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Zrealizowano 68 umów o dofinansowanie.

Dofinansowanie: 222 073 543,15 PLN

Wskaźniki zrealizowane:

Długość sieci szerokopasmowej – ok. 5 722 km 

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem 

do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – prawie 110 tys.
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Realizowanych jest 50 umów o dofinansowanie.

Dofinansowanie: 1 881 259 720,11 PLN

Wskaźniki do zrealizowania:

Długość sieci szerokopasmowej – ok. 59 tys. km 

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem 

do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s - prawie 1 200 tys. 

Projekty realizowane będą do końca lipca 2022 r.
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Realizowane są 34 umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie: 1 690 547 755,63 PLN

Wskaźniki do zrealizowania:

Długość sieci szerokopasmowej – ok. 41 tys. km 

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem 

do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – ponad  700 tys.

Projekty realizowane będą do końca października 2022 r.
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Realizowanych jest 16 umów o dofinansowanie.

Dofinansowanie: 276 891 897,42  PLN

Wskaźniki do zrealizowania:

Długość sieci szerokopasmowej – ok. 13 tys. km 

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem 

do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – prawie 130 tys. 

Projekty realizowane będą do końca listopada 2023 r.



Przedstawienie wymagań dotyczących 
udostępnienia hurtowego  

Zasady dostępu 

hurtowego

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu, Definicja zgodnie z art. 2 pkt 139
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„Dostęp hurtowy” oznacza dostęp, który umożliwia operatorowi korzystanie z zaplecza innego

operatora. Najszerszy możliwy dostęp, jaki można zaoferować w danej sieci na obecnym etapie rozwoju

technologii, obejmuje co najmniej następujące produkty związane z dostępem: w przypadku sieci

FTTH/FTTB: dostęp do kanałów, światłowodów ciemnych, pełen dostęp do pętli lokalnej oraz dostęp do

strumienia bitów; w przypadku sieci kablowych: dostęp do kanałów i dostęp do strumienia bitów; w

przypadku sieci FTTC: dostęp do kanałów, uwolnienie podpętli oraz dostęp do strumienia bitów; w

przypadku pasywnej infrastruktury sieci: dostęp do kanałów, światłowodów ciemnych lub pełen dostęp

do pętli lokalnej; w przypadku sieci szerokopasmowych opartych na ASDL: pełen dostęp do pętli

lokalnej, dostęp do strumienia bitów; w przypadku sieci ruchomych lub bezprzewodowych: strumień

bitów, wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostępu do sieci dosyłowych; w przypadku

platform satelitarnych: dostęp do strumienia bitów;
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Kryteria formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC 

(kryterium merytoryczne nr 4 Koncepcja techniczna projektu jest zgodna z 

wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych…)
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Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał, iż sieć zrealizowana w ramach projektów z I osi

POPC będzie zgodna z wymogami określonymi w załącznikach:

• Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych dla działania 1.1 POPC oraz

• Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC (II-IV konkurs)

• Wymagania dla podłączenia Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

dla działania 1.1 POPC (IV konkurs)

obowiązujących dla danego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC oraz że

zapewni hurtowy i otwarty dostęp do infrastruktury na warunkach nie gorszych niż określone w wyżej

wymienionych dokumentach. Hurtowy dostęp będzie zapewniony na zasadach, o których mowa w art.

52 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 art. 52 ust. 5 i 6 .

ust. 5. Operator sieci oferuje możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych,

zgodnie z art. 2 pkt 139 niniejszego rozporządzenia, na równych i niedyskryminujących warunkach, w

tym fizyczne uwolnienie pętli w przypadku sieci NGA. Taki hurtowy dostęp będzie zapewniony przez co

najmniej siedem lat, a prawo dostępu do kanałów i masztów nie jest ograniczone w czasie. W

przypadku pomocy na budowę kanałów muszą być one na tyle duże, aby mogły zaspokoić potrzeby kilku

sieci kablowych i różnych topologii sieci.

ust. 6. Cena dostępu hurtowego opiera się na zasadach ustalania cen określonych przez krajowy organ

regulacyjny i na punktach odniesienia obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej

konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej

przez operatora sieci. Konsultacje z krajowym organem regulacyjnym przeprowadza się w sprawie

warunków dostępu, w tym cen, oraz w przypadku sporu pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o

dostęp a operatorem dotowanej infrastruktury.
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Obowiązki OSD w zakresie usług hurtowych

• Operator Sieci Dostępowej zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najszerszego dostępu do 

hurtowych usług aktywnych i pasywnych, zgodnie z art. 2 pkt 139 GBER, na równych i 

niedyskryminujących warunkach, w tym fizyczne uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej. Operator 

Sieci Dostępowej zobowiązuje się oferować dostęp do wszystkich usług hurtowych możliwych do 

świadczenia w wybranej przez niego technologii zgodnie ze stanem wiedzy obowiązującym w chwili 

realizacji danego obowiązku, w szczególności zobowiązuje się do uwzględniania uzasadnionych 

wniosków OK o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów Sieci 

POPC oraz Usług towarzyszących, biorąc pod uwagę zapewnienie konkurencji na rynku detalicznym i 

interes Abonentów.

• OSD zobowiązuje się, że hurtowy dostęp będzie zapewniony przez okres co najmniej siedem lat od 

dnia zakończenia projektu, a prawo dostępu do Kanalizacji kablowej oraz Wież i Masztów nie będzie 

ograniczone w czasie. 
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Obowiązki OSD w zakresie usług hurtowych

• OSD zobowiązuje się do świadczenia hurtowych usług aktywnych i pasywnych na warunkach nie 

gorszych dla pozostałych stron Umowy aniżeli określone w opublikowanej przez OSD ofercie 

świadczenia usług hurtowych wraz z ich cennikiem („Oferta”). Oferta będzie opublikowana na 

ogólnodostępnym portalu www OSD co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług na 

wybudowanej infrastrukturze. 

• OSD zobowiązuje się udostępnić za pośrednictwem ogólnodostępnego portalu www OSD wszelkie 

informacje dotyczące Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC niezbędne do zapewnienia 

dostępu do hurtowych usług aktywnych i pasywnych na równych i niedyskryminujących warunkach
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Obowiązki OSD w zakresie ustalania treści Oferty z Prezesem UKE

1) OSD jest zobowiązany przedstawić Prezesowi UKE projekt Oferty na co najmniej 2 miesiące przed jej 

opublikowaniem.   

2) Prezes UKE może w terminie 2 miesięcy zgłosić uwagi do przedstawionego projektu Oferty, w tym do 

zaproponowanych cen usług hurtowych. Brak stanowiska Prezesa UKE w powyższym terminie oznacza 

akceptację przedłożonej Oferty. Brak uwag Prezesa UKE w powyższym terminie nie ogranicza 

kompetencji Prezesa UKE wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności z art. 27 

Ustawy.  

3) OSD, przed opublikowaniem Oferty, jest zobowiązany dostosować Ofertę do zastrzeżeń i uwag 

zgłoszonych przez Prezesa UKE.  
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Obowiązki OSD w zakresie ustalania treści Oferty z Prezesem UKE cd.

4) Zmiana Oferty wymaga każdorazowej akceptacji Prezesa UKE w trybie wskazanym powyżej. OSD 

publikuje zmienioną Ofertę na ogólnodostępnym portalu www OSD co najmniej 30 dni przed jej 

wejściem w życie.  

5) W uzasadnionych przypadkach Prezes UKE, na wniosek OSD, może zezwolić na skrócenie terminów 

wskazanych w ppkt 1 lub 4 powyżej. 

6) OSD zobowiązany jest świadczyć usługi na warunkach określonych w opublikowanej Ofercie. 
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