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CEL DZIAŁANIA 

DZIAŁANIE: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

    

   w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury  

  szerokopasmowego internetu lub modernizacji takiej infrastruktury 

     

Likwidacja wykluczenia informacyjnego na obszarach  

wiejskich i małych miast obszarów 

Wykluczenie informacyjne  

 

brak lub stopniowa utrata możliwości korzystania z 

potencjału technologii teleinformatycznych, skutkujące 

izolacją jednostki bądź grupy od reszty społeczeństwa 



CEL DZIAŁANIA 

Infrastruktura 

Umiejętności 

Podaż 

Infrastruktura 

Umiejętności 

Popyt 

Usługi / treści 

Podaż 

Usługi / treści 

popyt 

Wyższe ceny 

Brak opłacalności 

inwestycji 

Mniejsza dostępność, 

Brak świadomości 

Brak potrzeby posiadania 

Wykluczenie informacyjne = efekt samoograniczającego się popytu 
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• dla kogo? 

• co dokładnie? 

• w jaki sposób? 
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CEL DZIAŁANIA 

DZIAŁANIE: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

    

   w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury  

  szerokopasmowego internetu lub modernizacji takiej infrastruktury 

     

Terminy kluczowe: 

• dostęp szerokopasmowy, 

• dostęp do internetu, 

• tworzenie i umożliwianie dostępu 



CEL DZIAŁANIA 

Dokumenty źródłowe:  

• Europejska Agenda Cyfrowa (Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów), 26.08.2010, 
 

• Wytyczne  wspólnotowe  w  sprawie  stosowania  przepisów  dotyczących  
pomocy  państwa w  odniesieniu  do  szybkiego  wdrażania  sieci  
szerokopasmowych, Komunikat Komisji, 30.09.2009, 

 
• Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

07.05.2010 



MODEL INTERWENCJI 

Dostęp szerokopasmowy:  

• tradycyjny  (okres programowania 2007 – 2013) 

 przepustowość łącza abonenckiego > 2 Mbit/s 
 

• NGA/NGN (Rekomendacja Europejskiej Agendy Cyfrowej 2014 – 2020) 

 przepustowość łącza abonenckiego > 30 Mbit/s 
 (rekomendowana możliwość zwiększania do 100 Mbit/s)  



MODEL INTERWENCJI 

Dostęp do sieci Internet:  

Usługi 
biznesowe 

 

Usługi techniczne 

Infrastruktura fizyczna 

• usługi transmisji 
punkt-punkt i punkt-
wielopunkt dla 
dowolnego protokołu 

WWW, poczta 
elektroniczna, 

VoIP, 

IPTV  

• Ethernet Line, Ethernet 
Virtual Line, Ethernet 
LAN, Ehernet Virtual LAN, 

• IP VPN, IP Leased Line, 

• Quality Internet 

Urządzenia 
teletransmisyjne: 

Ethernet, 

Routing IP, 

Internet Access 

• dzierżawa: otworu, 
włókna, portu, lambdy, 

• usługa kolokacji 

Kanalizacja 
teletechniczna, 

Kable, 

Maszty, 

Urządzenia 
CWDM/DWDM 



MODEL INTERWENCJI 

Pomoc publiczna:  

• środek  pomocy  jest przyznany  ze  środków  państwowych, 

• środek przynosi  przedsiębiorstwom  korzyści  ekonomiczne, 

• korzyści są  selektywne  i  zakłócają  konkurencję  lub  grożą  jej  zakłóceniem, 

• środek  pomocy  ma wpływ  na  handel  wewnątrzwspólnotowy. 
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• środek  pomocy  jest przyznany  ze  środków  państwowych, 

• środek przynosi  przedsiębiorstwom  korzyści  ekonomiczne, 

• korzyści są  selektywne  i  zakłócają  konkurencję  lub  grożą  jej  zakłóceniem, 

• środek  pomocy  ma wpływ  na  handel  wewnątrzwspólnotowy. 

Warunki dopuszczalności pomocy publicznej:  

• szczegółowe mapy i analiza zasięgu, 

• procedura otwarta (transparentność), 

• oferta najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym, 

• neutralność technologiczna, 

• wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 

• hurtowy dostęp, 

• analiza porównawcza cen, 

• mechanizm wycofania. 
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MODEL INTERWENCJI 

Neutralność technologiczna: 

• sieci optotelekomunikacyjne (światłowodowe), 

 

• techniki CWDM / DWDM, 

 

• xDSL, 

 

• Ethernet / IP (uwaga na IP/MPLS !!!), 

 

 

 

 

 

 

 

 

• techniki radiowe pozwalające na przenoszenie 

protokołu IP i protokołów warstw wyższych    



MODEL INTERWENCJI 

Jak ? 

D  - Design / Projektuj 

B  - Build / Buduj 

O - Operate / Operuj 

T - Transfer / Przekaż 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

• 94  relacje optotelekomunikacyjne, 

• 9  węzłów szkieletowych, 

• 82  węzły dystrybucyjne, 

• ~ 580 PPS (w tym 66 w pierwszym etapie), 

• 2  Centra Zarządzania Siecią, 

• 2  IXP (Internet eXchange Points) 



• Sieć o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym, 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

• Długość trasowa ~1600 km, 
 

• µ-kanalizacja o profilu 7x (8/10mm) 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

Kable światłowodowe: 

• szkielet  - 72 włókna (72J = 6 x 12J) 

• dystrybucja - 24 włókna (24J = 2 x 12J) 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

• Sieć optyczna, klasy NGN, 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

Wojewódzka sieć szkieletowa i dystrybucyjna 

Dzierżawa łączy lub pojemności (zestawianie łączy 

punkt-punkt) 

 Dostęp operatorski do Internetu 

(tranzyt IP) 

 Dzierżawa łączy lub pojemności (Konfigurowanie VLAN) 

Dostęp do wybranych operatorów VoIP (gwarantowane 

pasmo) 

Wymiana ruchu IP (Peering) 

Dostarczanie sygnału telewizji IP 

Dzierżawa ciemnych włókien 

Dzierżawa kanalizacji 

Udostępnianie wież, masztów, lokalizacji stacji 

bazowych 

 

IXP  

Internet 

Exchange 

Point 

Kolokacja pomieszczeń 

 

Operatorzy sieci 

szkieletowych 

ogólnokrajowych 

Operatorzy 

lokalnych sieci 

dostępowych 

• Tylko usługi hurtowe 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa  

• Dostęp do sieci – w Pasywnych Punktach Styku (PPS) 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

• Zasięg oddziaływania PPS – zależy 

  od technologii sieci dystrybucyjnej OSD 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

Model eksploatacji DSS 

• właścicielem infrastruktury pozostanie Województwo Dolnośląskie, 

 

• eksploatacja wybudowanej sieci – Operator Infrastruktury, wyłoniony w 

procesie przetargowym (formuła PPP), 

 

• umowa z Operatorem  musi zapewnić odpowiedni poziom usług (SLA) 

oraz możliwość kontroli właścicielskiej w celu zagwarantowania takiego 

wykorzystywania sieci, aby uzyskane zostały oczekiwane skutki 

społeczne podejmowanej interwencji, 

 

• model nie wymaga od administracji jednostek samorządu terytorialnego 

zaangażowania technicznego i finansowego w utrzymanie i zarządzanie 

siecią.  

 

 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

Model eksploatacji DSS 

• sieć otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych dostarczających usługi dostępu szerokopasmowego 

bezpośrednio odbiorcom końcowym, 

 

• dostęp do sieci w ustalonych punktach styku (do części aktywnej- w 

węzłach dystrybucyjnych zabudowanych w szafach; do części pasywnej- w tzw. 

pasywnych punktach dystrybucji w zasobnikach lub studniach) 

 

• praktyczny brak ograniczeń w przepustowości (w szkielecie możliwa 

technologia DWDM: 40+ kanałów falowych/ włókno, 10GbE / kanał), 

 

• DSS zapewni hurtowe usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP. 

 



DSS – Regionalna Sieć Szerokopasmowa 

Dokumenty odniesienia 
stworzone w ramach projektu DSS 

1. Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji 
projektowej, tom I – infrastruktura pasywna, 
 

2. Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji 
projektowej, tom I – infrastruktura aktywna, 
 

3. Wzór umowy na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej, 
 

4. Projekt warunków umowy z Operatorem Infrastruktury   

www.dss.dolnyslask.pl 



 
 

Dziękuję za uwagę  
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