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Szerokopasmowe
Pomorskie
W siedzibie Pracodawców Pomorza odbyło się 23 października br. spotkanie podsumowujące Projekt "Szerokopasmowe
Pomorskie - budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie województwa
pomorskiego", realizowany przez Orange
Polska, który objął zasięgiem prawie całe
województwo pomorskie.

Łatwiejsza droga
do ugody
Aby ułatwić życie i działalność przedsiębiorcom powstało w Gdańsku Centrum Arbitrażu i Mediacji, które
utworzyła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza.
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Do wspólnego działania Inicjatorzy zaprosili wszystkie pomorskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców
niezależnie od formy organizacyjnej (stowarzyszenia, izby samorządu gospodarczego, związki pracodawców) oraz wielkości i zasięgu działania. Jako pierwsze
deklarację współpracy uroczyście podpisały następujące organizacje wspierające
inicjatywę: Pomorska Izba Rzemieślnicza
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (z siedzibą w Gdańsku), Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (Gdynia), Pomorska Izba
Rolnicza (Pruszcz Gdański), Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców
(Starogard Gdański), Kaszubski Związek
Pracodawców (Żukowo), Regionalna Izba
Przedsiębiorców (Wejherowo).
Wiadomo, że w życiu, szczególnie przy
prowadzeniu biznesu, łatwo o sytuacje
konfliktowe. Spory między przedsiębiorstwami, przedsiębiorcą a pracownikiem,
przedsiębiorcą a klientem można rozstrzy-

gać na drodze sądowej, co jest kosztowne
i długotrwałe, ale można też poprzez mediacje. W obu przypadkach efekt powinien
być ten sam – zakończenie sporu, ugoda,
porozumienie, lub wyrok sądowy, jeśli
sprawy nie udało się zakończyć polubownie. Na obu drogach przewidziana jest też
możliwość sięgnięcia do arbitrażu.
Zalety drogi mediacyjnej to szybsze zakończenie sporu, oszczędność kosztów
i czasu, elastyczność w kwestii wyznaczenia miejsca i terminów rozmów, brak
formalizmu, poufność. Dodatkową zaletą
arbitrażu jest fachowość arbitrów.
Postępowanie mediacyjne może być wszczęte na wniosek strony sporu, obu stron
oraz skierowania sprawy przez sąd.
Centrum Arbitrażu i Mediacji posiada
Radę w skład wchodzą przedstawiciele
wszystkich organizacji a na jej czele stoją
dziekani prawa Uniwersytetu Gdańskiego
i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji
w Gdyni.

Z punktu widzenia zarówno samorządów
jak przedsiębiorców jest to bardzo ważna
sprawa, ponieważ wielu inwestorów zrezygnowało ze swych planów usłyszawszy, że
na interesującym ich terenie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Łączna wartość projektu wyniosła 137 mln zł, z
czego dotacja unijna to 36 mln zł, reszta ok.
101 mln. zł to środki własne Orange Polska.
W ramach projektu została wybudowana sieć światłowodowa o łącznej długości
1836 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu przez
mieszkańców 253 miejscowości. Są to
miejscowości z obszarów wskazanych przez
Urząd Marszałkowski, w których brak jest
sieci niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.
Ale to nie koniec sprawy. Zakres projektu
nie obejmował budowy tzw. ostatniej mili,
czyli sieci dostępowej do poszczególnych
klientów. Zbudowano dwa elementy systemu: sieć szkieletową i sieć dystrybucyjną,
potrzebna jest część trzecia. Zbudowana
sieć światłowodowa umożliwi stworzenie
platformy pod rozwój przyszłych ultranowoczesnych sieci, w tym np. FTTH (fiber to the
home - światłowód do domu), w których
światłowód doprowadzony do domu użytkownika oferuje prędkości nawet powyżej
1 Gb/s. Ale do tego potrzebne będzie jeszcze wybudowanie odcinków tzw. „ostatniej
mili”, czyli sieci dostępowej doprowadzonej
bezpośrednio do domów mieszkańców.
Na terenie województwa pomorskiego taki
pełny, 3-częściowy dostęp do internetu
został już dawno wybudowany w Gminie
Kosakowo, która może być wzorem, bo jest
unikany w skali kraju. Wszyscy mieszkańcy
mają dostęp do szerokopasmowego internetu. (AK)
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