
Szybki Internet światłowodowy
w każdym domu



Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka
celowa firmy Zicom Next Sp. z o.o. do realizacji inwestycji
szerokopasmowych.

Zicom Next Sp. z o.o. jest doświadczonym operatorem
internetowym działającym od 2007 r., który zrealizował z sukcesem
projekty unijne z zakresu budowy sieci szerokopasmowej na ok.
60 mln zł na obszarze województwa małopolskiego,
podkarpackiego oraz dolnośląskiego. Firma Zicom Next Sp. z o.o.
prowadzi także działalność w zakresie usługowej budowy sieci
szerokopasmowych na terenie całej Polski.

O NAS



We wrześniu 2018 r. Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na
projekt:

SIEĆ SZEROKOPASMOWA DLA REGIONU TARNOWSKIEGO A

umowa o dofinansowanie POPC.01.01.00-12-0019/18-00, 

numer ID obszaru 3.2.12.24a (tarnowski część A) 

w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa

Działanie, 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowanego
przezUnię Europejską ześrodków EuropejskiegoFunduszu RozwojuRegionalnego.

PROJEKT



Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci
szerokopasmowych na obszarze powiatu tarnowskiego i
dąbrowskiego w województwie małopolskim.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU



• wybudowanie sieci Internetu szerokopasmowego o długości

1984,50 km

• zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla

23349 gospodarstw domowych i 100 000 mieszkańców

• podłączenie do sieci szerokopasmowej

150 placówek edukacyjnych

• utworzenie 21 szt. węzłów dostępowych

• utworzenie 1 szt. węzła szkieletowego lub dystrybucyjnego

CELE SZCZEGÓŁOWE



OBSZAR
REALIZACJI



POWIAT DĄBROWSKI



POWIAT TARNOWSKI



Wszystkie ujęte w ramach projektu placówki edukacyjne (150 szt.) zostaną
podłączone do infrastruktury przy zastosowaniu technologii
światłowodowej (FTTH P2P). Zastosowana zostanie topologia „drzewa”.
Wszystkie placówki zostaną podłączone do przełączników, znajdujących się
w WSD (węzłach sieci dostępowych), z których będą zasilane.
Całość będzie zagregowana poprzez jeden przełącznik główny, znajdujący
się w PWR (węźle szkieletowym lub dystrybucyjnym) .

Dla Jednostek Oświatowych zaplanowano wykonanie dołączenia
połączeniem zapewniającym możliwości transmisji symetrycznej o
minimalnej przepustowości 100 Mb/s.

PLACÓWKI OŚWIATOWE



POWIAT TARNOWSKI
Placówki
Oświatowe



POWIAT DĄBROWSKI
Placówki
Oświatowe



PLACÓWKI OŚWIATOWE – OSE
Korzyści dla szkół:

• bezpłatny dostęp do szybkiego 
Internetu,

• bezpieczeństwo użytkowników 
zapewnione przez usługi 
zabezpieczające,

• podstawowy pakiet urządzeń 
zapewniających podłączenie do 
sieci OSE,

• możliwość korzystania z cyfrowych 
narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:
• szerszy dostęp do zasobów Internetu,
• lepsza komunikacja (z poziomu 

rodziców, podmiotów gminnych 
współpracujących ze szkołą),

• w perspektywie - lepiej wykształceni, 
bardziej świadomi świata, jego 
zasobów i zagrożeń mieszkańcy,

• oszczędności - internet OSE i usługi 
bezpieczeństwa szkół są opłacone z 
budżetu państwa.



PLACÓWKI OŚWIATOWE – OSE
Co zapewniamy Placówce Oświatowej?

Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. zapewnia infrastrukturę, czyli łącze
dostępowe do szkoły – umożliwia świadczenie usługi dostępu do Internetu
w danej lokalizacji.
WAŻNE!

Łącze dostępowe do szkoły ≠ świadczenie usługi dostępu do Internetu

Operator OSE dzierżawi łącze od operatora (Zicom Infrastruktury Sp. z o.o.)
– właściciela infrastruktury i świadczy szkole usługę dostępu do Internetu
wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.



Terminy oddania prac:

▪ 80 % Placówek Oświatowych zostanie dołączonych do 

▪ 24 kwietnia 2020 r.

▪ Pozostałe 20 % Placówek Oświatowych zostanie dołączonych do 

▪ 24 listopada 2020 r.

PLACÓWKI OŚWIATOWE



AKTUALNY STAN PRAC

Obecnie trwają intensywne prace dotyczące:
- projektowania i pozyskiwania zgód, 
- budowy sieci szerokopasmowej,
- budowania sieci szerokopasmowej do placówek oświatowych
Dotychczas wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z
założonym harmonogramem Projektu.



AKTUALNY STAN PRAC

Długość zaprojektowanej sieci 
szerokopasmowej [m]

175 000 9 %

Długość wybudowanej sieci 
szerokopasmowej [m]

116 000 6 %

Liczba gospodarstw domowych [szt.] 484 2 %

Liczba jednostek publicznych [szt.] 40 26 %



AKTUALNY STAN PRAC

Obszary, na których obecnie 
budujemy sieć 
szerokopasmową

POWIAT TARNOWSKI



AKTUALNY STAN PRAC

Obecnie wybudowana została 
sieć szerokopasmowa do 40
placówek oświatowych - 50% 
(sieć pasywna). Pozostałe 
(90%) placówek jest już po 
uzgodnieniach projektowych 
natomiast 10% jest w trakcie 
uzgodnień.

POWIAT TARNOWSKI



KONTAKT

Tomasz Sternal
tel. 604 972 183
tsternal@zicom.pl

Mariusz Kuś
tel. 664 083 519
mkus@zicom.pl

Joanna Biel
tel. 661 589 300
jbiel@zicom.pl

mailto:tsternal@zicom.pl
mailto:mkus@zicom.pl
mailto:jbiel@zicom.pl


DZIĘKUJEMY



www.popc.zicom.pl poczta@zicom.pl


