
Warmia i Mazury, jeden z najbardziej popularnych regionów turystycznych w Polsce, wybrał 

rozwiązania Fortinet do rozbudowy i zabezpieczenia infrastruktury szerokopasmowego 

dostępu do internetu oraz sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Województwie 

Warmińsko – Mazurskim.  

 

Warmia i Mazury przygotowuje się do realizacji projektu „Szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do 

internetu” dla turystów i mieszkańców regionu. Nowy system zaoferuje szeroki zakres usług 

sieciowych za pośrednictwem 640 bezpłatnych publicznych punktów dostępu do internetu. W ramach 

sieci powstanie 290 infokiosków, 33 telecentrów i 290 hot spotów. 

 

Wszystkie lokalizacje zostaną połączone w jedną bezpieczną sieć VPN. Rozwiązania Fortinet 

wybrano, aby zabezpieczyć sieć i jej użytkowników przed zagrożeniami, wirusami i robakami, 

niechcianą treścią, kradzieżą tożsamości, a także zapewnić ochronę poufności transmisji i treści.  

 

„Rozwiązania Fortinet musiały przejść  rygorystyczne testy wydajnościowe i jakościowe. Zostały przez 

nas wybrane w przetargu publicznym z uwagi na najkorzystniejszą ofertę wg kryteriów RFP, w tym 

atrakcyjną cenę dla tak rozległej implementacji, unikalne podejście ochrony WLAN i przyszłych 

użytkowników mobilnych oraz  bezkonkurencyjną funkcjonalność,” - powiedział Maciej Bułkowski, 

dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Zintegrowany system bezpieczeństwa wdrożony w regionie będzie bazował na rozwiązaniach 

sprzętowych i oprogramowaniu Fortinet i składał się z: 246 urządzeń FortiGate 80 i jednego FortiGate 

620, 289 platform FortiWiFi 80 oraz 383 bezprzewodowych punktów dostępowych FortiAP 220A. 

Całość będzie centralnie zarządzana przez FortiManager 300. W systemie  zastosowana zostanie 

również aplikacja FortiAnalyzer 1000, która będzie służyć do analizy i raportowania ruchu w sieci w 

wielu lokalizacjach z poziomu jednej centralnej kontroli administracyjnej.  

 

„Fortinet jest cenionym dostawcą rozwiązań zabezpieczeń w sektorze publicznym. W Polsce 

sprzedaliśmy prawie 5 tysięcy systemów zabezpieczeń, z czego ponad 33 procent pracuje w urzędach 

gmin, administracji państwowej, edukacji oraz ministerstwach.  Nasze główne zalety to duża 

wydajność i skuteczność w działaniu oraz niski koszt zakupu i utrzymania systemów. Bardzo dużą 

wagę przykładamy do szkoleń przyszłych użytkowników naszych systemów oraz profesjonalnego 

wsparcia udzielanego przez naszych certyfikowanych partnerów handlowych.  Wszystko to razem 

oferujemy za bardzo atrakcyjną cenę,” - powiedział Mariusz Rzepka, dyrektor polskiego biura Fortinet.  

 

System zostanie wdrożony przez firmę Spring, posiadającą status Srebrnego Partnera Fortinet. 

Wsparcie merytoryczne i techniczne w trakcie implementacji zapewni Veracomp SA, autoryzowany 

dystrybutor Fortinet w Polsce. 

 

O regionie  

Warmia i Mazury jest jednym z najbardziej popularnych regionów turystycznych w Polsce. Obszar 

wielkości 24 tysięcy kilometrów kwadratowych odwiedza rocznie ponad 5 milionów turystów.  Ze 

względu na liczbę jezior i lasów region jest często nazywany Krainą Tysiąca Jezior. Województwo 

Warmińsko - Mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób. Ten najbardziej zróżnicowany etnicznie 

region Polski zamieszkują liczne mniejszości narodowe: Ukraińcy ( ok. 80 000 osób), Niemcy 

(20 000), Romowie i Białorusini. Główne działy gospodarki województwa to turystyka, rolnictwo 

ekologiczne i produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny i meblowy. Warmińsko-Mazurska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar 839 hektarów gruntów przeznaczonych pod inwestycje 

gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru 

główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom. Strefą 

zarządza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, której udziałowcami są samorządy 



i Skarb Państwa. W regionie swoje inwestycje zlokalizowały takie firmy, jak Michelin, Smithfield Food, 

Philips Lighting oraz Ikea.  


