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PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI DLA PROJEKTU  
„R OZBUDOWA I ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI POMIAROWYCH I 

INFORMACYJNYCH OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU 
WIDMA RADIOWEGO PRACUJĄCEGO W SIECI URZĘDU 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ” 
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I. INFORMACJE O SPOSOBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI ORAZ 

O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PREZENTACJI  
Informacja o prezentacji została umieszczona na stronie internetowej UKE. Opublikowana 

informacja zawierała: 

• dane dotyczące przedmiotu prezentacji, 

• termin i miejsce prezentacji 

• termin i datę przyjmowania zgłoszeń o chęci udziału w prezentacji 

• dane kontaktowe osoby, której należało zgłosić chęć udziału w prezentacji 

• informację o bezpłatnym udziale w prezentacji. 

Ponadto informacja o publicznej prezentacji została wysłana do CPPC i do MAIC, celem 

publikacji na stronach internetowych tychże instytucji. 

II. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA 

PREZENTACJI  
Prezentacja odbyła się w dniu 20 kwietnia 2015 r. na terenie Obiektu Infrastruktury UKE 

niedaleko miejscowości Borucza w gminie Strachówka w odległości około 50 km od 

Warszawy. 

III. INFORMACJA , ŻE PODCZAS PREZENTACJI ZOSTAŁY 

ZAPREZENTOWANE WYMAGANE INFORMACJE NA TEMAT 

PROJEKTU . 
Prezentacja była prowadzona przez przedstawiciela UKE, pana Andrzeja Miklińskiego, który 

w UKE jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Kontroli i Egzekucji. Podczas prezentacji 

zostały zaprezentowane następujące informacje dotyczące realizacji projektu OSMON: 

• Okres i koszt realizacji Projektu 

• Przyczynę realizacji Projektu 

• Cele projektu, w tym cele szczegółowe Projektu 

• Strategie, w które wpisuje się Projekt 

• Wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu Projektu 

• Charakterystyka wszystkich e-usług uruchomionych w ramach projektu 

• Omówiono procesy, które zostaną usprawnione w wyniku realizacji Projektu 

• Omówiono działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 

• Omówiono specjalistyczną infrastrukturę sprzętową 

• Przedstawiono harmonogram zamówień publicznych 
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IV. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ZABIERAJ ĄCYCH GŁOS ZE 

WSKAZANIEM REPREZENTOWANEJ INSTYTUCJI ORAZ GŁÓWNE 

TEZY WYPOWIEDZI 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu z prezentacji. Podczas prezentacji 

głos zabrały następujące osoby: 

IV.1. Marek Wośko reprezentujący instytucję MAW Telecom International 

S.A, który wystąpił z prośbą o udostępnienie prezentacji. 

IV.2. Wacław Czech reprezentujący instytucję Nowatel Sp. z o.o., który zapytał 

czy w systemie OSMON planowane centrum zarządzania oraz czy 

wdrażany system będzie rozbudową systemu KASMON. 

IV.3. Rafał Niski reprezentujący instytucję Instytut Łączności, który wystąpił 

z zapytaniem, czy oprogramowanie będzie przedmiotem projektu. 

IV.4. Jacek Udrycki, reprezentujący instytucję Consortia Electronica Sp. z o.o., 

który wystąpił z zapytaniem, czy wymagane jest aby dostawcą 

oprogramowania i sprzętu był jeden dostawca. 

V. INFORMACJE  O SPOSOBIE UWZGL ĘDNIENIA WNIOSKÓW 

Z DYSKUSJI LUB UZASADNIENIE NIEUWZGL ĘDNIENIA TYCH 

WNIOSKÓW. 
Dyskusja podczas prezentacji nie wniosła konieczności uwzględnienia wniosków 

i dokumentacji projektowej, ponieważ: 

• Poinformowano uczestników, że prezentacja zostanie umieszczona na stronie 

internetowej UKE. 

• Studium Wykonalności przewiduje centralne zarządzanie, które to funkcje będzie 

udostępniał system OSMON.  

• System OSMON będzie systemem niezależnym od systemu KASMON. 

• Oprogramowanie będzie przedmiotem projektu, powstanie opisu specyfikacji 

planowane jest w I Etapie realizacji Projektu. 

• Zamawiający nie wymaga, aby dostawca oprogramowania był jednocześnie dostawcą 

sprzętu. 

 


