłowej pracy Centrum zarządzania Siecią WSS będzie zależała praca
całej sieci. Należy więc oprócz wystąpienia awarii wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia
ataku przez intruza. Dlatego konieczne wydaje się zabezpieczenie CZS na styku Centrum
Zarządzania Siecią - nadzorowana sieć.
W ogólnym przypadku sieć CZS zawierać powinna:
•

moduł firewalla, którego zadaniem jest ochrona dostępu do zasobów Centrum Zarządzania;

•

sondę IDS/IPS (ang. Intrusion Detection System/lntrusion Prevention System), której
zadaniem - podobnie ja k dodatkowego modułu firewall - jest ochrona wewnętrznych zasobów
Centrum Zarządzania przed niepowołanym dostępem. Przy wybieraniu sondy należy zwrócić
szczególną uwagę na możliwą do obsłużenia przez nią wydajność, która powinna być
_______ dopasowana konkretnie do Centrum Zarządzania;_______________________________________
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•

urządzenia, które będą pełnić funkcję bramy pomiędzy rdzeniem sieci a serwerami
umieszczonymi wewnątrz centrów zarządzania. Jedyne za pośrednictwem bram możliwa
będzie komunikacja pomiędzy rdzeniem a zbudowanym Centrum Zarządzania Siecią;

•

dla każdej bramy należy zapewnić odrębny switch, firewall oraz sondę IDS/IPS;

•

przełączniki warstwy drugiej, pośredniczące pomiędzy określonym punktem sieci, bramą a
Centrum Zarządzania;

•

dołączenie Centrum Przetwarzania Danych do bramy, powinno zostać zrealizowane przy
użyciu switcha z funkcjonalnością content switching.

Jak już zaznaczono wcześniej, Centrum jest jednostką krytyczną dla działania sieci, dlatego też
zaleca się, aby obok podstawowego było zbudowane również Centrum Zapasowe. Oba centra
powinny być wyposażone identycznie (z punktu widzenia infrastruktury), a w określonych odstępach
czasu synchronizują swoje dane - wymieniają pomiędzy sobą informacje dotyczące parametrów
ustawień poszczególnych urządzeń sieciowych oraz dane konfiguracyjne tych urządzeń.

Punkty styku z sieciami operatorów komercyjnych oraz innymi sieciami wojewódzkimi
Funkcjonowanie WSS wymaga realizacji co najmniej kilku niezależnych punktów styku z sieciami
ogólnokrajowymi czy międzynarodowymi operatorów komercyjnych. Na terenie Wielkopolski
funkcjonuje co najmniej kilku operatorów, którzy mogliby taką usługę zaoferować na potrzeby WSS.
Do grupy tej zaliczono następujące podmioty:
•

Telekomunikacja Polska,

•

Netia,

•

Exatel,

•

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,

•

Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego 'HAWE,'

•

Telekomunikacja Kolejowa,

•

Telefonia Dialog,

•

Inea,

•

Crowley Data Poland.

Punkty styku WSS z sieciami innych podmiotów będą realizowane w węzłach sieci szkieletowej.
Punkty takie umieszone są w wybranych miastach będących siedzibami powiatów ziemskich. Również
we wszystkich miastach powiatowych wyżej wymienieni operatorzy posiadają węzły swoich sieci
światłowodowych, w związku z tym wszystkie lokalizacje węzłów dystrybucyjnych mogą być
potencjalnymi lokalizacjami punktów styku. Oczywiście w niektórych miejscowościach (np. Gostyń)
dostępna jest sieci wyłącznie jednego operatora - np. Telekomunikacji Polskiej. Podczas gdy w
innych (np. Poznań, Konin, Kalisz) dostępna jest infrastruktura większości lub nawet wszystkich
wskazanych podmiotów.
Punkty styku powinny być zlokalizowane w różnych węzłach szkieletowych, aby w przypadku awarii
jednego z nich nie pozbawić sieci możliwości tranzytowania ruchu IP. Podobnie punkty styku powinny
być zestawione z 3 rożnymi operatorami, tak aby w miarę możliwości zabezpieczyć się przed
awariami sieci zewnętrznych.
W praktyce punkty styku z operatorami zewnętrznymi powinny być szczegółowo określone na etapie
projektu technicznego sieci. W tedy też można przeprowadzić proces negocjacji z operatorami w celu
wyboru podmiotów, które zaoferują najkorzystniejsze warunki przyłączenia dla WSS. Oczywiście
wybór powinien opierać się na wnikliwej analizie ofert operatorów, zaproponowanych warunków i
możliwości technologicznych sieci. Pod uwagę, poza oczywistym kryterium jakim jest cena należy
wziąć po uwagę również potencjał operatora, zasięg wykorzystywanej sieci czy posiadane punkty
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styku z innymi sieciami o zasięgu międzynarodowym.
Ponadto w ramach budowy WSS należy założyć realizację połączeń międzywojewódzkich. W ramach
realizacji m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych w fazie koncepcyjnej znajdują się sieci m.in. w
ościennych województwach: dolnośląskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim. Rozwiązanie takie, przy
założeniu aktywnej współpracy poszczególnych województw i podmiotów zarządzających sieciami
regionalnymi niesie za sobą wiele zalet:
•

odciążenie punktów wymiany ruchu z Internetem realizowanych z operatorami komercyjnymi;

•

mniejsze opłaty lub ich brak z tytułu kosztów peeringowych - ruch do sieci sąsiednich nie jest
transferowany poprzez komercyjny punkt styku z Internetem;

•

rozwiązanie korzystne z punktu widzenia inżynierii ruchu;

•

możliwość dodatkowego zabezpieczenia połączenia do Internetu w przypadku awarii
operatorów bądź łączy do operatorów podłączonych w punktach wymiany ruchu do sieci
Internet w danym województwie.

Typowe modele rozliczeń
W celu połączenia Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej z zasobami światowego
konieczne jest połączenie z punktem wymiany ruchu. Podstawowe formy wymiany ruchu to:
•

peering,

•

tranzyt.

Internetu

Peering polega na darmowej wymiana ruchu pomiędzy sieciami operatorów oraz ich klientami;

Rys. 16. Połączenie sieci za pomocą Peeringu
Źródło: opracowanie własne

W ramach peeringu operatorzy X i Y wymieniają ze sobą i swoimi klientami. Operator X nie ma
dostępu do sieci Operatora Z.
W przeciwieństwie do peeringu, tranzyt to płatna wymiana ruchu. Operator nadrzędny tranzytuje ruch
od podłączonego operatora i jego klientów do wybranych części lub całości sieci Internet
wykorzystując do tego własne łącza peeringowe i tranzytowe.
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Rys. 17. Połączenie sieci za pomocą usługi Tranzytu
Źródło: opracowanie własne

W ramach Tranzytu Operator Y daje Operatorowi X możliwość wymiany ruchu z Operatorem Z
poprzez własne łącza międzyoperatorskie.
W zależności od metod połączenia sieci ze światowym Internetem wyróżnia się trzy typy sieci:
•

Tier 1 - sieć, która poprzez łącza peeringowe ma dostęp do całego Internetu. Ma możliwość
sprzedawania Tranzytu, nie kupując go od nikogo.

•

Tier 2 - sieć posiada łącza peeringowe z wieloma dużymi sieciami, ale aby mieć dostęp do
całości Internetu kupuje tranzyt ruchu u innych operatorów.

•

Tier 3 - sieć która nie posiada własnych łączy peeringowych a ze światowym Internetem
łączy się za pomocą usługi Tranzytu.

W Polsce obecnych jest wielu operatorów Tier 2 oraz kilku Tier 1. Są to zazwyczaj duzi operatorzy
telekomunikacyjni. Wielu operatorów dużych operatorów krajowych wymienia się ruchem bezpłatnie
na zasadach peeringu w punktach wymiany ruchu zlokalizowanych na terenie całej Polski. Do
największych punktów wymiany ruchu na terenie Polski należą: PL-IX, WRIX, PIX, ICM-IXP, WIX,
GIX.
Techniczne zasady realizacji punktów styku
Zasady tworzone powinny być w oparciu o międzynarodowe standardy np. tworzone w ramach grupy
IETF (ang. Internet Engineering TaskForce). Dla wymiany informacji na trasach routingu powszechnie
stosowany jest protokół typu BGP4. W szystkie strony powinny także używać globalnych
identyfikatorów ASN, które zapewniają poprawną i łatwą identyfikację. Strony definiują też
maksymalną długość prefiksów routingu wyrażoną w bitach.
Punkty styku realizowane mogą być przez jeden z wielu rodzajów łączy takich jak STM -1, STM-4 i/lub
Ethernet (GigabitEthernet i 10 GigabitEthernet). Porty dla tych łączy udostępniane są przez prawie
wszystkich operatorów, którzy oferują tranzyt lub peering.
W iększość ofert dotyczących połączenia w sieci realizowana jest przy wykorzystaniu jednego z
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poniższych mediów:
•

łączy światłowodowych i technologii STM-1 lub STM-4;

•

kabli UTP/STP minimalnej kategorii 5 - 100/1000Mbps TX;

•

światłowodów jednomodowych 1000Basel_X/LH/1000BaseZX/1 OGB-ER /1OGB-LR/1OGB-ZR;

•

światłowodów wielomodowych 1000BaseSX/1 OGB-SR.

Dzięki temu operator może łączyć się przy użyciu dowolnej technologii wykorzystywanej przez niego
do transmisji ruchu IP.
Kiedy przyłączana jest przepływność 10 Gb/s lub większa dobrą praktyką jest zestawienie łącza
nadmiarowego. Rozwiązanie takie zapewnia większą niezawodność działania dla punktu wymiany
ruchu. Przy zastosowaniu architektury pierścieniowej w sieci szkieletowej, sieć powinna zawierać co
najmniej przynajmniej dwa punkty styku z różnymi operatorami. Takie rozwiązanie pozwoli na
równomierne kierowanie ruchu przez punkty styku, zagwarantuje także pożądany poziom
bezpieczeństwa.
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3. Harmonogram Realizacji projektu
Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik do niniejszego studium.

4. Plan finansowania
Lata realizacji
Zestawienie

2010

2011

2012

2013

Suma kosztów brutto

61
000,00

86
100,00

57 382
039,24

205 741
044,35

140 782
585,31

6 393 894,61

410 446
663,51

Suma kosztów netto

50
000,00

70
000,00

46 652
064,42

167 269
141,74

114 457
386,43

5 198 288,30

333 696
880,89

1 1 0 0 0 ,0 0

16 1 0 0 ,0 0

1 0 729

38 4 7 1

2 6 325

9 7 4 ,8 2

9 0 2 ,6 1

1 9 8 ,8 8

Koszty całkowite

61
000,00

86
100,00

57 382
039,24

205 741
044,35

140 782
585,31

6 393 894,61

410 446
663,51

Koszty niekwalifikowalne

11
000,00

16
100,00

10 729
974,82

38 471
902,61

26 325
198,88

1 19 5 606,31

76 749
782,62

Koszty kwalifikowalne

50
000,00

70
000,00

46 652
064,42

167 269
141,74

114 457
386,43

5 198 288,30

333 696
880,89

2010

2011

2012

VAT

Finansowanie
w yd a tk ó w
kwalifikowanych

2013

2014

2014

2015

Razem

1 1 9 5 6 0 6 ,3 1

2015

7 6 749
78 2 ,6 2

Razem

7 5 0 0 ,0 0

10 5 0 0 ,0 0

6 997
8 0 9 ,6 6

25 0 9 0
3 7 1 ,2 6

1 7 1 68
6 0 7 ,9 6

7 7 9 7 4 3 ,2 5

50 0 5 4
5 3 2 ,1 3

Kredyty/ pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja

4 2 5 0 0 ,0 0

59 5 0 0 ,0 0

39 654

1 4 2 178

97 288

2 5 4 ,7 6

7 7 0 ,4 8

7 7 8 ,4 6

Razem

50
000,00

70
000,00

46 652
064,42

167 269
141,74

114 457
386,42

2010

2011

2012

1 8 5 0 0 ,0 0

2 6 6 0 0 ,0 0

1 7 727
7 8 4 ,4 8

63 562
2 7 3 ,8 6

43 493
8 0 6 ,8 5

1 9 7 5 3 4 9 ,5 6

126 804
314,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
500,00

26
600,00

17 727
784,48

63 562
273,86

43 493
806,85

1 97 5 349,56

126 804
314,75

Wkład w łasny WSS

Finansowanie
w yd a tk ó w
niekwalifikowanych

Wkład w łasny WSS
Kredyty/ pożyczki

Razem

2013

2014

4 4 1 8 5 4 5 ,0 6

5 198 288,31

2015

2 8 3 6 42
3 4 8 ,7 6

333 696
880,89

Razem
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VII. A n a liz a s p e c y fic z n a d la s e k t o r a
1. Oszacowanie obecnej liczby użytkowników obszaru, na który
będzie oddziaływał projekt. Potrzeby użytkowników końcowych
w zakresie usług NGA.
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców W ielkopolski, zgodnie z aktualnymi danymi
GUS jest to ponad 3 400 000 mieszkańców. Rosnące oczekiwania użytkowników odnośnie nowych
usług świadczonych w nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych np. szerokopasmowy dostęp do
Internetu, różnorodne usługi multimedialne, telewizja cyfrowa, spowodują, że już w najbliższej
przyszłoości standardowa infrastruktura telekomunikacyjna stanie się niewystarczająca. Parametry
techniczne takiej infrastruktury już obecnie nie spełniają oczekiwań niektórych użytkowników usług
telekomunikacyjnych i można powiedzieć, że w najbliższym czasie stworzą się bariery dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, które uniemożliwią korzystanie z nowoczesnych usług komunikacji
elektronicznej i doprowadzą do poszerzenia się zjawiska wykluczenia cyfrowego.
Podejście brytyjskiego operatora zasiedziałego (BT) wyraźnie wskazuje na trend upowszechnienia
usług świadczonych poprzez sieci NGA, co w konsekwencji spowoduje zjawisko podniesienia
poziomu i poprawę jakości życia w tej części społeczeństwa, która korzystać będzie z tego rodzaju
usług. Można również powiedzieć, że analogicznie ja k w przypadku usług tradycyjnego dostępu do
Internetu, gdzie brak takiego dostępu traktowany jest jako przynależność do grupy wykluczonych
społecznie, już w najbliższym czasie osoby nie posiadające dostępu do usług świadczonych w
sieciach NGA będą osobami wykluczonymi cyfrowo.
Dostęp do Internetu przestał być dobrem luksusowym dostępnym jedynie dla niektórych członków
społeczeństwa, tych najbardziej zamożnych, a stał się dobrem podstawowym, z którego korzysta
coraz większy odsetek społeczeństwa. Internet stał się produktem, który w znaczący sposób podnosi
jakość i poziom życia. Podobnie rzecz będzie się działa z usługami wymagającymi sieci NGA obecnie usługi takie dostępne są dla niewielkiej grupy osób (mieszkających głównie w dużych
ośrodkach miejskich). Usługi świadczone w sieciach NGA staną się usługami standardowymi
wpływającymi na poziom życia, a brak dostępu do nich będzie symptomem wykluczenia społecznego.
Z tego powodu migracja z sieci standardowych (gdzie przeciętna prędkość łącza internetowego
oscyluje w okolicach 2 Mbit/s) do sieci NGA jest ze wszech miar niezbędna i należy ją traktować jako
czynnik wyrównywania szans społecznych.
Taki stan implikować będzie coraz większe zainteresowanie nowymi usługami dostępnymi przez
Internet, które wymagają dużych przepływności. Wiele nowoczesnych usług wymaga zapewnienia
określonych warunków ich świadczenia, które są trudne do zrealizowania w tradycyjnych sieciach:
•

zapewnienie transmisji sygnałów audio i wideo w tym samym czasie,

•

odpowiedni poziom QoS (małe opóźnienia i jitter),

•

gwarantowana minimalna przepływność na wysokim poziomie.

Wśród usług, które wymagają większego pasma niż tradycyjny dostęp do Internetu wymienić można:
•

Telewizja:
o
HDTV - 12 Mb/s,
o
HDTV Super - 50 Mb/s (wg specyfikacji ITU J601),
o
HDTV Ultra - 200 Mb/s (wg specyfikacji ITU J601),
o 3D HDTV - ponad 280 Mb/s.
W przypadku telewizji nie chodzi jedynie o poprawienie jakości obrazu czy też technologię 3D,
ale przede wszystkim o interaktywność.
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•

Usługi nas żądanie (media na żądanie MoD)
Usługi na żądanie to usługi świadczone przez operatorów, które użytkownik może odbierać na
własne
życzenie,
w
dowolnie
wybranym
przez siebie
momencie.
Najbardziej
rozpowszechnioną usługą jest tzw. wideo na żądanie, czyli wirtualna wypożyczalnia filmów.
Jednak usługi na żądanie to nie tylko telewizja. Już teraz, z myślą o dużych korporacjach,
oferowane są usługi, gdzie operator może uruchomić zapasowe lub dodatkowe pasmo, lub
zwiększyć moc obliczeniową sprzętu, dostępną w każdej chwili na wypadek nagłego i
chwilowego zwiększenia popytu ze strony klientów.

•

Gry i programy działające w chmurze
Gry/aplikacje uruchamiane są na jednym serwerze o bardzo wysokich parametrach, do
którego wysyłane są jedynie sygnały z klawiatury i myszki użytkownika. Wyrenderowany
strumień danych (obraz i dźwięk) przesyłane są do odbiorcy przez Internet w czasie
rzeczywistym. Minimalna przepływność pozwalająca na w miarę bezproblemowe użytkowanie
aplikacji to 5 Mbit/s (wg firmy Onl_ive).

•

E-learning (przede wszystkim telekonferencje z rzeczywistym nauczycielem),

•

Zdalna opieka i konsultacje z lekarzem.

Reasumując, rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej powinna kierować się już nie tylko na
zapewnieniu stricte dostępu do usług internetowych, ale na zadbaniu, aby usługi o wysokich
wymaganiach technicznych (przepływność oraz jakość transmisji) mogły docierać do ja k największej
grupy użytkowników. Brak możliwości korzystania z takich usług jest przesłanką do traktowania takich
osób
jako
wykluczonych
cyfrowo
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2. Obecny stan obszaru na którym realizowana będzie inwestycja
Istniejącą infrastrukturę ustalono w toku inwentaryzacji. Inwentaryzacją objęto infrastrukturę
dystrybucyjną oraz odrębnie infrastrukturę dostępową
umożliwiającą świadczenie
usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływności nie mniejszej niż 2 Mb/s do użytkownika
końcowego, jak również infrastrukturę NGA, w tym optyczną infrastrukturę dystrybucyjną.
Inwentaryzacja opierała się przede wszystkim na ankietach skierowanych do wszystkich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych zarejestrowanych w rejestrze Organu Regulacyjnego. Inne
źródła to:
a)

ankiety wypełniane przez jednostki samorządu terytorialnego,

b)

dane udostępnione przez Organ Regulacyjny,

c)

dane publicznie dostępne (publikowane na stronach internetowych operatorów i Organu
Regulacyjnego).

Inwentaryzację wykonano w okresie wrzesień - grudzień 2008, a następnie zaktualizowano w okresie
listopad 2010 - luty 2011. W kwietniu 2011 r. wyniki inwentaryzacji zweryfikowano na podstawie
danych udostępnionych przez Organ Regulacyjny, a następnie w sierpniu 2011 r. uwzględniono wyniki
inwentaryzacji UKE.
W ramach inwentaryzacji ustalono również plany inwestycyjne operatorów komercyjnych w okresie
najbliższych 3 lat. Dodatkowo, uwzględniono dane o planowanych inwestycjach TP publikowane na
stronie internetowej organu regulacyjnego, ja k również plany inwestycyjne zgłoszone przez
operatorów w toku konsultacji z operatorami.
Jednocześnie, jako narzędzie pomocnicze dla klasyfikacji obszarów BSC, opierając się na praktyce
decyzyjnej Komisji UE (v. decyzja dotycząca Xarxa Oberta), każdą z miejscowości z województwa
Wielkopolskiego przypisano do jeden z kategorii w tabeli przedstawionej w pkt IV.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że 46% ludności W ielkopolski zamieszkuje obszary o
ograniczonej dostępności podstawowej infrastruktury szerokopasmowej (białe i szare tradycyjne). W
szczególnie trudniej sytuacji znajduje się 8% mieszkańców województwa wielkopolskiego,
zamieszkujących obszary białe-tradycyjne, a więc pozbawione w ogóle jakiejkolwiek infrastruktury
szerokopasmowej. Obszary, gdzie występują problemy z dostępem do Internetu, na których
odnotowuje się brak usługodawców lub na których występuje ograniczony zakres usług, to przede
wszystkim małe miejscowości. Zebrane informacje pokazują, że zdecydowana większośćtych
obszarów znajduje się we wsiach liczących poniżej 500 mieszkańców.
Dla sieci i usług NGA dane z inwentaryzacji przedstawiają się zdecydowanie gorzej. Obecnie ponad
98.7% miejscowości to obszary białe-NGA. Ludność zamieszkująca te obszary to 1 668 809 osób
(49% ogółu ludności Wielkopolski).
Poniżej przedstawiono porównanie cen usług detalicznych, dostępu do Internetu na terenie
Wielkopolski. Zestawiono ceny głównego gracza na rynku dostępu - TP S.A., a wiec operatora który
jako jedyny świadczy usługi na obszarach zaliczanych do Kategorii 2, z cenami innych podmiotów,
które działają na rynku konkurencyjnym. Aby porównanie dotyczyło tradycyjnych usług
szerokopasmowych dokonano porównania usług o przepływności 2 Mbit/s świadczonych przez
operatorów oferujących usługi drogą przewodową. Takie założenie ogranicza nieco możliwości
porównawcze, gdyż wielu operatorów posiadających infrastrukturę kablową zrezygnowało już ze
świadczenia usług o takiej przepływności. Bardzo często minimalną dostępną prędkością transmisji
danych jest 4 czy 6 Mbit/s. Pokazuje to dodatkowo, że na obszarach na których jest realna
konkurencja między operatorami starają się oni przyciągnąć klientów nie tylko atrakcyjniejszą ceną ale
także usługami o wyższych przepływnościach.
W prezentowanym porównaniu uwzględniono 11 podmiotów, którzy korzystając własnej infrastruktury
kablowej, posiadają w swojej ofercie usługi o przepływności 2 Mbit/s.
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Tabela 2. Ceny usług operatorów działających na terenie Wielkopolski
Operatorzy z koszyka poznańskiego

Cena usługi [PLN]

SYSTEM SAT

55

PROGRANET

55

SM Nowy Tomyśl

56

TESAT

39

MAN/ERICK

39

SERN/COM

34

EDDIE

50

YURECO

44

LKH INTERMEDIA

47

TP

54

SM Koło

25

Jak widać cena usługi oferowana przez TP jest zdecydowanie wyższa niż większość ofert na rynku.
Średnia na rynku dla usługi 2 Mbit/s wynosi 45,31 PLN, a wiec oferta TP jest 20% droższa od niej.
Poniższy wykres prezentuje ceny dla poszczególnych operatorów na tle średniej dla rynku.
50

50

40

BO

20

O

Illllllllli
I c e n a usłu gi u d a n e g o o p e r t o r a

■ś re d n ia c e n a

Rys. 18 Ceny usług o przepływności 2 Mbit/s dostępne na terenie Wielkopolski

Jak wspomniano problemem przy porównaniu cen usług okazał się bark przepływności 2 Mbit/s w
ofercie wielu operatorów. Dlatego też, aby pokazać lepszy obraz rynku wielkopolskiego przygotowano
zestawienie pokazujące jakiego rodzaju mogą otrzymać abonenci, za 55 PLN - co jest
równowartością usługi 2 Mbit/s w ofercie TP.
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I przepływność

Jak widać na powyższym wykresie oferowana przez TP przepływność jest zdecydowanie poniżej
średniej oferowanej w W ielkopolsce za kwotę 55 PLN. Średnia wartość dla tej kwoty to 3,4 Mbit/s, a
wiec o ponad 70% więcej niż oferta TP.
Przedstawione 2 porównania pokazują, że oferta TP, która jako jedyna jest dostępna na obszarach
kwalifikowanych do kategorii 2 jest droższa niż średnia na obszarach, na których istnieje realna
konkurencja w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Usługi hurtowe TP, które obecnie są wykorzystywane przez operatorów świadczących dostęp do
Internetu, są oferowane poza obowiązującymi ofertami ramowymi. Wśród usług takich wskazać należy
przede wszystkim:
•

dzierżawę ciernych włókien,

•

dostęp do sieci Internetowej - IP Transit,

•

dzierżawę przepływności w standardzie Ethernet.

ITTI przeprowadziło badanie, które celem miało być uzyskanie informacji na temat dostępności usług
hurtowych na obszarach objętych monopolem TP. W tym celu odpytano lokalnych operatorów
telekomunikacyjnych, które byliby zainteresowanie budową sieci na tych obszarach o dostępność tam
odpowiedniej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej.
W wielu wypadkach operatorzy Ci konsultowali już z TP możliwość przyłączenia własnej planowanej
sieci dostępowej do infrastruktury TP. Pytano przede wszystkim o dzierżawę ciemnego włókna
światłowodowego do najbliższej miejscowości powiatowej, hurtowy dostęp do Internetu (IP Transit)
czy też usługę dzierżawy łącza o zadanej przepływności do miasta powiatowego.
Odpowiedzi uzyskane przez tych operatorów od TP były niemal identyczne, co należy sądzić, że na
wszystkich obszarach, na których TP posiada własną infrastrukturę i, na których nie posiadają realnej
konkurencji na rynku hurtowym stosuje bardzo podobną politykę cenową.

Strona 124

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
W ramach badania rynku stwierdzono, że TP nie oferuje dzierżawy ciemnych włókien
światłowodowych. W wielu wypadkach może się okazać, że jest to znaczące ograniczenie rozwoju
usług dostępowych. Przykładem mogą być operatorzy zainteresowani świadczeniem nie tylko
podstawowych usług dostępu do Internetu ale np. usług typu triple play. Ponadto z punktu widzenia
wielu operatorów świadczących
usługi ostatniej mili dzierżawa ciemnego włókna jest
najkorzystniejszym wariantem dostępu do infrastruktury, gdyż z jednej strony pozwala na dowolne
kształtowanie usług w sieci dostępowej, z drugiej pozwala na łatwe przewidywanie wzrostu kosztów
dostępu do Infrastruktury wraz z wzrostem zapotrzebowania na pasmo w sieci ostatniej mili. W
związku z powyższym należy stwierdzić, że brak możliwości korzystania z dzierżawy ciemnych
włókien w miejscowościach objętych monopolem TP stanowi istotną przeszkodę w rozwoju usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu na tych obszarach.
W przypadku pozostałych rodzajów usług należy dokonać porównania ofert TP z ofertami innych
podmiotów działających na obszarach konkurencyjnych. Ceny do porównania pochodzą z
prowadzonych przez ITTI analiz rynku usług hurtowych i pokazują one uśrednione wartości transakcji
przeprowadzonych na tym rynku w 2010 roku w Polsce. Poniższa tabela prezentuje porównanie cen
usług dzierżawy łączy realizowanych w technologii Ethernet.
Pasmo [Mbit/s]

Cena usługi TP

Cena usługi operatorów
alternatywnych

10

4 600,00 PLN

2860,00 PLN

50

5 000,00 PLN

3900,00 PLN

100

5 500,00 PLN

4420,00 PLN

200

8 500,00 PLN

4680,00 PLN

300

9 500,00 PLN

5460,00 PLN

500

11 500,00 PLN

6240,00 PLN

1000

12 500,00 PLN

7540,00 PLN

Jak pokazują powyższe analizy, oferta TP jest blisko dwukrotnie wyższa niż oferta operatorów
alternatywnych. Tak wiec rozbieżność cenowa jest bardzo duża. Pokazuje to, że dostęp do usług
hurtowych na obszarach konkurencyjnych jest znacznie tańszy co przekłada się na niższą barierę
wejścia dla operatorów dostępowych, większą rentowność prowadzonych inwestycji oraz niższe ceny
usług dostępowych.
Zdecydowana większość miejscowości z objętych monopolem TP zamieszkiwana jest przez mniej niż
5000 mieszkańców. Przy tak niewielkich skupiskach cena dostępu do infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej ma kolosalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w sieci dostępowe.
Przy takich niewielkich (ludnościowo) obszarach operatorzy mają ograniczone możliwości stosowanie
over bookingu, co przekłada się na bardzo dużą wrażliwość opłacalności całej inwestycji na koszty
usług hurtowych. W związku z tym, aby zrekompensować sobie wysoki koszt usług hurtowych
operatorzy dostępowi musieliby oferować usługi po wysokich, niekonkurencyjnych cenach.
Powyższa analiza pokazuje, dlaczego na obszarach tych dotychczas nie zaistniała realna konkurencja
na rynku dostępu do Internetu. Pojawienie się nowych operatorów na pewno spowodowałaby większą
dostępność usług, która ja k pokazują przeprowadzone analizy, jest w tej chwili dość mocno
ograniczona, a także spadek cen usług.
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Podobna sytuacja dotyczy usługi IP Transit, która szczególnie dla małych operatorów, jest kluczowa
dla świadczenia usług ostatniej mili. Pomijając koszty łącza, które są analogiczne jak w przypadku
dzierżawy łączy punkt-punkt, opłaty pobierane za pasmo są niekiedy dwukrotnie wyższe niż na
obszarach konkurencyjnych. Usługę w konfiguracji analogicznej do Global Access (w ramach tej oferty
TP oferuje 1 Mbit/s za 37 PLN) można, np. w dużych miastach gdzie jest największa konkurencja tego
typu otrzymać w cenie około 15-20 PLN/Mbit/s, co jest opłatą 2-3 krotnie wyższą. Jak widać jest to
znaczna różnica w porównaniu do oferty TP. Jeśli złożymy wysoką cenę pasma z wysoką ceną usługi
za dzierżawę łącza TP to okaże się że w porównaniu z obszarami, na których istnieje realna
konkurencja, łączny koszt hurtowego dostępu do Internetu może być w miejscowościach objętych
monopolem TP nawet kilkukrotnie droższy niż w obszarach konkurencyjnych.
Powyższe analizy ewidentnie wskazują, że na obszarach objętych monopolem TP potrzebna jest
interwencja zarówno w zakresie sieci NGA ja k i tradycyjnego dostępu szerokopasmowego. Obecnie
istniejące warunki w tych miejscowościach, ze względu na ograniczoną dostępność usług hurtowych
oraz ich wysoką cenę, skutecznie hamują rozwój szerokopasmowego Internetu. Przeprowadzenie
interwencji powinno w skuteczny sposób rozwiązać ten problem wprowadzając konkurencję na
poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej. Powinna się ona przełożyć również na wzrost
konkurencyjności na poziomie usług dostępowych poprzez spadek ich cen oraz poprawę dostępności.

3. Charakterystyka usług świadczonych przez Ol

Usługi świadczone przez Operatora Infrastruktury (Ol) sieci WSS można podzielić na dwie grupy:
•

usługi hurtowe świadczone dla operatorów ostatniej mili,

•

usługi detaliczne świadczone dla jednostek samorządu terytorialnego.

Do pierwszej grupy zaliczyć można:
•

dzierżawa kanalizacji teletechnicznej,

•

dzierżawa włókien w szkielecie,

•

dzierżawa włókien w dystrybucji,

•

dzierżawa Lambdy,

•

Ethernet 1Gb,

•

Ethernet 100Mb,

•

MPLS 100Mb,

•

kolokacja w węzłach szkieletowych.

Usługi dla JST to przede wszystkim szerokopasmowy dostęp do Internetu wraz z usługami
dodatkowymi (np. VPN między jednostkami).

Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej
Usługa polega na dzierżawie jednego otworu kanalizacji teletechnicznej lub mikrorury (w przypadku
zastosowania mikrokanalizacji) w sieci dystrybucyjnej, w którym dzierżawca może zainstalować
dowolny kabel światłowodowy i oferować na nim dowolne usługi.
Obecnie usługa dzierżawy kanalizacji jest dostępna w ograniczonym zakresie wyłącznie w większych
miejscowościach, gdzie rozwinięta jest infrastruktura teletechniczna umożliwiająca świadczenie takich
usług (rury, studnie, przepusty itp.). Najważniejszym dostawcą tej usługi jest Telekomunikacja Polska.
Warunki sprzedaży usługi dzierżawy kanalizacji przez TP reguluje ramowa oferta operatora. Poniższa
tabela prezentuje ceny wykorzystania 1 otworu kanalizacji wtórnej.
Strefa administracyjna

Wysokość opłat rocznej
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/km
Warszawa

3 960,00 PLN

miasta powyżej 500 tys. mieszkańców

3 880,80 PLN

miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców

3 801,60 PLN

miasta od 25 do 100 tys. mieszkańców

3 682,80 PLN

miasta poniżej 25 tys. mieszkańców

3 564,00 PLN

Do przedstawionych cen TP stosuje kilku procentowe upusty.
W opinii większości operatorów ceny oferowane przez TP są zdecydowanie zbyt wysokie, co
skutecznie zniechęca operatorów do korzystania z tej usługi. Wykorzystywana jest ona praktycznie
wyłącznie na obszarach miejskich, gdzie nie ma możliwości budowy własnej infrastruktury.
Założono, że polityka cenowa prowadzona przez Ol powinna być możliwie jasna i przejrzysta dla
wszystkich potencjalnych klientów. Dlatego też przyjęto stałą stawkę dzierżawy kanalizacji bez
względu na rodzaj obszaru.
Oferta ramowa Telekomunikacji Polskiej dotyczy dzierżawy kanalizacji przede wszystkim na
obszarach miejskich, gdyż tam operator posiada odpowiednią infrastrukturę. W przypadku WSS
dzierżawa kanalizacji dostępna będzie na całości sieci WSS, ale przede wszystkim na obszarach
wiejskich (sieć dystrybucyjna). Budowa i eksploatacja sieci na takich obszarach jest znacznie tańsza
niż na zurbanizowanych obszarach miejskich. Szacunki pokazują, że koszt budowy sieci na obszarze
wiejskim może osiągać nawet poziomi 35%-40% kosztu budowy sieci na obszarze dużych aglomeracji
miejskich. Dlatego też na potrzeby dalszych analiz przyjęto cenę dzierżawy na poziomie 35% ceny
dzierżawy kanalizacji w W arszawie według oferty ramowej TP. W związku z tym cenę usługi określono
na poziomie 1 370,00 PLN/km.
D zierżaw a ciem nych w łókien

Usługa polega na dzierżawie włókien światłowodowych, pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci
światłowodowej. Łącze zakończone jest na przełącznicy światłowodowej. Usługa ta zwana również
dzierżawą „ciemnych włókien” ogranicza się do udostępnienia klientowi fizycznego włókna (włókien)
światłowodowych, na których może realizować dowolną transmisję, bez jakiejkolwiek ingerencji ze
strony dostawcy hurtowego. Kupując usługę dzierżawy ciemnych włókien operator jest zmuszony do
samodzielnego zapewnienia systemu teletransmisyjnego na obu końcach włókna.
Usługa taka jest bardzo niechętnie oferowana przez operatorów telekomunikacyjnych. Znacznie
częściej są oni zainteresowani świadczeniem dzierżawy określonej przepływności na danej relacji,
gdyż pozwala to na osiąganie wyższej marży. Również największy gracz na rynku wielkopolskim Telekomunikacja Polska praktycznie nie oferuje tej usługi. Nie znajduje się ona również w katalogu
usług regulowanych, które muszą być oferowane w oparciu o oferty ramowe.
Usługa taka jest niedostępna w cennikach operatorów telekomunikacyjnych, a warunki jej świadczenia
ustalane są zazwyczaj dla konkretnego kontraktu. W związku z tym jedną możliwością oszacowania
cen rynkowych tego typu usługi jest przegląd publicznie dostępnych informacji o zawartych
kontraktach. Ich analiza pokazuje bardzo dużą rozbieżność cen usług, która waha się od 120 do 350
PLN miesięcznie za dzierżawę pary włókien. Cena dla danego kontraktu zależy przede wszystkim od
lokalizacji (w tym m.in. długości łącza, konkurencji, rodzaju terenu) i długości trwania umowy.
Ceny oscylujące miedzy 120 a 250 PLN dotyczą relacji międzymiastowych i odcinków
światłowodowych o długości kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilometrów. Przykładem mogą być tu
kontrakty zawierane na dzierżawę włókien w relacjach Dębica - Tarnów, Kraków - Lublin, Szczecin -
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Pyrzowice czy Zam ość - Tomaszów Lubelski. Umowy o najniższej cenie jednostkowej dotyczą
dzierżawy wieloletniej - powyżej 5 lat. Przykładem kontraktu zawartego na poziomie 120 PLN za
miesięczną dzierżawę pary włókien światłowodowych jest zawarta na okres 20 lat umowa pomiędzy
Hawe a UPC, w relacji W arszawa - Sochaczew - Konin - Gniezno i Szczecin - Koszalin - Słupsk Gdańsk (łącznie ok. 800 km). Istotnym zapisem wydaje się kwestia możliwości negocjacji stawek po
okresie 10 lat od podpisania umowy.
Na rynku można znaleźć również sporadyczne przykłady cen poniżej progu 120 PLN. Jako przykład
można wskazać tu kontrakt zawarty na okres 5 lat, pomiędzy Netią a Hawe na dzierżawę włókien o
łącznej długości 162 km podzielonej na 3 relacje. W tym przypadku, cena jednostkowa za dzierżawę 1
kilometra jednej pary włókien światłowodowych wyniosła 100 PLN. Należy mieć jednak na uwadze, że
kontrakt był częścią większej - 20 letniej umowy na dzierżawę pary włókien w relacji Szczecin Gdańsk wraz z usługami towarzyszącymi (kolokacja, serwis i konserwacja urządzeń). Oceniając ceny
w kontrakcie należy wziąć pod uwagę, że spółki związane są wieloma umowami na wykorzystanie
infrastruktury, a łączna długość włókien dzierżawionych przez Netię od spółki Hawe wynosi 2010 km.
W związku z tym, można przypuszczać, że tak niska cena dzierżawy włókien była wynikiem wielkości
dotychczas zawartych kontaktów. Ceny na poziomie 220 - 250 PLN dotyczą umowy dzierżawy na
krótszych odcinkach zawieranych na znacznie krótszy czas - nawet poniżej 2 lat.
Na podstawie przeprowadzonej analizy cen rynkowych oraz dokonując możliwości zakupu usługi
przez operatorów lokalnych oszacowano jej cenę na poziomie:
•

110 PLN miesięcznie za dzierżawę pary włókien w sieci dystrybucyjnej,

•

220 PLN miesięcznie za dzierżawę pary włókien w sieci szkieletowej.

Rozróżnienie cen pomiędzy siecią szkieletową a dystrybucyjną wynikało z oceny potencjału oraz
możliwości wykorzystania przez operatora z wydzierżawionych włókien. W łókna w sieci dystrybucyjnej
mogą być wykorzystywane do budowy sieci ostatniej mili np. w technologii GPON czy do zapewnienia
transmisji między siecią szkieletową a punktem dystrybucyjnym. W związku z tym usługa taka
powinna być znacznie tańsza niż dzierżawa infrastrukturze w szkielecie sieci, który będzie agregował
ruch z wielu odcinków sieci dystrybucyjnej, a wydzierżawione włókna będą służyły do łącznie kilku
sieci powiatowych bądź do transmisji ruchu do dużego ośrodka, najczęściej do Poznania.
D zierżaw a la m b d y

Usługa dzierżawy lambdy pozwala na wydzierżawienie pojedynczej fali świetlnej z systemu DWDM
operatorowi. Zastosowane w WSS rozwiązania techniczne pozwalają na stosowanie wielu fal
optycznych w sieci szkieletowej w pojedynczym włóknie światłowodowym. Operator korzystający z
takiej usługi musi samodzielnie zapewnić odpowiedni system teletransmisyjny.
W praktyce dzierżawa lambdy pozwala na osiąganie przepływności do 10 Gbit/s, przepływność zależy
od wykorzystanego system transmisyjnego.
Usługa ta będzie dostępna wyłącznie w sieci szkieletowej.
Dzierżawa lambdy jest usługą bardzo mocno substytucyjną w stosunku do dzierżawy ciemnych
włókien w sieci szkieletowej. Pozwala ona na osiąganie bardzo wysokich przepływności - rzędu 10
Gbit/s. Jednak w stosunku do dzierżawy włókien powoduje również ograniczenie jakim jest możliwość
wykorzystania tylko jednej długości fali. Z punktu widzenia Ol usługa taka zabiera mniej zasobów i
pozwala na efektywniejsze gospodarowanie posiadaną infrastrukturą. Wydaje się, ze typowym
zastosowaniem usługi będzie połącznie węzłów szkieletowych sieci WSS, w celu zapewnienia
transmisji z sieci dostępowej do punktu wymiany ruchu internetowego. W związku z tym zakłada się,
ze większość łączy tego typu będzie realizowane z/do Poznania.
Na podstawie analizy substytucyjności, kosztu urządzeń koniecznych do zainstalowania oraz
typowych zastosowań tego typu usług określono szacunkową cenę wykorzystywaną do dalszych
analiz na poziomie 4 200 PLN.
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E th ern e t 100M b, 1Gb

Transmisja Ethernet to usługa substytucyjna w stosunku do usług dzierżawy ciemnych włókien i
dzierżawy lambdy. Umożliwia ona zestawianie połączeń punkt-punkt i może być realizowana zarówno
w sieci szkieletowej ja k i dystrybucyjnej z wykorzystaniem techniki przełączników ethernetowych i
routerów. Klient takiej usługi korzysta z urządzeń transmisyjnych Ol WSS. Rozwiązania stosowane dla
transmisji Ethernet pozwalają na monitoring parametrów dostępności i jakości usługi. Poprzez
wykorzystanie łączy Ethernet jest możliwy dostęp do zasobów sieci internetowej.
Usługi klasy Ethernet są w tej chwili jednymi z podstawowych usług hurtowych dla operatorów
świadczących szerokopasmowy dostęp do Internetu. Usługa ta znajduje się w ofercie niemal
wszystkich operatorów oferujących usługi hurtowe, w tym również TP (ale nie jest to usługa
regulowana).
29

W przypadku TP miesięczny koszt takiej usługi (bez upustów) wynosi :
•

Ethernet 100Mb - 5 500 PLN,

•

Ethernet 1 G b - 12 500 PLN.

r

OQ

Średnie ceny w przypadku operatorów alternatywnych

:

•

Ethernet 100Mb -1 500 - 4 500 PLN (w zależności od uwarunkowań lokalnych i długości
kontraktu),

•

Ethernet 1Gb - 5 000 - 8 000
kontraktu).

PLN (w zależności od uwarunkowań lokalnych i długości

Na podstawie przeprowadzonej analizy cen rynkowych oraz potencjału obszarów, na których usługa
ta może być wykorzystywana określono cenę usługi wykorzystywaną do dalszych analiz:
•

Ethernet 100Mb - 1 500 PLN,

•

Ethernet 1 G b - 5 000 PLN.

Sieć WSS udostępnia swoje usługi w niewielkich miejscowościach o niewielkim potencjale
zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe. Dlatego też do analizy finansowej zdecydowano przyjąć
się dolne poziomy cen rynkowych.
MPLS

Zastosowanie technologii MPLS (Multiprotocol label Switching) w sieci dystrybucyjnej umożliwia
dopuszczenie zestawiania różnorodnych typów ruchu IP oraz tworzenie i zarządzanie sieciami VPN.
Dzięki temu możliwe będzie oferowanie usługi pozwalającej na zaawansowanie zarządzanie ruchem i
parametrami transmisji. Usługa MPLS oferowana w sieci WSS będzie skierowana do operatorów,
których
klientami są przedsiębiorstwa stawiające ponad
przeciętne wymagania
usługą
teleinformatycznym.
Usługa MPLS nie jest regulowana dlatego też do ustalenia ceny posłużono się analizą rynku. Punktem
wyjścia była cena usługi Ethernet 100 Mb zmodyfikowana o koszt urządzeń wymaganych do realizacji
takiej usługi. Ponadto przeprowadzone badanie rynkowe wśród operatorów działających na terenie
Wielkopolski pozwoliło na określenie ceny usługi MPLS 100 Mb na poziomie 3 500 PLN miesięcznie.

°9 Badanie przeprowadzone przez firmę ITTI na potrzeby opracowania „Analiza dostępności usług oraz
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Wielkopolski”
3" Badanie przeprowadzone przez firmę ITTI na potrzeby opracowania „Analiza dostępności usług oraz
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Wielkopolski”
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Kolokacja
Usługą komplementarną w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych jest kolokacji. Nie jest to to
typowa usługa związana z udostępnieniem zasobów pasywnych bądź aktywnych sieci, ale ich istota
sprowadza się do udostępniania fizycznej przestrzeni i/lub urządzeń technicznych w celu
umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu przez operatorów lokalnych przyłączających swoją
sieć abonenckie do projektowanej sieci. W praktyce ta usługa jest niezbędne, aby operator mógł
korzystać z usług ostatniej mili. Zakłada się, ze usługa kolokacji będzie sprzedawana wspólnie z
usługami transmisji lub dzierżawy infrastruktury pasywnej. Usługa ta będzie dostępna w węzłach
szkieletowych sieci WSS.
Na podstawie analiz rynkowych cen usług kolokacyjnych określono, na potrzeby analizy finansowej,
cenę dzierżawy powierzchni na kwotę 200 PLN miesięcznie.

usługa hurtowego dostępu do sieci Internet
Usługi detaliczne dla JST
Usługi świadczone dla JST to jedyny przypadek, w który Ol WSS będzie mógł świadczyć usługi
bezpośrednio klientom końcowym. Zakłada się, że będzie to podstawowa usługa dostępu
szerokopasmowego wzbogacona, w zależności od potrzeb samorządów, usługami dodatkowymi - np.
o możliwość tworzenia sieci wirtualnych miedzy podległymi jednostkami.
Cena sprzedaży usług do jednostek administracji publicznej została oszacowana na poziomie cen
usług dla średniej wielkości przedsiębiorstwa, w wyniku konsultacji z operatorami świadczącymi tego
typu usługi dla biznesu w województwie wielkopolskim. Ponadto została zweryfikowana o dane z
wybranych gmin w zakresie aktualnie ponoszonych wydatków na usługi telekomunikacyjne przy
uwzględnieniu, iż rzeczywiste potrzeby administracji publicznej nie są obecnie zaspokajane.
W związku z powyższym średnia cena za usługę dostępu do Internetu dla jednostek publicznych w
ramach jednostki terytorialnej, na potrzeby prowadzonych analiz finansowych wynosi 2 500,00 PLN
miesięcznie.
Taka cena usługi dla JST oferowana przez Ol nie zamyka drogi do składania ofert konkurencyjnych
przez innych operatorów. Przyjmując jako bazę cenę usługi Ethernet 100 Mb (1 500 PLN) oraz
średnią cenę usługi hurtowego dostępu do Internetu oferowaną przez operatorów działających na
obszarach konkurencyjnych (20 PLN/Mb) operator będzie miał możliwość zestawienie usługi bo 50
Mbit/s dla pojedynczego JST przy założeniu współczynnika overbookingu 1:1.
W praktyce
współczynnik ten jest znacznie wyższy - 1:5 - 1:10 dzięki tym operator będzie mógł w kalkulowanej
cenie uwzględnić własną marżę i zaoferować wyższą przepływność.

4. Czynniki warunkujące popyt na usługi WSS
Popyt na usługi hurtowe należy analizować łącznie. Wszystkie usługi z wyjątkiem kolokacji są
częściowo substytucyjne względem siebie, a więc zwiększenie sprzedaży jednej grupy usług może
doprowadzić do spadku lub ograniczenia wzrostu sprzedaży innych usług. Z kolei usługa kolokacji jest
komplementarna w stosunku do pozostałych i wzrost sprzedaży usług dzierżawy medium lub
transmisji danych spowoduje wzrost zapotrzebowania na usługi kolokacji. Ponadto zapotrzebowanie
na usługi kolokacyjne jest w pełni zależne od sprzedaży usług transmisyjnych bowiem sama usługa
kolokacji nie stanowi dla operatora ostatniej mili żadnej wartości.
Zapotrzebowanie na usługi hurtowe wynika w bezpośredni sposób z popytu na usługi detaliczne.
Zakłada się że popyt na usługi dla klientów końcowych związane z dostępem do Internetu i transmisją
danych będzie systematycznie wrastał w okresie analizy, a co za tym idzie wzrastać będzie również
zapotrzebowanie na hurtowe usługi oferowane przez WSS. Głównymi czynnikami warunkującymi ten
trend są:
•

wzrost liczby użytkowników korzystających z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu,
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•

wzrost przepływności przypadającej na przeciętnego abonenta,

•

wzrost udziału Ol WSS na rynku usług hurtowych na terenach, na których dostępne są
obecnie usługi ale brak jest konkurencji rynkowej.

W zrost lic zb y u żytk o w n ikó w

Pod względem penetracji usług szerokopasmowych obszar W ielkopolski nie odbiega w znaczący
sposób od pozostałych regionów Polski. Dlatego też prognozując rozwój Internetu w W ielkopolsce
bazowano na danych ogólnokrajowych.

■ :ooe

•2009
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•
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Rys. 19 Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu [źródło: OECD broadband portal]

Jak widać penetracja dostępu do Internetu w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Średnia
wartość penetracji na koniec drugiej połowy 2011 roku wynosiła dla przedstawionych na wykresie
krajów 27,08%, podczas gdy penetracja w Polsce jedynie 14,30%. Liderzy w Europie - Dania,
Szwajcaria, Holandia w połowie 2011 roku miały wskaźnik penetracji na poziomie 38%. Należy
zauważyć, że od 2008 roku Polska zanotowała jeden z najwyższych wzrostów wskaźnika penetracji w
Europie.
W krajach o najwyższej penetracji można zauważyć stopniowe wyhamowywanie wskaźnika penetracji
w ostatnich krajach. W związku z powyższym jako poziom nasycenia można określić poziom 40%. Jak
wynika z danych OECD nie został on jeszcze przekroczony w żadnym kraju. Nawet kraje, które od
wielu lat inwestują ogromne środki w rozwój jak np. Kora oscylują w okolicach 36%.
Należy więc przewidywać, że dynamiczny wzrost penetracji w Polsce będzie postępował w dalszym
ciągu, aż do osiągnięcia poziomu zbliżonego do 40%. Rozwój regionalnych sieci szerokopasmowych
może dodatkowo przyśpieszyć ten proces, gdyż z jednej strony zwiększy konkurencyjność na rynku
usług hurtowych z drugiej natomiast przeniesie nacisk inwestycyjny operatorów z infrastruktury
szkieletowo-dystrybucyjnej na sieci dostępowe.
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Rys. 20 Prognoza rozwoju stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce.

Przedstawiona prognoza zakłada osiągnięcie w 2020 roku penetracji na poziomie nieco powyżej 36%.
Bazuje ona na dotychczasowym rozwoju Internetu w Polsce, analizie trendów zachodzących w innych
krajach UE, danych makroekonomicznych oraz ocenie wpływu jaki mogą wywrzeć na rynek
regionalne sieci szerokopasmowe.
Analizując dane dotyczące liczby użytkowników Internetu nie można abstrahować od sieci mobilnych.
Rozwój sieci 3G/4G oraz rosnąca popularność smartfonów i tabletów prowadzi do gwałtownego
wzrostu liczby użytkowników mobilnego dostępu do Internetu. Niemal wszyscy światowi eksperci zarówno dostawcy sprzętu (np. Cisco, Ericsson) jak i analitycy (np. Deloitte) prognozują gwałtowny
wzrost liczby urządzeń mobilnych korzystających z transmisji danych. Coraz częściej dla sieci
radiowych wąskim gardłem nie jest już ostatnia mila a sieć dystrybucyjna/dosyłowa. W związku z
powyższym operatorzy tych sieci zapewne również będą zainteresowani usługami oferowanymi w
sieci WSS przez Ol.
W zrost p rze p ły w n o ś c i w sieci

W zrost przepływności przypadający na pojedynczego użytkownika
towarzyszącym rozwojowi Internetu. Jest on wynikiem połącznie 3 trendów:
•

nowe, „pasmożerne” usługi pojawiające się w sieci,

•

coraz więcej urządzeń on-line,

•

większa wymiana danych w wersji elektronicznej.

jest

stałym

procesem

Usługa stacjonarnego dostępu do Internetu wykorzystywana jest zazwyczaj łącznie przez wszystkich
członków gospodarstwa domowego. W wielu domach standardem stają się sieci lokalne (najczęściej
bezprzewodowe), które powodują, że do pojedynczego łącza przyłączane jest coraz więcej urządzeń
korzystających z niego równocześnie. Nie są to tylko komputery osobiste poszczególnych
domowników, ale również konsole do gier, telewizory czy urządzenia mobilne (smartfony i tablety).
Każde kolejne urządzenie przyłączone do takiej sieci powoduje wzrost zapotrzebowania na pasmo.
Nowe urządzenia związane są również z nowymi usługami dostępnymi w sieci Internet. Dotyczy to w
szczególności wszystkiego rodzaju usług multimedialnych. Usługi te stawiają wyjątkowo duże
wymagania przed sieciami zarówno na odcinku ostatniej mili jak i dystrybucji i szkieletu. Usługi te są
coraz popularniejsze a liczba terminali nie będących komputerami, na których są one dostępne (np.
„smart TV ” „Internet TV”) bardzo szybko rośnie.
Pomijając nowe terminale i usługi ruch w sieci rośnie również z powodu większej intensywności
korzystania z tradycyjnych usług. Coraz więcej dokumentów użytkownicy przesyłają w formie
elektronicznej, a wzrost liczby użytkowników powoduje, że lawinowo rośnie również liczba
przesyłanych maili, udostępnianych plików najczęściej o dużej objętości.
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Wzrostu udziału WSS w rynku
Obszar działania sieci WSS można podzielić na trzy rodzaje:
1)

obszary, na których nie jest dostępna żadna infrastruktura szerokopasmowa - tam zadaniem
WSS jest stworzenie możliwości budowy infrastruktury dostępowej,
2) obszary, na których jest dostępna infrastruktura szerokopasmowa, ale jest niewystarczająca
do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do Internetu - tam zadaniem WSS
jest zwiększenie potencjału infrastruktury dystrybucyjnej oraz podniesienie poziomo
konkurencyjności, co powinno przełożyć się na rozwój sieci ostatniej mili,
3) obszary, na których dostępna jest infrastruktura szerokopasmowa, która nie może być
wykorzystana na potrzeby usług NGA - tam zadaniem WSS jest stworzenie możliwości
oferowania przez operatorów dostępowych usług NGA obok dostępnych do tej pory usług
tradycyjnych.
Na obszarze (1) Ol WSS będzie oferował usługi jako jedyny operator hurtowy natomiast na obszarach
(2) będzie konkurował z działającym już tam podmiotem. Konkurencja ta będzie miała charakter:
•

jakościowy - Ol dysponując nowoczesną infrastrukturą szkieletowo dystrybucyjną będzie
oferował usługi o najwyższym możliwym standardzie. Szeroka gama usług oferowanych przez
operatora pozwoli na łatwe dopasowanie oferty do potrzeb operatorów lokalnych
świadczących usługi ostatniej mili na danym obszarze. Usługi te będą mogły być
wykorzystywane zarówno przez małych, lokalnych przedsiębiorców świadczących dostęp do
Internetu w jednej bądź kilku lokalizacjach, jak i przez dużych, w tym też ogólnokrajowych,
którzy będą chcieli połączyć swoje sieci dostępowe zlokalizowane w wielu lokalizacjach.

•

cenowy - usługi oferowane przez Ol będą miały za zadania pobudzenie konkurencji. Zgodnie
z przyjętymi założeniami Ol nie będzie miał możliwości czerpania z prowadzonej działalności
nadmiernych zysków, a jego polityka cenowa będzie oparta na benchmarkach zgodnie z
Wytycznymi wspólnotowymi.

W związku z powyższym do analiz w projekcie przyjęto, że poza świadczeniem usług dla operatorów
obsługujących nowych klientów końcowych, nie korzystających dotąd z szerokopasmowego
Internetu (na obszarach 1,2) operator będzie również przejmował operatorów korzystających do tej
pory z usług innego podmiotu świadczącego usługi hurtowe (na obszarach 2). Zakłada się również, ze
proces przejmowania operatorów będzie najbardziej dynamiczny w początkowej fazie działania WSS.
Analizy prowadzone na potrzeby projektu WSS dowodzą, że na obszarach białych i szarych operator
ten może liczyć na udział w rynku na poziomie 50% wśród klientów, którzy do tej pory nie mieli
dostępu do Internetu oraz 33% w grupie klientów, którzy korzystają już usług internetowych.
Prognozę rozwoju liczby klientów obsługiwanych przez WSS w kolejnych latach prezentuje poniższy
wykres.
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Rys. 21 Prognoza liczby klientów indywidualnych obsługiwanych przez operatorów przyłączonych do l/l/SS.

Podobną trajektorię rozwoju udziałów w rynku przewiduje się dla przedsiębiorstw działających na
terenie wielkopolski. Jednak w tym przypadku, ze względu na specyfikę tego segmentu klientów
przewiduje się, że udział operatora W SS będzie niższy niż w przypadku klientów indywidualnych i
będzie wynosił odpowiednie - 25% dla przedsiębiorstw posiadających już dostęp do Internetu oraz
33% dla przedsiębiorstw nie posiadających dostępu.
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Rys. 22 Prognoza liczby przedsiębiorstw obsługiwanych przez operatorów przyłączonych do WSS.

Z uwagi na fakt, że sieć W SS jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków samorządowych
część jej usług będzie nakierowana bezpośrednio na ten segment klientów. Ol będzie mógł świadczyć
usługi bezpośrednio dla samorządów lokalnych. Sieć WSS zaplanowana została w taki sposób, że
dociera do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie Wielkopolski. Lokalizacja
punków dystrybucyjnych sieci planowana jest w dużej części na ternie nieruchomości należących do
jednostek publicznych. Należy mieć na uwadze, że jednostki administracji samorządowej mają bardzo
często podpisane terminowe umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usługi dostępu
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do Internetu. W związku z tym zmiana przez nich operatora na Ol W SS będzie następowała
stopniowo, o ile oferta Ol będzie korzystniejsza dla jst, a jednocześnie oferta hurtowa Ol będzie
umożliwiała operatorowi trzeciemu złożenie konkurencyjnej oferty dla jst. Zakłada się, ze udział Ol
WSS w rynku usług detalicznych dla JST będzie systematycznie rósł od chwili uruchomienia sieci do
2018 roku, w którym osiągnie poziom 90%, który będzie zachowany w kolejnych latach.
Uzasadnieniem tak wysokiego udziału w rynku będzie oferta produktowa, jaką powinien stworzyć Ol.
Jego usługi w tym segmencie rynku powinny zostać przygotowane specjalnie pod potrzeby i
wymagania stawiane przez JST i podległe im jednostki. Zakłada się, że usługi te będą bazować na
transmisji danych i usłudze szerokopasmowego dostępu do Internetu, ale będą uzupełnione usługami
dodatkowymi - np. transmisją głosu (telefonią IP), usługami sieci prywatnych czy innymi usługami
dopasowanymi do wymagań stawianych przez systemy e-administracji.

5. Prognoza zapotrzebowania na usługi świadczone przez Ol WSS
Jak już wspomniano, ze względu na wysoki poziom substytucyjności poszczególnych usług
świadczonych przez Ol WSS popyt na usługi dzierżawy medium i transmisji danych należy
rozpatrywać łącznie.
Badanie eksperckie przeprowadzone na grupie operatorów ostatniej mili świadczących usługi z
wykorzystaniem różnych technologii (przewodowych i radiowych) na terenie wielkopolski pokazały, że
największym zainteresowaniem cieszą się usługi dzierżawy włókien, w drugiej kolejności operatorzy
wskazywali usług transmisji danych punkt - punkt. Nieco mniejsze zainteresowanie natomiast
prezentowali operatorzy w stosunku do usługi dzierżawy kanalizacji teletechnicznej. Wyniki badania
miały również swoje potwierdzenie podczas dyskusji z operatorami prowadzonymi w trakcie
posiedzeń Grupy Roboczej przy projekcie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Podczas
prowadzonych spotkań operatorzy wielokrotnie wskazywali, że podstawową usługą realizowaną przez
sieć WSS powinna być dzierżawa ciemnych włókien.
Na potrzeby prowadzonych analiz przyjęto bardzo ostrożne szacunki dotyczące popytu na usługi sieci
WSS.
W pierwszej kolejności
dystrybucyjnej, a więc:

przeprowadzona zostanie analiza zapotrzebowania

na usługi w sieci
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•

dzierżawa kanalizacji teletechnicznej,

•

dzierżawa ciemnych włókien w sieci dystrybucyjnej,

•

Ethernet 100Mb, 1Gb,

•

MPLS100Mb.

Następnie przeprowadzona zostanie analiza zapotrzebowania na usługi sieci szkieletowej, które w
dużej mierze są pochodną zapotrzebowania na usługi świadczone w sieci dystrybucyjnej. Na końcu
dokonane zostanie zapotrzebowanie na usługi kolokacji, które to jest zależne od usług transmisyjnych.
SIEĆ DYSTRYBUCYJNA

Dzierżawa ciemnych włókien
Popularność usługi dzierżawy ciemnych włókien w sieci dystrybucyjnej wynika przede wszystkim z
elastyczności kształtowania oferty przez operatora korzystającego z takiej usługi. Ma ona możliwość
transmisji niemal dowolnej przepływności w wydzierżawionym włóknie bez jakiejkolwiek kontroli przez
Ol. Ponadto ciemne włókna poza transmisją miedzy węzłami mogą być wykorzystywane przez
operatorów jako element sieci dostępowej realizowanej w technologii FTTH/FFTB (np. GPON). Sieci
te zyskują coraz większy udział w ogólnej liczbie zakończeń abonenckich, a wielu operatorów szczególnie oferujących usługi typu triple-play coraz częściej w ogóle odchodzi od rozwiązań opartych
na kablach miedzianych na rzecz sieci światłowodowej. Architektura sieci pasywnych sprawia, że
węzeł szkieletowy sieci WSS może być miejscem zlokalizowania OLT, który obejmie swoim zasięgiem
większość miejscowości na terenie danego powiatu. Dzięki temu dzierżawiąc parę włókien do
poszczególnych punktów dystrybucyjnych operator ma możliwość budowy stosunkowo taniej, a
jednocześnie bardzo efektywnej i nowoczesnej sieci dostępowej.
Szacując zapotrzebowanie na usługę należy pamiętać, że wysoka gęstość punktów dystrybucyjnych a
co za tym idzie stosunkowo niewielka gospodarstw domowych osób przypadająca na pojedynczy PD
sprawia, że w danym punkcie dystrybucyjnym swoje usługi będzie świadczyć najczęściej jeden dwóch operatorów, a w zależności od przyjętej architektury sieci GPON i liczby przyłączonych
gospodarstw domowych operatorów będzie wym agał od jednej do kilku par włókien. Punkty, w których
operatorów będzie więcej będą stanowiły niewielki odsetek. Dlatego też przyjęto, że docelowo łącza
sprzedaż usługi dzierżawy ciemnych włókien najprawdopodobniej będzie oscylować w okolicach 2,5
krotnej długości sieci dystrybucyjnej (a wiec średnio w każdej relacji dzierżawione będą dwie pary
włókien światłowodowych).
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Dzierżawa usług transmisyjnych - Ethernet, MPLS
Eksperci oceniają, iż usługa transmisji Ethernet kierowana będzie przede wszystkim do operatorów
lokalnych o mniejszym potencjale, których zasoby nie pozwalają na znaczące inwestowanie we
własne technologie transmisyjne i kolokację urządzeń w węzłach WSS. Wykorzystanie urządzeń WSS
obniży znacząco początkowe nakłady inwestycyjne operatora dostępowego i stworzy tym samym
większy efekt zachęty. Analizę dla potrzeb oceny popytu przeprowadzono na podstawie danych o
ilości operatorów działających na terenie województwa z uwzględnieniem ich potencjału
inwestycyjnego oraz planów inwestycyjnych. Z oceny wynika, że popyt na hurtowe usługi aktywne
może nie występować równomiernie na terenie województwa, jest on bowiem uzależniony od
lokalnego rynku dostawców usług szerokopasmowych. Z analizy pokrycia obszarem działalności
poszczególnych operatorów wynika, że w chwili obecnej w około % wszystkich punktów
dystrybucyjnych WSS działają operatorzy, których profil (wykorzystywane technologie, potencjał
ekonomiczny, plany inwestycyjne) wskazuje na możliwość wykupienia usługi transmisji.
Opisany wczesnej trend wzrostu przepływności w sieci przypadającego na pojedyncze łącze
abonenckie powoduje, że zdaniem ekspertów większą popularnością będzie cieszyła się usługa
transmisji Ethernet 1GB niż 100Mb, jednak nie należy się spodziewać że w najbliższym czasie usług
100Mb zostanie wyparta z rynku. Dla wielu operatorów, świadczących usługi np. z wykorzystaniem
sieci radiowych jest to najlepszy i jednocześnie najtańszy sposób do usług transmisyjnych klasy
operatorskiej.
Poniżej przedstawiono prognozy sprzedaży usług ethernetowych i przychodów uzyskiwanych z tego
tytułu.
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Rys. 25 Prognoza sprzedaży usługi transmisji ethernetowej

Z kolei usługę MPLS należy traktować jako rozwiązanie bardzo niszowe przeznaczone dla bardzo
wąskiej grupy odbiorców. Każda z gmin w województwie wielkopolskim prowadzi politykę zmierzającą
do przyciągania przedsiębiorców poprzez tworzenie zachęt do inwestowania. Analiza potencjału
wśród firm województwa wielkopolskiego pozwala na uzasadnione założenie, iż średnio w obrębie
każdej jednostki podziału terytorialnego (257, bez województwa i miast na prawach powiatu) będzie
realizowana docelowo jedna usługa z wykorzystaniem technologii MPLS.

Rys. 26 Prognoza sprzedaży usługi transmisji MPLS
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D zierżaw a k an alizac ji tele tec h n iczn ej

Zapotrzebowanie na usługę dzierżawy kanalizacji jest bardzo trudne do określenia. Jednak należy się
spodziewać stosunkowo niewielkiego zainteresowania tego typu usługą, gdyż z punktu widzenia
operatora znacznie atrakcyjniejsza jest np. usługa dzierżawy włókien światłowodowych. Jak wynika z
badań przeprowadzonych wśród operatorów działających na terenie W ielkopolski najczęstszym
przypadkiem, w którym operator jest zainteresowany taką usługą jest budowa sieci dostępowej. W
związku z tym największe zainteresowanie tą usługą będzie pojawiało się na obszarach miejscowości,
co przekłada się na stosunkowo niewielkie długości dzierżawy.
Podstawą do przyjęcia zakładanej wielkości przychodów z usługi dzierżawy kanalizacji była analiza
dostępności infrastruktury (inwentaryzacja), prognozy rozwoju sieci dostępowych w kolejnych latach w
oparciu o dostępne dofinansowanie oraz plany inwestycyjne operatorów. Istotnym elementem przy
szacowaniu przychodów z tej usługi był również wskaźnik wykorzystania kanalizacji obcej dla potrzeb
realizacji sieci dostępowych u jednego z operatorów działających na terenie województwa
wielkopolskiego. Na podstawie zebranych danych eksperci ustalili wskaźnik wykorzystania kanalizacji
WSS przez operatorów na poziomie 5% długości sieci WSS. Dla szacowania wysokości przychodów
z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej przyjęto zatem udostępnienie operatorom infrastruktury
pasywnej rosnąco do poziomu 200km w 2020 roku a następnie stabilizację na tym poziomie.

Rys. 27 Prognoza sprzedaży usługi transmisji ethernetowej

SIEĆ SZKIELETOW A
Z usług sieci szkieletowej korzystać będą jedynie więksi operatorzy posiadający sieci dostępowe w
kilku powiatach lub operatorzy chcący przetransferować swój ruch do punktu wymiany ruchu
internetowego innego niż ten zlokalizowany w powiecie, w którym posiadają sieci dostępową.
W przypadku sieci szkieletowej operatorzy mają do wyboru praktycznie dwie usługi:
•

dzierżawę włókien, która będzie podstawową usługą w szkielecie,

•

dzierżawę lambdy.

Usługi te są niemal w 100% substytucyjne względem siebie, pozwalając na realizację zbliżonych
funkcjonalności, z tym że dzierżawa lambdy ogranicza możliwości wykorzystania wielu długości fali.
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operatorów lokalnych będzie zamykało swój ruch w węzłach szkieletowych bez potrzeby
transferowania ruchu do innego węzła. Transmisja miedzy węzłami będzie zazwyczaj realizowana
przez większych operatorów posiadających sieci w wielu powiatach na terenie Wielkopolski.
Analizując dotychczasowy kształt rynku i zasięg działania operatorów należy się spodziewać nie
więcej niż 2-3 operatorów, którzy będą posiadali swoje sieci w kilku, kilkunastu powiatach (zazwyczaj
nie wszystkich). Do tego nieliczni mniejsi operatorzy mający sieci w 2-3 powiatach będą
zainteresowali dzierżawą włókien w szkielecie. W związku z powyższym że zakłada się, że
wykorzystanie usługi dzierżawy włókien w szkielecie będzie proporcjonalnie na podobnym poziomie
jak w sieci dystrybucyjnej i będzie oscylowało w okolicach dwu krotności całej długości sieci.

Rys. 28 Prognoza sprzedaży usługi dzierżawy włókien w sieci szkieletowej

Usługa dzierżawy lambdy będzie usługą o bardzo wąskim zastosowaniu. Potencjalnie usługą tą będą
zainteresowani operatorzy, którzy posiadają już własne systemy transmisyjne DWDM i chcą zestawić
łącze między kilkoma węzłami szkieletu. Ocenia się, że relacje te będą głównie brały początek w
Poznaniu, a technologia transportowa DWDM będzie służyła przede wszystkim do zestawienia
połączenia pomiędzy węzłem szkieletowym zlokalizowanym w powiecie, w którym budowana jest sieć
dostępowa a własnym punktem odbioru Internetu. Usługa związana jest z koniecznością kolokacji,
gdyż wymaga instalacji urządzeń własnych po stronie usługobiorcy, Ocena popytu na usługę
dzierżawy fali świetlnej w ramach projektu WSS bazuje na wiedzy o wykorzystaniu aktualnie przez
operatorów tej usługi z uwzględnieniem faktu iż jej zastosowanie ma głównie miejsce w relacjach, w
których brakuje włókien (technologia zwielokrotnienia transmisji w jednym włóknie). W kontekście
planowanej budowy nowych kabli o dużych pojemnościach przyjęto bardzo ostrożne założenia.
Przyjęto, iż przychody z tej usługi będą stosunkowo niewielkie (usługa dostępna w sieci szkieletowej) i
będą odpowiadać dzierżawie fali świetlnej w 6 relacjach w 2018, w następnych latach założono tylko
niewielki wzrost.
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Kolokacja
Usługa kolokacyjna dostępna będzie we wszystkich węzłach sieci WSS. Zapotrzebowanie na usługi
kolokacji jest pochodną wyżej omówionych usług, w tym przede wszystkim dzierżawy ciemnego
włókna i dzierżawy lambdy. Oczywiście można wyobrazić sobie model korzystania z infrastruktury
WSS bez korzystania z usług kolokacji, jednak na podstawie przeprowadzonych wywiadów z
operatorami taki model nie będzie zbyt popularną praktyką. Analizując rynek operatorów działających
na terenie Wielkopolski, gdzie aktywnie działa ok. 150 przedsiębiorców oszacowano, iż w każdym
węźle szkieletowym sieci z usług kolokacji skorzysta jeden operator działający na obszarze lokalnym i
jeden operujący w większym obszarze, Dane te potwierdzają plany inwestycyjne i związane z nimi
plany wykorzystania kolokacji na własne potrzeby u trzech operatorów działających w obszarze
pod regionów.
Dla potrzeb budowy modelu finansowego przyjęto umiarkowanie optymistyczne założenia,
zakładające, że operatorzy przyłączający się do Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej będą
realizować punkty styku, zwłaszcza w pierwszym okresie, w oparciu o przyłączenia kablowe,
częściowo tylko wykorzystując możliwości lokowania swoich urządzeń aktywnych w węzłach
transmisyjnych projektowanej sieci. Przyjęto, że usługa będzie rozwija się w sposób liniowy,
zwiększając. Rocznie poziom wykorzystania usługi będzie zwiększał się o 6 szaf.
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Rys. 30 Prognoza sprzedaży usługi kolokacji

U sługi detaliczne dla J S T

Przy okazji opisywania czynników warunkujących wzrost popytu na usługi WSS przedstawiono
założenia oraz prognozy dotyczące udziału WSS w rynku dla JST. Poniżej przedstawiono
prognozowany poziom sprzedaży usług w tym segmencie klientów.

Rys. 31 Prognoza sprzedaży usługi dla JST

Strona 142

Studium wykonalności projektu „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

Podsumowanie
Łączne przychody z tytułu świadczenia usług przez Ol sieci WSS rosną od 55,73 tys. PLN w 2013 do
blisko 46 min w 2029 roku. Dynamiczny wzrost przychodów prognozuje się do 2018 roku. Od 2019
roczny wzrost przychodów szacuje się na poziomie 2,5%, a od 2026 około 1,5%.
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Rys. 32 Prognoza przychodów z usług świadczonych przez Ol l/l/SS

Zestawienie przychodów ze sprzedaży poszczególnych
Infrastruktury przedstawiono w załączonej do studium tabeli.

usług

oferowanych

przez

Operatora

6. Charakterystyka systemów powstałych w ramach projektu
Infrastruktura pasywna
Zakres systemu
Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa

Charakterystyka systemu
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa będzie stanowiła podstawę dla
świadczenia lub wsparcia usług:
•

dostępu do sieci Internet;

•

telefonii IP;

•

telemedycyny;

•

e-administracji;

•

zarządzania kryzysowego.
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Infrastruktura pasywna
Zakres systemu

Charakterystyka systemu
W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa będzie pozwalała operatorom sieci
dostępowych usług dostępu do Internetu o przepływności:

Sieć szkieletowa

•

NGA w odległości do 2km od punktu dystrybucyjnego;

•

tradycyjnego dostępu w odległości do 4-6 km od punktu
dystrybucyjnego.

Budowana sieć ma stanowić warstwę transportową i usługową pełnego
wachlarza obecnych i przyszłych usług szerokopasmowych.
Sieć będzie umożliwiała skalowanie przepustowości w określonych
relacjach w zależności od potrzeb użytkowników.
Sieć będzie zapewniać wysoką niezawodność oraz mechanizmy
gwarantujące nieprzerwaną transmisję danych w szkielecie sieci.

Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna zrealizowana w technologii IP/MPLS umożliwiać
będzie optymalizację przepływu ruchu oraz lokalnego terminowania
ruchu.
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W ęzły sieci szkieletowej
Zakres systemu
Wyposażenie węzła
szkieletowego

Charakterystyka systemu
Węzły zlokalizowane w istniejących obiektach. Istniejące pomieszczenia
zostaną zmodernizowane tak aby ujednolicić ich wyposażenie i
dostosować do pełnienia funkcji węzłów szkieletowych.
Minimalny zakres wyposażenia węzła szkieletowego sieci obejmuje:
•

system sygnalizacji pożaru;

•

system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu;

•

system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS’a oraz
agregatu prądotwórczego

•

zespół szaf dystrybucyjnych 19” 42U wym.: 660x800 mm;

•

przełącznica optyczna dla zakończenia
dystrybucyjnej oraz szkieletowej,

•

zespołu szaf dystrybucyjnych 19”

światłowodu

sieci

Zainstalowane w węzłach szkieletu sieci urządzenia aktywne będą
umożliwiały realizowanie funkcji:

Urządzenia aktywne

•

agregacji ruchu z sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem
routerów MPLS,

•

warstwy transportowej w oparciu o technologie DWDM,

•

budowę dodatkowych łączy skrośnych w oparciu o technologię
DWDM,

•

wymiany ruchu z innymi sieciami wojewódzkimi i/lub dostawcami
Internetu.

Punkty dystrybucyjne
Zakres systemu

Charakterystyka systemu
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Punkty dystrybucyjne
Zakres systemu

Charakterystyka systemu

Wyposażenie punktu
dystrybucyjnego

Węzły sieci dystrybucyjnej będą lokalizowane w zewnętrznych szafach
telekomunikacyjnych. Szafy będą chronić zainstalowane w nich
urządzenia przed wpływem czynników środowiskowych oraz ingerencją
osób niepowołanych. Nie wyklucza się umieszczenia poszczególnych
punktów dystrybucyjnych w pomieszczeniach, w szczególności
należących do jednostek samorządu terytorialnego. Zakres wyposażenia
punktu dystrybucyjnego sieci obejmuje wyłącznie przełącznicę
światłowodową, punkt dystrybucyjny nie będzie wyposażony w
urządzenia aktywne, ich funkcjonalność będzie realizowana w węzłach
sieci szkieletowej sukcesywnie w czasie dołączania kolejnych
operatorów sieci dostępowych poprzez rozbudowę urządzeń w węzłach
szkieletowych o porty obsługujące następujące najpopularniejsze
dostępne technologie transmisji wykorzystywane w sieciach tego typu:
Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE). Połączenia z
węzłami szkieletowymi realizowane będą poprzez interfejsy optyczne.

Centrum Zarządzania Siecią
Zakres systemu
Wyposażenie Centrum
Zarządzania Siecią

Charakterystyka systemu
Dla potrzeb nadzoru nad wybudowaną infrastrukturą
Zarządzania Sieci powinno zostać wyposażone w:

Centrum

•

dedykowane urządzenia dostępowe (przełączniki LAN);

•

odpowiednia
aplikacyjnych;

•

infrastruktura pamięci masowych
Network) dla obsługi aplikacji;

•

urządzenia dla ochrony styku z siecią (firewall, IPS)

liczba

serwerów

na

potrzeby

SAN

(ang.

systemów

Storage Area

Obiekt w którym zostanie zlokalizowane Centrum Zarządzania Siecią
zostanie wyposażony w odpowiednią infrastrukturę zabezpieczającą.
Zalicza się do niej systemy:
•

monitoringu wizyjnego;

•

systemy zasilania gwarantowanego;

•

systemy ppoż. oraz gaszenia pożarów;

•

systemy sygnalizacji napadu i włamania wraz z kontrolą
dostępu.
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Centrum Zarządzania Siecią
Zakres systemu

Charakterystyka systemu
Centrum Zarządzania Siecią, będzie łączyć wszystkie systemy
zarządzania oraz umożliwiać odpowiednie kształtowanie ruchu w sieci.

Funkcjonalność
Centrum Zarządzania
Siecią

Ponieważ Centrum Zarządzania Siecią pełnić będzie kluczową dla rolę,
konieczne jest, zapewnienie redundancji sprzętowej. Wszystkie
elementy w centrum powinny być zdublowane.
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7. Obiekty kubaturowe
Projekt W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie zakłada powstania nowych obiektów
kubaturowych. Należy jednak wskazać, że w ramach prac zostaną przeprowadzone roboty budowlane
w istniejących obiektach, w celu przystosowania ich do pełnienia nowych funkcji w WSS:
•

Centrum Zarządzania Siecią,

•

węzłach sieci szkieletowej,

•

w niektórych wypadkach - punktach dystrybucyjnych.

Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w Prawie Budowlanym, jako budowa, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
W ęzły sieci szkieletowej oraz Centrum Zarządzania Siecią
Prace wykonywane w obiektach stanowiących węzły sieci szkieletowej i Centrum Zarządzania Siecią
nie wykraczają poza pojęcie „bieżącej konserwacji”. Roboty konserwacyjne polegające na renowacji
powłok malarskich, przetarciu tynków, wymianie stolarki okiennej (itd.), jeżeli nie następuje zmiana w
zakresie parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, lub elementów obiektu;
można zakwalifikować jako bieżącą konserwację.
Punkty dystrybucyjne
Podobnie jak w przypadku węzłów sieci szkieletowej, prace wykonywane w obiektach stanowiących
węzły sieci dystrybucyjnej nie wykraczają poza rozumienie pojęcia „bieżącej konserwacji”. Roboty
konserwacyjne polegające na renowacji powłok malarskich, przetarciu tynków, wymianie stolarki
okiennej (itd.), jeżeli nie następuje zmiana w zakresie parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu, lub elementów obiektu; należy zakwalifikować jako bieżącą konserwację.
Ponadto z punktu widzenia realizacji sieci dystrybucyjnej na uwagę zasługuje Art. 29 pkt 7 Prawa
Budowlanego w którym mowa o tym, że przy tworzeniu punktów dystrybucyjnych lokalizowanych w
zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
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8. Założenia dotyczące funkcjonowania infrastruktury związanej z
projektem
Kwestie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
transmisji

Operator
Infrastruktury
jest
zobowiązany
do
świadczenia
usług
telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami prawa. Jego obowiązki dotyczące
bezpieczeństwa transmisji oparte są przede wszystkim na ogólnych przepisach
Prawa telekomunikacyjnego31. Są one wyrażane przez zobowiązania operatorów
do podjęcia środków technicznych oraz organizacyjnych mających na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z
świadczonymi przez nich usługami (art.175 ust.1 P.t.).
Bezpieczeństwo informacji w Prawie telekomunikacyjnym powiązane jest z tzw.
tajemnicą
telekomunikacyjną.
Obowiązek
zachowania
tajemnicy
telekomunikacyjnej jest określony w art. 159 ust.2 Prawa telekomunikacyjnego
jako zakaz zapoznawania się, przechowywania, przekazywania lub innego
wykorzystywania treści lub danych przez osoby inne niż nadawca lub odbiorca
komunikatu, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
•
•
•

•

nadawcy lub odbiorcy, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę;
będzie to niezbędne do wykonania usługi bądź będzie jej przedmiotem;
czynności te są niezbędne dla rejestrowania komunikatów i związanych
z nimi danych transmisyjnych, stosowanych w zgodnej z prawem
praktyce handlowej a mające na celu zapewnienie dowodów transakcji
handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;
będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub
przepisami odrębnymi.

Nienależyte wykonanie obowiązków powiązanych z zachowaniem tajemnicy
telekomunikacyjnej jest objęte sankcją karną w postaci kary pieniężnej,
przewidzianą w art. 209 ust.1 pkt. 24 Prawa telekomunikacyjnego.
Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji wynikają z przepisów o:
•
•
•
•
•
•
•
•

świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ochronie prywatności,
realizacji zadań związanych z działaniami w sytuacjach szczególnych
zagrożeń,
ochronie danych osobowych,
ochronie informacji niejawnej,
zarządzaniu kryzysowym,
ochronie infrastruktury krytycznej,
obowiązkach w zakresie współpracy z podmiotem zajmującym się
ściganiem przestępstw.

W przypadku gdy z sieci będą korzystały podmioty o szczególnych
wymaganiach, na przykład administracja publiczna czy Policja bądź służby
specjalne, Operator Infrastruktury zapewni warunki bezpieczeństwa zgodne z
wymaganiami prawa.

31
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.

Sejm uchwalił 24 kwietnia 2009 nowelizację PT Prawa telekomunikacyjnego
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Kwestie bezpieczeństwa
Przetwarzanie
oraz
przechowywanie
danych

Nie dotyczy.
Operator Infrastruktury WSS będzie świadczył swoje usługi jedynie operatorom
hurtowym, w jego przypadku nie będzie zachodziło przetwarzanie danych
osobowych.
W sytuacji, w której Operator Infrastruktury będzie przetwarzał dane
telekomunikacyjne jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, będzie stosował się
do wymogów ustawowych w zakresie ochrony i przechowywania.

Otwarty dostęp

Każdy operator będzie miał możliwość podłączenia się do infrastruktury
powstałej w wyniku realizacji projektu WSS. Celem projektu jest stworzenie
nowej infrastruktury zarówno technicznej jak i dystrybucyjnej.
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Zasada neutralności technologicznej
Czym jest
neutralność
technologiczna

Wytyczne Komisji Europejskiej zawarte w dokumencie „Przewodnik w sprawie
kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia
komunikacii elektronicznej” (..Guidelines on criteria and modalities of

implementation o f structural funds In suport o f electronic Communications”)
opisują kryterium neutralności technologicznej w następujący sposób:
„Kryteria wyboru dla inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji
elektronicznej muszą być zgodne z zasadą „neutralności technologicznej”.
Wsparcie EFRR nie powinno a priori faworyzować żadnej konkretnej technologii,
jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru przez regiony. Jeżeli
projekt zakłada finansowanie bardzo specyficznej technologii - szczególnie w
przypadku sieci szerokopasmowych , np. DSL, technologie drogą satelitarną,
kablową, technologie bezprzewodowe itp. - lub określonej infrastruktury, wybór
musi być jasno uzasadniony na podstawie analizy korzyści i kosztów, przy
uwzględnieniu możliwych alternatywnych rozwiązań dla dostarczenia usług.”
Technologia
a neutralność
technologiczna

Biorąc pod uwagę, że projekt W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa zakłada
wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej, zarówno w szkielecie sieci jak i
dystrybucji, projektowane rozwiązanie powinno wypełniać wytyczne zawarte w
dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów
dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkieao wdrażania sieci
szerokopasmowych”. Dokument ten definiuje poiecie „bardzo szybkich lub
superszybkich sieci dostępowych nowej generacji (NGA).
Akapit 47:

„Sieć NGA to sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z
elementów optycznych
i które
mogą
zapewnić
świadczenie
usług
szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach (takich ja k wyższa
przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących
sieci z przewodów miedzianych”.

Akapit 50

„Komisja rozpatrywała ju ż niektóre zgłoszenia pomocy państwa dotyczące
wsparcia dla upowszechnienia sieci światłowodowych. Przypadki te dotyczyły
budowy „Szkieletowej” regionalnej sieci NGA lub zapewnienia dostępu
światłowodowego jedynie ograniczonej liczbie użytkowników biznesowych”
Mając na uwadze powyższe wytyczne należy zauważyć, że dla budowy sieci
szerokopasmowej Komisja Europejska zakłada jej realizację z wykorzystaniem
technologii światłowodowej jako technologii podstawowej. Odnosząc powyższe do
definicji kryterium Neutralności technologicznej - szczegółowego uzasadnienia
wymagałaby w tym przypadku rekomendacja skorzystania z „bardzo specyficznej
technologii”, w tym przypadku innej niż technologia światłowodowa.
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Zasada neutralności technologicznej
Protokół
transmisyjny
a neutralność
technologiczna

W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa jest siecią pakietową umożliwiającą
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wielu usług szerokopasmowych przy
zapewnionej właściwej jakości usług. Sieć oferuje swobodny dostęp użytkowników
do usług oferowanych przez konkurujących ze sobą dostawców. W ramach sieci
wspierana jest mobilność użytkownika, dzięki temu dostarczane usługi są
wszechobecne i dostarczane w sposób trwały.
Fundamentalne cechy charakterystyczne sieci NGN:
•

transmisja pakietowa;

•

rozdzielenie warstwy usługowej od warstwy transportowej;

•

wsparcie dla szerokiego zakresu usług, aplikacji i mechanizmów, które
można tworzyć z elementarnych usług (w tym usługi czasu
rzeczywistego/streaking/usługi non-realtim e i multimedia);

•

usługi szerokopasmowe
transparentności;

•

połączenia międzysieciowe z wykorzystaniem otwartych interfejsów;

•

mobilność użytkowników w sieci;

•

swobodny dostęp użytkowników do różnych dostawców usług;

•

wiele mechanizmów identyfikacji adresów IP w celu routingu w ramach
sieci IP;

•

ujednolicone
użytkownika;

•

konwergencja usług pomiędzy sieciami stałymi i mobilnymi;

•

niezależność
funkcji
związanych
transportowych warstw niższych;

z

charakterystyki

zachowaniem

podobnych

z

QoS

usług

w

z

usługami

całej

sieci

punktu

oraz

widzenia

od

technologii

•

wsparcie dla różnych typów usług ostatniej mili;

•

zgodność z wymaganiami regulacyjnymi, w szczególności
alarmowej, prywatności, bezpieczeństwa, itd.

komunikacji

WSS będzie umożliwiać podłączenie oraz obsługę ruchu „do” i „z” sieci
Operatorów lokalnych (tzw. „ostatniej mili”). Różnorodność usług świadczonych
przez operatorów lokalnych wymusza na WSS zastosowanie systemów
zarządzania, świadczenie usług oraz wykorzystanie urządzeń aktywnych warstwy
transportowej (urządzenia znajdujące się w węzłach szkieletowych sieci jak i
urządzenia w punktach dystrybucyjnych), które umożliwią podłączenie operatorów
z wykorzystaniem różnorodnych technologii.
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Wymogi formalne
Przydział numeracji
i przestrzeni
adresowych

Operator Infrastruktury będzie świadczył wyłącznie usługi hurtowe, nie będzie
zaś świadczył klasycznych usług telefonicznych dla abonentów końcowych;
dlatego nie dotyczy go kwestia przestrzeni numeracyjnej. Będzie natomiast
oferował usługi dostępu do Internetu. Dlatego będzie wykorzystywał
przestrzeń adresową IP, zarówno protokołu IPv4 ja k i IPv6. Wykorzystywana
będzie ona zarówno w celu adresowania interfejsów sieciowych własnych
urządzeń jak i przydzielania adresów własnym klientom.

Zgłoszenie
telekomunikacyjne

Operator
musi
uzyskać
wpis
do
rejestru
telekomunikacyjnych, który jest prowadzony przez
Komunikacji Elektronicznej.

przedsiębiorców
Prezesa Urzędu

9. Zakup istniejącej infrastruktury
W trakcie realizacji Projektu Spółka WSS S.A. umożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury (drogi,
kanały technologiczne, łącza światłowodowe, ect.). W arunek ten nie powinien doprowadzić jednak do
działania na korzyść operatora zasiedziałego, w szczególności w przypadkach, kiedy osoby trzecie nie
mają dostępu do takiej infrastruktury i nie mogą uczestniczyć w przetargu na równych zasadach (pkt
110 decyzji Komisji z dnia 23.5.2012 r.). Podobnie w przypadku „obszarów szarych”, w których
wskazano, że częścią problemu jest zależność od obecnego na rynku operatora, konieczne może być
wprowadzenie większej konkurencji opartej na infrastrukturze. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury
musi uwzględniać wymaganie, by włókna światłowodowe były własnością WSS S.A. oraz by
zapewniony był tytuł prawny do korzystania z kanalizacji kablowej lub nieruchomości przez okres
eksploatacji infrastruktury WSS. Nadanie projektowanej sieci charakteru NGA oraz wyniki
inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nie pozwalają liczyć na pozyskanie w ten sposób znaczącej
części sieci. Pozyskanie istniejącej infrastruktury jest uzasadnione jedynie w wypadkach, w których jej
elementy odpowiadają standardom technicznym projektowanej sieci, a ich integracja w ramach WSS
nie doprowadzi do powstania wąskich gardeł. Z tego powodu najbardziej perspektywiczną formą
pozyskania istniejących elementów infrastruktury jest dzierżawa lub przeniesienie prawa własności do
istniejącej kanalizacji teletechnicznej, w której w ramach projektu zostaną zainstalowane nowe kable
światłowodowe.

10.

Wyniki realizacji projektu

9.1 Eliminacja wykluczenia cyfrowego na terenie Wielkopolski

Jednym z zasadniczych celów projektu WSS jest stworzenie możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla osób mieszkających na terenach zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym. Cel ten będzie realizowany poprzez budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie
całej W ielkopolski, w tym w szczególności na obszarach białych i szarych w rozumieniu tradycyjnego,
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zakłada się, że w ramach projektu tworzona będzie
infrastruktura, która ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczącym usługi tzw.
„ostatniej m ili” oferowanie tych usług dla klientów indywidualnych, biznesowych i
instytucjonalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Wspomniani przedsiębiorcy
telekomunikacyjni będą mogli korzystać (na zasadach równego dostępu) z powstałej szkieletowodystrybucyjnej sieci WSS poprzez dołączanie do niej swoich sieci dystrybucyjnych lub dostępowych.
Budowa węzła WSS na obszarze białym-tradycyjnym lub szarym-tradycyjnym (problematycznym)
[kategoria 1 i 2] tworzy odpowiednią zachętę dla budowy i dołączania także podstawowej
infrastruktury „ostatniej mili” w zasięgu co najmniej 6 km od węzła WSS. Odległość 6 km dla
podstawowej infrastruktury „ostatniej mili” uzasadniona jest odległością na jakiej po łączu miedzianym
w technologii xDSL można dostarczać Internet szerokopasmowy o przepływności 2 Mb/s do
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użytkownika końcowego (standardowo przyjmuje się, że dla ADSL jest to technicznie możliwe dla
odległości maksymalnie ok. 4,3 km), jak również radiowymi technologiami dostępowymi. Podkreślić
bowiem należy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego w przetargu organizowanym przez
Prezesa UKE („Organ Regulacyjny”) pozyskał do końca 2022 r. rezerwację częstotliwości
umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowych w standardzie WiMAX (decyzja z dnia 19
stycznia 2009r.), którą udostępnił koncesjo biorcy wyłonionemu w procedurze konkurencyjnej i który
zobowiązany jest rozwijać sieć z wykorzystaniem rezerwacji. Technologia W iMAX umożliwia
zapewnienie szybkości transmisji powyżej 2 Mb/s w odległości 5-6 km od lokalizacji stacji bazowej.
Natomiast dla wszystkich węzłów WSS (za wyjątkiem węzłów technicznych, które realizują wyłącznie
funkcję punktów styku, bez możliwości dołączania infrastruktury dostępowej) przyjęto, że ich budowa
tworzy odpowiednią zachętę do budowy i przyłączania infrastruktury „ostatniej mili” NGA w zasięgu do
2 km od węzła WSS. Szczególne ograniczenia zostaną ustanowione w miejscowościach z kategorii 7,
w których dopuszczalne jest - pod warunkami określonymi w ramach systemu warunkowego dostępu
do węzłów W SS - lokalizowanie węzłów WSS na obszarach „białych” NGA stanowiących część
miejscowości, w której istnieje co najmniej jedna infrastruktura NGA.

9.2 Stworzenie infrastrukturalnych fundam entów dla przyszłego społecznego i gospodarczego
rozwoju regionu

Rozwiązania techniczne służące walce z wykluczeniem cyfrowym i oparte na tradycyjnych
technologiach szerokopasmowego dostępu do Internetu nie gwarantują same przez się stworzenia
infrastrukturalnych fundamentów dla społecznego i gospodarczego rozwoju regionu. W iele usług
telekomunikacyjnych i multimedialnych, które kształtują przyszłość społeczeństwa i gospodarki, nie
będzie realizowanych w tradycyjnych sieciach szerokopasmowych ze względu na ograniczenia natury
technicznej. W tej sytuacji wybór dla analizowanej sieci technologii nowej generacji wydaje się
jedynym rozwiązaniem, które pozwoli jej na odegranie istotnej i trwałej - w perspektywie najbliższych
20-30 lat - roli w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego regionu oraz
realizacji polityki spójności UE.
Jak zaznaczono w części poświęconej analizie środowiska, w którym projekt będzie realizowany,
rozwój gospodarczy regionu kształtuje się obecnie w dwóch głównych ośrodkach - regionach
aglomeracji poznańskiej i ostrowsko-kaliskiej. U podstaw znaczącej dysproporcji i różnic kierunków
rozwoju poszczególnych subregionów stoją różnice dostępnej w nich infrastruktury, zarówno
technicznej (sieci transportowe, telekomunikacyjne, usługi finansowe), ja k społecznej (kształcenie,
medycyna, media i inne). Zasadniczą zaletą technologii nowej generacji w kontekście projektu WSS
jest fakt, że pozwala ona na niwelację różnic w dostępności infrastruktury zarówno w odniesieniu do
infrastruktury technicznej, ja k społecznej. Poprzez oderwanie miejsca świadczenia usługi od lokalizacji
jej odbiorcy sieć nowej generacji pozwala na minimalizację ograniczeń wynikających z niedorozwoju
sieci transportowej. W iększość usług finansowych już obecnie można realizować w trybie zdalnym.
Technologie e-kszatałcenia pozwalają na przeniesienie do mniejszych ośrodków wysokich
standardów kształcenia, w trybie tradycyjnym dostępnych jedynie w dużych ośrodkach o akademickim
statusie. Powszechna dostępność usług e-medycyny pozwoli zapewnić w upośledzonych do tej pory,
mniejszych ośrodkach usług na poziomie zbliżonym do głównych ośrodków regionu. Powszechna
dostępność mediów elektronicznych, począwszy od tych o globalnym charakterze, skończywszy na
regionalnych i lokalnych, pozwoli przełamać barierę dostępu do informacji i zaangażowania w sprawy
publiczne.
Najważniejszym jednak efektem budowy sieci nowej generacji będzie wykształcenie się i
upowszechnienie licznych nowych usług, które w realiach sieci tradycyjnego dostępu do Internetu nie
mogły zaistnieć ze względu na ograniczenia techniczne. Należy zakładać, że skutkiem pojawienia się
nowych usług będzie kreacja licznych miejsc pracy, których lokalizacja, dzięki powszechnej w regionie
dostępności usług NGA, będzie rozłożona w regionie bardziej równomiernie, niż do tej pory.

9.3 Usprawnienie administracji publicznej

Jak wykazały badania ankietowe przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w
niewystarczającym stopniu wykorzystują one rozwiązania telekomunikacyjne do celów związanych z
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realizacją zadań w obszarze administracji publicznej. Wiąże się to zapewne ze skromną do tej pory
dostępnością usług e-administracji świadczonych na szczeblu centralnym. W trakcie opracowania
studium wykonalności sytuacja w zakresie usług e-administracji ulega jednak znaczącym zmianom.
Sejm dokonał nowelizacji ustawy o informatyzacji kraju. W opracowaniu znajduje się szereg
rozporządzeń wykonawczych, których ogłoszenie sprawi, że znikną zasadnicze bariery, które do tej
pory ograniczały tempo upowszechnienia e-administracji. Uruchomienie w roku 2011, a następnie
dalsze ich wdrażanie, usług nowej wersji platformy elektronicznych usług administracji publicznej
sprawi, że jednostki samorządu terytorialnego, a wraz z nimi także inne agendy administracji
publicznej, staną przed koniecznością wykorzystania nowych możliwości technicznych i zaoferowania
ich odbiorcom własnych usług. W zdecydowanej większości przypadków infrastruktura techniczna
pozostająca w ich dyspozycji nie jest dostosowana do sprostania nowemu wyzwaniu.
Jednym z celów budowy WSS jest zaoferowanie działającym na terenie regionu agendom
administracji publicznej, w tym przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego,
zintegrowanej, bezpiecznej i niezawodnej platformy technicznej, pozwalającej na korzystanie z oferty
usług e-administracji świadczonych przez urzędy centralne, jak również udostępnianie własnych usług
w formie elektronicznej obywatelom. Dla realizacji tego celu m.in. zakłada się, że sieć szkieletowa
WSS obejmie 31 powiatów, a w każdej z 226 gmin regionu zostanie zlokalizowany co najmniej jeden
punkt dystrybucyjny sieci. Świadczenie usług dla jednostek administracji publicznej będzie
każdorazowo następowało zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

9.4 Podniesienie poziomu konkurencji wewnętrznej w sektorze telekomunikacyjnym w regionie

Projekt nakierowany jest przede wszystkim na obszary białe NGA i wsparcie rozwoju sieci oraz usług
NGA, a tym samym głównym problemem jaki Projekt ma rozwiązać jest brak infrastruktury NGA. Nie
przewiduje się lokalizowania węzłów WSS w miejscowościach szarych NGA lub czarnych NGA - w
miejscowościach tych będą wyłącznie węzły techniczne.
Jednocześnie tam, gdzie to będzie możliwe, do węzłów W SS będzie dołączana infrastruktura sieci
dostępowych podstawowego szerokopasmowego dostępu do Internetu, co dotyczy obszarów białych
tradycyjnych oraz szarych tradycyjnych (problematycznych). W odniesieniu do tych ostatnich
obszarów dopuszczalność interwencji publicznej uzasadniona jest brakiem wystarczającej konkurencji
i zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku.
W wyniku inwentaryzacji ustalono, że na terenie województwa wielkopolskiego obszarów
(miejscowości) szarych tradycyjnych jest 3489, z czego w ramach Projektu planuje się budowę
węzłów WSS w 480 miejscowościach. We wszystkich miejscowościach szarych tradycyjnych istnieje
lub powstanie w najbliższych 3 latach wyłącznie jedna infrastruktura dystrybucyjna i dostępowa, która
należy do Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP SA”), polskiego operatora zasiedziałego o stwierdzonej
znaczącej pozycji rynkowej m.in. na rynku 4 i 5.
Na wielu obszarach województwa wielkopolskiego nie występuje więc odpowiednia konkurencja w
zakresie hurtowych i detalicznych usług szerokopasmowych. Udział dostępu do Internetu, jaki ma
operator zasiedziały (TP SA) wynosi 64.6 % (udział rynkowy xDSL), bez uwzględnienia udziału
pośredniego wynikającego z dzierżawy łączy innym operatorom. Operator zasiedziały posiada
największy udział w rynku, licząc aktywne linie abonenckie, co pokazuje niski poziom
konkurencyjności na rynku docelowym, gdzie występowanie barier i dominująca pozycja TP nie
zachęcają do wykorzystywania usługi dostępu do infrastruktury sieciowej w lokalizacji stacjonarnej.
Operatorzy alternatywni, mając świadomość pozycji dominującej operatora zasiedziałego, jego
pionowej integracji oraz antykonkurencyjnego podejścia (problemy rynkowe opisano w decyzji UKE z
dnia 30 grudnia 2010 r.), nie są skłonni inwestować w świadczenie usług detalicznych poprzez łącza
xDSL oparte o usługę LLU. Zdecydowanie najpopularniejszą formą dostępu jest BSA, co operatorom
alternatywnym ogranicza możliwości tworzenia własnych usług o innych parametrach niż usługi
operatora zasiedziałego.

Planowane efekty projektu
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Liczba nowopowstałych węzłów szkieletowych

31

Liczba węzłów dystrybucyjnych

576

Liczba kilometrów sieci Internetu szerokopasmowego

ok. 4 000

Gospodarstwa domowe korzystające z Internetu poprzez WSS w 2020

108 276

Przedsiębiorstwa korzystające z Internetu za pośrednictwem WSS w 2020

13 356
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V III. A n a l iz a f in a n s o w a i e k o n o m ic z n a
1.

Wyjaśnienie wybranych pojęć z zakresu analizy finansowej
i ekonomicznej

Analiza kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis): jest schematem analitycznym, którym posłużyć
się można w ramach dowolnej usystematyzowanej, ilościowej oceny wstępnej projektu prywatnego lub
publicznego do ustalenia tego, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z
publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza ta różni się od zwykłej oceny finansowej tym,
że uwzględnia wszystkie korzyści i koszty, niezależnie od tego, kto je ponosi. Wyniki analizy kosztów i
korzyści można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu,
ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto i wskaźnika Korzyści/Koszty. Analiza kosztów i korzyści
jest podstawowym sposobem przeprowadzania analizy ekonomicznej.
Analiza ryzyka: badanie prawdopodobieństwa tego, że projekt wygeneruje określone wyniki, jak
również ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości
reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek.
Analiza wrażliwości: technika analityczna umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z
wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na
etapie planowania i polega na określeniu wpływu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o
określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności.
Zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry pozostają
niezmienne.
Ceny bieżące (nominalne): ceny występujące faktycznie w danym czasie. Ceny takie uwzględniają
efekt ogólnej inflacji i należy je odróżniać od cen stałych.
Ceny stałe (realne): ceny roku bazowego, stosowanie których pozwala wyeliminować wpływ inflacji na
dane ekonomiczne. Mogą to być ceny rynkowe lub ceny kalkulacyjne. Należy odróżniać je od cen
bieżących.
Dochód (przychód netto): jest to różnica między oczekiwanymi przychodami operacyjnymi w
rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz oczekiwanymi kosztami
operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania.
Dyskontowanie: proces dostosowywania przyszłej wartości wpływu lub wydatku na dany moment
czasowy przy użyciu stopy dyskontowej w celu ujęcia wartości pieniądza w czasie. Dyskontowanie
odbywa się poprzez przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez współczynnik
dyskontowy, który maleje wraz z upływem czasu. W związku z faktem, iż na potrzeby dyskontowania
pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako „rok zerowy” (t=0; współczynnik dyskontowy =1)
prognoza przepływów pieniężnych powinna obejmować okres od roku zerowego do roku n, gdzie n
oznacza liczbę lat okresu odniesienia przyjętego do analizy pomniejszoną o 1.
Efekty zewnętrzne: w analizie projektów efekt zewnętrzny jest to rezultat projektu odczuwany przez
jego otoczenie i stąd nie uwzględniony w ocenie projektu z punktu widzenia inwestora. Efekty
zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne.
Nakłady inwestycyjne: definiuje się jako nakłady poniesione na realizację projektu do momentu
oddania do użytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu, obejmujące zarówno wydatki
kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, poniesione na etapie przygotowania inwestycji (projekt, Studium
Wykonalności, wykupy gruntów, itp.) oraz w fazie realizacyjnej.
Nakłady odtworzeniowe: nakłady ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego
realizacji), przeznaczone są na niezbędne odtworzenie pewnych elementów projektu, o okresie
użytkowania krótszym niż główny element infrastruktury projektu. Nakłady te muszą mieć charakter
niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu w przyjętym okresie odniesienia.
Płatności transferowe: przepływy pieniężne, które nie stanowią kosztów ani korzyści
ekonomicznych, ponieważ wiążą się jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami pomiędzy
grupami społecznymi.
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Projekt generujący dochód: w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, są to wszelkie projekty obejmujące
inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez
korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub
dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług.
Przychody operacyjne: oczekiwane, należne jednostce kwoty za sprzedane produkty, towary,
materiały i inne rzeczowe oraz finansowe składniki zasobów majątkowych. Przychody operacyjne
służące ustaleniu czy istnieje konieczność stosowania luki finansowej, muszą dodatkowo spełniać
przesłankę bezpośredniości ponoszenia opłat przez użytkowników, nie uwzględnia się tu środków
uzyskiwanych w formie subwencji, dotacji i innych transferów. Natomiast przy ustalaniu przychodów
operacyjnych służących wykazaniu trwałości finansowej należy wziąć pod uwagę wszystkie
przychody, w tym również te wpływy, które nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 55
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Spójności.
W skaźnik „luki w finansowaniu”: to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych pierwotnej
inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem z projektu, generowanym w okresie
referencyjnym.

2. Założenia do analizy finansowej
Ujmowanie wielkości
finansowych

Analiza finansowa została sporządzona w oparciu o metodologię
zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (ang. Discounted Cash
Flow), która charakteryzuje się następującymi cechami:
•

obejmuje skonsolidowaną analizę finansową, z punktu widzenia
równocześnie
właściciela
infrastruktury,
jak
i
podmiotu
gospodarczego (operator infrastruktury);

•

bierze pod uwagę wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj.
rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez
dany projekt. W związku z tym, niepieniężne pozycje rachunkowe,
jak amortyzacja czy rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych
wydatków nie były przedmiotem analizy DCF;

•

uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym
zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia;

•

analizę sporządzono w cenach stałych;

•

uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku, gdy okres
ekonomicznej użyteczności środków trwałych projektu przekracza
przyjęty okres odniesienia;

•

uwzględnia wartość pieniądza w czasie, przy zsumowywaniu
przepływów finansowych w różnych latach. Przyszłe przepływy
środków pieniężnych dyskontuje się w celu uzyskania wartości
bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą czynnika
dyskontowego, którego wielkość jest ustalana przy użyciu stopy
dyskontowej
przyjętej
dla
celów
przeprowadzenia
analizy
finansowej;

•

wyeliminowano
wzajemne
rozliczenia
między
podmiotami
związanymi z realizacją umowy WSS S.A. - Ol, (tj. czynsz
dzierżawny, który dla Ol jest kosztem a dla WSS S.A, przychodem).

Ponadto w ramach analizy finansowej przyjęto następujące założenia:
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•

analiza została sporządzona w cenach netto (bez podatku VAT);

•

analiza finansowa została sporządzona w PLN, przy zachowaniu
zasad rzetelności oraz ostrożnej wyceny;

•
rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy;
Analizę finansową sporządzono zgodnie z dokumentem „Wytyczne w
zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” zatwierdzonych
przez Ministra Rozwoju Regionalnego 27 września 2011 roku.______________
W artość rezydualna

Projekcja finansowa uwzględnia wartość rezydualną projektu rozumianą
jako wartość środków trwałych netto uzyskanych na etapie realizacji projektu
lub w okresie jego eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na
realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych, ustalona na koniec
ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Okres amortyzacji
dla każdego typu aktywa powinien odzwierciedlać jego ekonomicznie
uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o jego oczekiwaną przydatność
beneficjenta, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z właściwych
przepisów prawnych. W artość rezydualna występuje wtedy, gdy okres
ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich
eksploatacji wynikający z przyjętego okresu odniesienia. W przypadku
gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości początkowej.
W artość rezydualna została obliczona metodą historyczną (księgową). Przy
kalkulacji przepływów pieniężnych, związanych z projektem ujęta jest po
stronie przepływów dodatnich w ostatnim roku okresu odniesienia.__________

Stopa dyskontowa

Uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne
podlegają dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej
dla całego okresu referencyjnego stopy dyskontowej na poziomie 5%
(dotyczy analizy finansowej).___________________________________________

Amortyzacja

W ysokość amortyzacji obliczono oddzielnie dla każdej grupy majątku
trwałego. Amortyzację oszacowano w podziale na dwie grupy: amortyzacja
powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych oraz amortyzacja
nakładów odtworzeniowych
Amortyzacja liczona była metodą liniową. Okres amortyzacji dla każdego
typu aktywów wynika z przyjętych ekonomicznie uzasadnionych okresów
użytkowania, zgodnie z brzmieniem definicji „wartości rezydualnej”. Ujęcie
okresu amortyzacji zgodnie z ekonomicznie uzasadnionym okresem
użytkowania jest zgodne z treścią ustawy z dnia 24 września 1994 r. o
rachunkowości W przedmiotowym projekcie zastosowano następujące
klasyfikacje środków trwałych:
Zestawienie po typie

Stawka

Projekty techniczne - sieć szkieletowa własna

6,67%

Projekty techniczne - sieć szkieletowa
współbieżna

6,67%

Projekty techniczne - sieć dystrybucyjna

6,67%

Program Funkcjonalno - Użytkowy

6,67%

Budowa sieci szkieletowej - prace budowlano instalacyjne

6,67%

Budowa sieci szkieletowej - Kabel XO TKtsd 48J
z elem entam i m ontażowym i

6,67%

Budowa sieci dystrybucyjnej - prace budowlano instalacyjne

6,67%

Budowa sieci dystrybucyjnej - Kabel XOTKtsd
48J z elem entam i m ontażowym i

6,67%

M odernizacja pom ieszczeń w ęzłów typu B2

2,5%
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P odatek VAT

M odernizacja pom ieszczeń w ęzłów typu B I

2,5%

M odernizacja pom ieszczeń w ęzłów typu A

2,5%

System ppoż

11,11%

System SSWiN + KD

11,11%

Zasilanie awaryjne

11,11%

Zespół 2 sza f 19"

6,67%

Zespół przełącznic optycznych

6,67%

Prace budowlano-instalacyjne w punktach
dystrybucyjnych

6,67%

Szafa zewnętrzna 2x 24 U (ZPAS) w punktach
dystrybucyjnych

6,67%

Przełącznica optyczna w punktach
dystrybucyjnych

6,67%

M odernizacja Centrum Zarządzania Siecią

6,67%

System ppoż w Centrum Zarządzania Siecią

11,11%

System SSWiN + KD w Centrum Zarządzania
Siecią

11,11%

Zasilanie awaryjne w Centrum Zarządzania
Siecią

11,11%

Zespół 5 sza f 19" w Centrum Zarządzania Siecią

11,11%

Przełączniki CORE w węzłach typu B2

11,11%

xWDM w węzłach typu B2

11,11%

Przełączniki CORE w węzłach typu B I

11,11%

xWDM w węzłach typu B I

11,11%

Przełączniki CORE w węzłach typu A

11,11%

xWDM w węzłach typu A

11,11%

Przełączniki LAN w Centrum Zarządzania Siecią

11,11%

Zapory Firewall w Centrum Zarządzania Siecią

11,11%

Platformy serwerowe w Centrum Zarządzania
Siecią

11,11%

Infrastruktura SAN w Centrum Zarządzania
Siecią

11,11%

O program owanie Centrum Zarządzania Siecią

11,11%

Z uwagi na fakt, iż beneficjent - spółka W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa
S.A. będzie posiadać możliwość odzyskania podatku VAT, wszystkie
kategorie
kosztów
w
analizie
finansowo-ekonomicznym
zostały
przedstawione w cenach netto, a podatek VAT został uznany, jako wydatek
niekwalifikowany.
Zgodnie
z
Krajowymi
wytycznymi
dotyczącymi
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2007-2013 i Wytycznymi IZ WRPO ws.
kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I - działanie 1.7 oraz
Priorytetów ll-N/l podatek od towarów i usług może zostać uznany na
wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został on faktycznie poniesiony
przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości jego
odzyskania. Zgodnie z przyjętym w studium wykonalności sposobem
realizacji projektu infrastruktura teleinformatyczna zostanie przekazana
operatorowi infrastruktury na podstawie stosunku prawnego dzierżawy,
najmu lub innych stosunków prawnych o zbliżonym charakterze. Ponieważ
przekazanie infrastruktury nastąpi w drodze dzierżawy, a więc czynności
podlegającej opodatkowaniu,
beneficjent będzie
miało
prawo do
pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur
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dokumentujących nabycie
przedmiotowej inwestycji.

towarów

i

usług

związanych

z

realizacją

Ceny

W prognozach finansowych, przepływach pieniężnych itd., zastosowano
ceny stałe, tj. nieuwzględniające wpływu inflacji.

Przepływy środków
pieniężnych

Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływ środków pieniężnych
(rzeczywistą kwotę pieniężną). W związku z powyższym przedmiotem
analizy nie jest amortyzacja.

Okres referencyjny

Okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych
generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku o
dofinansowanie. Przepływy związane z realizacją projektu (w tym nakłady na
przygotowanie projektu), poniesione przed rokiem złożenia wniosku o
dofinansowanie powinny zostać uwzględnione w analizie w pierwszym roku
odniesienia (tzn. roku złożenia wniosku) w wartościach niezdyskontowanych.
Okres odniesienia obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) oraz okres
życia ekonomicznego projektu. Jako punkt odniesienia przyjmuje się
zalecane przez Komisję Europejską referencyjne okresy odniesienia.
W niniejszym projekcie, jako okres referencyjny przyjęto 20 lat. Okres ten
odpowiada ekonomicznemu zużyciu sieci pasywnej. Rokiem bazowym jest
rok złożenia wniosku, tj, 2010 rok. Inwestycja będzie realizowana do 2015
roku, z czego w 2015 roku budowane będą ostatnie odcinki sieci
światłowodowej. Okres amortyzacji sieci pasywnej wynika z ekonomicznej
przydatności środków trwałych i wynosi 15 lat. Na tej podstawie wyliczono
długość okresu referencyjnego, przyjmując do analizy lata 2010 - 2029.
Okres referencyjny ma taką samą długość jak w przypadku projektów SSPW
czy IDM .

3. Kategorie inwestycji
Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej został zakwalifikowany do kategorii 1
w ramach metod analizy finansowej. Kategoria 1 dotyczy bowiem tych inwestycji, dla których możliwe
jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów
pieniężnych beneficjenta. W tej sytuacji zastosowano metodę standardową, polegającą na
uwzględnieniu w analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach projektu. Za zakwalifikowaniem
przedmiotowego projektu do kategorii 1 przemawiał również fakt, iż na etapie sporządzania analizy
finansowej nie był znany operator infrastruktury.

4. Opłacalność projektu (rentowność)
4.1. Projekcja nakładów inwestycyjnych
W tabeli poniżej przedstawiono kategorie nakładów inwestycyjnych (wykonanie infrastruktury
pasywnej w obszarach inwestycyjnych oraz dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej), wynikających
bezpośrednio z założeń przyjętej koncepcji technicznej. Do wyceny poszczególnych pozycji przyjęto
symulację zgodnie z analizą cen na podstawie badań rynku oraz norm. W zakresie wyceny
infrastruktury aktywnej dokonano analiza cenowa dostępnych rozwiązań takich producentów jak:
ZPAS, Honda, APC, Juniper, Cisco, Alcatel-Lucent.

Przy parametryzacji modelu założono, że inwestycja nie będzie obejmować odcinków dzierżawionych
IRU i cała sieć zostanie wybudowana. Inwestor na etapie operacyjnego zarządzania projektem może
podjąć decyzję o budowie odcinków sieci w oparciu o dzierżawę iRU.
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Poza nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z koncepcji technicznej przewidziano również inne
kategorie kosztów kwalifikowalnych:
•

Nadzór budowlany
2014;

w kwocie 5.960.435,31 PLN): koszty ponoszone będą w latach 2012

•

Koszty dokumentacji technicznej (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowokosztorysowa i inna niezbędna do realizacji inwestycji): koszty te przewidziano w latach 2010
do 2013 r.;

•

Koszty promocji projektu i audytu: działania promocyjne planowane są na lata 2011-2014.

W cenach jednostkowych budowy 1 km systemu kanalizacji teletechnicznej ujęto również opłatę za
prawo drogi w okresie realizacji projektu.

Poniżej przedstawiono szacunkowe jednostkowe ceny netto do wybranych kategorii kosztów i inne
parametry mające wpływ na szacunkową wycenę kosztów.
Opracowanie planów i projektów
Projekty techniczne - sieć szkieletowa własna
Projekty techniczne - sieć szkieletowa współbieżna
Projekty techniczne - sieć dystrybucyjna
Program Funkcjonalno - Użytkowy

Wykonanie infrastruktury pasywnej w obszarach
inwestycyjnych
Budowa sieci szkieletowej - prace budowlano instalacyjne
Budowa sieci szkieletowej - Kabel XOTKtsd 48J z
elementami montażowymi
Budowa sieci dystrybucyjnej - prace budowlano instalacyjne
Budowa sieci dystrybucyjnej - Kabel XOTKtsd 48J z
elementami montażowymi
Modernizacja pomieszczeń węzłów typu B2
Modernizacja pomieszczeń węzłów typu B1
Modernizacja pomieszczeń węzłów typu A
System ppoż
System SSWiN + KD
Zasilanie awaryjne
Zespół 2 szaf 19"
Zespół przełącznic optycznych
Prace budowlano-instalacyjne w punktach
dystrybucyjnych
Szafa zewnętrzna w punktach dystrybucyjnych
Przełącznica optyczna w punktach dystrybucyjnych
Modernizacja Centrum Zarządzania Siecią
System ppoż w Centrum Zarządzania Siecią
System SSWiN + KD w Centrum Zarządzania Siecią
Zasilanie awaryjne w Centrum Zarządzania Siecią
Zespół 5 szaf 19" w Centrum Zarządzania Siecią

J-stka
[zł/km]
[zł/km]
[zł/km]
[szt]

J-stka
[zł/km]
[zł/km]
[zł/km]
[zł/km]

7 000
7 000
7000
50 000

Cena jednostkowa
56 120,00
9 500,00
56 120,00
9 500,00

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

20 000,00
20 000,00
20 000,00
2 600,00
1 950,00
21 450,00
3 900,00
1 300,00

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

3 420,43
260,00
120 000,00
58 500,00
2 925,00
36 562,50
7 312,50

3 000,00
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Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej

J-stka
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Cena jednostkowa

Przełączniki CORE w węzłach typu B2
xWDM w węzłach typu B2
Przełączniki CORE w węzłach typu B1
xWDM w węzłach typu B1
Przełączniki CORE w węzłach typu A
xWDM w węzłach typu A
Przełączniki LAN w Centrum Zarządzania Siecią
Zapory Firewall w Centrum Zarządzania Siecią
Platformy serwerowe w Centrum Zarządzania Siecią
Infrastruktura SAN w Centrum Zarządzania Siecią
Oprogramowanie Centrum Zarządzania Siecią

Promocja
Koszt akcji promocyjnej

J-stka
[zł]

Cena jednostkowa
190 000,00

Nadzór budowlany
Nadzór budowlany

J-stka
[zł]

Cena jednostkowa
5 960 435,31

3 812
6 841
1 012
410
294
190
182
73
73
73
720

370,60
520,00
745,33
480,00
139,37
680,00
812,50
125,00
125,00
125,00
562,51

Nakłady odtworzeniowe
Nakłady odtworzeniowe są to nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po
zakończeniu jego realizacji), przeznaczone na odtworzenie elementów projektu powstałych w wyniku
realizacji projektu. Nakłady odtworzeniowe podlegają amortyzacji na zasadach identycznych jak
nakłady inwestycyjne, które zostały ekonomicznie zużyte.
Zakłada się, że nakłady odtworzeniowe na infrastrukturę będzie ponosił właściciel infrastruktury, tj.
spółka WSS S.A. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na część pasywną sieci, nie będą musiały być
odtwarzane z uwagi na fakt, iż okres amortyzacji będzie wychodził poza okres odniesienia. W yjątek
stanowią nakłady dotyczące Centrum Zarządzania Siecią. WSS S.A. będzie natomiast odtwarzała
infrastrukturę aktywną projektu w roku całkowitego zużycia ekonomicznego poszczególnych środków
trwałych, z wyjątkie oprogramowania CZS. W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się
nakładów odtworzeniowych w okresie eksploatacji projektu, tj. w latach 2015-2029. Należy jednak
zaznaczyć, że rzeczywisty poziom nakładów odtworzeniowych ponoszonych przez WSS S.A. będzie
uzależniony od faktycznego ekonomicznego zużywania się środków trwałych i może być inny od
wydatków zaplanowanych w niniejszej analizie.

NAZWA NAKŁADU
Projekty techniczne
- sieź szkieletow a
w łasna
Projekty techniczne
- sieć szkieletow a
w spółbieżna
Projekty techniczne
- sieć dystrybucyjna
Program
Funkcjonalno Użytkowy
Budow a sieci

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022

2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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szkieletow ej - prace
budow lano instalacyjne
Budow a sieci
szkieletow ej - Kabel
XOTKtsd 48J z
elem entam i
m ontażowym i
Budow a sieci
dystrybucyjnej p race budow lano instalacyjne
Budow a sieci
dystrybucyjnej Kabel XOTKtsd 48J z
elem entam i
m ontażowym i
M odernizacja
pom ieszczeń
w ęzłów typu B2
M odernizacja
pom ieszczeń
w ęzłów typu B I
M odernizacja
pom ieszczeń
w ęzłów typu A
System ppoż
System SSWiN + KD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasilanie aw aryjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zespół 2 szaf 19"
Zespół przełącznic
optycznych
Prace budowlanoinstalacyjne w
punktach
dystrybucyjnych
Szafa zew nętrzna 2x
24 U (ZPAS) w
punktach
dystrybucyjnych
Przełącznica
optyczna w
punktach
dystrybucyjnych
M odernizacja
Centrum
Zarządzania Siecią
System ppoż w
Centrum
Zarządzania Siecią
System SSWiN + KD
w Centrum
Z arządzania Siecią
Zasilanie aw aryjne
w Centrum
Z arządzania Siecią
Z espół 5 szaf 1 9" w
Centrum
Z arządzania Siecią
Przełączniki CORE
w węzłach typu B2
xWDM w węzłach
typu B2
Przełączniki CORE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58
500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58
500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
9 25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36
562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36
562,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 812
370,60
6 841
520,00
5 063
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w węzłach typu B I
xWDM w węzłach
typu B I
Przełączniki CORE
w węzłach typu A
xWDM w węzłach
typu A
Przełączniki LAN w
Centrum
Zarządzania Siecią
Zapory Firewall w
Centrum
Zarządzania Siecią
Platform y
serw erow e w
Centrum
Zarządzania Siecią
Infrastruktura SAN
w Centrum
Zarządzania Siecią
Oprogram ow anie
Centrum
Zarządzania Siecią

NAKŁADY
ODTWORZENIOWE
RAZEM

726,64
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 052
400,00
7 353
484,25
4 767
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182
812,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73
125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 30 292
300,00 688,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105
300,00

4.2. Projekcja kosztów eksploatacji Operatora Infrastruktury i spółki WSS S.A.
Poniżej przedstawiono projekcję kosztów eksploatacji wraz z przypisaniem miejsca ich powstania:
Operator oraz WSS.

Koszty
Amortyzacja

Komentarz
W ysokość amortyzacji obliczono oddzielnie dla każdego rodzaju środka
trwałego. Amortyzację oszacowano w podziale na dwie grupy: amortyzacja
powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych oraz amortyzacja
nakładów odtworzeniowych
Amortyzacja liczona była metodą liniową. Okres amortyzacji dla każdego typu
aktywów wynika z okresu ich ekonomicznej użyteczności.
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J -s tka

O pis i za ło że n ia
do w yceny

Cena jednostkowa

Miejsce
powstań i
a

[PLN/rok]

Kategoria ta
obejm uje koszty
rozm ów
telefonicznych w
ramach
prowadzonej przez
Ol działalności

10 000,00

Operator

[PLN/rok]

Kategoria ta
obejm uje koszty
rozm ów
telefonicznych w
ramach
prowadzonej przez
W SS działalności

12 000,00

W SS

Przewidziano
szkolenia dla
pracowników Ol

1 000,00

O perator

[PLN/rok]

Kategoria ta
obejmuje usługi
kom unalne typu
wywóz nieczystości
w ramach
prowadzonej przez
Ol działalności

1 200,00

O perator

[PLN/km]

Kategoria ta
obejmuje
konserwację sieci
powstałej w ramach
projektu; podstawą
wyceny była analiza
rynku. Koszt ten
maleje progowo w
kolejnych latach
prognozy

Usługi obce
U sługi o b c e

Usługi
telekom unikacyjn
e

Usługi
telekom unikacyjn
e (koszt W SS)

Usługi
szkoleniowe

Usługi komunalne

Konserwacja
sieci

Usługi księgowe
(koszt W SS)

Dzierżawa
nieruchom ości i
pomieszczeń
(koszt W SS)

Serwis urządzeń
aktywnych

Audyt
teleinform atyczny
infrastruktury i
finansowy

[PLN /osoba/rok
]

Koszt obejmuje
księgowość projektu

210,00 do 2019 roku
180,00 - w latach
2020 - 2024

Operator

150,00 w latach
2025 - 2029

8 000,00 w latach
2 0 1 2 -2 0 1 5

[PLN/mc]

W SS
3 000,00 w latach
2016 - 2029

[PLN/lokalizacj
a
/rok]

Kategoria ta
obejmuje roczny
czynsz
pomieszczeń
węzłów; podstawą
wyceny była analiza
rynku
nieruchom ości

2 000,00

W SS

[%]

Kategoria ta
obejm uje serwis
urządzeń aktywnych
nabytych w ramach
projektu; podstawą
wyceny była analiza
rynku

8,00%

O perator

[PLN/rok]

Zakłada się, że
audyt obejm ować
będzie co najmniej
inwentaryzację
urządzeń
aktywnych,
wykorzystyw anych
połączeń

100 000,00

Operator
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krosowniczych,
łączy
m iędzyoperatorskic
h, stanu
zaktualizowania
system ów
operacyjnych,
firmware,
wykorzystania
zasobów
transm isyjnych
sieci, realizacji
polityki
bezpieczeństwa
sieciowego

Ubezpieczenie
m ajątku (koszt
W SS)

Ubezpieczenie
pojazdów

Ubezpieczenie
pojazdów (koszt
W SS)

Leasing
pojazdów

Leasing
pojazdów (koszt
W SS)

W ynajem
powierzchni
biurowej

Dzierżawa IRU
(koszt W SS)

W ynajem
powierzchni
biurowej (koszt
W SS)

Usługi obsługi
prawnej (koszt
W SS)

Kategoria ta
obejm uje koszty
ubezpieczenia
majątku
w ytworzonego w
ramach projektu

1,00%

W SS

Kategoria ta
obejm uje koszty
ubezpieczenia floty
samochodowej

2 500,00

Operator

Kategoria ta
obejm uje koszty
ubezpieczenia floty
samochodowej

2 500,00

W SS

Przewidziano flota
samochodowa
zostanie
sfinansowana w
drodze leasingu

16 000,00

O perator

Przewidziano flota
samochodowa
zostanie
sfinansowana w
drodze leasingu

16 000,00 (łącznie
48.000)

W SS

[PLN/mc]

Kategoria ta
obejmuje roczny
czynsz
pom ieszczeń biura i
inne usługi obce po
realizacji projektu ;
podstawą wycena
była analiza rynku
nieruchom ości

8 000,00

Operator

[PLN/km/rok]

Koszt obejmuje
koszty utrzymania
sieci dzierżawionej
w form ie IRU i inne
opłaty operacyjne

0,00

O perator

[PLN/mc]

Kategoria ta
obejmuje roczny
czynsz
pom ieszczeń biura i
inne usługi obce po
realizacji projektu ;
podstawą wycena
była analiza rynku
nieruchom ości

8 000,00

W SS

[PLN/mc]

Kategoria obejmuje
obsługę prawną
niezbędną do
sprawnego
funkcjonowania
spółki

8 333,33

W SS

[%]

[PLN/sam ochó
d
/rok]
[PLN/sam ochó
d
/rok]
[PLN/sam ochó
d
/rok]

[PLN/sam ochó
d
/rok]
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Założenia odnośnie
kosztów zakupu
pasma
zaprezentowano w
punkcie
„Zapotrzebowanie
na pasmo i
określenie kosztów
zakupu pasm a” w
rozdziale 4.4.
Projekcja
przychodów
operacyjnych

Koszt zakupu
pasma na
obszary

Zużycie
m ateriałów
i energii

E n erg ia ele k try c zn a

J-s tk a

O pis i za ło że n ia
do w yceny

Operator

R o czn e zu życie
en erg ii

M iejsce
p o w sta n ia

5 0 0 0 ,0 0

O p e ra to r

B ila n s m o c y d la

W ę z e ł s z k ie le to w y B2

W ę z e ł s z k ie le to w y B1

[W /s z t]

[W /s z t]

w ę z ła
s z k ie le to w e g o
p rz y z a ło ż e n iu
in s ta la c ji
w y p o s a ż e n ia ty p
B 2 w ra z z
u rz ą d z e n ia m i
w s p o m a g a ją c y m i
B ila n s m o c y d la
w ę z ła
s z k ie le to w e g o
p rz y z a ło ż e n iu
in s ta la c ji
w y p o s a ż e n ia ty p
B1 w ra z z
u rz ą d z e n ia m i

O p e ra to r

4 4 8 0 ,0 0

w s p o m a g a ją c y m i

W ę z e ł s z k ie le to w y A

[W /s z t]

B ila n s m o c y d la
w ę z ła
s z k ie le to w e g o
p rz y z a ło ż e n iu
in s ta la c ji
w y p o s a ż e n ia ty p
A w ra z z
u rz ą d z e n ia m i
w s p o m a g a ją c y m i

E n e rg ia e le k try c z n a w
s ie d z ib ie s p ó łk i (k o s z t
W SS)

PLN

Z u ż y c ie e n e rg ii
e le k try c z n e j w
s ie d z ib ie s p ó łk i

O p e ra to r

2 7 6 0 ,0 0

24000

W SS

15 0 0 0 ,0 0

O p e ra to r

B ila n s m o c y d la

C e n tru m Z a rz ą d z a n ia
S ie c ią

[W /s z t]

C Z S p rzy
z a ło ż e n iu
in s ta la c ji
w y p o s a ż e n ia
s e rw e ro w e g o
w ra z z
u rz ą d z e n ia m i
w s p o m a g a ją c y m i
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Zużycie
materiałów i
energii

Opis i założenia
do wyceny

Cena
jednostkowa

Miejsce
powstania

10 400,00

Operator

10 400,00

Operator

[PLN/samochód/rok]

W ramach tej
kategorii
przewidziano,
inne niż paliwo,
koszty utrzymania
samochodów, tj.
drobne naprawy,
utrzymanie
czystości i inne

4 000,00

Operator

[PLN/samochód/rok]

W ramach tej
kategorii
przewidziano,
inne niż paliwo,
koszty utrzymania
samochodów, tj.
drobne naprawy,
utrzymanie
czystości i inne

4 000,00

W SS

[PLN/rok]

W ramach tej
kategorii
przewidziano
drobny osprzęt
sieciowy, typu:
interfejsy GIBIC,
konwertery
sieciowe, złączki,
kable
połączeniowe,
patchcordy, itp.,
materiały do
czyszczenia
przełącznic
światłowodowych
(spirytus,
sprężone
powietrze),
zużywający się
osprzęt urządzeń
aktywnych
(wentylatory), a
także typowe
eksploatacyjne
materiały biurowe
(papier do
drukarek, tonery)

12 000,00

Operator

J-stka

W ramach tej
kategorii przyjęto
Paliwo do
samochodów

[PLN/samochód/rok]

tankowanie raz w
tygodniu za
200,00 PLN (-5 0

D
W ramach tej
kategorii przyjęto
Paliwo do
samochodów
(koszt WSS)

[PLN/samochód/rok]

tankowanie raz w
tygodniu za
200,00 PLN (-5 0

I)

Utrzymanie
samochodów

Utrzymanie
samochodów

Materiały
eksploatacyjne
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Materiały
biurowe

Materiały
biurowe

[PLN/mc]

W ramach tej
kategorii
przewidziano
podstawowe
materiały biurowe
niezbędne do
prowadzenia
działalności tj.
papier, tonery i
inne

1 000,00

Operator

[PLN/mc]

W ramach tej
kategorii
przewidziano
podstawowe
materiały biurowe
niezbędne do
prowadzenia
działalności tj.
papier, tonery i
inne

1 000,00

W SS
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W ynag ro dze n i
a

U bezpieczenia
spo łe czn e i inne
św ia dcze nia

Opis i założenia do
Cena
jednostkowa
wyceny

Miejsce
powstania

[PLN/osoba/mc]

Osoba zarządzająca
Ol

15 000,00

Operator

[PLN/osoba/mc]

Technicy

4 000,00

Operator

6 000,00

Operator

4 000,00

Operator

Wynagrodzenia

J-stka

Osoby
zarządzające
Specjaliści

Administratorzy

W ysoko kwaI if i kowa n i
inżynierzy sieciowi,
specjaliści od
konfiguracji
[PLN/osoba/mc]
urządzeń aktywnych
oraz
administrowania
serwerami,

Pracownicy
obsługi
administracyjnej

[PLN/osoba/mc]

Obsługa CZS

[PLN/osoba/mc]

Osoby pracujące
zasadniczo w
ośrodku CZS w
reżimie 24x7x365

5 000,00

Operator

Zarząd (koszt
W SS)

[PLN/osoba/mc]

Osoba zarządzająca
W SS

39 270,00

W SS

Specjaliści
(koszt WSS)

[PLN/osoba/mc]

Osoby wsparcia
technicznego w
W SS

25 000,00

W SS

Pracownicy
administracyjni
(koszt WSS)

[PLN/osoba/mc]

14 280,00

W SS

Ubezpieczenia
społeczne

Poziom
składek
pracodawcy

Pracownicy
administracyjni

Pracownicy
administracyjni

J-stka

Opis i założenia
do wyceny

Cena
jednostkowa

Miejsce
powstania

[%]

Kategoria ta
obejmuje
obciążenia
pracodawcy
wynikające z
zatrudnienia osób,
tj. składek ZUS i
innych

16,71%

Operator/WSS
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Opłaty i
podatki
lokalne

Podatki i
opłaty

Podatek od
nieruchomości

Opłata za
prawo drogi

Pozostałe koszty
rodzajowe_______

J-stka

Opis i założenia
do wyceny

Cena
jednostkowa

Miejsce
powstania

[%]

Kategoria ta
obejmuje podatek
od budynków,
którego wartość
ustalono na
podstawie ustawy
o podatkach i
opłatach lokalnych

2 , 00 %

W SS

[PLN/km/rok]

Kategoria ta
obejmuje opłatę
za prawo drogi
wynikające z
Ustawy z 21
marca 1985 roku
o drogach
publicznych oraz
w gruntach
leśnych
pozostających we
władaniu
Generalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych

1 530,00

W SS

Nie przewiduje się tego typu kategorii kosztów.

Prezentacja wszystkich kosztów eksploatacji ponoszonych przez Operatora i spółkę WSS S.A
znajduje w załączniku Tabele finansowo-ekonomiczne ..

4.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
Z uwagi na charakter projektu i brak historycznych danych nie było możliwe obliczenie wskaźników
rotacji. Nie ma również podstaw do wykorzystania średnich wskaźników branży telekomunikacyjnej,
gdyż zakładany model Operatora Infrastruktury obecnie nie funkcjonuje na naszym rynku.
Kapitał obrotowy w niniejszym modelu obejmuje kształtowanie się następujących obszarów bilansu:
•

zapasy,

•

należności,

•

zobowiązania,

•

rozliczenia międzyokresowe.

W niniejszym projekcie nie założono występowania zapasów.

Strona 172

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
Należności w bilansie zostały oszacowane na podstawie szacowanego wskaźnika spływu należności
- określonego na 61 dni.
Zobowiązania handlowe w bilansie oszacowane zostały na podstawie szacowanego wskaźnika
regulowania zobowiązań (wynikających z kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych)
określonego na 30 dni.

4.4. Projekcja przychodów operacyjnych

Przychody operacyjne Operatora Infrastruktury
Kategorie usług
Analizy popytowe usług transmisyjnych dotyczą dostępu stacjonarnego.
indywidualny w tym przypadku jest jednoznaczny z gospodarstwem domowym.

Dlatego

użytkownik

W związku z upowszechnianiem się trendu oferowania przez niektórych operatorów obsługujących
abonentów końcowych świadczenia nowych kategorii usług w modelu „triple-play” / „multi-play”
przyjęto, że sieć szkieletowa oprócz świadczenia podstawowej kategorii usług dostępowych do
Internetu będzie umożliwiać świadczenie usług multimedialnych: przesył treści TV, video-on-demand,
usługi M2M - czyli wszelkie usługi sterowania automatycznego różnego rodzaju urządzeń (Machinę to
Machinę), np. różnego rodzaju monitoring, inne usługi o wartości dodanej (VAS - N/alue Added
Services), których specyfikę nie można na razie określić).
W związku z tym przyjęto, że gospodarstwa domowe mające dostęp do Internetu będą wraz z
rozwojem rynku operatorskiego zainteresowane poszerzaniem zakresu oferowanych usług.
Oprócz użytkowników indywidualnych w analizach popytowych uwzględniono odbiorców typu
instytucjonalnego: podmioty prowadzące działalność na podstawie zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej - mikroprzedsiębiorstwa (SOHO) oraz przedsiębiorstwa prowadzące
działalność na zasadach prawa handlowego (non-SOHO).

Do szacowania poziomu przychodów i kosztów operacyjnych Operatora Infrastruktury określone
zostały podstawowe kategorie tych usług:
•

Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej

•

Kolokacja w węzłach transmisyjnych.

•

Dzierżawa włókien w szkielecie

•

Dzierżawa włókien w dystrybucji

•

Dzierżawa Lambdy

•

Ethernet 1Gb

•

Ethernet 100Mb

•

MPLS 100Mb

•

Usługi detaliczne dla JST

Szczegółowa analiza popytu na usługi Ol przedstawiona została w rozdziale VII. Poniżej określono
oszacowanie zapotrzebowania na poszczególne usługi Ol oraz tabelarycznie zaprezentowano
oszacowanie przychodów wynikających z tej analizy.
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Usługa dzierżawy kanalizacji technicznej

W zakresie projektu nie przewidziano wykorzystania radiowych technologii bezprzewodowych,
w związku z czym nie występują przychody z tytuły udostępnienia masztów telekomunikacyjnych.
Poziom zapotrzebowania na usługi dzierżawy kanalizacji jest trudny do określenia i zależny od
potencjału rynkowego i technicznego operatorów działających na obszarze objętym inwestycją.
W związku z powyższym przyjęto dla potrzeb budowy modelu finansowego ostrożnościowe, dosyć
bezpieczne założenia dotyczące długości możliwej do wydzierżawienia kanalizacji teletechnicznej.
Dla szacowania wysokości przychodów z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej przyjęto
udostępnienie operatorom infrastruktury pasywnej rosnąco do poziomu 200km w 2020 roku a
następnie stabilizację na tym poziomie.
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Usługa kolokacji w węzłach transmisyjnych
Osobną kategorią przychodów z tytułu udostępnienia majątku powstałego w wyniku
inwestycji są usługi kolokacyjne. Nie są to typowe usługi związane z udostępnieniem
pasywnych sieci, ale ich istota sprowadza się do udostępniania fizycznej przestrzeni i/lub
technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu przez operatorów
przyłączających swoją sieć abonenckie do projektowanej sieci.

realizacji
zasobów
urządzeń
lokalnych

Dla potrzeb budowy modelu finansowego przyjęto umiarkowanie optymistyczne założenia,
zakładające, że operatorzy przyłączający się do Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej będą
realizować punkty styku, zwłaszcza w pierwszym okresie, w oparciu o przyłączenia kablowe,
częściowo tylko wykorzystując możliwości lokowania swoich urządzeń aktywnych w węzłach
transmisyjnych projektowanej sieci.
Założony poziom sprzedaży zaczyna się od wykorzystania na potrzeby kolokacji około 1/3 liczby
węzłów transmisyjnych (dokładnie 212 węzłów) w pierwszym roku eksploatacji sieci i powoli rośnie,
przekraczając w roku 2020 poziom 100% (co wynika z możliwości przyłączenia do węzłów więcej niż
jednego operatora), aż do poziomu 200% w ostatnim roku analizy 2029.
W tabeli poniżej zaprezentowano prognozowane przychody
transmisyjnych oraz założenia odnośnie popytu na usługę.

z

tytułu

kolokacji

w

węzłach

Dzierżawa włókien w szkielecie i dystrybucji
Usługa polega na dzierżawie włókien światłowodowych, pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci
światłowodowej. Łącze zakończone jest na przełącznicy światłowodowej. Usługa ta zwana również
dzierżawą „ciemnych włókien” ogranicza się do udostępnienia klientowi fizycznego włókna (włókien)
światłowodowych, na których może realizować dowolną transmisję, bez jakiejkolwiek ingerencji ze
strony dostawcy hurtowego. Założono, iż przychody z usług dzierżawy ciemnych włókien będą
stanowić istotną część wszystkich przychodów uzyskiwanych w wyniku działalności z wykorzystaniem
infrastruktury WSS. Odbiorcy tej usługi będą często korzystać również z usług kolokacji.
Przyjęto, iż w całym okresie referencyjnym systematycznie zwiększać będzie się ilość
wydzierżawionych włókien. Przyjęto, iż w 2018 r poziom wykorzystania tej usługi w sieci odpowiadać
będzie dzierżawie jednej pary włókien na całej długości sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. W zrost
przychodów z tej usługi od 2018 roku wynosić będzie 3 % (do 2025 r), następnie 2 % (do 2028).

Dzierżawa Lambdy
System DWDM zastosowany w projekcie WSS pozwala na zastosowanie wielu fal optycznych (o
różnych długościach) w jednym włóknie światłowodowym.
Zastosowanie systemu DWDM pozwala na dzierżawę pojedynczej fali świetlnej (tzw. lambda), w
oparciu o którą klient instaluje własny sprzęt transmisyjny dostosowując parametry transmisji ściśle do
własnych potrzeb.
Przyjęto, iż przychody z tej usługi będą stosunkowo niewielkie (usługa dostępna w sieci szkieletowej) i
będą odpowiadać dzierżawie fali świetlnej w 6 relacjach w 2018, w następnych latach założono tylko
niewielki wzrost.

Ethernet 1Gb, 100Mb
Transmisja Ethernet to usługa substytucyjna do usługi dzierżawy ciemnych włókien, która umożliwia
zestawianie połączeń punkt-punkt i może być realizowana w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej z
wykorzystaniem techniki przełączników ethernetowych i routerów. Klient tej usługi korzysta z urządzeń
transmisyjnych dostawcy hurtowego. Rozwiązania stosowane dla transmisji Ethernet pozwalają na
monitoring parametrów dostępności i jakości usługi. Poprzez wykorzystanie łączy Ethernet jest
możliwy dostęp do zasobów sieci internetowej.
Przyjęto, iż w 2018 r. przychody z tej usługi (usługa dostępna w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej)
będą odpowiadać wykorzystaniu transmisji w 100 relacjach o prędkości 1Gb/s i w 44 relacjach o
prędkości 100Mb/s, w następnych latach założono niewielki wzrost.
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MPLS
MPLS (Multiprotocol label Switching) to odpowiedź na wymagania stawiane przed mechanizmami
transportowymi w sieciach IP o dużych rozmiarach. Zastosowanie technologii MPLS umożliwia
dopuszczenie zestawiania różnorodnych typów ruchu IP oraz tworzenie i zarządzanie sieciami VPN.
Przyjęto, iż średnio w obrębie każdej jednostki podziału terytorialnego (257, bez województwa i miast
na prawach powiatu) będzie realizowana docelowo jedna usługa z wykorzystaniem technologii MPLS.

Usługi detaliczne dla JST
W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa będzie również świadczyć usługi dostępu do Internetu dla
jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto, iż za usługę dostępu do sieci szerokopasmowej opłata
wynosić będzie 2.500 PLN/mc dla jst. Opłata będzie stała i niezależna od liczby zakładów
pomocniczych, szkół, przedszkoli itd faktycznie podłączonych do sieci na terenie danej jst. Poziom
penetracji, tj. odsetek gmin, które będą klientami WSS wynosi 90%.
Zestawienie przychodów ze sprzedaży usług przez Operatora Infrastruktury przedstawiono w
poniższej tabeli.
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PRZYCHODY

2014

2015

2016

Dzierżawa kanalizacji

0,00

0,00

0,00

17 330,50

54 800,00

82 200,00

123 873,92

164 400,00

191 800,00

219 200,00

246 600,00

Kolokacja
Przychody z dzierżawy
pary włókien w szkielecie
Przychody z dzierżawy
pary włókien w dystrybucji
Przychody z usługi
dzierżawy Lambdy
Przychody z usługi
Ethernet 1Gb
Przychody z usługi
Ethernet 100Mb
Przychody z usługi MPLS
100Mb
Usługi detaliczne dla JST

0,00

0,00

0,00

38 400,00

52 800,00

67 200,00

73 781,84

96 000,00

112 800,00

127 200,00

141 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396 000,00

1 386 000,00

2 376 000,00

3 168 000,00

3 960 000,00

4 059 000,00

4 160 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739 200,00

2 587 200,00

4 435 200,00

5 913 600,00

7 392 000,00

7 576 800,00

7 766 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 240,00

105 840,00

181 440,00

241 920,00

302 400,00

309 960,00

317 709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

2 100 000,00

3 600 000,00

4 800 000,00

6 000 000,00

6 150 000,00

6 303 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 200,00

277 200,00

475 200,00

633 600,00

792 000,00

811 800,00

832 095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 096 200,00

3 836 700,00

6 577 200,00

8 769 600,00

10 962 000,00

11 236 050,00

11 516 951,25

0,00

0,00

0,00

0,00

462 600,00

1 888 950,00

3 700 800,00

5 551200,00

6 939 000,00

7 112 475,00

0,00

0,00

0,00

53 846,75

3 509 670,00

12 3 3 1 2 9 0 ,0 0

21 543 495,75

29 338 320,00

36 652 000,00

37 602 485,00

7 290 286,88
38 575
687,13

Przychody ogółem

PRZYCHODY

2010 2011 2012

2021

2013

2022

2023

2024

2025

2017

2026

2018

2027

2019

2028

2020

2029

Dzierżawa kanalizacji

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

274 000,00

Kolokacja
Przychody z dzierżawy
pary włókien w szkielecie
Przychody z dzierżawy
pary włókien w dystrybucji
Przychody z usługi
dzierżawy Lambdy
Przychody z usługi
Ethernet 1Gb
Przychody z usługi
Ethernet 100Mb
Przychody z usługi MPLS
100Mb
Usługi detaliczne dla JST

156 000,00

170 400,00

187 200,00

201 600,00

216 000,00

230 400,00

244 800,00

261 600,00

276 000,00

4 264 486,88

4 371 099,05

4 480 376,52

4 592 385,94

4 707 195,58

4 777 803,52

4 849 470,57

4 922 212,63

4 922 212,63

7 960 375,50

8 159 384,89

8 363 369,51

8 572 453,75

8 786 765,09

8 918 566,57

9 052 345,07

9 188 130,24

9 188 130,24

325 651,73

333 793,02

342 137,84

350 691,29

359 458,57

364 850,45

370 323,21

375 878,06

375 878,06

6 461 343,75

6 622 877,34

6 788 449,28

6 958 160,51

7 132 114,52

7 239 096,24

7 347 682,68

7 457 897,92

7 457 897,92

852 897,38

874 219,81

896 075,30

918 477,19

941 439,12

955 560,70

969 894,11

984 442,53

984 442,53

11 804 875,03

12 099 996,91

12 402 496,83

12 712 559,25

13 030 373,23

13 225 828,83

13 424 216,26

13 625 579,51

13 625 579,51

7 472 544,05

7 659 357,65

7 850 841,59

8 248 290,44

8 625 058,95

8 625 058,95

40 565 128,66

41 584 946,88

8 372 014,80
44 358
121,11

8 497 595,02

39 572 174,30

8 047 112,63
42 627
440.55

45 030 326,93

45 714 799,83

45 729 199,83

Przychody ogółem

43 695 636,56
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Przychody WSS S.A.
Zgodnie z przyjętymi założeniami jedyną kategorią przychodów dla WSS S.A. będzie czynsz
dzierżawny płacony przez Operatora Infrastruktury.
Czynsz będzie składał się z trzech elementów:
(1)

Czynsz minimalny, który będzie płacony zawsze i obowiązkowo, niezależnie od przychodów
i zysku osiąganego przez Ol. Zasady obliczania czynszu minimalnego będą z góry znane. Na
czynsz minimalny składa się:
(a) zwrot kosztów ponoszonych przez WSS S.A. w związku z Projektem,

(b) zwrot kapitału zainwestowanego przez akcjonariuszy (ok. 63 min zł), powiększonego o
minimalną stopę zwrotu obowiązującą dla 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (obecnie
5,7%),
(c) kwota konieczna do poniesienia przez WSS S.A. jako

nakłady odtworzeniowe na
urządzenia i oprogramowanie sieci WSS w okresie obowiązywania umowy z Ol,
niezbędne do zapewnienia funkcjonalności sieci WSS (kwota nakładów inwestycyjnych
zostanie z góry określona i będzie zależna od okresu amortyzacji; przyjęto 9-letni okres
dla urządzeń i oprogramowania sieci WSS; kwota nakładów odtworzeniowych nie będzie
przekraczała 15,0 % inwestycji początkowej w sieć WSS w całym okresie żywotności
Projektu).
Co do pozycji (b) i (c) WSS S.A. może podjąć decyzję, że czynsz minimalny będzie
obejmował tylko część tych kwot - pozostała cześć będzie pokrywana wówczas z czynszu
zmiennego, a jeżeli w postępowaniu na wybór Ol żaden z oferentów nie zadeklaruje
odpowiedniego czynszu zmiennego, to kwoty zostaną poniesione przez akcjonariuszy
WSS S.A.

(2)

Czynsz zm ienny (uzupełniający), którego wysokość będzie przedmiotem ofert podmiotów
zainteresowanych funkcją Operatora Infrastruktury. W ofertach będzie określany % od
przychodów z działalności Ol, który będzie przekazywany do WSS S.A. właśnie jako czynsz
zmienny (uzupełniający). Oferta określająca wyższy czynsz zmienny (uzupełniający), a tym
samym minimalizująca poziom pomocy publicznej, otrzyma większą ilość punktów niż oferta
określająca niższy czynsz zmienny (uzupełniający).

(3)

Nadwyżka wynikająca z mechanizmu clawback nałożonego na Ol.

W ramach analizy przeprowadzono symulację
Infrastruktury wg następującego schematu:

naliczania

czynszu

dzierżawnego

Operatora

Opłata dzierżawna = [%] * Przychód (z mechanizmem CLAWBACK oraz gwarancją
czynszu minimalnego)

Przedstawiony schemat obliczania czynszu dzierżawnego jest najbardziej optymalny z punktu
widzenia rozliczeń finansowych z WSS S.A.. Przemawia za tym chęć stworzenia mechanizmu
motywującego Operatora Infrastruktury do ja k najbardziej efektywnego zarządzania powierzonym mu
majątkiem.
Procentowy poziom opłat zostanie określony w wyniku postępowania na wyłonienie Ol.
Ostateczna korekta czynszu dzierżawnego Ol w ramach wariantu I dokonywana jest po zamknięciu
roku obrachunkowego. Dokonuje się wtedy również korekty nadpłat według następującego algorytmu:
•

maksymalny dopuszczalny wskaźnik procentowy EBITDA (E_max) wyliczany jako średnia
wskaźników EBITDA dla spółek giełdowych z GPW z sektora telekomunikacyjnego według
wzoru EBITDA średnia = suma (Przychód - Koszt + Amortyzacja + Podatki)/suma
(Przychody)

•

dla zamkniętego okresu obrachunkowego wyliczany jest rzeczywisty wskaźnik procentowy
EBITDA E_proc
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•

jeżeli procentowy wskaźnik EBITDA jest większy niż dopuszczalna E_max to Ol jest
zobowiązany dopłacić kwotę Clawback = (E_proc - E_max) * Przychód - nadwyżka będzie
dzielona pomiędzy WSS S.A. a Ol, proporcjonalnie do poziomu pomocy publicznej.

Algorytm ten realizuje rekomendowany przez Komisję Europejską mechanizm clawback.
Średnia procentowego wskaźnika EBITDA została przyjęta na poziomie 26,5%.
Prognoza przychodów dla spółki WSS S.A. została przedstawiona w załączniku Tabele finansowoekonomiczne.
Skonsolidowane przychody Operatora Infrastruktury i spółki WSS S.A. zostały przedstawione w
załączniku Tabele finansowo-ekonomiczne, przy czym wyeliminowano rozliczenia między tymi
podmiotami, tj. czynsz dzierżawny, który dla Ol jest kosztem a dla WSS S.A, przychodem.

5. Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu
W rozumieniu art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1083/06, za projekt „generujący
dochód” rozumie się jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której
podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację
pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub
jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie pieniężne. Niniejszy projekt będzie generował dochód.
Jednocześnie projekt WSS podlega zasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 107
TFUE. Dlatego też - zgodnie z art. 55 ust. 6 Rozporządzenia - nie stosuje się do niego przepisów o
wyliczeniu poziomu dofinansowania poprzez lukę w finansowaniu. W przypadku projektów
podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej poziom dofinansowania określony jest
zgodnie z tymi zasadami, obejmującymi w odniesieniu do projektu WSS indywidualne zgłoszenie
pomocy publicznej i uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej.
Niezależnie od powyższego, w celu zminimalizowania pomocy publicznej i wysokości dofinansowania
projektu środkami publicznymi, dokonano kalkulacji luki w finansowaniu dla projektu. Luka w
finansowaniu wyniosła 100%. Możliwa maksymalna wysokość dofinansowania wydatków
kwalifikowanych, określona dla działania 2.7 WRPO, wynosi 85%. Oznacza to, że luka w finansowaniu
potwierdza konieczność zastosowania maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.
W odniesieniu do wkładu własnego Województwo W ielkopolskie przeprowadziło analizę różnych
wariantów alternatywnych, włącznie z wariantem pokrycia tego wkładu w całości ze środków
publicznych. Ten ostatni wariant okazał się jednak niemożliwy ze względu na ograniczenia budżetowe
W ojewództwa W ielkopolskiego. W wyniku analizy wybrano wariant, w którym wkład własny
finansowany jest jedynie w minimalnym stopniu przez Województwo W ielkopolskie (w zakresie
pierwotnego wkładu założycielskiego wynoszącego 3 658 000 zł oraz kosztów inwentaryzacji i
studium wykonalności), natomiast w przeważającym stopniu (ok. 60 000 000 zł) ze środków
inwestorów prywatnych, którzy objęli akcje w WSS S.A.
Środki od inwestorów prywatnych zostały zapewnione w sposób najbardziej efektywny z punktu
widzenia środków publicznych i majątku publicznego, bowiem inwestorzy prywatni zostali wybrani w
postępowaniu otwartym i konkurencyjnym, zgodnym z zasadami wynikającymi z TFUE, w którym
uczestniczyli wszyscy najwięksi operatorzy stacjonarni, a decydującym kryterium była wysokość ceny
emisyjnej objęcia akcji w zamian za brakujący wkład niezbędny do sfinansowania projektu WSS wybrana została oferta z najwyższą ceną emisyjną, a więc Województwo W ielkopolskie pozyskało
brakujący wkład w wysokości ok. 60 000 000 zł w zamian za najmniejszą liczbę akcji WSS S.A. Oferta
najkorzystniejsza umożliwiła pozyskanie wkładu ok. 60 000 000 zł za ok. 90% akcji WSS S.A. (akcje
są obejmowane sukcesywnie w miarę wnoszenia deklarowanego wkładu), co potwierdza, że
inwestorzy prywatni również oceniają projekt WSS jako przedsięwzięcie obarczone wysokim ryzykiem
braku uzyskania odpowiedniej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
W ramach projektu WSS przewidziano także inne rozwiązania mające na celu minimalizację pomocy
publicznej oraz zabezpieczenie przed uzyskaniem nieuzasadnionej korzyści przez inwestorów
prywatnych - akcjonariuszy WSS S.A. lub przez Operatora Infrastruktury:
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•

decydującym kryterium wyboru Ol będzie wysokość czynszu płaconego do WSS S.A. w
zamian za korzystanie z infrastruktury WSS,

•

mechanizm clawback nałożony na Ol,

•

mechanizm clawback nałożony na akcjonariuszy W SS S.A.,

•

oparcie opłat Ol za dostęp hurtowy do infrastruktury WSS na benchmarkach publikowanych
cen rynkowych (lub cen regulowanych), kontrolowanych przez krajowy organ regulacyjny.

Dla
potwierdzenia
maksymalnego
poziomu
dofinansowania,
na
podstawie
wytycznych
przeprowadzono kalkulację luki finansowej zgodnie z metodologią liczenia luki. Zdyskontowane
Przychody Netto (DNR) wyliczono odejmując zdyskontowane koszty operacyjne w ujęciu kasowym
(po eliminacji amortyzacji) od sumy zdyskontowanych przychodów operacyjnych projektu oraz
zdyskontowanej wartości rezydualnej. W artość rezydualną oszacowano na podstawie księgowej
wartości netto środków trwałych - wartość rezydualna równa była 12.446.202 PLN.
Zdyskontowane Nakłady Inwestycyjne (DIC) wyliczono sumując zdyskontowane nakłady
inwestycyjne oraz zdyskontowane nakłady odtworzeniowe. W ramach nakładów inwestycyjnych nie
założono rezerwy, która musiałaby zostać odjęta w trakcie wyliczania wartości „DIC”.
Lukę w finansowaniu (R) wyliczono jako iloraz różnicy pomiędzy DIC i DNR oraz DIC.
Koszty kwalifikowane (EC) przyjęto na podstawie tabeli nakładów inwestycyjnych.
Kwotę decyzji (DA) wyliczono jako iloczyn luki w finansowaniu (R) oraz kosztów kwalifikowanych
(EC).
Maksymalny poziom dofinansowania (Max CRpa) wynosi 85%.
Wyliczona kwota dotacji w ramach niniejszego projektu wynosi 283 642 349 PLN.
Poniżej przedstawiono skrótowe informacje dot. luki w finansowaniu. Pełną kalkulację luki w
finansowaniu przedstawiono w tabelach w załączniku.

DNR

27 715 735

DIC

285 162 208,01

R
EC
DA
MAX CRpa
Dotacja
Dotacja %

100,00%
333 696 881
333 696 881
85%
283 642 349
85,00%

Główne elementy i parametry

1
2
3

Wartość
niedyskontowana

Okres objęty wnioskiem
(lata)

20

Finansowa stopa
dyskontowa (%)
Całkowity koszt inwestycji bez
nieprzewidzianych wydatków

5%

4

Całkowity koszt inwestycji

5

W artość rezydualna

Wartość
dyskontowana
(zaktualizowana
wartość netto)

333 696 881
285 162 208

12 446 202
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6

W artość rezydualna (w pin,
dyskontowana)

4 925 385

7

Dochody (w pin, dyskontowane)

478 140 950

8

Koszty operacyjne

450 856 010

Obliczenie luki w finansowaniu

Nie dotyczy

Dochód netto = dochody - koszty
operacyjne + wartość rezydualna (w
euro, dyskontowane) = (7) - (8) + (6)

Nie dotyczy

10

Koszt inwestycji - dochód netto (w euro,
dyskontowane) = (4) - (9), (art. 55 ust.
2)

Nie dotyczy

11

Luka w finansowaniu (%) =
(1 0 )/(4 )

9

Nie dotyczy

6. Źródła finansowania inwestycji
Poniżej przedstawiono strukturę finansowania nakładów inwestycyjnych, zgodnie z którą założono, że
dotacja UE do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 85%. Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych
oraz 100% kosztów niekwalifikowanych będzie sfinansowane ze środków WSS S.A.

Nakłady na realizację
projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto

Rok 2010
61 000,00
50 000,00

Rok 2011
86 100,00
70 000,00

Rok 2012
57 382 039,24
46 652 064,42

Rok 2013

Rok 2014

205 741 044,35
167 269 141,74

Rok 2015

140 782 585,31
114 457 386,43

6 393 894,61
5 198 288,30

Lata

2 0 1 0 -2 0 1 5
410 446 663,51
333 696 880,89

VAT razem

11 000,00

16 100,00

10 729 974,82

38 471 902,61

2 6 325 198,88

1 195 606,31

76 749 782,62

Koszty całkowite
Koszty
niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Źródła finansowania
kosztów całkowitych
[PLN]

61 000,00

86 100,00

57 382 039,24

205 741 044,35

140 782 585,31

6 393 894,61

410 446 663,51

11 000,00

16 100,00

10 729 974,82

38 471902,61

26 325 198,88

1 195 606,31

76 749 782,62

50 000,00

70 000,00

46 652 064,42

167 269 141,74

114 457 386,43

5 198 288,30

333 696 880,89

Wkład własny WSS

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Lata

2 0 1 0 -2 0 1 5

18 500,00

2 6 600,00

17 727 784,48

63 562 273,86

4 3 493 806,83

1 975 349,56

126 804 314,73

Kredyty/ pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja

42 500,00

59 500,00

39 6 5 4 254,76

142 178 770,48

9 7 288 778,46

4 4 1 8 545,06

283 642 348,76

RAZEM

61 000,00

86 100,00

57 382 039,24

205 741 044,34

140 782 585,29

6 393 894,62

410 446 663,49

Struktura
finansowania kosztów
całkowitych [%]

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Wkład własny WSS

30,33%

30,89%

30,89%

30,89%

30,89%

30,89%

Kredyty/ pożyczki

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Inne

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dotacja

69,67%

69,11%

69,11%

69,11%

69,11%

69,11%

RAZEM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Źródła finansowania
kosztów
kwalifikowanych [PLN]

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

6 997 809,66

25 090 371,26

17 168 607,96

Wkład własny WSS

7 500,00

10 500,00

779 743,25

Lata

2 0 1 0 -2 0 1 5
30,89%
0,00%
0,00%
69,11%
100,00%
Lata

2 0 1 0 -2 0 1 5
50 054 532,13
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Kredyty/ pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja

42 500,00

59 500,00

39 6 5 4 254,76

142 178 770,48

9 7 288 778,46

4 4 1 8 545,06

283 642 348,76

RAZEM

50 000,00

70 000,00

46 652 064,42

167 269 141,74

114 457 386,42

5 198 288,31

333 696 880,89

Struktura
finansowania kosztów
kwalifikowanych [%]

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

2 0 1 0 -2 0 1 5

Wkład własny WSS

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Kredyty/ pożyczki

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 ,0 0 %

Inne

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dotacja

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

RAZEM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%
85,00%
100,00%

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Źródła finansowania
kosztów
niekwalifikowanych
[PLN]
Wkład własny WSS
Kredyty/ pożyczki
RAZEM

18 500,00

2 6 600,00

17 727 784,48

63 562 273,86

4 3 493 806,85

1 975 349,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500,00

26 600,00

17 727 784,48

63 562 273,86

43 493 806,85

1 975 349,56

0,00

Lata

Lata

2 0 1 0 -2 0 1 5
126 804 314,75
0,00
126 804 314,75
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7. Wskaźniki efektywności (opłacalności, rentowności)
Wskaźniki

W skaźniki efektywności
finansowej inwestycji
•

finansowa bieżąca
wartość netto (FNPV/C),

•

finansowa wewnętrzna
stopa zwrotu (FRR/C),

Komentarz

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji zostały obliczone z
perspektywy całości inwestycji, bez względu na to, jak jest ona
finansowana oraz z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za
jego realizację. Wskaźniki wskazują na efektywność finansową
projektu z uwzględnieniem całkowitych nakładów inwestycyjnych.
Zostały one obliczone na podstawie prognozy przepływów
pieniężnych odpowiadającej przyjętemu okresowi referencyjnemu
projektu i obejmują:
•

przychody projektu;

•

wartość rezydualna projektu;

•

kapitał obrotowy netto;

•

koszty operacyjne projektu z wyłączeniem amortyzacji;

•

nakłady inwestycyjne;

•

nakłady odtworzę ni owe

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano następujące
wskaźniki efektywności finansowej:_________________________

FNPV/C - bez dotacji
-251847 510,67 zl

FRR/C - bez dotacji
-6 ,6 %

Obliczone wskaźniki efektywności finansowej projektu przyjmują
ujemną wartość bez dotacji UE.
W skaźniki efektywności
finansowej z kapitału
własnego (krajowego)
•

•

finansowa bieżąca
wartość netto kapitału
(FNPV/K),
finansowa wewnętrzna
stopa zwrotu z kapitału
(FRR/K),

W celu obliczenia wskaźników FNPN//K, FRR/K ujęto następujące
przepływy pieniężnej:
•

przychody projektu

•

wartość rezydualna projektu,

•

koszty operacyjne projektu,

•

koszty finansowania, w tym odsetki

•

spłaty kredytów,

•

krajowy wkład prywatny,

•

krajowy wkład publiczny.

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano następujące
wskaźniki efektywności finansowej:
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FNPV/k
7 511 706 zł

FRR/k
5.8%

FNPV/k dla WSS
2 525 389 zł

FRR/k dla WSS
_________ 6 , 0%__________

FNPV/k dla Ol
4 986 318 2 525 389 zł

FRR/k dla Ol
5,6%

Wskaźnik FNPV/k przyjmuje wartość dodatnią co oznacza, iż po
dofinansowaniu projektu, zdyskontowane wpływy rekompensują
zdyskontowane wydatki związane z projektem. Projekt przynosi
także znaczne korzyści w ujęciu ekonomicznym.

8. Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat Operatora Infrastruktury
Rachunek zysków i strat został przygotowany w układzie porównawczym.
Projekcja rachunku zysków i strat dla Operatora Infrastruktury znajduje się w załączniku Tabele
finansowo-ekonomiczne.

Rachunek zysków i strat WSS
Rachunek zysków i strat został przygotowany w układzie porównawczym.
Dotacja UE prezentowana w pozostałych przychodach operacyjnych obejmuje kwotę dotacji
otrzymanej w fazie inwestycyjnej projektu, która przypada na dany okres obrachunkowy. Projekcja
rachunku zysków i strat dla spółki WSS S.A. znajduje się w załączniku Tabele finansowoekonomiczne.

Rachunek zysków i strat Projektu (skonsolidowany)
Rachunek zysków i strat został przygotowany w układzie porównawczym.
Jest to suma rachunku zysków i strat Operatora Infrastruktury oraz spółki WSS S.A. Projekcja
rachunku zysków i strat dla Projektu znajduje się w załączniku Tabele finansowo-ekonomiczne
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Bilans Operatora Infrastruktury
Bilans Operatora Infrastruktury uwzględnia wszystkie istotne z punktu widzenia tego podmiotu
składniki majątku oraz źródła jego finansowania.
W niniejszym projekcie założono, iż Operator Infrastruktury nie będzie ponosił nakładów
inwestycyjnych na środki trwałe - z jednej strony WSS S.A. będzie udostępniała całą infrastrukturę
niezbędną do prowadzenia działalności, a z drugiej, ze względu na ograniczenie kapitałochłonności
inwestycji.
W aktywach obrotowych tego podmiotu założono wystąpienie dwóch istotnych pozycji:
•

należności krótkoterminowych wynikających z okresu spływu należności

•

środków pieniężnych - ustalonych w oparciu o prognozę przepływów pieniężnych ustaloną
metodą pośrednią.

Kapitały własne podmiotu obejmują:
•

kapitał podstawowy określony na podstawie minimalnego zapotrzebowania na kapitał
w danym roku obrotowym, które zapewnia dodatnie saldo środków pieniężnych na koniec
okresu z zaokrągleniem do pełnych tysięcy. Oznacza to, iż założono całkowite finansowanie
działalności Operatora Infrastruktury z kapitału własnego,

•

skumulowany wynik lat ubiegłych,

•

wynik netto danego roku obrotowego.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się wyłącznie z zobowiązań krótkoterminowych
podmiotu, wynikających z działalności operacyjnej. Są to:
•

zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

•

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,

•

zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

Sporządzenie bilansu dla Operatora Infrastruktury pozwala na określenie minimalnego wkładu
założycielskiego w poszczególnych latach analiz niezbędnego do prowadzenia przez niego
działalności.
Wykres 26. Wymagany Wkład założycielski Operatora Infrastruktury
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Projekcja bilansu Operatora Infrastruktury znajduje się w załączniku 5 Tabele analizy finansowoekonomicznej.

Bilans WSS
Bilans spółki WSS S.A. uwzględnia wszystkie istotne z punktu widzenia tego podmiotu składniki
majątku oraz źródła jego finansowania (w tym posiadany już przez spółkę kapitał zakładowy na
poziomie 65 000 000 PLN).
W niniejszym projekcie założono, iż W SS będzie ponosiła całość nakładów inwestycyjnych na środki
trwałe oraz całość nakładów odtworzeniowych związanych z tą inwestycją. W artość poszczególnych
pozycji będzie wzrastać o ponoszone nakłady inwestycyjne i zmniejszać się w wyniku ponoszenia
odpisów amortyzacyjnych. W okresie inwestycji całość nakładów inwestycyjnych prezentowana była
w pozycji środki trwałe w budowie. Założono, iż całość inwestycji zostanie oddana do użytku na dzień
31 grudnia 2013 r. Poszczególne pozycje aktywów trwałych bilansu obejmują następujące pozycje:
•

w wartościach niematerialnych i prawnych zaprezentowano wartość netto oprogramowania
niezbędnego do funkcjonowania Centrum Zarządzania Siecią,

•

w środkach
bilansowych.

trwałych

zaprezentowano

wartość

netto

środków

trwałych

według

grup

W aktywach obrotowych tego podmiotu założono wystąpienie trzech istotnych pozycji:
•

należności krótkoterminowych wynikających z okresu spływu należności,

•

środków pieniężnych - ustalonych w oparciu o prognozę przepływów pieniężnych ustaloną
metodą pośrednią,

•

krótkoterminowych rozliczeń finansowych obejmujących kwotę poniesionych w okresie
inwestycyjnym wydatków na szkolenia, które zostaną rozliczone poprzez zmianę stanu
produktów w kolejnym roku obrotowym.

Kapitały własne podmiotu obejmują
•

kapitał podstawowy określony na podstawie minimalnego zapotrzebowania na kapitał w
danym roku obrotowym, które zapewnia dodatnie saldo środków pieniężnych na koniec
okresu z zaokrągleniem do pełnych tysięcy. Oznacza to, iż założono całkowite finansowanie
działalności WSS z kapitału własnego (z uwzględnieniem otrzymanych dotacji),
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•

skumulowany wynik lat ubiegłych,

•

wynik netto danego roku obrotowego.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się ze zobowiązań krótkoterminowych podmiotu,
wynikających z działalności operacyjnej. Są to:
•

zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

•

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń materiałów i energii,

Drugą pozycją zobowiązań i rezerw na zobowiązania są rozliczenia międzyokresowe, w których
zaprezentowano nierozliczoną w pozostałe przychody operacyjne część otrzymanej dotacji. Zgodnie
z układem bilansowym pozycja ta prognozowana jest w rozdziale na część długoterminową oraz
krótkoterminową.
W okresie inwestycyjnym pozycja ta była zwiększana o otrzymaną dotację, a w okresie operacyjnym
zmniejszana wraz z rozliczaniem otrzymanej dotacji. Dotacja została rozdzielona w ciężar pozostałych
przychodów operacyjnych proporcjonalnie do zwyczajnych odpisów amortyzacyjnych dotyczących
środków trwałych nabytych w trakcie inwestycji.
Sporządzenie bilansu dla WSS pozwala na określenie minimalnego wkładu pieniężnego
w poszczególnych latach analiz niezbędnego do funkcjonowania powstałej infrastruktury. Niezbędne
dopłaty występują okresowo głównie z powodu konieczności ponoszenia nakładów odtworzeniowych.
Po zakończeniu realizacji projektu nie będzie konieczny dalszy wkład WSS. WSS będzie utrzymywał
się z realizacji projektu oraz kapitałów własnych.

Bilans Projektu (skonsolidowany)
Bilans Projektu jest to suma bilansu Operatora Infrastruktury oraz spółki WSS S.A.
Projekcja bilansu Projektu znajduje się w załączniku Tabele finansowo-ekonomiczne.

Rachunek przepływów pieniężnych Operatora Infrastruktury
Rachunek
pośrednią.

przepływów

pieniężnych

Operatora

Infrastruktury

został

zaprognozowany

Projekcja rachunku przepływów pieniężnych Operatora Infrastruktury znajduje się w
Tabele finansowo-ekonomiczne.

metodą

załączniku

Rachunek przepływów pieniężnych WSS
Rachunek przepływów pieniężnych spółki WSS S.A. został zaprognozowany metodą pośrednią.
Projekcja rachunku przepływów pieniężnych spółki WSS S.A. znajduje się w Załączniku Tabele
finansowo-ekonomiczne.

Rachunek przepływów pieniężnych Projektu (skonsolidowany)
Rachunek przepływów pieniężnych Projektu jako suma rachunku przepływów Operatora Infrastruktury
i spółki WSS S.A. został zaprognozowany metodą pośrednią.
Projekcja rachunku przepływów pieniężnych Projektu znajduje się w załączniku Tabele finansowoekonomiczne.
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9. Finansowa trwałość projektu
Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich
latach objętych analizą (tj. 20 lat).
Analizę finansowej trwałości projektu przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie z przepływu
środków pieniężnych Projektu tj. sumę przepływów pieniężnych Operatora Infrastruktury oraz WSS.
Sprawozdanie to zostało przygotowane metodą pośrednią. Saldo środków obliczone na koniec
z każdego z lat projekcji było większe od zera. Dlatego projekt należy uznać za trwały finansowo.
Szczegółowe informacje o saldzie i przepływach środków pieniężnych zaprezentowano w załączniku
Tabele analizy finansowo-ekonomicznej.
W ramach trwałości finansowej nie dokonano analizy związanej z podatkiem VAT, z uwagi na faktu, iż
podatek ten będzie odzyskiwany z Urzędu Skarbowego w trakcie roku obrotowego i nie wpłynie na
roczne salda przepływów pieniężnych.

10.

Analiza ekonomiczna
10.1.

Założenia do analizy ekonomicznej

Celem analizy ekonomicznej będzie ocena oczekiwanego wpływu projektu „Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej” na obszar społeczno-gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt po
jego zakończeniu. Za jej pomocą dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest uzasadniona z
ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywna.
Na podstawie analizy ekonomicznej oceniono oczekiwany wpływ projektu „Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej” na obszar społeczno-gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt po
jego zakończeniu. Zweryfikowano tym samym czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego
punktu widzenia.
Korzyści ekonomiczne szacowano w taki sposób, aby uniknąć dublowania ich z korzyściami
finansowymi płynącymi dla Beneficjentów projektu. Korzyści ekonomiczne w niniejszym projekcie
identyfikowano i kalkulowano pod kątem ich wpływu na pozostałe grupy pośrednio objęte projektem.
Zidentyfikowano następujące korzyści ekonomiczne:
• Oszczędności związane z eliminacją kosztów organizacji szkoleń stacjonarnych (e-learning),
• Oszczędności czasu urzędników wiązane z możliwością załatwiania części spraw urzędowych online
(e-urząd),
• Oszczędności pracodawców związane z ograniczeniem powierzchni biurowej (telepraca),
• Oszczędności związane z pobudzeniem konkurencji na obszarach szarych,
• Korzyści związane z możliwością handlu w sieci (e-handel)
Korzyści społeczne kalkulowano opierając się w każdym możliwym przypadku na danych
obiektywnych. Przy kalkulacji korzyści społecznych korzystano głównie z wyników badania
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2011 r.”. Oprócz
wyników badania korzystano z baz danych GUS ustalając m.in. wysokość przeciętnego
wynagrodzenia w administracji, liczbę ludności w makroregionie (NUTS I) obejmującego woj.
wielkopolskie, proporcję liczby ludności w województwie do liczby ludności w makroregionie, itp.
Jednocześnie korzystano z innych powszechnie obowiązujących źródeł, np. prawo pracy, określając
minimalną powierzchnię biurową wymaganą odpowiednimi przepisami. Założenia, dla których nie
można było zidentyfikować obiektywnych źródeł, oszacowano na podstawie obserwacji rynku.
Każdą z korzyści społecznych ustalono, jako iloczyn poszczególnych mnożników. Oszczędności
związane z e-learningiem określono jako korzyść dla firm szkoleniowych, które nie będą musiały
ponosić kosztów wynajmu Sali, cateringu, trenera itd. Zgodnie z danymi zawartymi w badaniu GUS
określono poziom oszczędności związany z przeprowadzeniem kursów w formie e-learningowej
(zamiast formy stacjonarnej). Iloczyn wskaźnika dostępności kursów, oszczędności kursów, poziomu
penetracji rynku oraz ludności objętej projektem umożliwił kalkulację oszczędności z tytułu elearningu.
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Oszczędności dot. e-urządu skalkulowano, jako czas pracy, który urzędnicy będą zaoszczędzą dzięki
realizacji przez Beneficjentów projektu spraw urzędowych elektronicznie. Poziom oszczędności
określono jako iloczyn liczby ludności objętej projektem, ilości przeciętnie załatwianych spraw przez
petenta, średnią długość załatwienia sprawy oraz odsetka ludności załatwiającej sprawy Online,
średniej pensji pracowników w sekcji L oraz ilości godzin pracy w miesiącu.
Oszczędności dot. telepracy określono jako korzyści pracodawcy związane z oszczędnością
powierzchni biurowej na skutek pracy telepracowników. Poziom oszczędności określono iloczynem
osób zainteresowanych telepracą, minimalną powierzchnią na pracownika, średnim miesięcznym
czynszem m2 biura, odsetkiem osób, które deklarują zainteresowanie telepracą i faktycznie się nią
zajmą oraz współczynnikiem korygującym ludność objętą projektem w stosunku do mieszkańców
województwa (korzyści kalkulowano tylko dla ludności objętej projektem).
Oszczędności związane z pobudzeniem konkurencji na obszarach szarych oparto na raporcie pt.
„Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych
sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU”. Ustalono, iż w związku z pojawieniem się dostawcy
hurtowego dostępu do Internetu, na obszarach szarych nie problematycznych pojawi się realna
konkurencja i poziom cen zacznie spadać. Przyjęto, że poziom oszczędności równy będzie różnicy
między stawką maksymalną a stawką minimalną dla Beneficjenta korzystającego z łącza 6Mbps w
ramach umowy BSA/LLU. Korzyść skalkulowano jako iloczyn różnicy poziomów cen, liczby
gospodarstw domowych na obszarach szarych (iloraz liczby ludności na obszarach szarych oraz
wskaźnika wielkości gospodarstwa domowego w województwie), poziomu penetracji rynku i ilości
miesięcy w roku, dla których Beneficjent ponosi opłaty.
Ostatnią oszczędnością są zwiększone obroty sklepów internetowych związane z e-handlem. Poziom
korzyści wyliczono jako iloczyn poziom oszczędności na zakupach, odsetku kupujących, łącznej
wartości e-sprzedaży w regionie i współczynniku korygującym dla liczby ludności objętej projektem.

W szystkie zidentyfikowane korzyści społeczne zostały wyrażone w postaci oszczędności
generowanych przez korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach i
urzędach administracji państwowej i samorządowej. Korzystanie z Internetu oczywiście dostarcza
również korzyści społecznych niebędących substytutami innych produktów i usług oferowanych w
formie nie elektronicznej oraz czynności wykonywanych w formie „fizycznej”. Tego rodzaju korzyści
zostały przedstawione jako nieskwantyfikowane ze względu na brak wiarygodnych źródeł ich wyceny.
Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej będą przepływy środków pieniężnych określone
w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności dokonana zostanie
niezbędna korekta dotycząca:
•

efektów fiskalnych (transferów)

•

efektów zewnętrznych

•

przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Korekty fiskalne (transfery)

Korekty fiskalne polegają na skorygowaniu następujących pozycji:
•

odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów (np. podatku VAT) - nie
dokonano z uwagi na fakt, że w analizie finansowej wszystkie wartości są przedstawione w
netto,

•

odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego - tzw.
„czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu ubezpieczeń
społecznych),

•

doliczeniu do cen nakładów objętych analizą podatków bezpośrednich,

•

uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji / dotacji, które mają
za zadanie zmienić efekty zewnętrzne.

W przedmiotowym projekcie nie dokonano korekt fiskalnych z uwagi na ich znikomy wpływ na
efektywność ekonomiczną lub niewystępowanie (np. N/AT).
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Przekształcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Ceny rozrachunkowe odzwierciedlają koszt alternatywny (dla społeczeństwa) wykorzystania
dodatkowej ilości danego zasobu. W przypadku rynku konkurencyjnego, cena równowagi
odzwierciedla koszt alternatywny dla społeczeństwa. Wówczas cena rozrachunkowa jest taka sama
jak cena rynkowa.
Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte - ang. shadow prices) ma na celu
uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego
rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa
pracy, niepełna informacja, itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu
zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość
klienta do zapłaty za produkt końcowy. W szczególności, w przypadku, gdy wynagrodzenie finansowe
nie odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, dokonana zostanie korekta do poziomu
wynagrodzenia ukrytego.
Projekt będzie realizowany w otwartej gospodarce, pozbawionej ograniczeń dotyczących dostępności
zasobów i surowców, dlatego cena transferowa równa jest cenie rynkowej. Z tego właśnie powodu w
analizie nie zastosowano ani cen ukrytych (shadow prices), ani ukrytych wynagrodzeń (shadow
wages).
Efekty zewnętrzne

Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych
skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z
samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej,
w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za
pomocą wartości pieniężnych będzie niemożliwe, zostaną one s kwa ntyfi kowane w kategoriach
materialnych w celu dokonania oceny jakościowej. W przedmiotowym projekcie dokonano korekty o
efekty zewnętrzne. Prezentacja wykonanych obliczeń znajduje się w dalszej części rozdziału.
Analiza kosztów i korzyści prowadzić będzie do obliczenia nowych ekonomicznych przepływów
pieniężnych, które są podstawą obliczenia wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Są one
analogiczne do wskaźników z analizy finansowej (uwzględniają jednak korzyści dla szerokiej grupy
beneficjentów, a nie samego właściciela /operatora infrastruktury). Należą do nich:
•

Ekonomiczna Zaktualizowana W artość Netto - ENPV,

•

Ekonomiczna W ewnętrzna Stopa Zwrotu - ERR,

•

Ekonomiczny W skaźnik Korzyści/Koszty - B/C.

Ekonomiczna, bieżąca wartość netto (ENPV) inwestycji jest różnicą ogółu zdyskontowanych korzyści
i kosztów związanych z inwestycją. Uznaje się, że projekt jest efektywny, jeżeli wskaźnik
ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni. Z reguły, jeżeli wartość ENPV jest ujemna, projekt
nie powinien zostać zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy UE. W yjątkiem jest sytuacja, gdy
projekt wykazuje ujemną ENPV, lecz powoduje znaczące korzyści, których nie można było wycenić,
lecz zostały przedstawione w formie wyszczególnienia z dokładnym opisem i przeprowadzono ich
ocenę jakościową.
Ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) określa ekonomiczny zwrot z projektu. W
przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych
jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych projektu, ERR jest równe przyjętej stopie
dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest niższe od przyjętej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne,
co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest niższa niż bieżąca wartość
kosztów ekonomicznych projektu. Jeżeli ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu jest mniejsza od
zastosowanej stopy dyskontowej, wówczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie.
W skaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów
generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C
jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów
inwestycji. W skaźnik B/C obliczany jest następującym wzorem:
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10.2.

Koszty i korzyści projektu o charakterze finansowym

Praca na odległość (telepraca)
Idea telepracy, wg teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles’a, powstała ze skrzyżowania osiągnięć
nowoczesnej telekomunikacji oraz prób ograniczenia uciążliwości dojazdów do pracy. W ten sposób
pojawiła się gama nowych stylów pracy: telepraca (ang. teleworking). Nilles w swojej książce
„Telepraca” definiuje to zjawisko następująco: „[...] każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z
pracą techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy do
pracowników zamiast pracowników do pracy” . Prócz oszczędności z tytułu dojazdów do pracy, Nilles
wymienia następujące korzyści związane z wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie:
•

znaczny wzrost wydajności pracy;

•

niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia (i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia
nowych pracowników);

•

ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową;

•

niższe koszty nieruchomości;

•

skuteczniejsze zarządzanie;

•

większa elastyczność firmy;

•

szybszy czas reakcji;

•

podwyższone morale pracowników;

•

czystsze środowisko naturalne;

•

ograniczone zużycie energii i niższa zależność od paliw kopalnych;

•

większy udział telepracowników w działalności społecznej na rzecz danej miejscowości.

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Praca na odległość
(telepraca)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności z tytułu organizacji stanowiska pracy
(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową) nieruchomości oraz oszczędności z tytułu
dojazdu do pracy.W ujęciu finansowym rozpatrywano poziom oszczędności związanych z brakiem
konieczności wynajmu powierzchni biurowej oraz z kosztami dojazdów do pracy. Dane dotyczące
telepracowników, tj. osób pracujących na odległość możliwe były do uzyskania globalnie dla Regionu
Północno - Zachodniego, czyli łącznie dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i
wielkopolskiego. Do kalkulacji niezbędne było jednak uzyskanie danych dla województwa
wielkopolskiego. Korzystając z prawa wielkich liczb wyliczono udział ludności województwa
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wielkopolskiego w makroregionie. Kalkulacje udziału oparto na danych Głównego Urzędu
Statystycznego (Bank Danych Regionalnych oraz statystyki krajowe) Kalkulując oszczędności
bazowano również na danych dotyczących osób deklarujących zainteresowanie pracą na odległość
(105.079 osób w regionie północno - zachodnim - dane na podstawie opracowania GUS
„Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach
domowych w 2010 r.”), powierzchni na 1 pracownika (ograniczenie ustawowe), średnim miesięcznym
czynszu za lokal na terenie województwa (przyjęto 15 PLN (bazując na wiedzy eksperckiej) oraz
odsetku osób, które mimo zainteresowania faktycznie zdecydują się na telepracę (przyjęto na
podstawie wiedzy eksperckiej, iż co 4 osoba nie zdecyduje się na telepracę). W powyższy sposób
ustalono
orientacyjną
wysokość
korzyści
ekonomicznych
z oszczędności dot. wynajmu powierzchni biurowej.
Drugą korzyścią ekonomiczną, związaną z rozpowszechnieniem się pracy na odległość jest
minimalizacja kosztów dojazdu. Osoby świadczące telepracę nie ponoszą kosztów dojazdu oraz
oszczędzają czas przeznaczony na dojazd. Czas dojazdów jest trudny do ujęcia w wartościach
pieniężnych, zatem wskazano go, jako korzyści niemierzalne. Natomiast podjęto próbę oszacowania
kosztów dojazdów. Dane do kalkulacji wartości tego czynnika wyliczono podobnie jak poprzednio.
Dostępne były dane dla regionu, zatem wyliczono odsetek udziału województwa wielkopolskiego w
makroregionie. Następnie ustalono średni koszt dojazdu do pracy - przyjęto koszty uzyskania
przychodu z tytułu umowy o pracę na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
gdyż charakter tych kosztów odpowiada kosztom powiązanym z dojazdem do miejsca pracy (na
etacie) w jednym lub więcej niż jednym miejscu pracy. Do kalkulacji użyto również liczbę osób
zainteresowanych telepracą i odsetek osób, które skorzystają z telepracy pomimo deklaracji.

Nauczanie na odległość fe-learning)
Nauczanie na odległość (z ang. distance learning) znane jest od bardzo dawna, jednak wraz z
upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje się coraz bardziej popularną formą
kształcenia niewymagającą bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel. Kontakt odbywa się za
pomocą specjalnie opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupełnieniem o aplikacje
pozwalające na utrzymywanie kontaktu głosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na
odległość przez Internet nazywane jest powszechnie e-learningiem. Dostęp do szerokopasmowego
Internetu pozwala na rozwój e-learningu synchronicznego, czyli nauki, w której przepływ informacji od
ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia może następować równolegle (w tym samym czasie).
Nauczenie na odległość przez Internet coraz powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut
kursów dokształcających dla dorosłych, ale także jako forma kształcenia uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych. Wśród korzyści związanych z e-learningiem wymienia się m.in.:
•

wyeliminowanie kosztów dojazdów do ośrodka kształcenia, a tym samym oszczędność czasu
zarówno uczniów, jak i nauczycieli;

•

obniżenie całkowitych kosztów honorariów trenerów i nauczycieli;

•

wyeliminowanie kosztów zakwaterowania uczestników i wynajmu ośrodka szkoleniowego
(utrzymania budynku szkoły);

•

ograniczenie kosztów wydruków materiałów dydaktycznych;

•

ograniczenie problemu limitów liczby uczniów danego kursu.

Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Nauczanie na odległość (elearning)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności z tytułu organizacji stanowiska lekcyjnego
(ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń lekcyjną), oraz oszczędności z tytułu dojazdu do
ośrodka szkoleniowego uczestnika kursu/wykładu/lekcji. Z uwagi na bardzo rozproszone informacje o
funkcjonujących kursach/wykładach/lekcjach w systemie e-learningu nie sposób wiarygodnie wycenić
pozostałych oszczędności, w tym m.in. stopnia ograniczenia honorariów trenerów i nauczycieli,
stopnia ograniczenia wydruków materiałów dydaktycznych (wielu uczestników do nauki drukuje
samodzielnie materiały dydaktyczne, aby wyeliminować potrzebę długotrwałego przebywania przed
komputerem), wartości kosztów ponoszonych na zakwaterowanie w tradycyjnej formie nauczania.
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Oszczędności związane z możliwością uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych ujęto
w dwóch kategoriach - kosztów organizacji szkoleń i kosztów oraz kosztów dojazdu. Korzystając z
możliwości szkoleń e-learningowych, uczestnicy lub przedsiębiorcy
kierujący uczestników na
szkolenia zaoszczędzą środki związane z pokryciem kosztów tradycyjnych szkoleń w tym m.in.
trenera, kosztów wynajmu Sali, cateringu, materiałów szkoleniowych itd. Przy realizacji szkoleń elearningowych koszty te drastycznie spadają. Przykładowo pojawia się koszt opracowania szkolenia
na platformie e-learningowej, ale jest to koszt jednorazowy nie związany z ilością grup szkoleniowych.
Koszty wynajmu sal szkoleniowych i cateringu nie istnieją. Poziom oszczędności z tego tytułu
wyliczono bazując na danych statystycznych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny oraz
na raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005 - 2006
sporządzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyjęto, iż wskaźnik dostępności
do
kursów
e-learningowych
(zgodnie
z
raportem
„Ustawiczne
szkolenie
zawodowe
w przedsiębiorstwach” w 2005 roku - badanie przeprowadzone w kwietniu 2006 roku) wynosi 10,10%
(str. 108 raportu). Średni koszt kursów na uczestnika w PLN w województwie wielkopolskim wynosi
1503,79 PLN („Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach”, str. 114). Poziom penetracji
rynku przedsiębiorstw ustalono bazując na szczegółowej analizie popytu na poziomie 18%. Liczbę
osób pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach w makroregionie ustalono na poziomie
302,197 osób, bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Druga
kategoria
oszczędności związanych
z możliwością uczestnictwa w szkoleniach
e-learningowych, tj. koszty dojazdów umożliwi eliminację konieczności osobistego stawienia się na
szkoleniu i związaną z nim oszczędność wyliczoną w wartości biletów (np. komunikacja miejska,
dojazd do najbliższej miejscowości, w której zlokalizowana jest placówka szkoleniowa itd. - pominięto
kalkulację dojazdu własnym środkiem transportu ze względu na wyższe koszty i chęć przyjęcia
bezpiecznych wartości). Oszczędności związane z brakiem konieczności dojazdów, zostały
opracowane na podstawie wskaźnika dostępności do kursów (j.w.), poziomu penetracji rynku (j.w.),
liczbie pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach (j.w.), dziennym koszcie dojazdu na
szkolenia (wartość kosztów przyjęta na podstawie wiedzy eksperckiej na poziomie 20 PLN za
przejazd w dwie strony) oraz średniej ilości dni szkoleniowych w roku (ilość dni szkoleniowych
ustalono na bazie ilorazu średniej ilości godzin szkoleniowych na uczestnika (wartość 26,4h wykazano
w raporcie „Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach”, str. 114) oraz średniej ilości
godzin szkoleniowych w dniu (8h)).

Oszczędności związane z pobudzeniem konkurencji na obszarach szarych
Na obszarach szarych nieproblematycznych, istnieje zwykle operator, dostarczający dostęp do
Internetu. Jednakże ceny stosowane przez takiego operatora są cenami monopolistycznymi.
Regulator rynku, tj. Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił widełki cenowe, w których każdy z
operatorów może się poruszać, Praktyka jednak wskazuje, że na obszarach szarych, w przypadku
braku konkurenta, operatorzy stosują ceny z górnego przedziału widełek zaś na obszarach czarnych,
gdzie istnieje konkurencja, ceny są bliskie dolnym granicom regulacji. W związku z powyższym,
niekwestionowaną korzyścią będzie obniżka cen dostępu do Internetu na obszarach szarych,
związana z zaostrzeniem konkurencji. Oszczędności wyliczono jako różnicę pomiędzy stawką
maksymalną a minimalną wskazaną w raporcie pt. „Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego
świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU” dla
pierwszego roku wystąpienia korzyści. W kolejnych latach przyjęto, że korzyść ta będzie spadać
systematycznie o 2%.

Handel elektroniczny fe-handel)
Handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji internetowej oraz wzrostem liczby
portali internetowych oferujących zakupy on-line staje się coraz powszechniejszą platformą wymiany
dóbr i z roku na rok wartość zakupionych towarów przez Internet wzrasta na świecie i w Polsce.
Zakupy dokonywane on-line charakteryzuje zarówno skrócony czas oczekiwania na towar, jak i
znacznie obniżony narzut na oferowanych towarach proponowany przez sprzedających. Do korzyści
związanych z korzystania ze sklepów internetowych z pewnością zaliczyć należy z punktu widzenia
sprzedających obniżenie kosztów prowadzenia działalności wynikający głównie z ograniczenia
powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do wynajmowania powierzchni magazynowej, jak
fakt, że eksponowanie towaru nie wymaga wynajmowania powierzchni w drogich i atrakcyjnych z
punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego handlu lokalizacji. Dla kupujących Internet wnosi
nieosiągalną w skali w przypadku tradycyjnych zakupów korzyść związaną z możliwością łatwego
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dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego porównania cen. Towarzyszące zakupom on-line
portale społecznościowe i fora dyskusyjne pozwalają ponadto na weryfikację jakości oferowanych
dóbr. E-handel zatem skraca czas poszukiwania towaru, ale największą zaletą rozwoju handlu
elektronicznego jest rozwój konkurencji w systemie dystrybucji. Z pewnością dokonywanie zakupów
on-line obarczone jest również wadami wynikającymi głównie z nadużyć fiskalnych, oszustw oraz
choćby faktu, że kupujący nie są do końca w stanie zweryfikować podczas zakupów, czy dany towar
rzeczywiście odpowiada ich oczekiwaniom. Wydłużony czas możliwości zwrotu towaru zakupionego
on-line częściowo redukuje te uciążliwości.
Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Handel elektroniczny (ehandel)” skwantyfikowano i wyceniono oszczędności na zakupie przez Internet. Przyjąć należy, że w
obniżonej cenie towaru zakupionego przez Internet zawarte są inne korzyści elektronicznych zakupów
związane głównie z oszczędnościami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej handlowej
poprzez Internet. Natomiast oszczędność wynikająca z wyeliminowania dojazdu do punku
handlowego nie została obliczona z uwagi na założenie, że jest ona zniwelowana przez koszt
przesyłki towaru.
Poprzez zwiększenie dostępu do Internetu możliwe będzie uzyskanie korzyści wynikających z
tańszych zakupów dzięki lepszej znajomości rynku przez kupującego. Dane do kalkulacji korzyści z ehandlu dostępne były tylko dla regionu centralnego. Dane dla województwa pozyskano wyżej
wskazaną metodą proporcjonalnego udziału. W opracowaniu GUS „Wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r.”
podano łączną wartość zamówionych towarów i usług w Regionie Północno - Zachodnim. Przyjmując
założenie poziomu penetracji rynku (j.w.), średniego poziomu oszczędności dzięki zakupom
internetowym (10% na podstawie wiedzy eksperckiej) oraz ilości osób kupujących przez Internet (na
podstawie ww. opracowania GUS) możliwe było oszacowanie poziomu oszczędności.

Administracja państwowa i samorządowa (e-urzad)
W ykorzystanie technologii ICT jest niezwykle ważne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy
jakości usług publicznych świadczonych przez podmioty administracji państwowej i samorządowej.
Jak wskazuje doświadczenie wielu krajów europejskich praktycznie każda sprawa urzędowa może
być załatwiona na każdym lub na wybranych etapach on-line. Najwyższym wskaźnikiem liczby spraw
urzędowych zorganizowanych w systemie on-line wykazuje się Austria (niemal 100%). E-urząd z
punktu widzenia klienta oznacza ułatwienie w dostępie do informacji, przez Internet klient urzędów
może pozyskiwać niezbędne informacje o obowiązujących procedurach, pobierać formularze, także
kontaktować się z urzędnikami. Najważniejsze korzyści z funkcjonowania urzędów on-line są jednak
związane z możliwościami przeprowadzenia procedur urzędowych poprzez Internet. W ynikają z nich
głównie oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu i czasu załatwiania sprawy. Oszczędności odnoszą
się zarówno do klientów, jak i urzędników. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój usług publicznych
przez Internet nie zależy wyłącznie od dostępności do Internetu obywateli, ale przede wszystkim od
aktywności administracji publicznej w sferze wdrażania technologii informatycznych pozwalających na
realizację spraw urzędowych on-line. Urząd wprowadzając do obiegu procedury internetowe zyskuje
przede wszystkim czas na załatwianiu spraw głównie związanych z wprowadzaniem i zarządzaniem
bazami danych.
Na potrzeby opracowania analizy kosztów i korzyści projektu dla kategorii „Administracja państwowa i
samorządowa (e-urząd)” s kwa ntyfi kowano i wyceniono oszczędności na załatwieniu sprawy przez
klienta i urzędnika oraz oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu przez klienta.

Możliwość podłączenia do Internetu idzie w parze z informatyzacją polskich urzędów. W ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych w większości województw, w tym wielkopolskim, istnieją
specjalne środki unijne przeznaczone na informatyzację urzędów. Dzięki dostępowi do Internetu
mieszkańcy W ielkopolski uzyskają możliwość załatwiania spraw Online. W skaźnik został opracowany
bazując na liczbie ludności objętej projektem w wieku 1 5 - 7 4 lat. Ze względu na brak danych dot.
ludności w wieku 15 - 74 na terenie objętym projektem, przyjęto założenie zgodnie z prawem wielkich
liczb, iż procentowo ludność w ww. wieku jest proporcjonalna do ludności w tym wieku w całym
województwie. Ludność w województwie wielkopolskim wyliczono bazując na danych Głównego
Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych).
Do wyliczenia poziomu oszczędności niezbędne było przyjęcie założeń dotyczących ilości spraw
rocznie (przyjęto 10 spraw rocznie na podstawie doświadczenia ekspertów), średni czas załatwienia
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sprawy urzędowej (przyjęto 15 minut na podstawie doświadczenia ekspertów), ilość roboczogodzin w
miesiącu (przyjęto 168 roboczogodzin, czyli 21 dni roboczych), odsetek osób załatwiających sprawy
urzędowe (przyjęto 20% na podstawie doświadczenia ekspertów) oraz średni poziom wynagrodzenia
w sekcji L (przyjęto wartość 4689,46 PLN na podstawie danych GUS - BDR).

10.3.

Koszty i korzyści projektu o charakterze finansowym - podsumowanie

Oszacowanie korzyści projektu o charakterze finansowym zostało przeprowadzone w następujących
kategoriach:
•

Oszczędności związane z eliminacją kosztów organizacji szkoleń stacjonarnych (e-learning),

•

Oszczędności czasu urzędników wiązane z możliwością załatwiania części spraw urzędowych
online (e-urząd),

•

Oszczędności pracodawców związane z ograniczeniem powierzchni biurowej (telepraca),

•

Oszczędności związane z pobudzeniem konkurencji na obszarach szarych,

•

Korzyści związane z możliwością handlu w sieci (e-handel)

Łącznie we wszystkich wymienionych kategoriach
przedstawione zostały w poniższej tabeli:

korzyści społeczne

rocznie oraz w sumie
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Lp.
IV.
1.

a

b

c
d
e

Lp.
IV.

1.
a

b

c
d
e

Kategoria/Okres projekcji
Rachunek kosztów i korzyści
społecznych

Korzyści społeczne
Oszczędności związane z eliminacją
kosztów organizacji
szkoleń stacjonarnych (e-learning]
Oszczędności czasu urzędników wiązane
z możliwością załatwiania części spraw
urzędowych online (e-urząd]
Oszczędności pracodawców związane z
ograniczeniem powierzchni biurowej
(telepraca]
Oszczędności związane z pobudzeniem
konkurencji na obszarach szarych
Korzyści związane z możliwością handlu
w sieci (e-handel]

Kategoria/Okres projekcji
Rachunek kosztów i korzyści
społecznych

Korzyści społeczne
Oszczędności związane z eliminacją
kosztów organizacji
szkoleń stacjonarnych (e-learning]
Oszczędności czasu urzędników wiązane
z możliwością załatwiania części spraw
urzędowych online (e-urząd]
Oszczędności pracodawców związane z
ograniczeniem powierzchni biurowej
(telepraca]
Oszczędności związane z pobudzeniem
konkurencji na obszarach szarych
Korzyści związane z możliwością handlu
w sieci (e-handel]

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0 1 8 0 ,7 0

2 6 7 5 2 6 7 0 ,9 9

3 4 5 2 5 8 1 6 ,0 4

4 3 2 8 8 8 8 1 ,6 6

0,00

0,00

0,00

0,00

3 040 180,70

26 752 670,99

34 525 816,04

43 288 881,66

0,00

0,00

0,00

0,00

9 0 5 195,99

8 905 984,31

11 573 979,41

14 590 898,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 6 875,91

4 396 694,05

5 713 826,18

7 203 214,48

0,00

0,00

0,00

0,00

4 7 1 594,04

1 4 7 7 758,97

1 6 7 9 870,71

1 881 982,44

0,00

0,00

0,00

0,00

9 9 9 570,74

9 8 3 4 506,50

12 780 766,12

16 112 203,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 944,02

2 137 727,16

2 777 373,62

3 500 583,24

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

53 0 5 8 1 9 4 ,0 9

6 3 8 2 8 4 8 6 ,9 8

7 5 5 7 9 5 7 6 ,0 1

8 0 9 3 7 6 3 7 ,8 4

8 6 4 8 7 9 5 2 ,0 4

9 2 2 4 2 5 0 6 ,3 4

53 058 194,09

63 828 4 8 6 ,9 8

75 579 576,01

80 937 6 3 7 ,8 4

86 487 9 5 2 ,0 4

92 242 506,34

17 960 8 6 9 ,5 6

2 1 6 8 5 0 9 6 ,7 4

25 7 5 4 920,79

27 613 330,62

29 541 326,42

31 539 390,70

8 8 6 6 897,30

10 705 4 6 8 ,6 4

12 7 1 4 653,77

13 632 110,96

14 583 921,27

15 570 322,89

2 0 8 5 558,75

2 2 8 7 670,48

2 4 8 9 782,22

2 571 798,57

2 652 350,35

2 734 366,70

19 833 4 9 4 ,4 0

23 945 967,97

28 4 4 0 262,89

30 492 427,05

32 6 2 1 4 3 1 ,6 0

34 827 809,36

4 311 374,08

5 2 0 4 283,15

6 179 9 5 6 ,3 4

6 6 2 7 970,64

7 088 922,40

7 570 616,69
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Lp.

Kategoria/Okres projekcji

IV.

Rachunek kosztów i korzyści
społecznych

1.

Korzyści społeczne

a

b

c
d
e

Oszczędności związane z eliminacją
kosztów organizacji
szkoleń stacjonarnych (e-learning]
Oszczędności czasu urzędników wiązane
z możliwością załatwiania części spraw
urzędowych online (e-urząd]
Oszczędności pracodawców związane z
ograniczeniem powierzchni biurowej
(telepraca]
Oszczędności związane z pobudzeniem
konkurencji na obszarach szarych
Korzyści związane z możliwością handlu
w sieci (e-handel]

Rok 2024

Rok 2026

Rok 2026

9 8 1 9 1 7 7 1 ,2 8

104 348
2 9 6 ,9 7

110 701
9 8 8 ,8 1

98 191 771,28

1 0 4 348 296,97

110 7 0 1 9 8 8 ,8 1

33 608 005,95

35 747 654,68

37 9 5 8 819,38

16 591 554,01

17 647 8 5 2 ,8 4

2 8 1 4 918,48

Rok 2027

117 248
7 7 5 ,4 1
117 248
775,41

Rok 2028

Rok 2029

123 9 9 4
2 6 8 ,6 3

13 0 9 4 5
7 8 2 ,3 2

123 9 9 4 268,63

130 945 782,32

4 0 235 9 2 5,66

42 585 191,25

45 007 0 9 8 ,6 4

18 739 457,58

19 863 616,27

2 1 0 2 3 398,46

22 219 042,36

2 8 9 6 9 3 4 ,8 4

2 977 486,62

3 0 5 9 502,97

3 140 054,75

3 220 606,53

37 112 093,11

39 4 7 4 815,65

4 1 9 1 6 509,80

4 4 4 3 1 0 1 9 ,9 4

47 025 212,08

49 699 619,02

8 0 6 5 199,73

8 5 8 1 0 3 8 ,9 6

9 109 715,43

9 6 5 8 710,57

10 220 412,09

10 799 415,77
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Kosztów społecznych o charakterze finansowym realizacji projektu nie zidentyfikowano.
Posługując się przyjętą dla analizy kosztów i korzyści metodologią
ekonomicznej efektywności projektu, otrzymano następujące wyniki:

obliczenia

wskaźników

Tab. 21. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu

385 861 096

Ekonomiczna Zaktualizowana
W artość Netto

ENPV*

Ekonomiczna W ewnętrzna Stopa
Zwrotu

ERR

15,4%

Ekonomiczny W skaźnik
Korzyści/Koszty

B/C*

1,7344

* dla stopy do dyskonta równej 5,5%
Źródło: Opracowanie własne

10.4.

Koszty i korzyści projektu o charakterze niefinansowym

Koszty i korzyści społeczne projektu są z pewnością szersze niż tylko te, które zidentyfikowano w
rozdziale poprzednim. Jednakże wiele z nich nie sposób skwantyfikować i wycenić lub też
kwantyfikacja ze względu na brak źródłowych badań i danych statystycznych nie będzie wiarygodna.
Należy jednak przedstawić wybrane koszty i korzyści o charakterze niefinansowym, chcąc wykazać w
pełni celowość realizacji projektu.
Oprócz głównych korzyści ekonomicznych, które można wycenić czy skwantyfikować w sposób
wiarygodny przy dostępie do właściwych badań i danych statystycznych, realizacja projektu niesie za
sobą

również

ekonomicznych

korzyści
o

ekonomiczne

charakterze

o

charakterze

niefinansowym

niefinansowym.

projektu

Do

„Budowa

głównych

W ielkopolskiej

korzyści
Sieci

Szerokopasmowej” możemy zaliczyć:
■

wzrost możliwości działań promocyjnych małych i średnich firm (tzn. „okno na świat” w
zakresie PR,

■

obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki mikro, małych i średnich firm z terenów
wykluczenia,

■

możliwość

realizacji

globalnych

powiązań

(stymulowanie

powiązań

gospodarczych

pomiędzy samorządami itp.),
■

zaspokojenie potrzeb informacyjnych i poznawczych społeczeństwa,

■

polepszenie dialogu w społeczeństwie - budowa i rozwój „społeczeństwa opartego na
wiedzy” ,

■

zwiększenie aktywności samorządów w zakresie budowy usług IT na obszarach wiejskich,

■

rozwój przedsiębiorczości poprzez możliwość konkurowania na większym rynku,

■

możliwość wzrostu wskaźnika telepracy,

■

nabycie umiejętności pracy z Internetem i ułatwienie znalezienia pracy,

■

umożliwienie podniesienia poziomu wykształcenia obywateli,

■

ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych i nowe perspektywy w dostępie do pracy
(Korzyść również związana z telepracą),
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■

powstanie

nowych

dziedzin

działalności

gospodarczej

opartych

na

nowoczesnych

technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych,
■

możliwość rozwoju e-learningu na zajęciach w szkołach podstawowych i gimnazjach,

■

możliwość pozyskania informacji o dostępności lekarzy specjalistów, dyżurach placówek
szpitalnych i przychodniach,

■

rozwój kompetencji w zakresie e-medycyny - dostęp społeczeństwa do najnowszych
informacji na tem at leczenia, leków, badań klinicznych,

■

spadek cen usług dostępu do Internetu;

■

uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem
Internetu szerokopasmowego;

W obszarze kosztów społecznych niekwantyfikowanych mogą pojawić się niepoliczalne koszty
związane z nadużyciami w korzystaniu z zasobów Internetu, do których zaliczamy m.in.:
■

przestępstwa związane z kradzieżami (systemy bankowe, własności intelektualnej),

■

przestępstwa związane z pornografią, w tym szczególnie niebezpiecznej -

pornografii

dziecięcej,
■

koszty związane z piractwem komputerowym,

■

zastąpienie spędzania czasu w gronie rówieśników poprzez czas korzystania z Internetu, co
może wpłynąć na stopniową izolację społeczną, jak również na zdrowie,

Natężenie występowania kosztów społecznych będzie zależne od skuteczności wdrożenia programów
przeciwdziałających nadużyciom internetowym oraz skutkom nadmiernego korzystania z Internetu
przez młodzież przez samorządy czy organizacje NGO.
Jednocześnie widać wyraźną przewagę korzyści ekonomicznych o charakterze niefinansowym w
stosunku do ewentualnych kosztów ekonomicznych o charakterze niefinansowym.

11.

Analiza wrażliwości i ryzyka

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu
wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników
efektywności finansowej i ekonomicznej projektu oraz trwałość finansową.
Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze zmiany
pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie
wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej.
Jednorazowo zmianie poddawana powinna być tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry
powinny pozostać niezmienione. Według Przewodnika do Analizy kosztów i korzyści projektów
inwestycyjnych, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1
% powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej FNPV o +/-1 %.

Analiza wrażliwości została przeprowadzona w oparciu o analizę finansową dla wariantu bez
udzielonej dotacji zakładając zmiany następujących determinant wskaźników efektywności:
■ Zmiany nakładów inwestycyjnych,
■ Zmiany nakładów odtworzeniowych
■ Zmiany kosztów materiałów i energii,
■ Zmiany kosztów usług obcych,
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■
■
■
■
■

Zmiany
Zmiany
Zmiana
Zmiany
Zmiany

wysokości podatków i opłat,
wysokości wynagrodzeń z narzutami,
zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
poziomu przychodów ze sprzedaży usług,
stopy dyskontowej.

Analizowano zmiany finansowej wartości bieżącej netto z inwestycji (FNPV/C) oraz finansowej
wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FIRR/C) przy założeniu zmian poszczególnych parametrów o
25% oraz założeniu ceteris paribus.
Dokonano analizy wrażliwości kluczowych determinant wskaźników finansowych i ekonomicznych.
Zidentyfikowano dwie kluczowe determinanty, których zmiana wywiera istotny wpływ na kształtowanie
się FNPN//C.
W zrost przychodów o 25% spowoduje zmianę FNPV z kwoty -251.847.511 PLN do kwoty
-323.138.063 PLN czyli o 28,31% (wzrost o 1% przychodów spowoduje spadek wskaźników
finansowych o ponad 1%).
Drugą kluczową determinantą będą nakłady inwestycyjne. W zrost nakładów o 25% spowoduje spadek
FNPN//C o 30,74% (zmiana o 1% nakładów spowoduje zmianę wskaźnika FNPN//C o ponad 1%).
Wśród determinant istotnie wpływających na ENPN//C należy wymienić zmianę stopy dyskontowej.
Ponadto zmiana determinant „przychody ze sprzedaży” oraz „nakłady inwestycyjne” o 1% zmianę
ENPN//C o ok. 0,8%. Zmienne te nie są wprawdzie krytyczne ale ze względu na ich duży wpływ na
ENPN//C powinny być monitorowane. W tabeli skalkulowano zmiany dla +/- 25%.
Wskaźniki finansowej wartości bieżącej netto dla wariantu bez dotacji oraz dla wariantu
z dotacją jak również ekonomicznej bieżącej wartości netto podsumowano w poniższej tabeli.
Tabela Nr 3 - Porównanie FNPV dla obu wariantów inwestycji

WYSZCZEGÓLNIENIE

Finansowa/Ekonomiczna
zdyskontowana wartość
inwestycji (NPV)

FNPV/C

FNPV/C

Wariant
bez dotacji

Wariant
z dotacją

385 861 096

netto

Finansowa/Ekonomiczna
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

ENPV/C

-251 847 511

7 511 706

-6,63%

5,80%

15,38%

Źródło: Opracowanie własne.
W przypadku braku dofinansowania, zdyskontowana wartość bieżąca netto inwestycji wyniesie
-251 847 511 PLN. Dofinansowując projekt na poziomie 283 642 348,75 PLN, zdyskontowana
finansowa wartość bieżąca inwestycji wyniesie 7 511 706 PLN. „Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód”, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego, wskazują, że obowiązek kalkulacji
wskaźników efektywności z kapitału jest obligatoryjny tylko dla projektów dużych. Zgodnie z art. 39
Rozporządzenia Nr 1083/2006 Komisji Europejskiej, za projekt duży uważany jest projekt o
całkowitym koszcie powyżej 50 min Euro. Nie kalkulowano wskaźników efektywności z kapitału.
Ekonomiczna wartość bieżąca netto wyniesie 385 861 096 PLN. Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 15,38% i potwierdza konieczność realizacji projektu. W skaźnik ten jest wyższy od stopy
dyskontowej.
Pamiętać należy jednocześnie, iż oprócz mierzalnych korzyści społecznych realizacji projektu,
zidentyfikowano korzyści niewymierne, takie ja k możliwość wyrównania szans startu wśród dzieci z
rodzin w trudniejszym położeniu.
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Reasumując, niniejszy projekt, ze względu na realizację wysokich korzyści ekonomicznych wart jest
dofinansowania.

Analiza ryzyka
Ryzyko

Prawdopodobieństwo:

Komentarze

niskie, średnie, wysokie
Spadek
popytu
na
usługi
o
10%
po
zakończeniu
realizacji
projektu

Średnie

Zbyt niska świadomość korzyści z
wykorzystania
technologii
teleinformatycznych, Internetu i niskie
umiejętności w zakresie wykorzystania
sieci docelowej grupy odbiorców
końcowych
(mieszkańcy,
przedsiębiorcy) mogą obniżyć popyt
na usługi WSS.
Analiza
popytu
na
usługi
szerokopasmowe oparta na danych
demograficznych może przedstawiać
niedokładne
obliczenia
dotyczące
popytu, co przełoży się na zbyt niskie
przychody
operatorów
a w konsekwencji
Operatora
Infrastruktury

Zwiększenie nakładów
o 10 % (w kolejnych
latach
realizacji
projektu)

Niskie

Prawdopodobieństwo
jest
niskie,
ponieważ
wartość
nakładów
inwestycyjnych została oszacowana w
możliwie dokładny sposób, a przy
dzisiejszych
warunkach
gospodarczych nie przewiduję się
dużej możliwości niedoszacowania
inwestycji.

W zrost
najbardziej
istotnego (najwyższego)
kosztu
eksploatacyjnego
o
15% (zużycie energii)

Niskie

Prawdopodobieństwo
wzrostu
kosztów zużycia energii o 15% jest
niskie, ponieważ ich wartość została
oszacowana
w
możliwie
najdokładniejszym stopniu, a wzrost
kosztów zużycia energii i materiałów
na poziomie 15% jest mało realny.

Poniżej przedstawiono prawdopodobieństwo wystąpienia innych istotnych ryzyk, ich wpływu na projekt
oraz proponowane działania zapobiegawcze.

Rodzaj ryzyka

Prawdopodobieństwo:
niskie, średnie,
wysokie

Przekroczenie
harmonogramu
w projekcie
skutkujące

Średnie

W pływ na
projekt

Planowane działania zaradcze

niskie,
średnie,
wysokie
Wysokie

Nadzór nad realizacją całej
inwestycji przez Inżyniera
Kontraktu i Beneficjenta, bieżące
monitorowanie postępu prac
i powstających czynników
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nieukończeniem
realizacji inwestycji w
terminie.

zagrożenia (analiza ryzyk) oraz
sprawne podejmowanie
odpowiednich decyzji w
strukturach zarządzania
projektem.

Zagrożenie, że WSS
nie otrzyma zwrotu
wydanych środków ze
środków EFRR.
Brak podmiotów
zainteresowanych
świadczeniem usług
Operatora
Infrastruktury lub brak
wyboru Operatora
Infrastruktury.

Średnie

Wysokie

Średnie

Wysokie

Średnie

Średnie

Brak podmiotów
zainteresowanych
rolą Operatora
Infrastruktury może
spowodować
opóźnienie
uruchomienia sieci, a
co za tym idzie opóźnienie w
osiągnięciu
założonych
rezultatów.
Brak lub zbyt mała
liczba operatorów
korzystających z
sieci.
Liczba operatorów
lokalnych może nie
zapewnić
Operatorowi
Infrastruktury
przychodów na
odpowiednim
poziomie.

Zbyt małe
zapotrzebowanie
odbiorców końcowych
na usługi.
Zbyt niska
świadomość korzyści
z wykorzystania
technologii
teleinformatycznych,

Szczegółowa weryfikacja
kryteriów wyboru Operatora
Infrastruktury pod względem
spełniania ich przez
przedsiębiorców działających na
rynku telekomunikacyjnym z
uwzględnieniem krajów Unii
Europejskiej.
Rozpowszechnienie informacji
o projekcie wśród operatorów
krajowych i zagranicznych.

Konsultacje Ol z odbiorcami
(klientami) skutkujące
dostosowaniem oferty Ol do
potrzeb rynku, powiązanie
działań ISP w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 8.4 ze zbudowaną
infrastrukturą, prowadzenie
działań promocyjnych i
informacyjnych wśród
operatorów. Działania
promocyjne i marketingowe w
celu pozyskiwania operatorów
telekomunikacyjnych.
Pobudzanie popytu przez akcje
promocyjne i edukacyjne w
ramach projektu, również
wdrażanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8.3,
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Przygotowanie planu
promocji projektu.
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Internetu i niskie
umiejętności w
zakresie
wykorzystania sieci
docelowej grupy
odbiorców
końcowych.
Średnie

Stworzenie elastycznych
mechanizmów kształtowania
czynszu Ol w umowie,
pozwalające dostosowanie cen
usług Ol do warunków
rynkowych z zachowaniem celów
przedsięwzięcia. Jak
najwcześniejsze rozpoczęcie
działalności w celu ugruntowania
pozycji Ol na rynku. Analiza
działań regulatora względem
znaczących operatorów, co do
dopuszczalności stosowania
cenników naruszających uczciwa
konkurencję. Zgłaszanie praktyk
stanowiących nieuczciwa
konkurencję właściwym organom
Państwa.

Średnie

Wysokie

Weryfikacja założeń finansowo
przedsięwzięcia na etapie
analizy wykonalności
przedsięwzięcia. Konsultacje
z potencjalnymi operatorami
przed rozpoczęciem procedury
wyboru Ol. Opracowanie
mechanizmów regulacji
wysokości czynszu
dzierżawnego Ol.

Średnie

Średnie

Podział inwestycji na etapy
uwarunkowane technicznie
i funkcjonalnie, rozliczanie
częściowe inwestycji po odbiorze
etapu. Ustalenie odpowiednich
warunków udziału (zdolność
finansowa) w postępowaniu dla
wykonawców.

Obniżenie cen usług
telekomunikacyjnych
przez znaczących
operatorów.
Obniżenie cen do
wysokości
zakładanych dla
usług świadczonych
przez Ol oraz
obniżenie cen
wywołany wzrostem
konkurencji na rynku
usług
telekomunikacyjnych.

Niewłaściwie
określone koszty
utrzymania
infrastruktury
znacząco obniżające
poziom dochodów Ol
Nieuwzględnienie
niektórych pozycji
kosztów utrzymania
infrastruktury.
Utrata płynności
finansowania
inwestycji przez
Wykonawcę.
Możliwość utraty
płynności finansowej
wykonawcy
infrastruktury
pasywnej skutkującej
wstrzymaniem prac
budowlanych lub
montażowych
w obszarach.
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Utrudnienia
w
pozyskiwaniu praw do
dysponowania
nieruchomościami na
cele
budowy
infrastruktury.

Średnie

Średnie

Ustalenie procedur we
współpracy z lokalnymi JST.
Pośrednictwo JST w
rozstrzyganiu sporów. Ustalenie
przebiegu inwestycji w oparciu o
kryterium jak najmniejszej liczby
dysponentów nieruchomości od
których wymagana jest zgoda na
budowę. Opracowanie listy
obszarów na których realizacja
może być zagrożona wraz z
ustaleniem przyczyn i
ewentualnych alternatywnych
lokalizacji inwestycji.
Ryzyko jest zmniejszone
wskutek uchwalenia przez
władze polskie szczególnych
zasad lokalizowania i
realizowania regionalnych sieci
szerokopasmowych (ustawa o
wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych)

Niskie

Wysokie

Ryzyko upadłości Operatora
Infrastruktury ponosi w całości
WSS, które nie ma możliwości
skutecznego zabezpieczenia się
przed taką ewentualnością w
drodze wprowadzenia do umowy
stosownych postanowień.
Ogłoszenie upadłości może
spowodować wymierne straty
finansowe związane z brakiem
możliwości uzyskania w całości
lub części wymagalnego czynszu
dzierżawnego jak i w przypadku
upadłości likwidacyjnej postawić
WSS wobec czasowej
konieczności kontynuowania
umowy przy współudziale
syndyka.

Dysponenci
nieruchomości,
podmioty
zarządzające
obszarami na których
powinna być
realizowana
inwestycja (np. drogi)
opóźniają lub nie
wyrażają zgody na
ich udostępnienie.

Postawienie
Operatora
infrastruktury w stan
upadłości.
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IX. A n a l iz a o d d z ia ł y w a n ia n a ś r o d o w is k o

Opis
wpływu
realizacji
inwestycji
na
środowisko

Znikom y w pływ projektu na środowisko.
Projekt nie ma stałego wpływu na elementy środowiska takie jak: geologia i
powierzchnia ziemi, warunki klimatyczne i jakość powietrza, roślinność,
zwierzęta oraz elementy krajobrazowe.
Nie ma możliwości awarii na etapie realizacji jak i w trakcie eksploatacji,
która miałaby poważne skutki dla środowiska naturalnego.
Elementami fizycznymi wprowadzanymi do środowiska w wyniku implementacji
projektu są kable światłowodowe, oraz urządzenia elektroniczne. Technologia
światłowodowa wykorzystuje kierowane fale elektromagnetyczne z zakresu
bliskiego światłu widzialnemu (podczerwień o długości fali 850, 1310 lub 1550
nm, przy mocy optycznej nadajników zależnej od wymaganej odległości
transmisji) Istotnym jej aspektem jest zamknięcie fal świetlnych wewnątrz
światłowodów (zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia). Nie można więc
mówić o wpływie tych fal na środowisko zewnętrzne. Kable jako struktura nośna
dla włókien światłowodowych zostaną umieszczone w podziemnej kanalizacji
teletechnicznej. Nie zakłócą więc swoją obecnością w żaden sposób istniejącego
środowiska. Planowane kable i urządzenia nie emitują pól o poziomach
przekraczających poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30
października
2003
r.
w
sprawie
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2004 w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
poziomy mocy, napięcia i częstotliwości występujące w proponowanej sieci nie
kwalifikują przedsięwzięcia ani do grupy mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
ani do grupy przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia takiego raportu
może być wymagany.
W celu ograniczenia kolizji sieci i z obszarami Natura 2000 zdecydowano się na
wykorzystanie algorytmu, którego zadaniem była minimalizacja przebiegów sieci
na obszarach Natura 2000. Dzięki temu znajdzie się tam tylko 38 punktów i 180
km kanalizacji teletechnicznej, zamiast planowanych pierwotnie 54 punktów i 408
km kanalizacji.
Ponadto dla wszystkich odcinków WSS przechodzące przez obszary Natura 2000
zostaną spełnione następujące warunki:
•

Budowa wszystkich odcinków światłowodu przechodzących przez
obszary Natura 2000 wykonana zostanie wzdłuż dróg asfaltowych. Front
robót ziemnych zostanie ograniczony do pasa drogowego wzdłuż,
którego prowadzona będzie planowana linia światłowodowa.

•

Masy ziemne, które powstaną na etapie realizacji prac ziemnych zostaną
rozplanowane zgodnie ze stanem pierwotnym zachowując stałą niweletę
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terenu.

Ocena wpływu
przedsięwzięcia
na obszary
objęte
programem
NATURA 2000

•

Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego
minimum. W szystkie pozostałe drzewa nieprzeznaczone do wycinki,
znajdujące się w obrębie projektowanych tras zostaną zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

•

Wszystkie odpady, które powstaną w czasie realizacji inwestycji będą
segregowane i gromadzone w pojemnikach lub miejscach do tego
przeznaczonych. Zostanie także zapewniony ich sukcesywny odbiór
przez uprawnione do tego służby.

Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000 w
Wielkopolsce - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po
zbadaniu wniosku dotyczącego projektu
„Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej” zlokalizowanego w Wielkopolsce wydał zaświadczenie , że
Projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na Obszar NATURA 2000, dlatego
też nie ma potrzeby przeprowadzania oceny, o której mowa w artykule 6.3
dyrektywy 92/43/EWG.
Niezależnie od przytoczonej wyżej klasyfikacji projekt może być przedmiotem
screeningu wymaganego zgodnie z artykułem 6.3 Dyrektywy Siedliskowej
92/43/EWG (oraz artykułem 33 polskiej ustawy o ochronie przyrody z16.04.2004
oraz artykułem 96 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko). Jeżeli stwierdzono obowiązek
przeprowadzenia
screeningu, to odpowiedniego screeningu dokonuje organ
właściwy do wydania pozwolenia na budowę w toku takiego postępowania,
konsultując wszelkie wątpliwości z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
(postanowienie
o
obowiązku
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub o braku potrzeby przeprowadzenia
takiej oceny).
Choć wedle posiadanych na obecnym etapie informacji projekt nie będzie mieć
znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, ostateczne
potwierdzenie oświadczenia zawartego w deklaracji wydanej przez RDOS
(załącznik do wniosku) będzie weryfikowane przez właściwy organ po
przedstawieniu szczegółowego projektu sieci, o ile taka weryfikacja jest
wymagana zgodnie z prawem krajowym. Beneficjent poinformuje Instytucje
Zarządzające jak tylko wydane zostaną pozwolenia na budowę oraz przedstawi
wyżej wymienione pozwolenia wraz z dokumentacją środowiskową (tj.
postanowieniem o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura20000 lub
postanowieniem w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na
obszar Natura 2000, jeśli zostanie wydane), o ile pozwolenie na budowę lub
postanowienie RDOŚ jest wymagane zgodnie z prawem krajowym - prawo
krajowe umożliwia realizację kablowych inwestycji telekomunikacyjnych również
na podstawie zgłoszenia organom administracji budowlanej (konkretny zakres
robót budowlanych decyduje o tym, czy wymagane jest zgłoszenie, czy
pozwolenie na budowę); na obecnym etapie projektu nie można stwierdzić w
jakiej części inwestycja będzie wymagała pozwolenia na budowę, a w jakiej
wystarczające będzie zgłoszenie robót budowlanych, nie można jednak
wykluczyć wariantu, w którym całość sieci będzie zrealizowana w oparciu o
zgłoszenia, co jednakże nie wydaje się wariantem najbardziej prawdopodobnym.
Podkreślić należy, że po otrzymaniu zgłoszenia organ administracji budowlanej
ma obowiązek zbadania zgłoszenia w terminie 30 dni oraz obowiązek wniesienie

Strona 206

Studium wykonalności projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
sprzeciwu, jeżeli zgłoszona inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, a zgodnie
z prawem krajowym każda inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, gdy
wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko lub na
obszary Natura 2000.
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X . Z g o d n o ś ć z p o l it y k a m i i p r a w e m w s p ó l n o t o w y m

1.

Pomoc publiczna

Szczegółowa analiza dotycząca pomocy publicznej jest zawarta w fiszce notyfikacyjnej oraz
załączonej do niej „Informacji dodatkowej”. W niniejszym rozdziale zamieszczono jedynie
podsumowanie kluczowych ustaleń. Podkreślić należy, że pomoc publiczna planowana w ramach
projektu została uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji nr SA.33222 (2011/N).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE (d. art. 87 ust.1 TWE) pomocą publiczną jest transakcja, polegająca na
transferze zasobów publicznych na rzecz podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
spełniająca równocześnie następujące warunki:
•

podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzyskuje przysporzenie
ekonomiczną) na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

(korzyść

•

pomoc ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony podmiot lub grupę
podmiotów albo produkcję określonych towarów;

•

pomoc zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji;

•

pomoc wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich reguły dotyczące pomocy publicznej
stosuje się wyłącznie w odniesieniu do wsparcia ze środków publicznych udzielanego
przedsiębiorcom. Za przedsiębiorcę uważa się przy tym podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, czy źródeł finansowania tego podmiotu32
33
oraz niezależnie od tego, czy podmiot ten prowadzi działalność w celu osiągnięcia zysku .
Jednocześnie za działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji uznaje się
„oferowanie dóbr i usług na danym rynku’34. Zatem należy stwierdzić, iż pojęcie „przedsiębiorcy/
przedsiębiorstwa” we wspólnotowym prawie konkurencji jest szersze niż na gruncie prawa polskiego.
Z orzecznictwa ETS wynika jednoznacznie, iż działalność gospodarcza nie musi być nastawiona na
zysk, a więc przedsiębiorcą może być również organizacja działająca non-profit. Istotą uznania
danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na
oferowaniu towarów lub usług na rynku, gdzie występuje konkurencja ze strony innych podmiotów
gospodarczych. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem ETS nie ma znaczenia,
czy na gruncie prawa krajowego określony podmiot ma status przedsiębiorcy. Powyższe oznacza, iż
obowiązek stosowania przepisów o przepisów o pomocy publicznej może dotyczyć wszelkich
podmiotów, które oferując swoje towary lub usługi konkurują z innymi podmiotami.
W odniesieniu do przesłanki zakłócenia lub groźby zakłócenia konkurencji należy wyjaśnić, iż
zachodzi domniemanie spełnienia tej przesłanki w przypadku, gdy wsparcie ze środków
publicznych ma charakter selektywny, a więc uprzywilejowuje konkretny podmiot (lub sektor
działalności) w stosunku do konkurentów. Natomiast jeśli chodzi o wpływ wsparcia na
wymianę handlową między państwami członkowskimi UE, zgodnie z orzecznictwem ETS nie
jest istotne, czy przedsiębiorca oferuje swoje usługi lub towary wyłącznie na rynku krajowym,

32

O rzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 H ofneri Elser vs. Macrotron GmbH, ECR [1991] I-

1979.
33
34

Orzeczenie ETS w sprawie Albany C-67/96, ECR [1999] 1-05751.
Orzeczenie ETS w sprawie C-35/96 „Komisja vs. Włochy” [ECR 1-3851].
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czy też w innych państwach - wystarczy, że beneficjent prowadzi działalność w sektorze, w
35
którym występuje wymiana handlowa między państwami członkowskimi UE . Pomoc
udzielona określonemu przedsiębiorcy (bądź grupie przedsiębiorców), prowadzącemu
działalność na rynku krajowym, wzmacnia jego pozycję wobec konkurentów i tym samym
utrudnia wejście na rynek przedsiębiorców z innych państw.
1. Występ owa nie
pomocy
Szerokopasmowej (WSS)

publicznej

w

projekcie

budowy

Wielkopolskiej

Sieci

Realizacja projektu budowy sieci WSS będzie współfinansowania ze środków publicznych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Następnie sieć ta będzie udostępniana użytkownikom przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (operatorom sieci dostępowych), świadczącym usługi
użytkownikom końcowym. Realizacja projektu będzie się wiązała z dokonaniem szeregu transakcji,
które powinny być przedmiotem oceny w kontekście przepisów o pomocy publicznej. Ciąg tych
transakcji jest następujący:
1.

Umowa o dofinansowaniu projektu środkami WRPO.

2.

Umowa z wykonawcą prac projektowych i budowlanych, w wyniku których powstanie sieć.

3.

Umowa o udostępnieniu sieci Operatorowi Infrastruktury (Ol).

4.

Umowy między Ol a operatorami telekomunikacyjnymi.

5.

Ewentualne umowy między operatorami
telekomunikacyjnymi detalicznymi.

6.

Umowy między operatorami telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi.

telekomunikacyjnymi

hurtowymi

a

operatorami

Dodatkowo, jeśli WSS S.A. pozyska środki na pokrycie wkładu własnego poprzez emisję udziałów
adresowaną do prywatnych inwestorów, ocenie z punktu występowania pomocy publicznej będzie
wymagała również ta operacja.
Ocena ww. transakcji polega na przeprowadzeniu tzw. „testu pomocy publicznej” tj. przeanalizowaniu,
czy spełnione są łącznie wszystkie przesłanki składające się na omówioną powyżej definicję pomocy
publicznej.

Umowa o dofinansowaniu projektu środkami WRPO.
Przyjęta koncepcja realizacji projektu budowy WSS zakłada, iż budowa infrastruktury będzie
dofinansowana ze środków WRPO w ramach Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna (Działanie
2.7). Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie projektu oraz odpowiedzialnym za jego realizację
jest Spółka WSS S.A. Podstawą otrzymania dofinansowania będzie umowa miedzy Instytucją
Zarządzającą WRPO a WSS S.A., na podstawie której Spółka otrzyma środki na pokrycie części
wydatków związanych z budową sieci szerokopasmowej. Przekazanie środków na realizację projektu
ma charakter selektywny - projekt został bowiem wpisany na indykatywną listę projektów kluczowych
WRPO na podstawie uchwały Nr 1674/2008 Zarządu Województwa W ielkopolskiego z dnia 24 lipca
2008 roku. (nie każdy podmiot zainteresowany budową sieci może otrzymać środki z WRPO).
Dofinansowanie projektu, udzielone w postaci bezzwrotnej dotacji stanowi przysporzenie korzyści na
warunkach korzystniejszych niż rynkowe._WSS S.A. będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury
szerokopasmowej, ale nie będzie oferować usług dostępu do sieci. Infrastruktura ta będzie w całości
udostępniona Operatorowi Infrastruktury do eksploatacji i świadczenia usług dostępu do sieci oraz
udogodnień
towarzyszących.
Tym
samym
działalność
gospodarczą
na
rynku
usług
telekomunikacyjnych będzie prowadzić Operator Infrastruktury (posiadający status przedsiębiorcy
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telekomunikacyjnego).
W konsekwencji wysokość dofinansowania projektu środkami WRPO powinna zostać ustalona z
zastosowaniem ogólnych zasad obowiązujących dla funduszy strukturalnych, bez stosowania
ograniczeń właściwych dla udzielania pomocy publicznej.
Umowa o wykonanie robót projektowych i budowlanych
Umowa ta zostanie zawarta między WSS S.A. a wykonawcą robót budowlanych. W wyniku tej umowy
nastąpi transfer zasobów publicznych, polegający na przekazaniu wykonawcy środków finansowych
stanowiących zapłatę za wykonane roboty. Transfer ten będzie stanowił przysporzenie korzyści dla
wykonawcy, gdyż skalkulowana cena będzie z pewnością zawierać marżę wykonawcy. Jednakże jeśli
wykonawca zostanie wyłoniony w otwartej, niedyskryminującej procedurze przetargowej (w której
mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty), to ewentualne przysporzenie zostanie
przezeń osiągnięte na warunkach rynkowych. Przyjmuje się, iż ustalone w takim trybie wynagrodzenie
wykonawcy robót odpowiada stawkom rynkowym (stosowanym w transakcja pomiędzy podmiotami
prywatnymi). Zapłata wykonawcy nie będzie stanowić dla niego pomocy publicznej.
Umowa o udostępnieniu sieci Operatorowi Infrastruktury
Stronami tej umowy będą WSS S.A., jako właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w
ramach projektu oraz operator infrastruktury (Ol), który będzie siecią zarządzał i będzie zobowiązany
z jej wykorzystaniem oferować na rynku, we własnym imieniu, efektywny dostęp hurtowy do
infrastruktury, sieci i usług w zakresie WSS.
Umowa ta będzie miała charakter umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach której
infrastruktura WSS jest udostępniana Ol na warunkach dzierżawy, w szczególności Ol będzie płacił
na rzecz WSS S.A. czynsz, natomiast opłaty pobierane od operatorów telekomunikacyjnych za dostęp
do sieci, będą stanowiły przychody Ol.
Umowa ta wiąże się z transferem zasobów publicznych, bowiem w wyniku jej zawarcia nastąpi
udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu składników majątkowych, których budowa została
sfinansowana z udziałem środków publicznych. Ponieważ infrastruktura jest budowana na określonym
terenie, a jej eksploatacja może być powierzona tylko jednemu podmiotowi, zdaniem KE spełniona
jest przesłanka selektywności nawet pomimo zastosowania procedury przetargowej przy wyborze
operatora infrastruktury.
Nie ulega wątpliwości, że Ol będzie wykonywał działalność gospodarczą, polegającą na odpłatnym
udostępnianiu sieci telekomunikacyjnej. Budowa tej sieci z udziałem środków publicznych umożliwia
operatorowi wejście na określony rynek. Dla oceny występowania na tym poziomie pomocy publicznej
kluczowe jest zatem ustalenie, czy w wyniku omawianej umowy Ol uzyska korzyść ekonomiczną na
warunkach korzystniejszych, niż występujące na rynku.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że podmiot, który decyduje się na nabycie lub wytworzenie
określonego majątku w celu oddania go w dzierżawę, można uznać za działający na zasadach
rynkowych wówczas, gdy jego przewidywane przychody z tytułu czynszu dzierżawnego zapewniają
akceptowalną (rynkową) stopę zwrotu z ponoszonych przezeń nakładów inwestycyjnych.
Tymczasem WSS S.A. (a pośrednio samorząd województwa) angażując się w budowę sieci
telekomunikacyjnej w ramach przedmiotowego projektu nie spełnia tego warunku. Podstawowym
celem projektu jest bowiem zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do usług
szerokopasmowych w lokalizacjach, w których podmioty komercyjne nie oferują takich usług
ze względu na ich nieopłacalność (tzn. ze względu na to, że potencjalne przychody z tytułu
świadczenia usług w tych lokalizacjach są nieadekwatne do wysokości nakładów
inwestycyjnych niezbędnych dla zaoferowania usług w tych lokalizacjach) oraz stworzenie
sieci na potrzeby jednostek publicznych na terenie W ojewództwa Wielkopolskiego.
Jednocześnie samorząd województwa z góry zakłada, że sieć zostanie udostępniona Ol w
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zamian za czynsz dzierżawny, który może być na tyle niski, że stopa zwrotu z inwestycji
dokonanej w jej budowę będzie niższa niż rynkowa.
Zatem korzyść ekonomiczna uzyskiwana przez Ol, a polegająca na możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej w oparciu o majątek wytworzony z udziałem środków publicznych, jest
przysparzana na warunkach korzystniejszych, niż występujące na rynku. Gdyby Ol chciał
wydzierżawić taką samą sieć telekomunikacyjną nie od WSS S.A., lecz od podmiotu działającego
komercyjnie, to kwota czynszu dzierżawnego byłaby z pewnością wyższa (co czyniłoby
przedsięwzięcie nieopłacalnym dla Ol).
Dokonanie wyboru Ol w drodze otwartego i niedyskryminującego postępowania przetargowego nie
zmienia prawdziwości powyższego stwierdzenia (a jedynie pozwala uznać, iż korzyść po stronie
operatora jest ograniczona do niezbędnego minimum). Jeżeli nawet w postępowaniu takim zostanie
wybrany podmiot oferujący najwyższy czynsz dzierżawny, to jego kwota i tak nie zapewni
właścicielowi sieci rynkowej stopy zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przetarg
spowoduje jedynie minimalizację różnicy między ustaloną kwotą czynszu dzierżawnego, a kwotą,
która pozwoliłaby właścicielowi sieci na uzyskanie rynkowej stopy zwrotu z inwestycji.
Oddanie w dzierżawę sieci szerokopasmowej podmiotowi, który będzie ją wykorzystywał do
świadczenia usług dostępowych, oddziaływuje na konkurencję przede wszystkim na rynku hurtowych
usług telekomunikacyjnych, a także na rynku dostawców usług detalicznych. Są to rynki
ponadnarodowe, na których działają podmioty z wielu państw członkowskich UE. Dlatego zawarcie
omawianej umowy wpłynie również na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi36. Jak
wskazano wyżej, w świetle orzecznictwa ETS dla oceny występowania pomocy publicznej nie jest
istotne, czy odbiorca pomocy oferuje swoje usługi lub towary wyłącznie na rynku krajowym,
czy też w innych państwach - wystarczy, że prowadzi on działalność w sektorze, w którym
występuje wymiana gospodarcza między państwami członkowskimi UE. W omawianym
przypadku warunek ten będzie spełniony, o czym świadczy chociażby fakt, że kontrolę
właścicielską nad największym ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym posiada inny
operator telekomunikacyjny, zarejestrowany we Francji.
Kolejny aspekt wpływu realizacji projektu na międzynarodową wymianą gospodarczą jest
związany z zapewnieniem szybkiego dostępu do ogólnoświatowego Internetu nowej grupie
użytkowników końcowych (zarówno przedsiębiorców, jak gospodarstw domowych).
Przedsiębiorcy podłączeni do nowo utworzonej sieci będą mogli za jej pomocą oferować swoje
towary i usługi także odbiorcom zagranicznym. Natomiast konsumenci zyskają nowy kanał
zapoznawania się z ofertami handlowymi podmiotów z całego świata, a w wielu wypadkach także nabywania towarów i usług drogą elektroniczną.
Należy więc uznać, że umowa partnerstwa publiczno-prywatnego, zawarta między WSS S.A. a
Operatorem Infrastruktury, będzie stanowić akt udzielenia pomocy publicznej w rozumieniu art. 107
ust. 1 TFUE.
Umowy miedzy Ol a operatorami telekomunikacyjnymi
Jak wykazano wyżej, Operator Infrastruktury uzyska korzyść ekonomiczną polegającą na tym, że
będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej majątek w postaci infrastruktury
telekomunikacyjnej, za odpłatnością niższą, niż wynikałoby to z rachunku ekonomicznego właściciela
tego majątku. Ol w ramach prowadzonej działalności będzie zawierał umowy dotyczące udostępniania
operatorom telekomunikacyjnym (hurtowym i detalicznym) tej sieci za określoną odpłatnością. Ol
będzie zobowiązany do udostępniania infrastruktury wszystkim zainteresowanym podmiotom na
jednakowych zasadach.
Sieć będzie wybudowana z udziałem środków

publicznych, zatem jej udostępnianie operatorom

36 patrz decyzja w sprawie N 284/2005 Irlandia, akapit 53
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telekomunikacyjnym będzie związane z dokonywaniem transferu zasobów publicznych. Konieczna
jest zatem ocena, czy transfer ten ma charakter selektywny i czy stanowi przysporzenie udzielane na
warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
Odpowiedź na obydwa pytania jest twierdząca. Chociaż z założenia każdy operator telekomunikacyjny
będzie mógł zawrzeć, na równych i niedyskryminujących warunkach, umowę z Ol o dostępie do
zarządzanej przezeń sieci, to jednak w praktyce uczynią to tylko ci operatorzy, którzy prowadzą bądź
zamierzają prowadzić działalność na terenie, na którym ta sieć jest położona. Operatorzy
telekomunikacyjni prowadzący działalność na innych terenach (np. w innym województwie) nie mają
zapewnionego dostępu do sieci zbudowanej z udziałem środków publicznych. Spełnione jest zatem
kryterium selektywności. Ponadto, skoro Ol uiszcza na rzecz właściciela sieci opłaty niższe, niż
wynikałoby to z rachunku ekonomicznego, to w konsekwencji może on pobierać od operatorów
telekomunikacyjnych odpowiednio niższe opłaty za dostęp do sieci. W ten sposób Ol przenosi na
rzecz operatorów telekomunikacyjnych część korzyści, uzyskanych z tytułu korzystania z infrastruktury
WSS na warunkach lepszych od występujących na rynku (por. decyzja KE w sprawie N 284/2005).
Jak wskazano wyżej, na rynku usług telekomunikacyjnych występuje międzynarodowa konkurencja.
Zawieranie umów między Ol a operatorami telekomunikacyjnymi będzie wpływać na konkurencję w
wymiarze międzynarodowym.
Umowy między Ol a operatorami telekomunikacyjnymi będą zawierać zatem element pomocy
publicznej (dotyczy to także umów między operatorami hurtowymi korzystającymi z przedmiotowej
sieci a operatorami detalicznymi, którzy będą zawierać umowy na analogicznych zasadach).
Umowy miedzy operatorami telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi
Użytkownicy końcowi będą, na mocy umów zawieranych z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
(korzystającymi z sieci WSS), korzystali z usług świadczonych przy użyciu sieci stanowiącej własność
publiczną. Stawki opłat pobieranych z tego tytułu od użytkowników końcowych będą prawdopodobnie
niższe niż w przypadku, gdyby ta sama sieć była wybudowana przez podmiot działający na zasadach
czysto rynkowych. Zatem użytkownicy końcowi otrzymają przysporzenie na warunkach
korzystniejszych, niż rynkowe. Ma ono charakter selektywny, ponieważ użytkownicy końcowi
funkcjonujący w innych lokalizacjach ponoszą opłaty w wysokości odzwierciedlającej warunki rynkowe
(w tym pełne koszty inwestycji w infrastrukturę). Przysporzenie to będzie stanowić pomoc publiczną w
przypadku tych użytkowników końcowych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i konkurują
(choćby potencjalnie) z podmiotami z innych państw (por. decyzja KE w sprawie N 284/2005 akapit
48). Umowy między operatorami telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi należącymi do tej
grupy będą zatem stanowiły akt udzielenia pomocy publicznej dla tych ostatnich.
Objęcie udziałów w WSS S.A.przez inwestorów zewnętrznych.
Rozpatrywany model realizacji projektu dopuszcza możliwość pozyskania przez Beneficjenta - WSS
S.A. środków na pokrycie wymaganego wkładu własnego w drodze emisji udziałów, które zostałyby
objęte przez prywatnych inwestorów. Powstaje zatem pytanie, czy objęcie przez prywatnego
inwestora udziałów w spółce, która dotychczas pozostaje pod pełną kontrolą właścicielską władz
publicznych, może stanowić akt udzielenia pomocy publicznej dla tego inwestora?
Kluczową kwestią jest tu rozstrzygnięcie, czy w tym przypadku inwestor prywatny otrzymuje korzyść
ekonomiczną na warunkach lepszych, niż osiągalne na rynku. Jeżeli bowiem warunki objęcia tych
udziałów są warunkami rynkowymi, to pomoc publiczna nie wystąpi.
Do oferowania udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki komunalnej stosuje się
odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Tryby wyłaniania nabywcy tych udziałów określone w art. 33 ust. 1 tej ustawy zakładają wyłonienie
inwestora w drodze otwartego postępowania, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych
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podmiotów na niedyskryminujących zasadach. Można zatem założyć, że warunki objęcia akcji przez
inwestora są warunkami rynkowymi, a przez to pomoc publiczna nie wystąpi37.

Dopuszczalność pomocy publicznej w przypadku projektu WSS
Realizacja projektu budowy WSS z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z WRPO
wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Dopuszczalność
udzielenia pomocy została potwierdzona decyzja Komisji Europejskiej, której wydanie było
poprzedzone przeprowadzeniem przez Komisje tzw. testu bilansującego. Decyzja Komisji określa
warunki udzielenia pomocy publicznej.

2.

Udzielanie zamówień publicznych

Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Przy zakupie towarów
lub usług na potrzeby realizacji projektu stosowane będą przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych, w szczególności ww. przepisy będą uwzględnione przy:
•

wyborze wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych (przetarg ograniczony),

•

wyborze inżyniera kontraktu (przetarg ograniczony).

W zakresie zamówienia publicznego na roboty budowlane postępowanie zostanie przeprowadzone na
realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego. Tryb wyłonienia wykonawcy to przetarg ograniczony.
W ybór Operatora Infrastruktury będzie dokonany przy zachowaniu otwartej niedyskryminującej
procedury, zgodne z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawą o koncesji na roboty
budowlane lub usługi.

Przy realizacji części inwestycyjnej projektu zostanie przeprowadzonych kilka postępowań o
udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.:
1.

„Infrastruktura pasywna - Zaprojektowanie i wykonanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej” zamówienie na roboty budowlane obejmujące całość prac projektowych oraz robót
budowlanych (ogłoszono 6 postępowań w trybie przetargu ograniczonego, postępowania nie
zostały jeszcze zakończone).

2.

W postępowaniu obejmującym projektowanie i wykonanie sieci WSS zostanie stworzona
możliwość pozyskiwania praw dzierżawy/użytkowania (na warunkach IRU) lub własności
istniejącej kanalizacji kablowej oraz własności istniejących włókien światłowodowych.

3.

„Infrastruktura aktywna - Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej wraz z
oprogramowaniem” - zamówienie na dostawę obejmujące dostawę i instalację infrastruktury
teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem w poszczególnych punktach dystrybucyjnych i
węzłach szkieletowych oraz w Centrum Zarządzania Siecią.

4.

„Inżynier Kontraktu” - zamówienie na usługi obejmujące kompleksowy nadzór, w imieniu i na

37 K E nie dostrzegła dotychczas pomocy publicznej w żadnej transakcji prywatyzacyjnej zrealizowanej w
oparciu o te przepisy.
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rzecz beneficjenta, nad projektowaną i budowaną siecią szkieletowo-dystrybucyjnej oraz
dostawą i instalacją infrastruktury teleinformatycznej - usługa polegająca na kierowaniu,
nadzorze i koordynacji realizacji projektu we wszystkich jego etapach, w szczególności
obejmującej zarządzanie projektem teleinformatycznym w zakresie robót budowlanych oraz
dostaw sprzętu teleinformatycznego, planowania i harmonogramowania prac, doradztwie
technicznym i ekonomicznym na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia postępowań,
rozliczania projektu, zarządzania ryzykiem (m.in. identyfikacja zagrożeń i przeciwdziałanie),
zarządzania zmianami, zarządzania jakością (m.in. weryfikacja przeprowadzonych prac z
dokumentem planu jakości), monitorowania przebiegu realizacji w tym nadzorze nad
wydatkowaniem środków finansowych UE (ogłoszono postępowanie w trybie przetargu
ograniczonego, postępowanie nie zostało jeszcze zakończone).

Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego w poszczególnych obszarach inwestycyjnych
można będzie przejść do eksploatacji wybudowanej infrastruktury. W przypadku realizacji projektu wg
wariantu I będzie to wymagało wyłonienia Operatora Infrastruktury i powierzenia mu sieci w celu
świadczenia
usług
(w
szczególności
usług
dostępowych).
Udostępnienie
infrastruktury
teleinformatycznej Operatorowi będzie następowało sukcesywnie i zostanie zrealizowane w formie
partnerstwa publiczno prywatnego na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Operator Infrastruktury powinien być wyłoniony z wyprzedzeniem, tak, aby był odpowiednio
przygotowany do przejęcia sieci po jej odbiorze od wykonawcy. Odbiory takie mogą dokonywać się
stopniowo, zatem Operator powinien być wyłoniony przed zakończeniem pierwszego zadania
inwestycyjnego. Odnośnie do trybu wyboru Operatora Infrastruktury należy stwierdzić, że zgodnie z
art. 4 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego
jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede
wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, to wyboru partnera prywatnego dokonuje się
stosując przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.
Nr 19, poz. 101), z uwzględnieniem jednakże przepisów ustawy o ppp. Z taką właśnie sytuacją mamy
do czynienia w omawianym przypadku, gdyż wynagrodzeniem Operatora Infrastruktury będzie prawo
do czerpania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, którym to przedmiotem jest
W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa.
Umowa na wykonywanie zadań Operatora Infrastruktury zostanie zawarta z tym wnioskodawcą,
którego oferta będzie najkorzystniejsza ekonomicznie. W związku z tym kryteria wyboru zostały
wstępnie określone w następujący sposób: wysokość pomocy publicznej oceniana na podstawie
wysokości czynszu płaconego przez Ol do WSS S.A. (waga minimum 65%), poziom nakładów
inwestycyjnych Ol (waga 0-15%), inne kryteria ekonomiczne i jakościowe38 (waga 0-20%). Kryteria
wyboru zostaną szczegółowo zdefiniowane przed finalnym terminem składania ofert.

3.

W pływ projektu na polityki horyzontalne

Równość szans, zrównoważony rozwój

Procedury dotyczące wdrażania projektu będą przeprowadzone zgodnie z prawem oraz przy

38 Np. efektywność wykorzystania infrastruktury W SS, koszty w ykorzystania infrastruktury, okres koncesji dłuższy niż
wym agany okres m inimalny, poziom jakości oferowanych usług, opłaty i ich przystępność, m etodologia m onitorowania w yników
projektu, warunki serwisu.
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zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych, bez
względu na płeć, rasę, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną.

Niniejszy projekt ma pozytywny w pływ na politykę równych szans. Projekt przyczynia się do
wyrównania szans mieszkańców województwa wielkopolskiego w dostępie do sieci szerokopasmowej
zapewniającej m.in. szybki dostęp do Internetu. Ponadto realizacja projektu pozwoli na większą
aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach objętym wykluczeniem cyfrowym
m.in. dzięki możliwości pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu. Główne czynniki negatywnie
wpływające na politykę równości szans to m.in. dysproporcja płci na rynku pracy, ograniczenia w
dostępie do edukacji oraz mała elastyczność warunków pracy.
Z ww. czynnikami wiąże się także wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide), tj. podział społeczeństwa
na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich
możliwości z przyczyn niezależnych od nich. Problem ten dotyka osoby zamieszkujące na terenach o
słabej infrastrukturze teleinformatycznej i oddziałuje na ich dostęp do edukacji i elastyczność
warunków pracy.
Projekt budowy sieci szerokopasmowej, będzie miał w tym kontekście pozytywne znaczenie dla
realizacji polityki równych szans na terenie województwa. Poprzez stworzenie odpowiedniej
infrastruktury teleinformatycznej zdecydowanej poprawie ulegnie dostęp do Internetu. Dostęp do sieci
teleinformatycznej umożliwi wszystkim mieszkańcom regionu korzystanie z nowoczesnych usług typu
e-zdrowie czy e-edukacja. Spodziewany jest także spadek odsetka osób wykluczonych z rynku pracy,
gdyż dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej w znacznym stopniu ułatwia poszukiwanie pracy, a
także w pozytywny sposób wpływa na tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy (e-praca), co
ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet. Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na
poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, ponieważ nowo powstała sieci będzie spełniać standardy
technologii nowej generacji, a zatem da możliwość korzystania z zaawansowanych technologii
komunikacyjnych.

Realizacja projektu jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju. Zasada zrównoważonego
rozwoju zakłada takie podejście do planowania i realizacji przedsięwzięć, które jest ukierunkowane na
osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych z zachowaniem i
ochroną środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) to proces łączenia działań
politycznych, gospodarczych, społecznych i indywidualnych w celu zrównoważenia szans dostępu do
środowiska naturalnego poszczególnych społeczeństw i ich obywateli - zarówno współczesnych ja k i
przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój cywilizacyjny następuje z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Niniejszy projekt jest neutralny
dla środowiska. Planowana szerokopasmowa sieć będzie realizowana z użyciem systemów
światłowodowych. W pływ urządzeń i systemów tej sieci na środowisko i zdrowie ludzi w środowisku
pracy jest znikomy,
Z drugiej strony zapewnienie przedsiębiorcom i mieszkańcom W ielkopolski powszechnego dostępu do
usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym do usług administracji publicznej, spowoduje
docelowo pozytywne efekty, polegające np. zastępowaniu tradycyjnych form komunikacji
obciążających środowisko naturalne (np. przesyłanie dokumentów w formie papierowej, podróże w
celu osobistego załatwienia sprawy w urzędach administracji) komunikacją elektroniczną, która
eksploatuje zasoby naturalne w stopniu o wiele mniejszym.
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X I.

P r o m o c j a i in f o r m a c j a
Najważniejsze cele działań promocyjnych

Celem działań promocyjnych podejmowanych w ramach projektu jest dotarcie do ja k najszerszego
grona osób z informacją o podejmowanych pracach w związku z realizacją projektu „Budowa
W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. Promocja ma na celu przede wszystkim poinformowanie
grup docelowych promocji o współfinansowaniu działań ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Działania promocyjne podkreślają fakt, że realizacja projektu najbardziej przysłuży się osiągnięciu
zakładanych celów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Celem działań promocyjnych jest również uświadomienie innym potencjalnym beneficjentom
możliwości ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Zakłada się, że działania promocyjne
będą prowadzone nie tylko na poziomie lokalnym, ale również regionalnym i ogólnopolskim.
Przez działania promocyjne projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, rozumiane są
inicjatywy mające na celu m. in. ogólne informowanie opinii publicznej i innych kluczowych grup
docelowych o rezultatach wdrażania projektu i zapewnieniu powszechnej wiedzy o rezultatach
zaangażowania UE w działania służące rozwojowi Wielkopolski.
Grupy docelowe działań promocyjnych
Podmiotem działań promocyjnych jest opinia publiczna, podmioty gospodarcze (w tym operatorzy
telekomunikacyjni), jednostki publiczne. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i
bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez
Internet dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie województwa
wielkopolskiego, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach. W związku z tym w
działaniach promocyjnych projektu wyodrębniono grupy docelowe o szczególnym znaczeniu z punktu
widzenia realizacji projektu:
•

szeroko rozumiana opinia publiczna - obywatele, z naciskiem na mieszkańców województwa
wielkopolskiego;

•

jednostki publiczne;

•

przedsiębiorstwa (z naciskiem na MŚP);

•

operatorzy telekomunikacyjni - z naciskiem na operatorów lokalnych działających na terenie
województwa wielkopolskiego, ze względu na fakt, że sieci powstałe w ramach projektu będą
otwarte
dla
wszystkich
zainteresowanych
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
dostarczających
usługi szerokopasmowe
bezpośrednio odbiorcom
końcowym, tj.
mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu województwa wielkopolskiego (podmioty
komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich
nieatrakcyjnych inwestycyjnie).

Efekty realizacji projektu przyniosą korzyści wyżej wymienionym grupom, a zatem działania
promocyjne obejmują swym zasięgiem akcje skierowane do wszystkich wyodrębnionych grup
docelowych. Ze względu na duże zróżnicowanie adresatów działań informacyjno-promocyjnych,
także wewnątrz kategorii, istnieje konieczność wykorzystania zróżnicowanych narzędzi informacyjnopromocyjnych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki konkretnych adresatów.
Środki i metody realizacji działań promocyjnych
Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku beneficjenci
odpowiedzialni są za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez
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wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w kolejnych punktach artykułu.
Dla promocji projektu „Budowa W ielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” rekomenduje się następujące
rodzaje działań promocyjnych:
•

tablica informacyjna,

•

tablica pamiątkowa,

•

plakietka informacyjna,

•

spotkania informacyjne,

•

publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej (ogłoszenia prasowe, reklamy prasowe,
strony internetowe, plakaty informacyjne, billboardy, ulotki, gadżety, audycje radiowe i
telewizyjne itp.).

Ze względu na charakter projektu należy podkreślić znaczenie następujących kanałów informacyjnopromocyjnych:
•

portal informacyjny projektu - www.szerokopasmowawielkopolska.pl. Portal jest na bieżąco
aktualizowany i stanowi podstawowe źródło informacji o bieżących działaniach projektowych;

•

media - zarówno o charakterze lokalnym jak i krajowym; będą informowane o wydarzeniach
projektowych (jak np. organizacja szkoleń), a także bieżącym zaawansowaniu prac (np.
rozpoczęcie kolejnego etapu projektu);

•

szkolenia -adresow ane do osób fizycznych, przedstawicieli MŚP, pracowników instytucji
państwowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

•

współpraca z innymi projektami, które w sposób komplementarny dopełniają działania WSS informacja o tych projektach znajduje się na stronie projektu WSS.

Wszystkie wydarzenia związane z realizacją projektu powinny zostać podane do wiadomości możliwe
jak najszerszemu gronu odbiorców za pomocą powyższych kanałów i poprzez działania wybrane z
powyższej listy w zależności od charakteru zdarzenia. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania
tablic informacyjnych oraz pamiątkowych zgodnie z art.8 Rozporządzenia WE 1828/2006 oraz
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej W ielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Podobnie wszystkie znaki graficzne,
znaki logo i symbole umieszczone w materiałach promocyjnych powinny być zgodne z powyższymi
wytycznymi.
Odpowiednia informacja o finansowaniu projektu oraz jego realizacji w ramach WRPO zostanie na
stałe umieszczona na stronach internetowych samorządów.
Wymagane informacje promocyjne i informacyjne
sprawozdawczych województwa wielkopolskiego.

będą

także

umieszczane

w

materiałach

W trakcie realizacji projektu województwo wielkopolskie zapewni odpowiednie rozpowszechnienie
informacji o wsparciu projektu przez środki strukturalne Unii Europejskiej oraz o postępach w jego
realizacji w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych, w oparciu o aktualnie posiadane kontakty z
przedstawicielami mediów.
Ponadto kampania promocyjna projektu będzie uwzględniać informowanie mieszkańców
województwa, biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach czy projektach finansowanych ze
źródeł unijnych, o realizacji inwestycji W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa oraz możliwości
podłączenia się do sieci poprzez operatorów lokalnych.
Zaplanowano także przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostępu do sieci dla mieszkańców
województwa oraz szkoleń dotyczących wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorców
telekomunikacyjnych.
W dokumencie „Wytyczne instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji” zaleca się
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sporządzanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej z każdego etapu realizacji projektu.
Dokumentację dotyczącą działań informacyjnych i promocyjnych podjętych w ramach promocji
projektu należy przechowywać do dnia 31 grudnia 2020.
Wszelkie działania informacyjne i promocyjne skierowane
beneficjentów i opinii publicznej powinny zawierać co najmniej:

do

beneficjentów,

potencjalnych

a)

logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w formie znaku programu regionalnego;

b)

emblemat Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej;

c)

herb województwa wielkopolskiego;

d)

informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013;

e)

hasło określone przez Instytucję Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 dotyczące wszystkich działań WRPO, podkreślające wartość
dodaną pomocy - „FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ
W IELKOPOLSKI”.

Przepisy zawarte w lit. d) i e) nie mają zastosowania do małych materiałów informacyjnych i
promocyjnych o ograniczonej powierzchni nadruku. Szczegółowe wymagania dotyczące znaków
graficznych zawarte są w Rozdziale 4 dokumentu „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i
promocji”.
Wymagania dotyczące promocji projektów powinny być stosowane w szczególności do:
•

tablic informacyjnych;

•

tablic pamiątkowych;

oraz:
•

plakietek informacyjnych;

•

korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013;

•

umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej;

•

umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk takich
pracowników;

•

ogłoszeń o wyborze wykonawcy w ramach projektów;

•

materiałów konferencyjnych, szkoleniowych;

•

materiałów multimedialnych;

•

broszur i ulotek;

•

materiałów prasowych;

•

stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych
W ielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

•

wszystkich pozostałych instrumentów informacyjnych i promocyjnych stosowanych przy
realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w niniejszych
wytycznych.

w

ramach

W yjątek stanowią gotowe formularze narzucone przez podmiot zewnętrzny lub sytuacje, gdy
dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty, np. faktury.
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Sugerowane działania promocyjne
Prowadząc działania promocyjne, beneficjent ma obowiązek informowania w sposób wyraźny o
fakcie, że realizowany projekt został wybrany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz, że projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wydatki
na promocję projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
kwalifikowalne,:
•

poniesione w
Regionalnego;

ramach

projektu

realizowanego

z

•

niezbędne dla realizacji projektu;

•

racjonalne;

•

rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania;

•

spójne z obowiązującymi przepisami.

Europejskiego

Funduszu

to wydatki

Rozwoju

W ramach realizacji projektu wyznaczona powinna być osoba odpowiedzialna za działania
informacyjne i promocyjne w każdym powiecie. Informacja o możliwościach kontaktu z tymi osobami
powinna zostać zamieszczona w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Proponowane działania promocyjne:
•

konferencje - podczas spotkania powinny zostać zapewnione: materiały konferencyjne dla
uczestników, możliwość prezentacji multimedialnych, przerwa kawowa;

•

zaprojektowanie logotypu dla projektu - W ykonawca zaprojektuje logotyp dla projektu
W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa; wraz z postacią wynikową Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wszystkie materiały użyte do wykonania logotypu w postaci możliwej do
modyfikacji przez Zamawiającego; w momencie wykonania przedmiotu zamówienia na
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem
udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego;

•

opracowanie materiałów reklamowych (treść merytoryczna, szata graficzna, spot reklamowy,
opracowanie, inne) wraz z nalepkami informacyjnymi na dostarczone w ramach projektu
urządzenia oraz tablicami informacyjnymi/pamiątkowymi w lokalizacjach budowanej sieci;

•

druk ulotek informacyjnych i materiałów reklamowych - 20 000 sztuk ulotek oraz 250 sztuk
plakatów;

•

produkcja płyt DVD z prezentacją - płyty będą rozdawane podczas konferencji;

•

reklama w portalach internetowych - baner; reklama internetowa w portalu ogólnopolskim
zapewniającym dotarcie do mieszkańców województwa wielkopolskiego; reklama powinna
zawierać co najmniej baner o wymiarach 230x33 pikseli, waga do 10 KB; okres emisji nie
powinien być krótszy niż 2 miesiące;

•

artykuły sponsorowane w gazetach lokalnych oraz czasopismach zawierać nie mniej niż 6000 znaków każdy;

•

gadżety reklamowe - kubki, smycze, pendrive’y itp.

artykuły powinny

Wszystkie materiały promocyjne będą zaopatrzone w logo UE, WRPO oraz WSS.
Oczekiwanym rezultatem kampanii promocyjnej projektu będzie uświadomienie mieszkańcom
Wielkopolski i szeroko rozumianej opinii publicznej faktu, że prace inwestycyjne prowadzone dzięki
wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej pozytywnie wpłyną na aktywizację społecznogospodarczą regionu.
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Obowiązki beneficjentów
Odpowiedzialność za całościową realizację strategii promocyjnej spoczywa na Beneficjencie. Jego
zadaniem będzie m.in. bieżące zarządzanie działaniami promocyjnymi zawartymi w strategii.
Obowiązki Beneficjentów W ielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, wynikają z
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. Umowa o dofinansowanie
WRPO zobowiązuje do przestrzegania następujących zasad dotyczących informacji i promocji:
•

zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię
Europejską zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi i
zaleceniami Instytucji Zarządzającej WRPO,

•

wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o
dofinansowanie,

•

zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, przygotowywanych w związku z
realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i
miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których
realizowany jest projekt, za pomocą logo Unii Europejskiej, herbu województwa
wielkopolskiego oraz logo Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ważne jest, aby projekt, jakim jest Budowa WSS, był wsparty przy pomocy odpowiednich działań
promocyjnych, a opinia publiczna uzyskała świadomość dotyczącą działań finansowanych przy
udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007- 2013.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W ramach projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej realizowanego ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz środków
budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikają z tego określone wytyczne do promocji.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF)
został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów
(spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).
Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160
ustanawiającego W spólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma
przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie
udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju
przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Traktatu
na celu
poprzez
oraz w

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących
dziedzinach:
•

inicjatywach na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i
małych przedsiębiorstw;

•

rentownych inwestycjach
trwałego zatrudnienia;

•

infrastrukturze;

•

rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;

•

ochronie i poprawie stanu środowiska;

produkcyjnych

umożliwiających

tworzenie

lub

utrzymywanie
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•

rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Główną funkcją i celem działań informacyjno-promocyjnych w ramach WRPO jest zwiększenie
świadomości społecznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym dotyczących rezultatów
zaangażowania UE w działania służące rozwojowi Wielkopolski, a także zwiększenie świadomości
społeczeństwa na tem at udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach
WRPO na lata 2007-2013na terenie województwa wielkopolskiego.
Promocja projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” zostanie przeprowadzona
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi informowania o współfinansowaniu projektu
ze środków unijnych.

Tab. 22. Kalkulacja kosztów promocji

Kalkulacja kosztów promocji
Nazwa

Cena
jednostkowa
[w PLN]

Konferencja

15 000

Liczba

Wartość
[w PLN]

3

30 000

Opracowanie
materiałów
reklamowych
(zawartość
merytoryczna, opracowanie graficzne, spot reklamowy,
inne), opracowanie logo
Druk ulotek informacyjnych
Druk plakatów
Produkcja płyt DVD z prezentacją dotyczącą projektu

0,15

20 000

3 000

20

250

5 000

2

300

600

Reklama w portalach internetowych, gazetach, radiu
Artykuły sponsorowane
czasopismach

w

gazetach

lokalnych

45 000

45 000
oraz

37 400

Gadżety reklamowe (kubki, smycze, pendrive'y itp.)

24 000
Łącznie

190 000 PLN
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X II. O ś w ia d c z e n ie W n io s k o d a w c y

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są
prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą
wiedzę dotyczącą projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.
Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis

Załączniki:
- metodyka wyznaczania obszarów interwencji,
- szczegółowy wykaz miejscowości z klasyfikacją,
- Harmonogram realizacji projektu - wykres Gantta,
- schemat organizacyjny i przepływów finansowych w projekcie
- mapy z istniejącą infrastrukturą, obszarami białymi, szarymi i czarnymi oraz z planowanym
przebiegiem sieci WSS,
- zaświadczenie Natura 2000,
- analizy finansowe
- opinia Ministerstwa Infrastruktury,
- opinia Prezesa UKE.
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