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1. Wstęp 

 

Dzięki dofinansowaniom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

mają możliwość przeznaczenia znacznych środków finansowych na rozwój nowoczesnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Inwestycje w sieci szerokopasmowe stały się również udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego na poziomie województw, które przystąpiły do realizacji projektów polegających na budowie 

szkieletowo-dystrybucyjnych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS). Projekty te zostały zrealizowane  

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Głównym celem tych przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu oraz umożliwienie rozbudowy infrastruktury dostępowej (tzw. „ostatniej mili”) w oparciu o RSS. 

Chodzi o zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, poprzez wybudowanie 

nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach tzw. „białych plam”. Prowadzenie działalności 

telekomunikacyjnej na tych obszarach jest często nieopłacalne, ze względu na niskie zapotrzebowanie  

na usługi telekomunikacyjne w stosunku do koniecznych do poniesienia kosztów wybudowania infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Dofinansowanie inwestycji na terenach „białych plam” jest więc konieczne dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. 

Zadaniem organów państwa jest dopilnowanie, aby środki finansowe przyznane w ramach pomocy publicznej 

były wykorzystane zgodnie z założeniami projektów oraz zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania. 

Udzielając pomocy publicznej należy zadbać, aby nie doprowadzić do zaburzenia konkurencji na rynku.  

W tym celu konieczne jest zapewnienie wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu  

do infrastruktury RSS na równych zasadach. 

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi pomocy państwa (Decyzje Notyfikacyjne KE), 

wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy RSS oraz na mocy Regionalnych Programów 

Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, 

beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego  

i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych. Obowiązek ten został 

implementowany do przepisów polskiego prawa na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.), zaś Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego 

obowiązku. Działalność regulacyjna podejmowana przez Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do RSS 

polega na zatwierdzaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu warunków dostępu do RSS oraz rozstrzyganiu 

sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS. 

W dniu 30 września 2014 r. Prezes UKE opublikował stanowisko, w którym zaprezentował podejście do kwestii 

regulacji dostępu do RSS - „Stanowisko Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia 

współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci 

telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych” (Stanowisko). 

W dniu 12 grudnia 2014 r. Prezes UKE, w celu ułatwienia operatorom infrastruktury RSS (OI) przygotowania 

własnych ofert, opublikował „Ofertę referencyjną dla Operatorów Infrastrukturalnych określającą warunki 

zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” (Oferta referencyjna) wraz z „Wytycznymi 

dotyczącymi wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci 

Szerokopasmowych” (Wytyczne) oraz modelami analitycznymi przeznaczonymi do analizy opłat  

za podstawowe usługi hurtowe RSS. 

W Ofercie referencyjnej Prezes UKE określił zalecane warunki dostępu do RSS. Publikacja Oferty referencyjnej 

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=17566
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=17566
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=17566
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18262
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18262
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18263
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18263
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18263
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18264
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18264
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w formie rekomendacji Prezesa UKE, zakłada znaczny stopień elastyczności jej stosowania i adekwatny do tego 

stopień ogólności. Oferta referencyjna może być wykorzystywana przez OI i jednostki samorządu 

terytorialnego pomocniczo jako wzór do przygotowania własnej oferty ramowej, jednak nie stanowi ona 

wzoru umowy, która reguluje warunki współpracy stron w sposób wyczerpujący i ostateczny. 

Prezes UKE po opublikowaniu Oferty referencyjnej i Wytycznych rozpoczął proces weryfikacji i akceptacji ofert 

ramowych OI zgodnie z procedurą opisaną w Stanowisku. 

Do dnia 5 maja 2016 r. zostało przeanalizowanych 11 ofert ramowych OI, które zgodnie z postanowieniami 

Decyzji Notyfikacyjnych KE podlegały zatwierdzeniu przez Prezesa UKE. OI udzielili wyjaśnień w zakresie 

wątpliwości zgłoszonych przez Prezesa UKE i uwzględnili uwagi w treści ofert ramowych. Wszystkie oferty 

ramowe OI uzyskały pozytywne opinie Prezesa UKE i zostały zatwierdzone w zakresie wysokości opłat 

hurtowych. 

 

2. Zatwierdzanie Ofert RSS 

 

Wyrażony w Decyzjach Notyfikacyjnych KE obowiązek zapewnienia dostępu do RSS na zasadach otwartych, 

przejrzystych i niedyskryminujących oraz obowiązek stosowania regulowanych opłat z tytułu tego dostępu 

znajduje odzwierciedlenie wśród obowiązków regulacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia  

16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.): 

 obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do RSS; 

 obowiązek niedyskryminacji w zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego do RSS; 

 obowiązek kontroli cen za dostęp telekomunikacyjny do RSS; 

 obowiązek publikowania informacji o warunkach technicznych oraz ekonomicznych zapewnienia 

dostępu telekomunikacyjnego. 

 

Analizując oferty ramowe OI Prezes UKE zwrócił szczególną uwagę na kwestie, które są najistotniejsze  

z punktu widzenia zapewnienia otwartego hurtowego dostępu telekomunikacyjnego oraz rozwoju skutecznej 

konkurencji. Poniżej przedstawiono podejście przyjęte przez Prezesa UKE w odniesieniu do najważniejszych 

aspektów analizowanych ofert ramowych. 

Dostęp warunkowy 

Zgodnie z zapisami Decyzji Notyfikacyjnych KE aby zminimalizować potencjalne zakłócenia konkurencji 

względem dostawców podstawowych ofert szerokopasmowych, władze polskie nie będą zezwalać podmiotom 

trzecim na podłączanie do RSS nowobudowanej i istniejącej podstawowej dostępowej infrastruktury 

szerokopasmowej
1
 tam, gdzie występuje dostateczna konkurencja na poziomie takiej sieci lub gdzie istnieją  

co najmniej dwie konkurujące infrastruktury podstawowej łączności szerokopasmowej. OI może oferować 

dostęp do infrastruktury RSS wyłącznie na obszarach i na zasadach określonych w Decyzji Notyfikacyjnej KE. 

Zakres usługowy 

Obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do RSS dotyczy zakresu usług hurtowych  

do świadczenia których zobowiązany jest OI. Zgodnie z Decyzjami Notyfikacyjnymi KE, usługi hurtowe powinny 

obejmować dostęp pasywny poprzez zapewnianie dostępu do usług dzierżawy ciemnych włókien, dzierżawę 

                                                           
1 Zgodnie z treścią Decyzji Notyfikacyjnych KE za infrastrukturę podstawowej łączności szerokopasmowej i za podstawową detaliczną ofertę 
szerokopasmową należy uznać tę, która jest zrealizowana na bazie technologii dostępowych gwarantujących użytkownikom końcowym  
co najmniej przepływności 2 Mb/s. 
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kanalizacji kablowej oraz dostęp do aktywnej usługi transmisyjnej (z wyjątkiem Śląskiej Regionalnej Sieci 

Szkieletowej). Dostęp do tych usług powinien być zapewniony przez 7 lat, natomiast dostęp do usług 

pasywnych jest nieograniczony w czasie. Oferty ramowe wszystkich OI zawierają katalog podstawowych usług 

hurtowych takich jak: dzierżawa ciemnego włókna i kanalizacji kablowej, jak również katalog usług 

komplementarnych, tj. usługi kolokacji, połączenia sieci, nadzór. Należy podkreślić, że oferty ramowe  

OI obejmują również, w większości przypadków, katalog usług aktywnych, tj. usługę transmisji danych 

Ethernet, usługę VPN oraz usługę tranzytu IP. 

Wysokość opłat za usługi hurtowe 

Zgodnie z zapisami Decyzji Notyfikacyjnych KE ceny dostępu hurtowego powinny być oparte na przeciętnych 

(regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi stosowane na bardziej otwartych na konkurencję 

obszarach lub, wobec braku takich publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez 

krajowy organ regulacyjny. 

Opłaty stosowane przez OI będą zatwierdzane, a następnie monitorowane i weryfikowane przez Prezesa UKE, 

który będzie mógł rozstrzygać ewentualne spory między władzami regionalnymi a operatorem infrastruktury 

dotyczące poziomu opłat i ostatecznie określać warunki dostępu do RSS. W związku z powyższym Prezes UKE 

analizował oferty ramowe OI i wydawał odpowiednie opinie odnoszące się do cennika zaprezentowanego  

w projekcie oferty ramowej. 

Informacje na temat infrastruktury RSS 

Zgodnie z zapisami Decyzji Notyfikacyjnych KE dostęp do infrastruktury RSS powinien być zapewniony  

w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący. W opinii Prezesa UKE jednym z podstawowych warunków 

otwartego dostępu na warunkach niedyskryminujących jest między innymi zapewnienie wszystkim 

zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do wszelkich istotnych informacji na temat 

infrastruktury RSS. W opinii Prezesa UKE jasne, przejrzyste i ogólnie dostępne przedstawienie informacji  

na temat infrastruktury RSS przyczyniać się będzie do zwiększenia atrakcyjności oferty RSS poprzez 

umożliwienie prawidłowego złożenia wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, sporządzenia biznesplanu oraz 

efektywnego korzystania z usług hurtowych. Powyższe bezpośrednio przełoży się na możliwość bardziej 

efektywnego rozwoju sieci dostępowych nowych generacji realizowanych na bazie infrastruktury RSS. 

Efektywny dostęp do RSS 

Zgodnie z zapisami Decyzji Notyfikacyjnych KE dostęp do infrastruktury RSS powinien być dostępem 

efektywnym, w związku z tym Prezes UKE zwrócił szczególną uwagę na kwestię poziomu jakości świadczonych 

usług. Zgodnie z Ofertą referencyjną, zalecany poziom jakości usług jest określony poprzez parametr 

miesięcznej dostępności usług na poziomie 99,7%; czas reakcji na awarię 60 min.; czas usunięcia awarii 12h 

przy maksymalnym poziomie prac planowych (które nie są uwzględniane przy wskaźniku miesięcznej 

dostępności usługi) wynoszącym 24h/rok. Prezes UKE w toku analizy przekazywanych do akceptacji projektów 

ofert ramowych OI weryfikował m.in. zgodność tych parametrów jakościowych sieci. 

 

3. Wykaz projektów RSS 

 

Poniżej przedstawiono poszczególne projekty RSS wraz z informacjami nt. wydanej opinii prezesa UKE oraz 

zaakceptowanej oferty ramowej OI w tym także cennika usług hurtowych. 
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Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa 

30 grudnia 2014 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Oferty 
ramowej operatora WSS o dostępie telekomunikacyjnym  
do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem 
środków pomocowych UE”. 
W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził ceny dostępu hurtowego 
przedstawione przez OI oraz wezwał do uzupełnienia treści oferty  
w zakresie: 

 doprecyzowania zasad łączenia opustów potencjałowych, 
terminowych i związanych z SLA; 

 zasad rozliczeń za usługę dzierżawy kanalizacji kablowej. 
26 stycznia 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Oferty 
ramowej operatora WSS o dostępie telekomunikacyjnym  
do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE” ostatecznie 
akceptującą ofertę ramową. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami Decyzji z dnia 23 maja 2012 r. nr C(2012)3425 
dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33222(2011/N) dotyczącej wspierania budowy WSS w zakresie 
wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury RSS. 
19 marca 2015 r. Prezes UKE wydał opinię akceptującą zmianę oferty ramowej poprzez dodanie zapisów 
umożliwiających operatowi sieci dostępowej wnioskowania do OI o realizację pasywnego punktu dostępu  
do usługi. 

Lubelska Sieć Szerokopasmowa 

4 września 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej operatora OLSS o dostęp telekomunikacyjny  
do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 
Województwo Lubelskie”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), 
SA. 33439 (2011/N), SA. 33438 (2011/N) oraz SA. 30851 (2011/N) – 
Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego 
do infrastruktury lubelskiej sieci szerokopasmowej. 

Warmińsko-Mazurska Sieć Szerokopasmowa 

21 września 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej operatora ORSS o dostęp telekomunikacyjny  
do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 
Województwo Warmińsko-Mazurskie”. 
Prezes UKE zaakceptował ofertę ramową zgłaszając przy tym 
wątpliwości do niektórych postanowień dotyczących: 

 zasad dostępu do studzienek kanalizacyjnych/zasobników 
zrealizowanych na wniosek operatorów sieci dostępowych, 

 zakresu informacji ogólnych dotyczących infrastruktury 
regionalnej sieci szerokopasmowej woj. warmińsko-mazurskiego, 

 opłaty jednorazowej dla usługi dzierżawy kanalizacji kablowej  
i zobowiązał do uzupełnienia Umowy poprzez jej doprecyzowanie 
w tym zakresie. 

3 grudnia 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora ORSS o dostęp 
telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko-
Mazurskie” ostatecznie akceptującą ofertę ramową. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r.  
nr K(2011)8121 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA. 33439 
(2011/N), SA. 33438 (2011/N) oraz SA. 30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski 
Wschodniej, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury  
warmińsko-mazurskiej sieci szerokopasmowej. 

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18390
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=20561
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=20710
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21492
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-17227
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-17227
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-17227
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Świętokrzyska Sieć Szerokopasmowa 

9 listopada 2015 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej operatora OSWSS o dostęp telekomunikacyjny  
do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – 
Województwo Świętokrzyskie”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), 
SA. 33439 (2011/N), SA. 33438 (2011/N) oraz SA. 30851 (2011/N) – 
Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego 
do infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej. 

Internet dla Mazowsza 

7 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego  
do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach 
projektu »Internet dla Mazowsza«”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 29 października 2012 r. nr C(2012)7811 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33473 (2012/N) – Polska Internet dla 
Mazowsza w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego do infrastruktury mazowieckiej sieci 
szerokopasmowej. 

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 

11 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Oferty 
ramowej operatora infrastruktury o dostępie do infrastruktury 
telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 
pomocowych UE” Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej  
– 2 Etap. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 30 września 2013 r. nr C(2013)6393 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.35949 (2012/N) – Polska Łódzka 
Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap, w zakresie wysokości 
opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury 
łódzkiej sieci szerokopasmowej. 

Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna 

14 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej o świadczenie usług telekomunikacyjnych” Nadbużańskiej 
Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 6 czerwca 2013 r. nr C(2013)3430 dotyczącej notyfikacji 
pomocy państwa SA.35027 (2012/N), SA.35028 (2012/N) oraz  
SA. 35029 (2012/N) – Polska Projekty lokalnej sieci szerokopasmowej 
na Podlasiu, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego do infrastruktury. 

  

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21295
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-swietokrzyskiej-sieci-szerokopasmowej-17083
http://uke.gov.pl/files/?id_plik=21720
http://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-mazowieckiej-sieci-szerokopasmowej-zrealizowanej-w-ramach-projektu-internet-dla-mazowsza-17383
http://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-mazowieckiej-sieci-szerokopasmowej-zrealizowanej-w-ramach-projektu-internet-dla-mazowsza-17383
http://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-mazowieckiej-sieci-szerokopasmowej-zrealizowanej-w-ramach-projektu-internet-dla-mazowsza-17383
http://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-mazowieckiej-sieci-szerokopasmowej-zrealizowanej-w-ramach-projektu-internet-dla-mazowsza-17383
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21761
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-lodzkiej-regionalnej-sieci-teleinformatycznej-etap-2-17392
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-lodzkiej-regionalnej-sieci-teleinformatycznej-etap-2-17392
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-lodzkiej-regionalnej-sieci-teleinformatycznej-etap-2-17392
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-oferty-ramowej-operatora-lodzkiej-regionalnej-sieci-teleinformatycznej-etap-2-17392
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=21782
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=21783
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=21783
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Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa 

25 stycznia 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej operatora ORSS o dostęp telekomunikacyjny  
do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej – woj. podkarpackie”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), 
SA. 33439 (2011/N), SA. 33438 (2011/N) oraz SA. 30851 (2011/N) – 
Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego 
do infrastruktury podkarpackiej sieci szerokopasmowej. 

Podlaska Sieć Szerokopasmowa 

15 lutego 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury Sieci 
Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), 
SA. 33439 (2011/N), SA. 33438 (2011/N) oraz SA. 30851 (2011/N) – 
Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,  
w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego  
do infrastruktury podlaskiej sieci szerokopasmowej. 

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa 

1 marca 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy 
ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury 
telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków 
pomocowych Unii Europejskiej”. 
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 14 grudnia 2012 r. nr C(2012)9571 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA. 33386 (2012/N) – Polska Sieć 
szerokopasmowa na Dolnym Śląsku, w zakresie wysokości opłat  
z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury 
dolnośląskiej sieci szerokopasmowej. 

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 

5 maja 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych”.  
Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami 
Decyzji z dnia 19 października 2012 r. nr C(2012)7299 dotyczącej 
notyfikacji pomocy państwa SA.33092 (2012/N) – Polska Regionalna 
sieć szerokopasmowa na Śląsku, w zakresie wysokości opłat z tytułu 
dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury śląskiej sieci 
szerokopasmowej. 

 
Jednocześnie poniżej załączono linki do: 

 raportu Ministerstwa Cyfryzacji „SIECI SZKIELETOWO-DYSTRYBUCYJNE W PERSPEKTYWIE 2007-2013”; 

 map RSS (węzły i przebiegi) przedstawionych na portalu Systemu Informacyjnego o Regionalnych Sieciach 
Szerokopasmowych www.sirs.itl.waw.pl. 

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=21884
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-podkarpackiego-17508
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-podkarpackiego-17508
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-podkarpackiego-17508
https://www.uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-operatora-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-wojewodztwa-podkarpackiego-17508
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=22053
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-podlaskiej-sieci-szerokopasmowej-19115
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-podlaskiej-sieci-szerokopasmowej-19115
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-podlaskiej-sieci-szerokopasmowej-19115
https://uke.gov.pl/files/?id_plik=22220
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej-19207
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej-19207
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej-19207
https://uke.gov.pl/opinia-prezesa-uke-w-sprawie-umowy-ramowej-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej-19207
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=22963
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=22964
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=22964
https://mc.gov.pl/files/raport_zamkniecia.pdf
https://sirs.itl.waw.pl/maps/closing_report/0/

