
WiMAX w Gminie Przesmyki

zrealizowany w ramach projektu

E-Sołectwa  w Gminie Przesmyki
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Położenie północny-wschód od miasta powiatowego 
Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Gmina Przesmyki
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Powierzchnia - 11.723 ha w tym:

• użytki rolne 8.771 ha,

• lasy i grunty leśne 2.260 ha.
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Ludność 

3779 osób (1912 mężczyzn, 1867 kobiet), 
słabo zaludniony teren woj. mazowieckiego 
– ok. 32 osoby/1 km2.
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Gmina wiejska o rolniczym 

charakterze.

Główne źródło utrzymania 

ludności to praca w rolnictwie. 

Poza sektorem rolniczym

i publicznym mieszkańcy 

gminy zajmują się

drobnymi usługami 

dla ludności.
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• handlu – 45 

(w tym handel obwoźny – 22)

• budownictwo 10

• transport – 6. 

Zaewidencjonowane podmioty (94) 

prowadzą bardzo różnorodną działalność 

usługową głównie w zakresie:
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Projekt 

E –Sołectwa w Gminie Przesmyki

współfinansowany ze środków 

EFRR w ramach ZPORR na lata 2004-2006; 

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 

Działanie 1.5.- Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego.
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• stworzenie szerokopasmowego dostępu do Internetu

• powstanie 23 publicznych punktów dostępu do Internetu 

zlokalizowanych u sołtysów gminy Przesmyki

• wybudowanie i wyposażenie serwerowni w Urzędzie Gminy

• zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów w urzędzie 

wraz z implementacją podpisu elektronicznego

• stworzenie gminnego serwisu informacyjnego w oparciu 

o infomat wbudowany w ścianę budynku GOK

CELE PROJEKTU
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I. Przygotowanie

II. Budowa serwerowni

III. Zakup i wdrożenie systemów obiegu

dokumentów oraz systemu E-Sołtys

IV. Wykonanie systemu łączności internetowej

oraz zakup sprzętu komputerowego do

punktów dostępowych i infomatu

ELEMENTY PROJEKTU
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• Program funkcjonalno-użytkowy

• Studium wykonalności

• Wniosek aplikacyjny

• Wybór menedżera projektu

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
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• Wykonanie dokumentacji 

technicznej 

• Serwer obiegu dokumentów

• Zakup wyposażenia 

serwerowni

• Instalacja wyposażenia

BUDOWA SERWEROWNI
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• Audyt przed wdrożeniem systemu obiegu dokumentów

• Dostawa oprogramowania systemu obiegu

dokumentów (EOD) w tym biura obsługi interesanta

(BOI) i elektronicznej skrzynki podawczo-odbiorczej

(ESPO)

• Wdrożenie systemu obiegu dokumentów

• Aplikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego

wraz ze stanowiskiem USB

• Dostawa systemu informacji publicznej E-Sołtys

ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMÓW OBIEGU     

DOKUMENTÓW ORAZ SYSTEMU E-SOŁTYS 
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Wdrożenie  systemu 

E-sołtys:

Szkolenie sołtysów
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Rozwiązanie dla „Ostatniej Mili” WiMAX
(World Interoperability for Microwave Access)

Technologia, która została oparta na standardach 

IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN. Standardy te 

stworzono dla szerokopasmowego, radiowego 

dostępu na dużych obszarach. Określają one 

informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby 

urządzenia różnych dostawców pracowały na tych 

samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą 

współgrały.
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Sieć WiMAX

Składa się z elementu głównego, którym jest 
stacja bazowa wraz z jedną lub kilkoma 
antenami oraz terminali abonenckich, które 
pozwalają na radiowe łączenie się ze stacją 
bazową. 

Szybkość sieci w kierunku od stacji bazowej 
do klienta to 10 Mb/s oraz 8 Mb/s od klienta
do stacji bazowej (prędkość dla transmisji IP). 
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Stacja 
bazowa
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Struktura sieci WiMAX 

na terenie Gminy Przesmyki

Stacja bazowa zlokalizowana na terenie gminy 
Przesmyki – w siedzibie Urzędu Gminy  –
agregująca ruch teleinformatyczny z sieci terminali 
abonenckich znajdujących się w zasięgu systemu 
radiowego. 
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Struktura i zasięg

Lokalizacja:

 Jednostki organizacyjne (Biblioteka Publiczna,

GOK, ZOSz, GOPS, placówki oświatowe)

 Sołtysi

 Urząd Gminy
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Punkty węzłowe
1024 /512 kbps
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Struktura c.d.

Zgodnie z przyjętymi założeniami i dokonaną

rezerwacją częstotliwości radiowych

w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

wykorzystane zostały dwie częstotliwości

(3543.250 MHz i 3443.250 MHz) dla każdej

mikrostacji, których zasięg obejmuje obszar

gminy Przesmyki.
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Struktura c.d.

Instalowane w ramach projektu

terminale abonenckie podłączone

zostały bezpośrednio do lokalnej

sieci komputerowej danej jednostki

organizacyjnej lub tworzą lokalne

punkty dostępu (tzw. Mikrokomórki

sieci), dzięki którym sygnał będzie

rozprowadzany do końcowych

użytkowników z wykorzystaniem

innych technologii.
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Zalety systemu WiMAX

• System bezprzewodowy, niskie koszta realizacji

w porównaniu do sieci miedzianej

• Krótki czas budowy, 23 sołectwa w 4 tygodnie

• Efektywne wykorzystanie pasma radiowego

- duża przepustowość łącza

- bardzo duża liczba użytkowników

• Praca bez widoczności optycznej anten

z wykorzystaniem odbić, rozproszeń i ugięć sygnału
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• Zasięg działania stacji bazowej do 12 km

• Możliwość przeniesienia infrastruktury na inny

obszar

• Praca w oparciu o IP

• System licencjonowany, zgodność urządzeń

różnych producentów, chroniona częstotliwość

Zalety WiMAX c.d.
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Sieć WiMAX

Podstawowymi usługami jakie wykorzystuje 
się w sieciach WiMAX to:

• dostęp do sieci Internet, 

• transmisja głosu VoIP,

• telefonia IP, 

• usługi video.

Dużym atutem sieci jest możliwość zastosowania 
wyspecjalizowanych mechanizmów QoS, które 
zapewniają obsługę różnych usług z odpowiednio 
dobrą jakością.
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Usługi dostępne w sieci

Dostęp do Internetu – każda
jednostka (34) podłączona do
sieci ma swobodny dostęp do
zasobów internetowych.
W chwili obecnej, każdy
terminal podłączony do sieci
stanowi końcówkę sieci
(w następnym etapie stanie
się komórką dystrybucyjną
sygnału na okolicę)
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Usługi c.d.

System Informacji Publicznej „E-Sołtys” - Portal 

internetowy. 

Zlokalizowane w mieszkaniach sołtysów bezpłatne 

publiczne punkty dostępu do Internetu umożliwiają 

mieszkańcom gminy korzystanie z elektronicznego 

obiegu dokumentów (przesyłanie do urzędu 

elektronicznych formularzy oraz wymianę informacji

w formie elektronicznej). 

26



http://cebip.pl/esoltys/przesmyki
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Usługi c.d.

Telefonia IP - stworzenie sieci

łączącej podległe jednostki na

terenie gminy pozwoliło na

uruchomienie telefonii IP,

która dała m.in. możliwość

zredukowania do „0” kosztów

połączeń wewnątrz sieci,

poprzez wykorzystanie

połączeń radiowych zamiast

sieci operatora.
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• łatwy dostęp do Internetu

• 24 godziny na dobę

• dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych

• ekran dotykowy

• odporny na wandalizm

• filtrowanie szkodliwej treści

Infomat - kiosk multimedialny 
zamontowany na ścianie 

budynku GOK 

Usługi c.d.
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Usługi c.d.

HotSpot – zainstalowany w miejscowościach 
stanowiących „białą plamę” telekomunikacyjną 
otwarty i dostępny publicznie, umożliwiający dostęp 
do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej 
(WiFi).  

Umożliwia  posiadaczom
komputerów  stacjonarnych oraz
przenośnych, wyposażonych
w bezprzewodową kartę
sieciową standardu 802.11,
podłączenie się i dostęp
do Internetu.
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Korzyści dla Gminy

USŁUGI  WEWNĘTRZE 

• Wzajemna bezpłatna komunikacja podmiotów

• Wymiana informacji w formie elektronicznej

• Współdzielenie zasobów

• Współdzielenie aplikacji

• Fundament kompleksowych systemów:

– Obieg dokumentów

– Archiwizacja

– Telefonia IP

31



Korzyści dla Gminy

USŁUGI  ZEWNĘTRZE 

• Telefonia internetowa

– bezpłatna łączność między jednostkami gminy

• Wideokonferencje 

• Internet 

• Poczta elektroniczna
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• Stworzenie przyjaznego i sprawnie 

funkcjonującego aparatu  administracyjnego 

poprzez wdrożenie zaawansowanych 

systemów e-administracji

• Udostępnienie części usług publicznych

w formie elektronicznej

• Zapobieganie powstawania wykluczenia 

cyfrowego osób z terenów wiejskich

Rezultaty projektu 

E-Sołectwa w Gminie Przesmyki
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• Popularyzacja korzystania z nowych 

technologii jako alternatywnego sposobu 

komunikacji i załatwiania spraw 

administracyjnych

• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Gminy Przesmyki

• Wyrównanie szans społecznych osób 

niepełnosprawnych w dostępie do 

informacji

Rezultaty projektu  c. d.
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Łączna wartość projektu 

571.416,69 zł.

w tym system WiMAX 

268.112,57 zł.

35



Dziękuję za uwagę!

36


