
Instrukcja do ankiet
Projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa

1. Ankieta 1 – dane kontaktowe

Zawiera podstawowe dane kontaktowe do Urzędu Gminy.
W nagłówku proszę podać 2 osoby kontaktowe: decyzyjną oraz techniczną.
Proszę  zwrócić  uwagę  na  pytanie  o  operatorów  lokalnych.  Takie  informacje  możemy 
zebrać tylko od Państwa ponieważ działają lokalnie i nie są ogólnie znani. Stąd prośba o 
ile to możliwe o podanie pełnej listy operatów.

2. Ankieta 2 – arkusz lokalizacji

W tym arkuszu proszę o wpisanie lokalizacji, obiektów, których właścicielem jest gmina. 
Mogą to być urzędy, szkoły, szpitale lub inne budynki. Proszę też podać lokalizacje takie 
jak  posterunki  Policji  czy  Straży  Pożarnej,  wysokie  kominy  lub  maszty  pod  systemy 
radiowe.
Lokalizacje te będą potencjalnymi węzłami dostępowymi, tzn. że mogą tam być lokowane 
urządzenia  aktywne  sieci,  oraz  wprowadzana  infrastruktura  pasywna  (kanalizacja 
teletechniczna, kable światłowodowe).  Wskazanie lokalizacji  nie oznacza,  że wszystkie 
zostaną  wybrane  na  lokalizacje  węzłów.  Lokalizacje  węzłów  zostaną  wyznaczone  na 
etapie projektowania sieci.
W ankiecie podano przykłady lokalizacji - proszę je usunąć przed wypełnieniem ankiety.
W kolumnach G, H, I - 'stan istniejący' – proszę o podanie informacji nt. istniejących łączy 
do internetu jeśli takie są.
W kolumnach J, K, L proszę o podanie informacji  czy planowane jest  uruchomienie w 
danej lokalizacji wskazanego systemu.
PIAP – ogólnodostępny kiosk internetowy lub infomat.  Urządzenie takie ustawiane jest 
zwykle na zewnątrz lub instalowane jest w ścianie budynku. Nie jest dozorowane przez 
człowieka. Umożliwia mieszkańcom lub turystom dostęp do wybranych usług sieci Internet 
lub też udostępnia informacje o miejscowości, urzędzie itp.
hostspot –  dostępny  publicznie  punkt  dostępu  do  internetu  (zwykle  darmowy  lecz  o 
ograniczonych  możliwościach)  za  pomocą  sieci  bezprzewodowej  (WiFi).  Umożliwia  on 
użytkownikom urządzeń przenośnych  wyposażonych  w kartę  sieciową WiFi  dostęp  do 
usług sieci Internet w promieniu kilkudziesięciu do stu metrów od lokalizacji hotspot.
telecentrum – inny rodzaj PIAP w postaci ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z 
dostępem  do  internetu.  Wymaga  pomieszczenia  i  obsługi  technicznej,  która  dozoruje 
sprzęt  i  pomaga  w  obsłudze  urządzeń,  w  które  może  być  wyposażone  telecentrum 
(drukarki, faksy, skanery).

Wszelkie dodatkowe uwagi i sugestie proszę kierować e-mailem na adres:

MSS@InfoStrategia.pl
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