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My, niżej podpisani mieszkańcy Polic, zwracamy się do Pana z prośbą  

o uruchomienie na terenie miasta usługi darmowego dostępu do Internetu 

(hotspot). W naszej opinii taka sieć hotspotów powinna funkcjonować w dwóch 

płaszczyznach: 

1. Mobilne hotspoty w autobusach komunikacji miejskiej, 

2. Stacjonarne hotspoty na każdym osiedlu. 

Punkty dostępu do Internetu zainstalowane w autobusach SPPK stworzyłyby 

pasażerom możliwość korzystania z sieci podczas podróży, co byłoby przydatne 

nie tylko na dłuższych trasach relacji Police-Szczecin, ale także np. do kasowania 

biletów w przeznaczonych do tego aplikacjach (do czego niezbędne jest połączenie 

internetowe), czy rozplanowania dalszej podróży za pomocą rozkładów dostępnych 

w sieci. Według nas rozwiązanie to jest potrzebne zwłaszcza w kontekście faktu, 

iż wielu mieszkańców Polic regularnie spędza w autobusach znaczną część swojego 

czasu, dojeżdżając do szkoły czy pracy. Zaopatrzenie autobusów komunikacji 

miejskiej w mobilne hotspoty zostało wdrożone w takich miastach jak Poznań, Piła, 

czy Kluczbork. 

Stacjonarne hotspoty proponujemy zainstalować w uczęszczanych miejscach 

publicznych w Policach, na każdym osiedlu – w parkach, na placach, czy głównych 

deptakach. Uważamy, że dostęp do darmowego Internetu w takich lokalizacjach 

byłby doskonałym udogodnieniem m.in. dla młodzieży, rodziców przebywających  

z dziećmi na placach zabaw, czy też po prostu osób chcących połączyć relaks na 

świeżym powietrzu z pozyskiwaniem informacji z sieci. Lista miast z siecią punktów 

dostępu do darmowego Internetu jest bardzo długa, ale według nas dobrym 

punktem odniesienia powinno być tu miasto Szczecin, gdzie przy wsparciu 

funduszy unijnych uruchomiono sieć liczącą ponad 300 hotspotów! 



Poniżej lista ośmiu miejsc, w których widzimy potrzebę ulokowania stref 

darmowego Internetu: 

1. Osiedle Anny Jagiellonki: 

 Deptak biegnący od ul. Wyszyńskiego do ul. Przyjaźni 

 Park przy skrzyżowaniu ul Przyjaźni i 26 Kwietnia 

2. Osiedle Księcia Bogusława X: 

 Plac z fontannami, przy ul. Zamenhofa 70 

 Deptak łączący ten plac z ul. Wyszyńskiego 

3. Osiedle Dąbrówka: 

 Skwer Jana Pawła II 

 Plac zabaw przy ul. Grzybowej 3-5 

4. Osiedle Gryfitów: 

 Park przy ul. Wróblewskiego 5-7 

5. Stare Miasto: 

 Plac Chrobrego 

Jednocześnie wnosimy, aby w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszej 

petycji i uruchomienia sieci hotspot, umiejscowić w każdej z takich lokalizacji  

w widocznym miejscu znak „Strefa hotspot”, lub „Strefa darmowego WiFi”, w celu 

rozpowszechnienia informacji o możliwości darmowego korzystania z Internetu  

w pobliżu punktu dostępowego. 

Pragniemy również dodać, że funkcjonowanie publicznej sieci hotspot 

(stacjonarnej, czy mobilnej) nie musi generować znacznych kosztów dla budżetu 

miasta. Istnieją przykłady miast w Polsce, gdzie tego typu rozwiązania są 

finansowane z wpływów z reklam emitowanych podczas połączeń z siecią. 

Jesteśmy świadomi, że uruchomienie sieci hotspot wymaga podjęcia szeregu 

ustaleń, dotyczących czasu dozwolonego połączenia, maksymalnego transferu 

danych oraz uzgodnień z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, jednak jesteśmy 

przekonani, że urzeczywistnienie powyższej inicjatywy leży w interesie społecznym 

i będzie dobrym krokiem w kierunku zaliczenia Polic do grona miast nowoczesnych 

i przyjaznych mieszkańcom. 

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji. 

 

Z poważaniem, 


