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CENNIK DOSTĘPU HURTOWEGO 

DO SIECI POPC PRZYŁĄCZAJĄCYCH JEDNOSTKI OŚWIATOWE 
 

Wszystkie niżej wskazane opłaty są podane w ujęciu netto. Podane tu Opłaty dotyczą wyłącznie tych 

fragmentów Sieci OSD, które dotyczą Sieci POPC (na innych obszarach OSD stosować może inne ceny). 

 

 

1. OPŁATA ZA DOSTĘP DO CIEMNEGO WŁÓKNA – ZGODNA Z AKTUALNĄ OPŁATĄ OKREŚLONĄ W 

SOR: 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata miesięczna za 1 km/m-c Ciemnego włókna światłowodowego 1J 65,00 zł 

Opłata jednorazowa za udostępnienie Ciemnego włókna 
światłowodowego 1J 

1 101,00 zł 

 

 

 

2. OPŁATA ZA USŁUGĘ TRANSMISJI DANYCH OD JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ DO PWR LUB WSD 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata miesięczna abonamentowa za jedną JO w danym adresie – 
prędkość 100 Mbps (Download):100 Mbps (Upload) 

227,00 zł/mc1 

Opłata miesięczna abonamentowa – dodatkowa prędkość 
30 zł/mc za każde dodatkowe 

50 Mbps ponad 100 Mbps 

Aktywacja usługi dla danej JO w danym adresie 1 300,81 zł 

Opłata jednorazowa za instalację i uruchomienie portu 1GE w 
WSD/PWR 

2 900,00 zł 

Opłata jednorazowa za instalację i uruchomienie portu 10GE w 
WSD/PWR 

12 600,00 zł 

 

 

 

 

 

 
1 Według Komunikatu Prezesa UKE z dnia 30 lipca 2018 r. referencyjna wysokość średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za 

Usługę transmisji danych od Jednostki Oświatowej do PWR lub WSD - przyłączonych w ramach II i III naboru działania 1.1 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa - wynosi 227 zł/mc. Źródło: https://www.uke.gov.pl/akt/referencyjna-wysokosc-oplaty-
popc,108.html [dostęp w dniu 06.09.2018 r.] 
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3. OPŁATY POZOSTAŁE 

Opłata za nadzór OSD 

Rodzaj nadzoru Opłata netto 

Nadzór w dni robocze 8:00–16:00 
80,29 zł za osobę/godzina za każdą 

rozpoczętą godzinę Nadzoru 

Nadzór w soboty, poza godz. pracy w dni robocze  
16:00–22:00, 6.00–8.00 

109,34 zł za osobę/godzina za każdą 
rozpoczętą godzinę Nadzoru 

Nadzór w nocy (22.00–6.00), niedziele i dni ustawowo wolne 
od pracy 

138,40 zł za osobę/godzina za każdą 
rozpoczętą godzinę Nadzoru 

Opłata za niestawienie się pracowników OK, który wystąpił do 
OSD z wnioskiem o usługę Nadzoru 

Opłata równa jednej godzinie 
wnioskowanego Nadzoru 

Opłata za Nadzór w celu identyfikacji i usunięcia powtarzającej 
się w przyjętym przedziale czasowym Awarii. Opłatę ponosi 
Strona odpowiedzialna za Awarię 

236,60 zł 

Minimalna opłata za Nadzór jest równa jednej godzinie Nadzoru sprawowanego w ww. czasie 

 

 

Opłaty związane z dostępem do Usługi 

Rodzaj  Opłata netto 

Wywiad techniczny na PPD (płatny za wyjątkiem przypadków, 
o których mowa w §5 ust. 23 Umowy Ramowej) 

2 044,68 zł 

Przygotowanie migracji VLAN 22,32 zł za tunel 

Wykonanie migracji VLAN 39,58 zł 
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UWAGI DODATKOWE 

 

1. W przypadku rozbieżności między Cennikiem a Umowami szczegółowymi, zastosowanie mają 

ceny określone w Umowach szczegółowych. W Umowach szczegółowych opłaty są 

każdorazowo aktualizowane.  

2.  Do usług nieujętych w niniejszym Cenniku stosuje się odpowiednio cennik ogólny dostępu 

hurtowego do Sieci POPC OSD dotyczący sieci zrealizowanych w ramach II konkursu z działania 

1.1 POPC dla gospodarstw domowych. 

3. Miesięczna opłata pobierana przez OSD za świadczenie Usługi dzierżawy Ciemnych włókien 

światłowodowych, jest zgodna z opłatą wskazaną w aktualnie obowiązującej odpowiedniej 

ofercie ramowej zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE. W przypadku braku określenia opłaty za 

dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych w ofercie, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

OSD świadczy taką usługę za opłatą opartą na punktach odniesienia obowiązujących w innych, 

porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach Polski lub Unii Europejskiej lub w 

przypadku braku dostępności takich punktów odniesienia, na podstawie ponoszonych kosztów 

świadczenia takich usług. 

4. Instalacja i uruchomienie urządzeń abonenckich – usługa ma charakter jednorazowy i składa 

się z czynności niezbędnych do wykonania w celu prawidłowego zainstalowania i uruchomienia 

urządzeń w placówce np.: wywiad techniczny, nadzór, prace instalacyjne, konfiguracja 

urządzeń, wykonanie dokumentacji. 

5. Instalacja i uruchomienie portu abonenckiego w WSD/PWR – usługa ma charakter 

jednorazowy i składa się z czynności niezbędnych do instalacji i uruchomienia linii abonenckiej 

w WSD lub PWR i składają się na nią np.: wywiad techniczny, nadzór, prace instalacyjne, 

konfiguracja urządzeń, wykonanie dokumentacji. 

6. Instalacja i uruchomienie portu 1 GE/10GE w WSD/PWR – usługa ma charakter jednorazowy i 

składa się z czynności niezbędnych do instalację i uruchomienie portu 1 GE/10GE w WSD lub 

PWR i składają się na nią np.: wywiad techniczny, nadzór, prace instalacyjne, konfiguracja 

urządzeń, wykonanie dokumentacji. 

 


