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ZAŁĄCZNIK 2 – CENY RYNKOWE 

Prezes UKE w celu monitorowania aktualnych poziomów cen rynkowych za analogiczne usługi do oferowanych 

przez RSS zwrócił się do wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie kwestionariusza 

danych w zakresie cen zawartych w faktycznie podpisywanych z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 

kontraktach. Kwestionariusze zostały rozesłane do wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych na przełomie 

sierpnia i września 2016 r. W rezultacie Prezes UKE otrzymał wypełnione kwestionariusze od 53 przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Niniejszy załącznik prezentuje główne wyniki uzyskane na podstawie otrzymanych 

wypełnionych kwestionariuszy w zakresie: 

 średnich ważonych cen za poszczególne usługi (ważonych liczbą kontraktów zaraportowanych przez 

poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych); 

 najczęściej obserwowanych przedziałów cen rynkowych wyznaczonych na podstawie analizy zebranych i 

pozytywnie zweryfikowanych danych.  

Poniżej zaprezentowane wyniki zostały określone po odrzuceniu zaraportowanych przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych wartości skrajnych, a dla każdej z wymienionych usług wskazano procent kontraktów lub 

kwestionariuszy, który został wzięty pod uwagę przy wyznaczeniu odpowiedniego przedziału cenowego i średniej 

ważonej oraz sumaryczną łączną liczbę zaraportowanych kontraktów. 

 

Usługa transmisji danych Ethernet punkt-punkt 

Tabela 5. Podsumowanie cen rynkowych usług transmisyjnych Ethernet 

Przepływność Średnia ważona 

(złotych/miesiąc 

netto) 

Najczęściej obserwowany 

przedział cenowy 

(złotych/miesiąc netto) 

Przedział cenowy 

zaobserwowany w poniższym 

% zaraportowanych przez 

przedsiębiorców kontraktów 

Liczba 

analizowanych 

kontraktów 

100 Mb/s 725,29 zł 415 – 1 000 zł 87% 413 

500 Mb/s 1 173,91 zł 596 – 1 900 zł 93% 233 

1 Gb/s 1 550,49 zł 1 030 – 2 496 zł 96% 854 

10 Gb/s 2 365,34 zł 1 901 – 3 358 zł 99% 478 

 

Ciemne włókno 

Tabela 6. Podsumowanie cen rynkowych dzierżawy ciemnego włókna światłowodowego 

Lokalizacja Średnia ważona 

cena za dzierżawę 

jednego ciemnego 

włókna światł. 

(złotych/kilometr/ 

miesiąc netto) 

Najczęściej obserwowany 

przedział cenowy za 

dzierżawę jednego 

ciemnego włókna 

światłowodowego 

(złotych/kilometr/ 

miesiąc netto) 

Przedział cenowy 

zaobserwowany w 

poniższym % 

zaraportowanych przez 

przedsiębiorców kontraktów 

Liczba 

analizowanych 

kontraktów 

Obszary pozamiejskie i 

relacje szkieletowe 
62,12 zł 57 – 110 zł 88% 463 

Miasta do 500 tys. 182,34 zł 70 – 311 zł 88% 362 

Miasta pow. 500 tys. 202,53 zł 110 – 567 zł 91% 467 
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Kanalizacja kablowa 

Tabela 7. Podsumowanie cen rynkowych dzierżawy kanalizacji kablowej 

Usługa Średnia ważona 

cena 

(złotych/metr/ 

miesiąc netto) 

Najczęściej obserwowany 

przedział cenowy 

(złotych/metr/miesiąc 

netto) 

Przedział cenowy 

zaobserwowany w 

poniższym % 

zaraportowanych przez 

przedsiębiorców kontraktów 

Liczba 

analizowanych 

kontraktów 

Umieszczenie kabla lub 

mikrorurki w KK 
0,44 zł 0,11 – 0,90 zł 94% 307 

Dzierżawa pełnego 

otworu KK lub 

umieszczenie rury 

kanalizacji wtórnej 

1,20 zł 0,41 – 1,60 zł 85% 112 

 

 

Kolokacja 

Tabela 8. Podsumowanie cen rynkowych kolokacji 

Usługa Średnia ważona 

cena (złotych/ 

miesiąc netto) 

Najczęściej obserwowany 

przedział cenowy 

(złotych/ miesiąc netto) 

Przedział cenowy 

zaobserwowany u 

poniższego % raportujących 

przedsiębiorców 

Liczba 

analizowanych 

formularzy 

Wynajem szafy 

telekomunikacyjnej 
1 234,72 zł 550 – 1952 zł 88% 12 

Wynajem przestrzeni 

1U 
73,02 zł 25 – 101 zł 81% 21 

 

 

Usługa IP Tranzyt 

Tabela 9. Podsumowanie cen rynkowych usługi IP Tranzyt 

Przepływność Średnia ważona 

(złotych/miesiąc 

netto) 

Najczęściej obserwowany 

przedział cenowy 

(złotych/miesiąc netto) 

Przedział cenowy 

zaobserwowany w poniższym 

% zaraportowanych przez 

przedsiębiorców kontraktów 

Liczba 

analizowanych 

kontraktów 

10 Mb/s 417,66 zł 271 – 620 zł 89% 54 

100 Mb/s 738,54 zł 265 – 1 918 zł 93% 189 

500 Mb/s 2 020,06 zł 1 338 – 3 209 zł 99% 254 

1 Gb/s 3 850,75 zł 2 100 – 5 025 zł 90% 125 

 

 

 


