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Narodowy Plan Szerokopasmowy

Podstawowe pytania
1. Po co ???
2. Dla kogo ???
3. Jak ???
4. Ile to będzie kosztowało ???
5. Gdzie jesteśmy ???

Po co nam NPS?
Perspektywa finansowa 2014-2020

Szansa rozwoju gospodarczego
i społecznego

• Europejska Agenda Cyfrowa
• - cele w zakresie dostępu do Internetu
• Propozycja budżetu perspektywy 2014-2020
• - zasada warunkowości: „wypłaty środków w ramach
programów i instrumentów powinny być obwarowanie
odpowiednimi warunkami”,
a państwa członkowskie powinny wykazać, „że otrzymane
finansowanie przeznaczone jest na wspomaganie działań w
celu osiągnięcia priorytetów politycznych UE”

• warunkowość ex ante
• Gotowy jest krajowy lub regionalny plan dostępu nowej
generacji, który zawiera:
• plan inwestycji w infrastrukturę oparty na analizie
ekonomicznej uwzględniającej istniejącą infrastrukturę
i opublikowane plany inwestycyjne sektora prywatnego;
• modele zrównoważonych inwestycji, które zwiększają
konkurencyjność i zapewniają dostęp do otwartej,
przystępnej cenowo i dobrej jakości infrastruktury i usług,
uwzględniających przyszłe potrzeby;
• środki stymulowania inwestycji prywatnych.

• Gospodarka internetowa: 2,7 % PKB (2015 – 4,1)
• 10% wzrostu gęstości usług to 0,9 -1,5% PKB więcej,
i wzrost produktywności na poziomie 1,5% rocznie
w następnych 5 latach
• Tanio i szybko dostępne usługi bankowe, administracyjne,
zdrowotne.
• W Internecie jest o 15% taniej
• Jedno miejsce pracy w branży bezpośrednio związanej
z komunikacją elektroniczną powoduje powstanie od 1,38
do 3,42 miejsca pracy w innych branżach
• Usługi dostępu szerokopasmowego zwiększały
produktywność pracowników średnio o 5% w sektorze
produkcji i o 10% - w sektorze usług

Dla kogo? - adresaci NPS
„beneficjenci”

Obywatele
Podmioty
gospodarcze
Organy administracji
Rynek
telekomunikacyjny
Samorządy
MAC

UKE
resorty

Konsultacje
Inwestycje
Przyjazne otoczenie
dla inwestycji

Opracowanie
Konsultacje
Wdrożenie narzędzi
Plan inwestycji – nowa perspektywa
Zachęty inwestycyjne

Konsultacje
Inwestycje

Wszyscy dla
których rozwój
dostępu do
Internetu oznacza
korzyści osobiste,
finansowe,
gospodarcze

Jak ? – realizacja NPS

Plan
inwestycji

Zachęty
inwestycyjne

• Analiza stanu infrastruktury i planów inwestycyjnych
• Wsparcie i koordynacja realizacji projektów 2007-2013
• Zaprojektowanie interwencji publicznej w latach 20142020 przy uwzględnieniu doświadczeń i prognoz rozwoju
rynku

•Przyjazne otoczenie prawne:
•instalacje telekomunikacyjne w budynkach
•kanały technologiczne
•dostęp do infrastruktury technicznej PUP i jego koszty
•wdrażanie rekomendacji Memorandum
•stały monitoring – coroczne przeglądy
•Finansowanie:
•dostęp do środków z perspektywy 2014-2020 dla PT
•Pobudzenie popytu:
•Edukacja: cyfrowa szkoła, latarnicy PCRS, kadry administracji
•Usługi e-administracji
•Program Rozwoju Bibliotek - wzmocnienie potencjału bibliotek
publicznych w małych miejscowościach
•Opracowanie przez MAC kierunków rozwoju społeczeństwa
informacyjnego

Koordynacja,
aktualizacja
i monitoring
wdrażania po
stronie MAC

Koszty!
Instytut Łączności
25-26 mld zł, z tego:
na sieci dostępowe – od 15,9 do 21,5 mld zł,
sieci szkieletowe – od 1,5 do 3,0 mld zł,
warstwy aplikacyjne – od 0,9 do 1,2 mld zł;

Środki publiczne
Perspektywa 2007-2013: 1,4 mld EUR
Perspektywa 2014-2020: zakładane utrzymanie
poziomu finansowania

Europejski Bank Inwestycyjny
cztery scenariusze:
 Minimalny – przepływności teoretyczne
z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu na
obszarach wiejskich
– 4,5 mld EUR;
Bazowy – przepływności teoretyczne
z pokryciem do gospodarstw domowych
– 4,8 mld EUR;
Zaawansowany – realne przepływności
z pokryciem do gospodarstw domowych
– 6,2 mld EUR;
Maksymalny – usługi symetryczne
z pokryciem do gospodarstw domowych
– 9,5 mld EUR.

Koszt na gospodarstwo domowe
Minimalny – ok. 350 (191) EUR
Maksymalny – ok. 750 (514) EUR

Stan zaawansowania ?
13 podmiotów
Wstępne
konsultacje

11 uwag nieuwzględnionych
84 uwagi uwzględnione

Konsultacje
społeczne

Uwagi ogólne oraz dot. części analitycznej i efektów realizacji
NPS;
Uwagi dot. aspektów regulacyjnych;
Uwagi dot. procesów i barier inwestycyjnych;
Uwagi dot. opisu technik dostępowych;
Uwagi dot. wykorzystania funduszy unijnych/nowa;
perspektywa finansowa;
Uwagi dot. finansowania NPS;
Uwagi redakcyjne.

Rozpoczęcie początek października
Będą trwały 35 dni
Konferencja konsultacyjna w Warszawie
Raport
z konsultacji

Do 30 dni od zakończenia konsultacji
Odniesienie do wszystkich uwag

Uzgodnienia
międzyresortowe

Grudzień 2012 / styczeń 2013

KSE, KRMC

Luty 2013

Przyjęcie
przez RM

Maj 2012

Marzec 2013

Marzec 2013

Dziękuję za uwagę!

Piotr.Kowalski@mac.gov.pl
(22) 522 50 24

