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Słownik pojęć 

Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

AS (ang. Autonomous System) - zbiór zakresów adresacji IP pod wspólną administracyjną kontrolą, w którym 
utrzymywany jest spójny schemat trasowania. 

Awaria - stan techniczny sieci telekomunikacyjnej lub jej elementów uniemożliwiający lub poważnie 
ograniczający świadczenie Usługi lub usługi detalicznej. 

Awaria Masowa - Awaria uniemożliwiająca lub poważnie ograniczająca świadczenie usług dla Abonentów OSD 
lub OK znajdujących się w zasięgu działania przynajmniej jednego węzła sieci telekomunikacyjnej, wynikająca 
z tego samego zdarzenia; nie dotyczy sytuacji spowodowanej pracami planowymi w sieci. 

BTS (ang. Base Transceiver Station) - w systemach łączności bezprzewodowej urządzenie, wyposażone 
w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. 

Ciemne włókno - nieużywane i przygotowane do zestawienia drogi optycznej włókno światłowodowe 
w zainstalowanym kablu światłowodowym, do którego tytuł prawny posiada OSD. 

Czas Reakcji na Awarię (CRA) - czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii do momentu przekazania, przez 
Stronę zobowiązaną do usunięcia Awarii, informacji o rejestracji Awarii oraz o przystąpieniu do jej usuwania. 

Czas Usunięcia Awarii (CUA) - czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii do momentu usunięcia Awarii 
i przekazania drogą elektroniczną informacji o usunięciu Awarii. 

DDF (ang. Digital Distribution Frame) - przełącznica cyfrowa. 

Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - korzystanie z Lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli 
abonenckiej pozwalające na pełne wykorzystanie jej możliwości (pełny dostęp do Lokalnej pętli abonenckiej) 
lub wykorzystanie części możliwości, przy zachowaniu możliwości korzystania z Lokalnej pętli abonenckiej przez 
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do Lokalnej pętli abonenckiej). 

EAC - Europejska Agenda Cyfrowa. 

Fizyczne uwolnienie pętli lokalnej - korzystanie z Lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej 
pozwalające na pełne wykorzystanie jej możliwości (pełny dostęp do Lokalnej pętli abonenckiej) lub 
wykorzystanie części możliwości, przy zachowaniu możliwości korzystania z Lokalnej pętli abonenckiej przez 
innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do Lokalnej pętli abonenckiej). 

Fizyczne pełne uwolnienie pętli lokalnej - możliwość korzystania z pełnego pasma częstotliwości Lokalnej pętli 
abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej. 

Fizyczne pełne uwolnienie pętli lokalnej w sieciach bazujących na miedzianych kablach koncentrycznych  - 
udostępnienie przez OSD do wyłącznej dyspozycji OK kabla koncentrycznego celem umożliwienia świadczenia 
usług. W sieciach P2MP udostępnienie może nastąpić w każdym punkcie komutacji kabli koncentrycznych 
od CPE do pierwszego punktu agregacji (połączenia) kabli koncentrycznych. 

Fizyczne pełne uwolnienie pętli lub podpętli abonenckiej w sieciach bazujących na miedzianych kablach 
parowych - udostępnienie przez OSD do wyłącznej dyspozycji OK pary lub kabla 4 parowego celem 
umożliwienia świadczenia usług. W sieciach P2P udostępnienie może nastąpić w każdym punkcie komutacji 
kabli parowych od CPE do aktywnego węzła dostępowego. 

Fizyczne pełne uwolnienie pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2MP - udostępnienie przez OSD 
do wyłącznej dyspozycji OK włókna światłowodowego celem umożliwienia świadczenia usług. W sieciach P2MP 
udostępnienie może nastąpić w każdym punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE Abonenta 
do pierwszego splittera optycznego. Udostępnienie nie może być realizowane na wykorzystanych włóknach 
światłowodowych zasilających splitter pierwszego i drugiego stopnia kaskady. 

Fizyczne pełne uwolnienie pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2P - udostępnienie przez OSD 
do wyłącznej dyspozycji OK włókna światłowodowego celem umożliwienia świadczenia usług. W sieciach P2P 
udostępnienie może nastąpić w każdym punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE do aktywnego 
węzła dostępowego. 
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Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) - miejsce (niebędące zakończeniem sieci), w którym następuje fizyczne 
Połączenie sieci telekomunikacyjnej OK lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do sieci 
telekomunikacyjnej OSD. W miejscu tym kończy się odpowiedzialność OSD, a zaczyna OK lub innego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 

FTTB (ang. Fiber To The Building) - światłowód do budynku. Światłowód jest doprowadzony do jednostki ONU 
lub innego aktywnego urządzenia telekomunikacyjnego realizującego usługi telekomunikacyjne 
zainstalowanego w budynku. Podłączenie do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem pary przewodów 
miedzianych. 

FTTC (ang. Fiber To The Curb/Cabinet) - światłowód do szafki ulicznej. Światłowód jest doprowadzony 
do jednostki ONU lub innego aktywnego urządzenia telekomunikacyjnego realizującego usługi 
telekomunikacyjne, zainstalowanego w odpornej na zmienne warunki atmosferyczne Szafie dostępowej. 
Podłączenie do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem pary przewodów miedzianych. 

FTTH (ang. Fiber To The Home) - światłowód do mieszkania. Światłowód doprowadzony jest bezpośrednio 
do lokalu Abonenta, udostępniając mu tym samym pełną szerokość pasma światłowodu. 

FTTN (ang. Fiber To The Node) - światłowód do węzła dostępowego. Światłowód doprowadzony jest 
bezpośrednio do węzła dostępowego. Podłączenie do Abonenta realizowane jest z wykorzystaniem innej 
technologii dostępowej. 

FTTP (ang. Fiber To The Premises) - światłowód do lokalu. Światłowód jest doprowadzony bezpośrednio 
do lokalu Abonenta, udostępniając mu tym samym pełną szerokość pasma światłowodu. 

FTTx (ang. Fiber To The x) - systemy realizujące dostęp abonencki z wykorzystaniem technologii 
światłowodowej. 

GBER - 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. 

Godzina Największego Ruchu (GNR) - nieprzerwany jednogodzinny przedział czasu w okresie doby, dla którego 
łączne natężenie ruchu lub liczba zajęć obserwowane na danym zbiorze elementów jest największe. 

HC (ang. Homes Connected) - lokal mieszkalny z aktywnym łączem abonenckim, na którym świadczona jest 
jedna lub więcej usług. 

Informacje Ogólne - informacje o których mowa w Części II – Zasady dostępu hurtowego, Rozdział I Zasady 
Ogólne, pkt 6. 

Infrastruktura pasywna - sieć szerokopasmowa bez żadnego aktywnego urządzenia telekomunikacyjnego. 
Zazwyczaj obejmuje ona infrastrukturę techniczną, kanały, Ciemne włókna oraz szafki uliczne. 

Infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (CPE), oraz w szczególności Powierzchnia kolokacyjna, Szafy i szafki telekomunikacyjne, linie, 
Kanalizacje Kablowe, słupy, Wieże, Maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia 
telekomunikacji. 

IX (ang. Internet eXchange) - punkt wymiany ruchu internetowego. 

Kanalizacja Kablowa - zespół podziemnych rur i studni, zasobników, komór i szafek kablowych oraz złączy 
i innych urządzeń telekomunikacyjnych służący do układania kabli telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja Kablowa pierwotna - Kanalizacja Kablowa w postaci ciągów rur układanych bezpośrednio w ziemi. 

Kanalizacja Kablowa wtórna - Kanalizacja Kablowa w postaci ciągów rur ułożonych w otworach Kanalizacji 
Kablowej pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 

Kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia 
niezbędnego sprzętu OK podłączającego swoją sieć do sieci OSD lub korzystającego z dostępu do Lokalnej pętli 
abonenckiej. 

LLU (ang. Local Loop Unboundling) - usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie dostępu pełnego 
i współdzielonego do Lokalnej pętli abonenckiej i lokalnej podpętli abonenckiej. 

Lokalna pętla abonencka - fizyczny obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem. 
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Lokalna pętla abonencka może się składać z Segmentu magistralnego i rozdzielczego oraz abonenckiego. 

Lokalna pętla światłowodowa (LPŚ) - fragment połączenia światłowodowego, zrealizowanego w technologii 
FTTH, obejmującego Segment od Abonenta do punktu przełączania włókien optycznych poprzedzającego 
urządzenie aktywne. 

Maszt - antenowa konstrukcja wsporcza, z odciągami.  

Mikrokanalizacja - Kanalizacja Kablowa wykonana z wykorzystaniem rur o małych przekrojach. 

Mikrorurka - małe, elastyczne, lekkie rurki o średnicy zewnętrznej 16mm lub mniejszej. 

Nadzór - czynności podejmowane przez OSD w sytuacji, gdy OK zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem wykonuje 
prace na obiektach lub infrastrukturze OSD. 

NN - niskie napięcie. 

ODF (ang. Optical Distribution Frame) - przełącznica optyczna. 

Oferta SOR - „Oferta ramowa określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie 
rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A., dostępu do łączy 
abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez 
węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” zatwierdzona 
decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm.  

Okres Rozliczeniowy - okres 1 miesiąca kalendarzowego, tj. od godziny 0:00 pierwszego dnia miesiąca 
do godz. 24:00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Usługa nie obejmuje pełnego miesiąca, 
wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty jest każdy rozpoczęty dzień. W takim 
przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30. 

OLT (ang. Opitcal Line Termination) - zakończenie linii optycznej. Urządzenie aktywne zapewniające połączenie 
systemów dostępowych aktywnych (ONU) i pasywnych z publiczną siecią telekomunikacyjną. 

ONT (ang. Optical Network Termination) - urządzenie aktywne instalowane u Abonenta w celu realizacji 
transmisji w sieciach xPON, zapewniający obsługę standardu 10/100/1000Base-T (RJ45). 

ONU (ang. Optical Network Unit) - optyczna jednostka sieci dostępowej. Urządzenie aktywne realizujące usługi 
telekomunikacyjne, zainstalowane w budynku (FTTB) lub w Szafie dostępowej (FTTC). Abonenci podłączani 
są do jednostki ONU z wykorzystaniem pary przewodów miedzianych. 

Operator Korzystający (OK) - przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający z dostępu hurtowego 
do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci POPC lub usług świadczonych poprzez Sieć POPC. 

Operator Sieci Dostępowej (OSD) - przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący usługi hurtowego dostępu 
telekomunikacyjnego do Sieci POPC, który pozyskał środki publiczne do budowy, przebudowy lub remontu 
infrastruktury telekomunikacyjnej lub nabył prawa do takiej infrastruktury oraz jego podmioty zależne. 

OTT (ang. Over The Top) - dostarczanie treści przez Internet przez niezależnego od OSD dostawcy usług 
(np. HBO GO, Netflix) z wykorzystaniem usługi dostępu do Internetu dostarczanej przez OSD, lecz bez 
angażowania dedykowanych systemów VAS OSD. 

Pasywny Punkt Dostępu do Usługi (PPDU) - PDU który zostaje zainstalowany na Sieci POPC w celu połączenia 
jej z siecią OK w lokalizacji, w której nie ma PDU. 

Podbudowa słupowa - konstrukcje wsporcze (słupy drewniane, słupy żelbetowe, ewentualnie z innych 
materiałów konstrukcje wsporcze, mocowane do obiektów trwałych) oraz osprzęt do zawieszania przewodów 
drutowych i kabli napowietrznych. 

Podstawowe sieci szerokopasmowe - sieci szerokopasmowe o podstawowych funkcjach niespełniające 
kryteriów dla Sieci POPC, oparte na platformach technologicznych, takich jak asymetryczne cyfrowe łącza 
abonenckie (do standardu sieci ADSL2+), niezaawansowane sieci kablowe (np. w standardzie DOCSIS 2.0), sieci 
ruchome trzeciej generacji (UMTS) oraz systemy satelitarne. 

POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia 5 grudnia 2014 r. 
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Połączenie sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego 
samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym 
z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami 
korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu 
do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Połączenie sieci stanowi szczególny 
rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami. 

Połączenie sieci w trybie kolokacji - tryb Połączenia sieci, w którym OK zapewnia całą Infrastrukturę 
Telekomunikacyjną, między własną Siecią, a odpowiednim węzłem w Sieci OSD wybranym z wykazu PDU. 
W Trybie Kolokacji urządzenia OK zlokalizowane są w lokalizacji PDU OSD, FPSS umiejscowiony jest po liniowej 
stronie przełącznicy należącej do OSD. 

Połączenie sieci w trybie połączenia liniowego - tryb Połączenia sieci polegający na połączeniu włókien 
światłowodowych kabla OSD z włóknami światłowodowymi kabla biegnącego do Sieci OK. FPSS umiejscowiony 
w studni kablowej, zasobniku kablowym, szafce, Szafie, mufoprzełącznicy, ODF lub innym punkcie elastyczności 
dla włókien światłowodowych. 

Prawo telekomunikacyjne (Pt) - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 243 z późn. zm.). 

Prezes UKE - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny (PT) - przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą 
polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu Usług towarzyszących lub świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do: 

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”, 

b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia Usług towarzyszących, zwany jest 
„operatorem”. 

Przyłącze telekomunikacyjne - segment linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub Kanalizacji 
Kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie 
budowlanym. W przypadku systemu bezprzewodowego system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną 
obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiający korzystanie w obiekcie 
budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

Przyłącze abonenckie - segment linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej, zawarty między 
zakończeniem linii w obiekcie budowlanym a pierwszym punktem elastyczności sieci rozdzielczej np. kablowym 
złączem rozgałęźnym, skrzynką kablową, słupkiem kablowym. 

Przełącznica Główna (PG, MDF) - urządzenie o charakterze pasywnym pozwalające na połączenie Lokalnych 
pętli abonenckich z portami abonenckimi w centrali lub z urządzeniami równoważnymi. 

Przełącznica OSD - urządzenie DDF, ODF, PG, stanowiące własność OSD, wyposażone odpowiednio w złącza 
symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable telekomunikacyjne miedziane lub 
optyczne. 

Punkt Adresowy - zestaw danych adresowych zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych. 

Punkt agregacji - jedno lub więcej urządzeń pasywnych zlokalizowanych w jednym miejscu umożliwiających 
zakończenie Segmentu magistralnego oraz Segmentów rozdzielczych Sieci POPC. 

Punkt Dostępowy (PD) - urządzenie pasywne umożliwiające przełączenie włókien lub par miedzianych 
z Segmentu abonenckiego na kable rozdzielcze np. skrzynka, mufoprzełącznica, słupek, Szafa. Punkt Dostępowy 
jest jednym z Punktów Elastyczności. 

Punkt Dostępu do Usługi (PDU) - element sieci, w którym OK uzyskuje dostęp do infrastruktury Sieci POPC 
(m.in. węzeł, Szafa kablowa, studnia, mufa kablowa), w miejscu określonym przez indywidualny unikalny 
identyfikator i Punkt Adresowy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
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z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych lub współrzędne 
geograficzne. PDU jest jednym z Punktów Elastyczności. 

Punkt Elastyczności (PE) - punkt, w którym ma miejsce przełączanie kabli miedzianych lub włókien optycznych 
lub fizyczne rozdzielenie kabla światłowodowego na kable o mniejszej krotności lub rozdzielenie sygnału 
optycznego prowadzonego jednym światłowodem na wiele światłowodów przy użyciu elementu 
rozgałęziającego. Punkt elastyczności dla kabli realizowany jest zazwyczaj przy użyciu osłony złączowej, szafki 
wewnętrznej lub zewnętrznej. Punktem elastyczności dla kanalizacji są studnie, zasobniki i złącza rozgałęźne. 

Roczna Dostępność Usług (RDU) - parametr liczony dla każdej Usługi lub usługi detalicznej w skali roku, który 
prezentuje ilość wszystkich godzin w danym roku, kiedy dana Usługa lub usługa detaliczna była dostępna, tzn. 
była świadczona zgodnie z postanowieniami umowy. 

RRU – (ang. Remote Radio Unit) - Cześć składowa stacji bazowej montowana w pobliżu zestawu antenowego. 

Segment abonencki - segment Sieci POPC od budynku, w którym występuje zakończenie sieci do pierwszego 
punktu dostępowego. Segment może wykorzystywać jako podbudowę Przyłącze telekomunikacyjne oraz 
podbudowę Segmentu rozdzielczego i magistralnego. 

Segment magistralny - segment Sieci POPC od punktu agregacji Segmentów rozdzielczych do węzła głównego 
Sieci POPC. 

Segment rozdzielczy - segment sieci umożliwiający połączenie Segmentów abonenckich zakończonych 
na punktach dostępowych do punktów agregacji. 

Sieci FO (ang. Fiber Optic) - sieci światłowodowe. 

Sieć dostępu - część sieci telekomunikacyjnej pomiędzy Zakończeniem sieci a punktem, w którym możliwe jest 
uzyskanie dostępu obejmująca w szczególności łącza abonenckie, urządzenia do koncentracji łączy abonenckich 
lub urządzenia do zarządzania siecią dostępu telekomunikacyjnego. 

Sieć POPC - sieć szerokopasmowa wybudowana, rozbudowana lub przebudowana  z wykorzystaniem środków 
publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC. 

Sieć dystrybucyjna - segment Sieci POPC od węzła dystrybucyjnego do punktu połączenia z węzłem Regionalnej 
Sieci Szerokopasmowej lub innym dostawcą dostępu do Internetu. 

Sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne 
zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów 
za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię 
elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. 

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Stron, któremu nie można 
zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna (np. wojna domowa, zamieszki, akty 
sabotażu, rozruchy), katastrofy naturalne (np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie).  

SLA (ang. Service Level Agreement) - w szczegółowy sposób określa ustalone parametry świadczonych usług. 

Splitter optyczny - urządzenie pasywne będące częścią pasywnej optycznej sieci dystrybucyjnej, którego 
zadaniem jest podział mocy sygnału optycznego z OLT i agregacja sygnałów optycznych od urządzeń 
abonenckich ONT w celu realizacji transmisji w sieciach xPON. 

Strony - OK i OSD. 

Szafa - szafa telekomunikacyjna przeznaczona do instalowania urządzeń telekomunikacyjnych. 

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe (ang. CPE) - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone 
do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do Zakończeń sieci. 

U - jednostka długości, używana do określania przestrzeni zajmowanej przez moduły i zespoły (np. komputerów 
przemysłowych lub urządzeń telekomunikacyjnych) oraz rozmiaru szaf telekomunikacyjnych, w których są one 
montowane. 1 U to jednostka określająca wysokość przestrzeni w szafie telekomunikacyjnej, zajmowanej przez 
dane urządzenie telekomunikacyjne oraz mówiąca ile takich jednostek dana szafa telekomunikacyjna może 
zmieścić. 1 U = 1¾ cala = 4,445 cm. 

Udogodnienia towarzyszące - usługi obejmujące infrastrukturę fizyczną oraz inne urządzenia lub elementy 
związane z siecią telekomunikacyjną lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają 
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dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między 
innymi budynki lub wejścia do budynków, okablowanie budynków, anteny, Wieże i inne konstrukcje nośne, 
kanały, przewody, Maszty, studzienki i szafki. 

Umowa - umowa zawarta przez OK i OSD regulująca zasady świadczenia usług oraz ogólne zasady świadczenia 
Usług. 

Usługa - Usługa BSA, usługa dostępu do Kanalizacji Kablowej, usługa dostępu do Ciemnych włókien, usługa 
pełen Dostęp do Lokalnej pętli abonenckiej, usługa Dostępu do podpętli abonenckiej, usługa VULA, usługa 
dostępu do Podbudowy słupowej, Wież i Masztów, usługa Kolokacji, Połączenie sieci w trybie kolokacji, 
Połączenie sieci w trybie liniowym świadczone przez OSD na rzecz OK na podstawie Umowy. 

Usługa BSA (ang. Bitstream Access) - usługa dostępu telekomunikacyjnego w zakresie szerokopasmowego 
dostępu do Lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej OSD. 

Usługi towarzyszące - usługi związane z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub 
wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub które mogą służyć do tego celu, 
i obejmują między innymi systemy translacji numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, systemy 
dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak również inne usługi, takie jak usługi 
identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecności. 

Ustawa - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675, z późn. zm.). 

Urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie się przy pomocy emisji lub 
odbioru fal radiowych. 

Urządzenie telekomunikacyjne aktywne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone  
do zapewniania telekomunikacji. 

VULA - wirtualne uwolnienie pętli lokalnej. Hurtowa usługa dostępu do pętli lokalnej na poziomie L2 (warstwa 
Data Link modelu OSI) odpowiadająca funkcjonalnie fizycznie uwolnionej pętli lokalnej. 

Wieża - antenowa konstrukcja wsporcza, bez odciągów. 

Wytyczne - niniejszy dokument – „Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci 
telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC”.  

Wytyczne UE - Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej 
budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01). 

Zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej. 
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Wstęp 

Wytyczne określają warunki zapewnienia dostępu hurtowego do Sieci POPC. Warunki te obejmują: 

 Specyfikację techniczną – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać Sieci POPC w celu zapewnienia 
otwartego i efektywnego dostępu hurtowego, w tym parametry jakościowe oraz nadmiarowość 
elementów infrastruktury pasywnej.  

 Zasady dostępu hurtowego – warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług 
hurtowego dostępu do Sieci POPC, w tym warunki udostępniania elementów infrastruktury pasywnej oraz 
Usługi BSA. 

 Rekomendacje dla Sieci POPC – zalecenia w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych 
umożliwiających budowę sieci POPC w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych parametrów Sieci 
POPC przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej projektu. 

Wytyczne stanowią integralną część warunków konkursowych POPC. Przedsiębiorca telekomunikacyjny 
przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Wytycznych w zakresie realizacji projektu 
zgłoszonego w tym konkursie. Wytyczne stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej 
pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentem wyłonionym w konkursie. Na mocy tej umowy,  
Wytycznych oraz oświadczenia beneficjenta złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w zakresie sposobu 
wypełnienia zobowiązania  beneficjent zobowiązuje się do realizacji Sieci POPC spełniającej co najmniej warunki 
techniczne określone w Części I Wytycznych - Specyfikacja techniczna. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się 
do zapewnienia dostępu hurtowego na warunkach nie gorszych niż określone w Części II Wytycznych - Zasady 
dostępu hurtowego, z zachowaniem zasady niedyskryminacji. 

Przyznanie pomocy publicznej w ramach POPC wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego i efektywnego 
dostępu hurtowego do Sieci POPC. Źródłem tego obowiązku jest zobowiązanie się przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego - beneficjenta programu POPC do przestrzegania postanowień Wytycznych. Obowiązek 
zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej  
z wykorzystaniem pomocy publicznej jest zgodny z zasadą, o której mowa w art. 27 Ustawy. Założenia  
co do parametrów technicznych Sieci POPC przyjęto w oparciu o postanowienia GBER (art. 2 pkt 138), 
Wytycznych UE (motyw 58) oraz podstawowe założenia POPC. Zakres obowiązku (w tym zakres usług 
hurtowych) wynika wprost z art. 52 ust. 5 w zw. z art. 2 pkt. 139 GBER. Ponadto katalog usług będzie 
poszerzony o usługi komplementarne (m.in. kolokacja, nadzór) niezbędne do świadczenia usług wymienionych 
wprost w art. 2 pkt. 139 GBER.  

Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu  
do kanałów i słupów nie jest ograniczone czasowo. Nie narusza to jakichkolwiek możliwych zobowiązań 
regulacyjnych, jakie mogą zostać nałożone przez krajowy organ regulacyjny na danym rynku w celu wspierania 
skutecznej konkurencji lub środków przyjętych w tym okresie lub po jego upływie. Oznacza 
to, że beneficjent powinien wypełniać jednocześnie wszystkie nałożone na niego obowiązki. 

Warunki zapewnienia dostępu hurtowego do Sieci POPC będą określone w ofertach hurtowych opracowanych 
samodzielnie przez OSD stosownie do postanowień Wytycznych. Prezes UKE będzie prowadził postępowania 
w sprawach rozstrzygania ewentualnych sporów międzyoperatorskich w zakresie dostępu hurtowego do Sieci 
POPC.  
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Część I - Specyfikacja techniczna 
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Rozdział I - Wymagania minimalne na przepustowość gwarantowaną w Sieci POPC 

1. Wymagania dla Sieci POPC  

Zgodnie z wymaganiami POPC, Sieć POPC ma zapewnić skokową zmianę dostarczanych usług 
do przepustowości min. 30 Mb/s.  

W związku z brakiem określenia, czy wymagania w zakresie 30 Mb/s dotyczą transmisji dwustronnej, czy też 
wyłącznie do Abonenta oraz mając na uwadze nadal znaczącą asymetrię pomiędzy ruchem przychodzącym 
do Abonenta, a ruchem od niego wychodzącym, przyjmuje się, że próg 30 Mb/s dotyczy przepustowości 
uzyskiwanej w kierunku do Abonenta. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pasmo od Abonenta do sieci
1
, na skutek coraz popularniejszej 

pracy zdalnej, wieloosobowych gier wideo czy streamingu wideo z domowych kamer i oczekiwania coraz 
szybszego przesyłania do sieci, minimalną gwarantowaną przepustowość od Abonenta do sieci określa się  
na 15 Mb/s. 

2. Segment od CPE do pierwszego urządzenia aktywnego 

W Sieci POPC gwarantowana przepustowość dla każdego urządzenia abonenckiego CPE nie może być niższa niż: 

 30 Mb/s w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE, 

 15 Mb/s w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego Sieci POPC. 

Powyższe wymagania na przepustowość w dół i w górę muszą być spełnione niezależnie od siebie dla 
wszystkich Abonentów podłączonych do węzła dostępowego Sieci POPC jednocześnie przez 99,5% RDU. 
Oznacza to, że każdy z Abonentów musi mieć zagwarantowaną minimalną przepustowość na wyżej 
wymaganym poziomie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie,  
tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie  
od siebie. 

Powyższe wymagania mają zastosowanie dla wszystkich technologii, topologii i rozwiązań w ramach Sieci POPC 
w tym: 

 sieci FO P2P, 

 sieci FO PON, 

 sieci xDSL (od VDSL2), 

 sieci xDOCSIS (od wersji 3.0), 

 sieci Ethernet na UTP, 

 sieci dostępu radiowego. 

Świadczone usługi hurtowe nie mogą ograniczać gwarantowanej przepustowości dla Abonentów.  

3. Segment od węzła dostępowego Sieci POPC do punktu styku z Internetem 

W węźle dostępowym Sieci POPC nie należy stosować rozwiązań wpływających na ograniczenia przepustowości 
Abonentów poniżej 30 Mb/s na pojedynczego Abonenta. Przepustowość, zapewniana na odcinku od węzła 
dostępowego Sieci POPC do punktu styku z Internetem, powinna zapewniać każdemu z Abonentów dostęp 
do usług na poziomie nie gorszym niż wymagane gwarantowane przepustowości w Sieci POPC.  

4. Przepustowość na punkcie styku z dostawcą usługi IP Transit 

Zapewniona łączna przepustowość dostępu do Internetu przez OSD od dostawcy usługi dostępu do Internetu 
(ISP wyższego rzędu np. Tier-2) powinna gwarantować każdemu z Abonentów dostępność usług na poziomie 
nie gorszym niż minimalna gwarantowana przepustowość w Sieciach POPC przez 99,5% RDU.  

OSD może stosować overbooking z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie poszczególnych punktów styku  
i poszczególnych usług (np. rozdzielnie IP Transit Świat i IP Tranzyt Polska oraz IP Peering) w którymkolwiek  
z kierunków nie może być wyższe niż 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, licząc wartość obciążenia w dowolnym  

                                                           
1 How the speed of the internet will develop between now and 2020 http://www.cable-europe.eu/dialogic-report-fast-forward-how-the-

speed-of-the-internet-will-develop-between-now-and-2020/ oraz Robert Kenny & Tom Broughton Domestic bandwidth requirements 
in Australia A forecast for the period 2013-2023 26 May 2014 

http://www.cable-europe.eu/dialogic-report-fast-forward-how-the-speed-of-the-internet-will-develop-between-now-and-2020/
http://www.cable-europe.eu/dialogic-report-fast-forward-how-the-speed-of-the-internet-will-develop-between-now-and-2020/
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z kierunków dla godziny największego obciążenia w tygodniu (GNR tygodniowe), po zastosowaniu metody  
95 percentyla

2
, czyli odrzuceniu 5% próbek o najwyższym obciążenia rejestrowanych nie rzadziej niż co 5 minut.  

Rozdział II - Wymagania jakościowe dla usług w Sieci POPC 

1. Wymagania na przepustowość usług dostępu do Internetu  

Sieć POPC musi spełniać wymagania dla oferowania usług detalicznych co najmniej w zakresie pierwszej 
z poniżej wymienionych usług.  

Usługa 

Gwarantowana przepustowość w 
ramach Sieci POPC 

Do Abonenta 
(Downstream) 

Od Abonenta 
(Upstream) 

Dostęp do Internetu 30 Mb/s 30 Mb/s 15 Mb/s 

Dostęp do Internetu 100 Mb/s 100 Mb/s 50 Mb/s 

Przepustowość gwarantowana w dół na poziomie 30 Mb/s wynika z celów EAC
3
 i POPC oraz rosnącej 

popularności usług wymagających dużej przepustowości i wysokich parametrów jakościowych. 

Prędkość gwarantowana w górę na poziomie 15 Mb/s wynika ze zmieniających się oczekiwań Abonentów, ich 
większej interaktywności oraz ma na celu zapewnienie możliwości komfortowej pracy z domu i używania 
interaktywnych usług HDTV w następnych latach

4
 
5
. 

Mając na celu osiągnięcie znaczącego skoku jakościowego w Sieci POPC w stosunku do Podstawowych sieci 
szerokopasmowych, minimalna gwarantowana przepustowość 30 Mb/s w dół do Abonenta i 15 Mb/s w górę 
do sieci musi być w pełni zapewniona na całej Sieci POPC, czyli od CPE, przez 99,5% RDU, dla każdego  
z Abonentów. Gwarantowana przepustowość jest liczona na interfejsie CPE po stronie Abonenta na poziomie 
warstwy IP do punktu styku Sieci POPC z siecią OK lub IX OSD. 

Sieci POPC muszą więc zapewniać co najmniej świadczenie usług o minimalnej przepustowości do/od 
Abonenta na poziomie 30/15 Mb/s lub 100/50 Mb/s. 

2. Uzasadnienie dla wymaganych przepustowości 

Zgodnie z art. 2 pkt 138 GBER: 

 „«sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA)» oznaczają zaawansowane sieci, które posiadają co najmniej 
następujące cechy:  

a) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na abonenta za pomocą 
światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się  
na tyle blisko lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość transmisji;  

b) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych opartych 
wyłącznie na protokole IP oraz  

(iii) zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania (w porównaniu z podstawowymi sieciami 
szerokopasmowymi).[…]”

6
 co zostało potwierdzone identycznym zapisem w motywie 58 Wytycznych UE  

                                                           
2 Jedno z pierwszych komercyjnych zastosowań algorytmu bazującego na pomiarze wykorzystanej przepływności za wykorzystane pasmo 

zostało zastosowane przez UUNET. Algorytm, nazwany 95 percentylem, polega na cyklicznej rejestracji obciążenia łącza np. dla interwału 
5 minut opierając się na pomiarze wolumenu przesłanych danych w interwale czasu i podzieleniu go przez 300 sekund. Po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego trwającego np. 30 dni, 8640 próbek jest sortowane malejąco. 5% próbek (432 próbki) o najwyższej wartości jest 
odrzucane. Odrzucenie 5% najwyższych próbek ma na celu uniknięcie powiązania wartości należności od chwilowych wyjątkowych 
zdarzeń i błędów rejestracji. 

3 Europejska Agenda Cyfrowa „Ważnym celem strategii jest zapewnienie, aby do 2020 r. (i) wszyscy Europejczycy mieli dostęp do wiele 
szybszego internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i (ii) przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała 
dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.”  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF 

4 How the speed of the internet will develop between now and 2020 http://www.cable-europe.eu/dialogic-report-fast-forward-how-the-
speed-of-the-internet-will-develop-between-now-and-2020/ 
5 Robert Kenny & Tom Broughton Domestic bandwidth requirements in Australia A forecast for the period 2013-2023 26 May 2014  
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Przepustowość do Abonenta (Downstream) 

Przepustowość gwarantowana w dół (do Abonenta) na poziomie 30 Mb/s wynika wprost z celów EAC
7
 i POPC 

oraz rosnącej popularności usług wymagających dużej przepustowości i wysokich parametrów jakościowych. 

Przepustowość od Abonenta (Upstream) 

W celu określenia minimalnych wymagań na przepustowość w górę można uwzględnić wymagania 
na przepustowość dla poszczególnych popularnych usług oraz stosunek przepustowości w dół i w górę 
w krajach o znacznie lepiej rozwiniętych sieciach szerokopasmowych. 

Prędkość gwarantowana w górę na poziomie 15 Mb/s wynika ze zmieniających się oczekiwań Abonentów, ich 
większej interaktywności oraz ma na celu zapewnienie m.in. możliwości komfortowej pracy z domu i używania 
interaktywnych usług HDTV w następnych latach

89
. 

W chwili obecnej zauważyć można stopniowe zmniejszanie się poziomu asymetrii pasma w dół oraz w górę 
sieci. Powyższa zmiana wynika m.in. z upowszechniania się usług generujących znaczący ruch w górę sieci m.in. 
wymiana plików peer-to-peer, gry online, e-nauki, e-zdrowia, pracy zdalnej, wideokonferencji itp. Jednocześnie 
zauważyć należy zmiany zachodzące w rozwoju technologii, będące odpowiedzią na rozwój ww. usług. Zmiana 
min. DOCSIS 2.0 na DOCSIS 3.0 znacząco zwiększyła pasmo upstream z 37 Mhz do 80 Mhz (wzrost o ponad 
135%) przy jednoczesnym zwiększeniu się pasma downstream 772 Mhz do 894 Mhz (wzrost o ponad 16%). 
Podkreślić także należy światowe tendencje dotyczące rozwoju ruchu Abonentów w sieci Internet, która 
wskazuje na stopniową symetryzację ruchu. Przepustowość w górę powinna być również znacznie większa niż 
oferowana obecnie w Podstawowych sieciach szerokopasmowych.  

Podkreślić w tym miejscu trzeba, iż wprowadzenie gwarantowanego poziomu upstream (15 Mb/s) nie wpłynie 
na znaczące zwiększenie się kosztów inwestycyjnych i operacyjnych poniesionych przez OSD. 

Poniżej przedstawiono wpływ wprowadzenia wymagania minimalnego poziomu upstreamu od Abonenta 
(15Mb/s) na koszty budowy i utrzymania Sieci POPC: 

 

Infrastruktura pasywna 

Wymóg zapewnienia minimalnego poziomu dla przepustowości w górę na poziomie 15Mb/s a więc 
na poziomie ½ minimalnej przepustowości w dół nie zwiększa kosztów budowy sieci światłowodowych oraz jej 
utrzymania w zakresie infrastruktury pasywnej. Wymaganie to nie zwiększa również kosztów budowy 
infrastruktury pasywnej dla sieci opartych o kable koncentryczne i miedziane kable wieloparowe, których 
długość jest obecnie ograniczana. Wymaganie na minimalną przepustowość w górę do poziomu 
½ przepustowości w dół nie zwiększa również kosztów budowy infrastruktury pasywnej w sieciach 
radiodostępu. Wymaganie zapewnienia minimalnej przepustowości w górę może mieć wpływ na ograniczenie 
maksymalnej długości miedzianej pętli abonenckiej przy zastosowaniu VDSL2 a więc może mieć wpływ 
na zwiększenie kosztów budowy lub modernizacji sieci miedzianych. 

Zapewnienie minimalnej przepustowości w górę nie zwiększa obciążeń podatkowych i innych kosztów 
operacyjnych związanych z utrzymaniem infrastruktury pasywnej. 

                                                                                                                                                                                     
6 ang. “next generation access (NGA) networks’ means advanced networks which have at least the following characteristics: (a) deliver 
services reliably at a very high speed per subscriber through optical (or equivalent technology) backhaul sufficiently close to user premises 
to guarantee the actual delivery of the very high speed; (b) support a variety of advanced digital services including converged all-IP 
services, and (c) have substantially higher upload speeds (compared to basic broadband networks). At the current stage of market and 
technological development, NGA networks are: (a) fibre-based access networks (FTTx), (b) advanced upgraded cable networks and (c) 
certain advanced wireless access networks capable of delivering reliable high-speeds per subscriber. 
7 Europejska Agenda Cyfrowa „Ważnym celem strategii jest zapewnienie, aby do 2020 r. (i) wszyscy Europejczycy mieli dostęp do wiele 

szybszego internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i (ii) przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała 
dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.”  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF 

8 How the speed of the internet will develop between now and 2020 http://www.cable-europe.eu/dialogic-report-fast-forward-how-the-
speed-of-the-internet-will-develop-between-now-and-2020/ 
9 Robert Kenny & Tom Broughton Domestic bandwidth requirements in Australia A forecast for the period 2013-2023 26 May 2014  
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Węzły dostępowe 

Stacje 
radiodostępowe 
LTE-A 

Niektóre konfiguracje MIMO i kodowań zarówno w górę jak i w dół mogą stanowić 
dodatkową opcjonalną ofertę, której zasadność zakupu OSD może rozważyć mając 
na względzie zakładane wykorzystanie infrastruktury lub ewentualną optymalizację liczby 
projektowanych stacji bazowych lecz standardem jest zakup co najmniej funkcjonalności 
wchodzących w skład opcji podstawowej, w których przepustowość w górę stanowi 
co najmniej ½ przepustowości w dół. 

Węzeł optyczny 
P2MP 

Dla węzłów optycznych P2MP niektórzy dostawcy mogą oferować alternatywne 
rozwiązania z różnymi przepustowościami w górę i w dół w różnych cenach, których 
zasadność zakupu OSD może rozważyć uwzględniając zakładaną efektywność 
wykorzystania portów OLT wyrażoną liczba aktywnych terminali ONT. Obecnie 
standardem oferowanych rozwiązań są konfiguracje, w których przepustowość w górę 
stanowi co najmniej ½ przepustowości w dół. 

Węzeł optyczny 
P2P 

Dla węzłów optycznych P2P przepustowość w górę i w dół jest symetryczna. 

Węzeł dostępowy 
CMTS 

Dla węzłów dostępowych CMTS wymagania na minimalną przepustowość w górę może 
mieć wpływ na koszty z uwagi na występowania rozwiązań zakładających 
nierównomierny przydział kanałów dla przepustowości w górę i w dół co powoduje 
konieczność zapewniania dodatkowych interfejsów i przydzielenia pasma na kablu. OSD 
wykorzystujący sieci oparte o kabel koncentryczny może więc argumentować, 
że przydział dodatkowych kanałów dla komunikacji w górę ogranicza spektrum kanałów 
do wykorzystania dla transmisji telewizyjnej sygnału telewizyjnego lecz jest to koszt 
na CMTS jest analogiczny jak w przypadku alokacji dodatkowych kanałów dla transmisji 
w dół. 

Backhaul 

Wymóg zapewnienia minimalnej przepustowości w górę na poziomie 15Mb/s, a więc ½ minimalnej wymaganej 
przepustowości w dół nie wpływa na zwiększenie kosztów interfejsów urządzeń, które zapewniają 
symetryczność transmisji w obydwu kierunkach jak również na koszty zapewnienia światłowodów. 

IP Transit 

Wymóg zapewnienia minimalnej przepustowości w górę na poziomie 15Mb/s a więc ½ minimalnej wymaganej 
przepustowości w dół nie wpływa na zwiększenie kosztów zakupu IP Transit gdyż rozliczenia za ruch IP bazują 
przeważnie wyższej z wartości ruchu IP (wychodzące/przychodzące). 

Terminale CPE 

Biorąc pod uwagę obecny rozwój terminali CPE wymóg zapewniania 15M/s dla ruchu w górę nie powinien 
powodować wzrostu kosztów gdyż od wielu lat na rynku oferowane są CPE zapewniające przepustowość 
w górę powyżej 15 Mb/s. 

Obecnie w Polsce relacja downstream do upstream w ofertach detalicznych wynosi średnio ok. 10:1, 
w przypadku pozostawienia tej relacji na poziomie 10:1 dla przepustowości 30 Mb/s w dół oferowane będą 
usługi z przepustowością 3 Mb/s w górę, co nie będzie stanowiło znaczącego skoku jakościowego w stosunku 
do już oferowanych usług w sieciach ADSL2+ i nie będzie spełniać podstawowych wymagań dla telepracy 
i innych usług, jakie powinny być świadczone w sieciach klasy NGA. 

Dla Sieci POPC przyjęto, że dla podstawowej usługi 30 Mb/s w dół gwarantowana minimalna przepustowość 
w górę od klienta nie powinna być niższa niż 15 Mb/s a relacja oferowanych przepustowości w dół i w górę 
nie powinna być wyższa niż 2:1. 

3. Podstawowe parametry jakościowe 

Mając na celu zapewnienie skokowej zmiany w zakresie dostępności usług szerokopasmowych, w tym 
przepustowości oraz parametrów jakościowych, a także niezakłócanie konkurencji na rynku usług 
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w Podstawowych sieciach szerokopasmowych, niniejszym określa się minimalne wymagania na usługi 
świadczone w Sieci POPC.  

Jako minimalne parametry dla usług określa się: 

 przepustowość gwarantowaną w dół do Abonenta (downstream), 

 przepustowość gwarantowaną w górę od Abonenta (upstream), 

 opóźnienie (Latency), 

 zmienność opóźnienia (Jitter), 

 utratę pakietów (Packet loss). 

4. Wymagania memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku 
telekomunikacyjnym i narzędzia kontrolno-pomiarowego 

Sieć POPC musi spełniać co najmniej wymagania jakościowe określone w raporcie końcowym
10,

 opracowanym 
w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku 
telekomunikacyjnym oraz wymaganiach opracowanych dla narzędzia kontrolno-pomiarowego: 

 Opóźnienie – max 30 ms
11, 

 Zmienność opóźnienia – max 0,5ms, 

 Utrata pakietów – max 0,03%. 

5. Wymagania MEF 23.1  

Biorąc pod uwagę, że Sieci POPC będą zbudowane w oparciu wyłącznie o protokół IP i Ethernet, Sieci POPC 
muszą spełniać wymagania jakościowe w zakresie opóźnienia, zmienności opóźnienia i utraty pakietów,  
co najmniej na poziomie określonym w Implementation Agreement MEF 23.1 Carrier Ethernet Class of Service – 
Phase 2

12
 dla następujących usług: 

 VoIP, 

 interaktywne Video, 

 video jakości HD, 

 streaming audio/video, 

 transakcje interaktywne, 

 gry interaktywne, 

 dostęp do baz danych w modelu Abonent – serwer. 

Szczegółowe wymagania jakościowe zostały wymienione w Załączniku 1 do Wytycznych. 

6. Pozostałe wymagania 

Poniżej przedstawiono pozostałe wymagania dla Sieci POPC wpływające na jakość świadczonych usług.  

Usługi realizowane w oparciu o Sieć POPC: 

 nie będą ograniczane do określonego limitu transferu danych, 

 opierają się na zasadzie neutralności Internetu, 

 nie będą ograniczane w zakresie dostępności do usług świadczonych przez innych niż OSD dostawców 
usług np. usługi w modelu OTT, 

 mogą bazować na zmiennym lub stałym adresie IP z zakresu adresacji AS OSD lub OK, 

 będą używały wyłącznie adresacji IP przypisanych do AS zarejestrowanych w Polsce oraz będą używać 
Punktów Styku do sieci Internet w Polsce.  

W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych dla usług detalicznych OSD zapewnia następujące 
parametry: 

- CRA, 

                                                           
10 http://www.uke.gov.pl/raport-koncowy-memorandum-jakosci-13373 
11 Zgodnie z zapisami „Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług  

na rynku telekomunikacyjnym wersja 1.04, z dnia 2014.02.07” strona 37 dla gier sieciowych czasu rzeczywistego <= 30ms 
12 https://www.metroethernetforum.org/Assets/Technical_Specifications/PDF/MEF_23.1.pdf 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
17 

- CUA, 

- RDU*. 
 

CRA [min] CUA [h] RDU [%] 

60 12** 99,7 

 

*Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: 

RDU [ % ] = 

czas całkowity – ∑ czas Awarii 

× 100 [ % ] 

czas całkowity 

Czas trwania prac planowych nie wlicza się do wskaźnika RDU, przy czym czas trwania prac planowych 
przekraczający wymogi wskazane w tabeli powyżej jest wliczany do tego wskaźnika. 
**8 godzin dla Awarii priorytetowej. 

7. Zakaz oferowania i świadczenia usług konkurencyjnych do usług oferowanych w Podstawowych sieciach 
szerokopasmowych 

Mając na celu ograniczenie zakłócenia konkurencji na rynku sieci podstawowych przy wykorzystaniu 
infrastruktury sfinansowanej w ramach POPC, w Sieci POPC OSD nie może oferować usług o przepustowościach 
mniejszych niż 30 Mb/s do Abonenta i 15 Mb/s od Abonenta w górę sieci. 

Rozdział III - Standardy i technologie Sieci POPC 

1. Założenia podstawowe 

Zgodnie z Wytycznymi motyw 51
13

 dotowana sieć powinna zapewnić skokową zmianę w zakresie dostępności 
do szerokopasmowego Internetu a dotowana infrastruktura stwarza znaczące nowe możliwości 
na rynku, pod względem dostępności usługi dostępu szerokopasmowego i przepustowości, szybkości 
i konkurencji. Zmianę skokową określa się w porównaniu z istniejącymi sieciami oraz sieciami, w przypadku 
których istnieją już konkretne plany rozwoju. 

Zgodnie z przypisem 64
14

 do motywu 51 w ramach budowy Sieci POPC nie należy uznawać marginalnych 
inwestycji związanych jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci, np.: wprowadzenie VDSL2 w sieciach 
xDSL poprzez wymianę kart w węźle aktywnym bez jednoczesnej przebudowy sieci, skutkującej skróceniem 
miedzianej pętli lokalnej. Zgodnie z przypisem 65 do motywu 51 w ramach Sieci POPC nie należy uznawać 
niewielkiej stopniowej modernizacji istniejącej infrastruktury w celu zwiększenia przepustowości, dla której 
mało prawdopodobna jest znacząca zmiana usług przy przynoszeniu nieproporcjonalnych korzyści obecnemu 
operatorowi. 

2. Wykluczenie ze stosowania w Sieci POPC standardów i technologii używanych w Podstawowych sieciach 
szerokopasmowych lub niespełniających wymogów jakościowych 

Zgodnie z motywem 56
15

 Wytycznych UE oraz pkt 132
16

 GBER w Sieci POPC nie będą stosowane technologie 
wchodzące w skład Podstawowych sieci szerokopasmowych opartych o: 

                                                           
13 „Dotowana sieć powinna zapewnić skokową zmianę w zakresie dostępności do szerokopasmowego internetu. Skokową zmianę można 
wykazać, jeżeli wskutek interwencji publicznej: 1) wybrany oferent podejmuje znaczące nowe inwestycje w sieć szerokopasmową (64) oraz 
2) dotowana infrastruktura stwarza znaczące nowe możliwości na rynku pod względem dostępności usługi dostępu szerokopasmowego  
i przepustowości (65), szybkości i konkurencji (66). Zmianę skokową określa się w porównaniu z istniejącymi sieciami oraz sieciami,  
w przypadku których istnieją już konkretne plany rozwoju.”. 
14 (64) Na przykład za inwestycje kwalifikujące się do objęcia pomocą państwa nie należy uznawać marginalnych inwestycji związanych 
jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci. Podobnie, niektóre technologie zwiększania możliwości sieci miedzianych 
(np. wektorowanie) mogą wprawdzie przyczynić się do zwiększenia przepustowości istniejących sieci, jednak mogą nie wymagać 
znaczących inwestycji w nową infrastrukturę i stąd nie powinny kwalifikować się do objęcia pomocą państwa. 
15 (56) Za podstawowe sieci szerokopasmowe można uznać kilka różnych platform technologicznych, w tym asymetryczne cyfrowe łącza 
abonenckie (do standardu ADSL2+), niezaawansowane sieci kablowe (np. w standardzie DOCSIS 2.0), sieci ruchome trzeciej generacji 
(UMTS) oraz systemy satelitarne 
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 asymetryczne cyfrowe łącza abonenckie (do standardu ADSL2+ włącznie), 

 niezaawansowane sieci kablowe (np. w standardzie xDOCSIS 2.0 i starsze), 

 sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS i starsze), 

 systemy satelitarne (niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego). 

Sieć POPC będzie bazować wyłącznie na technologii IP i zapewniać skokową zmianę w zakresie dostępności 
szerokopasmowego Internetu. Poniżej wymieniono technologie i rozwiązania, których zastosowanie nie jest 
dopuszczalne w Sieci POPC z uwagi na ich schyłkowość, pogorszone parametry techniczne lub koszty, 
w porównaniu do dostępnych rozwiązań alternatywnych m.in.:  

 X.25/FR– technologie wycofane z użytku, 

 PDH – technologie wycofane z użytku lub o niskiej przepustowości, 

 ATM – technologia wycofywana z użytku, stosowana w agregacji dla starych typów DSLAM, 

 SDH/SONET – technologia schyłkowa stosowana w sieciach TDM oraz w wybranych Segmentach 
szkieletowych sieci, 

 MPLS – dodatkowe opóźnienie w stosunku do rozwiązań bazujących na L2. 

3. Wykluczenie rozwiązań bazujących na paśmie niechronionym 

Zgodnie z motywem 58 Wytycznych Sieć POPC musi mieć przynajmniej następujące cechy: 

 dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na Abonenta, 
za pośrednictwem światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), 
które znajduje się na tyle blisko lokalu Abonenta, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość 
transmisji, 

 umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych 
opartych wyłącznie na protokole IP, 

 zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania (w porównaniu z Podstawowymi sieciami 
szerokopasmowymi). 

Z uwagi na brak spełniania warunku w zakresie niezawodności i gwarancji trwałości warunków działania, 
wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie 
niechronionym. 

4. Wykluczenie stosowania w ramach Sieci POPC rozwiązań niegwarantujących świadczenia usług 
o wysokich parametrach 

Zgodnie z motywem 57
17

 Wytycznych z Sieci POPC wyklucza się sieci oparte na rozwiązaniach 
niegwarantujących świadczenia usług o wyższych parametrach, w porównaniu z usługami świadczonymi 
w Podstawowych sieciach szerokopasmowych. Wyklucza się stosowanie rozwiązań technologicznych, 
ograniczających przepustowość lub dostępność w stosunku do węzła dostępowego na wyższych warstwach 
sieci, w tym m.in.: 

 radiolinii lub łączy o przepustowości niższej niż wynikająca z gwarantowanej przepustowości dla wszystkich 
Abonentów na węźle dostępowym 

 overbookingu w stopniu uniemożlwiającym osiągnięcie przez każdego z Abonentów wymaganej 
przepustowości gwarantowanej dla Sieci POPC przez 99,5% RDU. 

Z uwagi na wymóg niezawodnego dostarczania usług gwarantujących bardzo dużą rzeczywistą szybkość, 
wyklucza się również rozwiązania, w których zakłada się brak takiej gwarancji np.: 

 rozwiązania bazujące na założeniu, że statystycznie niewielka część Abonentów jednocześnie korzysta  
z usług, 

                                                                                                                                                                                     
16 „podstawowe sieci szerokopasmowe” oznaczają sieci o podstawowych funkcjach, oparte na platformach technologicznych, takich jak 
asymetryczne cyfrowe łącza abonenckie (do standardu sieci ADSL2+), niezaawansowane sieci kablowe (np. w standardzie DOCSIS 2.0), sieci 
ruchome trzeciej generacji (UMTS) oraz systemy satelitarne; 
17 (57) Na obecnym etapie rozwoju rynku i rozwoju technologicznego (69) sieci NGA to sieci dostępowe, które opierają się w całości lub 

części na elementach optycznych (70) i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parametrach 
w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących podstawowych sieci szerokopasmowych (71).  
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 rozwiązania zakładające overbooking na odcinku pomiędzy węzłem aktywnym a CPE abonenta w stopniu 
niewystarczającym do zagwarantowania osiągania gwarantowanej przepustowości wymaganej dla Sieci 
POPC. 

5. Standardy i technologie włączone do zakresu Sieci POPC 

Zgodnie z motywem 58 Wytycznych do technologii wchodzących w skład Sieci POPC wlicza się: 

 światłowodowe sieci dostępowe FTTx (FTTC, FTTN, FTTP, FTTH oraz FTTB), w których CPE Abonenta 
połączone jest z siecią za pomocą światłowodu lub za pomocą: 

 skrętki miedzianej oraz przy wykorzystaniu technologii VDSL2 i o wyższych przepustowościach, 
 kabli 4-parowych, co najmniej CAT 5 oraz przy wykorzystaniu technologii Ethernet 100Base 

i o wyższych przepustowościach, 
 kabli koncentrycznych i wykorzystaniu technologii xDOCSIS 3.0 i o wyższych przepustowościach; 

 niektóre zawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe zapewniające w sposób niezawodny wysokie 
szybkości przypadające na Abonenta np. LTE-A działające na odpowiednio szerokim paśmie 
i zaprojektowane dla zapewnienia wymaganych w Sieci POPC parametrów jakościowych. 

Każda z technologii musi zapewniać, w sposób niezawodny, gwarantowaną wysoką przepustowość 
przypadającą na Abonenta dla Sieci POPC. Oznacza to, że na odcinku pomiędzy CPE a węzłem dostępowym 
overbooking jest dozwolony wyłącznie po uprzednim zagwarantowaniu wymaganej minimalnej przepustowości 
na Abonenta (30 Mb/s w dół i 15 Mb/s w górę). 

Rozdział IV - Wymagania minimalne na urządzenia CPE w Sieci POPC 

1. Urządzenia końcowe CPE w sieciach przewodowych 

Dla CPE w Sieci POPC zbudowanych ze światłowodów, miedzianych kabli parowych oraz kabli koncentrycznych 
nie są wymagane zaawansowane funkcje oraz usługi np. STB z usługami VoD oraz dyskiem czy też CPE 
z wieloma portami abonenckimi lub CPE wielooperatorskie. Minimalnym wymaganiem jest co najmniej 
abonencki interfejs elektryczny ETH 1Gb/s RJ45 dla przyłączenia urządzeń abonenckich. 

2. Urządzenia końcowe CPE w sieciach radiowych 

Podobnie jak w sieciach przewodowych, w Sieci POPC radiowej minimalnym wymaganiem jest co najmniej 
abonencki interfejs elektryczny ETH 1Gb/s RJ45 dla przyłączenia urządzeń abonenckich. Terminale abonenckie 
mogą być wyposażone w zewnętrzne lub wewnętrzne anteny. 

Rozdział V - Topologie Sieci POPC 

1. Wymagania w zakresie topologii dla Sieci POPC 

Pomimo niezaprzeczalnych zalet topologii dysponujących redundancją na poziomie fizycznym i logicznym, 
w Sieci POPC głównym czynnikiem determinującym wybór topologii powinien być koszt implementacji 
i utrzymania sieci. 

Z uwagi na powyższe w zakresie projektowanej Sieci POPC dla tras kablowych w kanalizacji i na Podbudowie 
słupowej wymagana jest budowa rozwiązań opierających się na topologii jedno lub wielopoziomowej gwiazdy 
bez redundancji w warstwie fizycznej.  

 

Topologia gwiazdy 
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Topologie bazujące na fizycznym rozdzieleniu tras kablowych, takie jak pierścienie czy kraty, znajdujące 
zastosowanie w wyższych warstwach sieci, nie powinny być stosowane bez szczegółowego uzasadnienia  
na poziomie Sieci POPC. 

 

Topologia pierścienia. 

 

Topologia kratowa „mesh” 

2. Wymagania dla architektury Sieci POPC 

W Sieci POPC dopuszczalne jest stosowanie zarówno architektury P2P, jak i P2MP, z zastrzeżeniem, że: 

 węzeł dostępowy Sieci POPC przyłączony jest do innych węzłów Sieci POPC wyłącznie za pomocą łącza 
opartego o włókna światłowodowe, 

 architektura i rozwiązania technologiczne na odcinku pomiędzy węzłem dostępowym a CPE Abonenta 
gwarantują uzyskanie przez każdego z podłączonych Abonentów przepustowości wymaganej dla Sieci 
POPC, 

 w celu zapewniania neutralności technologicznej Sieć POPC w technologi FTTH powinna umożliwiać 
jednoczesne zastosowanie przez OK rozwiązań światłowodowych P2P i P2MP. 

3. Wymagania dla Sieci POPC opartych o sieci światłowodowe P2P 

W Sieci POPC dopuszcza się zastosowanie rozwiązań opartych o włókna światłowodowe i standard 1000Base 
oraz późniejsze. Wymagana przepustowość na porcie OLT w kierunku CPE to minimum: 

 przepustowość do Abonenta (downstream) na porcie OLT >= 1Gb/s, 

 przepustowość od Abonenta (upstream) na porcie OLT >= 1Gb/s. 

4. Wymagania dla Sieci POPC opartych o sieci światłowodowe P2MP 

Technologie dopuszczane w Sieciach POPC PON muszą spełniać warunki dla zapewnienia przepustowości, dla 
poszczególnych Abonentów a dodatkowo powinny zapewniać minimum: 

 przepustowość w dół (downstream) na porcie OLT >= 1Gb/s
18

, 

 przepustowość w górę (upstream) na porcie OLT >= 1Gb/s, 

 możliwa do podłączenia liczba Abonentów na jednym porcie OLT >=64
19

. 

Średnie wymagane obłożenie portu OLT nie powinno być niższe niż 50% dla planowanych do podłączenia HC, 
w perspektywie trwałości projektu. Nie jest dozwolone planowanie Sieci POPC, w której zakładane jest bardzo 
niskie wykorzystanie portu OLT, np. kilka HC per port OLT. 

5. Wymagania dla Sieci POPC opartych o skrętkę miedzianą 

W Sieci POPC dopuszcza się zastosowanie rozwiązań opartych o skrętkę miedzianą i technologie VDSL2 oraz 
późniejsze (np. G.FAST) w powiązaniu z modernizacją istniejącej sieci, polegającej na znacznym skracaniu 
lokalnej pętli miedzianej w stosunku do sytuacji przed modernizacją sieci.  

                                                           
18 Wymagana przepustowość w dół wraz z połączeniem możliwej liczby Abonentów per port OLT nie oznacza możliwości zwiększania liczby 

aktywnych Abonentów na porcie OLT ponad limit wynikający z maksymalnej przepustowości portu i minimalnej gwarantowanej 
przepustowości przypadającej na jednego Abonenta Sieci POPC. 

19 Obecnie dostępne są również rozwiązania o większej liczbie Abonentów obsługiwanych z jednego portu np. 128. 
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Technologie dopuszczane w Sieci POPC muszą spełniać warunki dla zapewnienia przepustowości dla 
poszczególnych Abonentów końcowych a jednocześnie nie bazować na technologiach wykluczonych dla Sieci 
POPC. 

6. Wymagania dla Sieci POPC opartych o 4-parowe kable miedziane 

W Sieci POPC dopuszcza się zastosowanie rozwiązań opartych o 4-parowe kable miedziane, co najmniej CAT 5 
i standard Ethernet 100Base oraz późniejsze, wyłącznie w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury 
dostępowej, tj. np. poprzez rekonfigurację i skrócenie miedzianej pętli abonenckiej poprzez zainstalowanie 
nowych urządzeń aktywnych, w nowych lokalizacjach znajdujących się bliżej urządzenia CPE, co w skokowy 
sposób zwiększa uzyskiwaną przepustowość.  

7. Wymagania dla Sieci POPC opartych o kabel koncentryczny  

Zgodnie z przypisem 73 do Wytycznych UE w Sieci POPC dopuszcza się zastosowanie rozwiązań opartych 
o koncentryczne kable miedziane i standardy xDOCSIS 3.0 i wyższe. 

Z uwagi na koszt budowy Sieci POPC dopuszcza się stosowanie technologii opartych o miedziany kabel 
koncentryczny, wyłącznie w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury dostępowej, tj. np. poprzez 
rekonfigurację i skrócenie miedzianej pętli abonenckiej poprzez zainstalowanie nowych urządzeń aktywnych 
(np. konwerterów) w nowych lokalizacjach znajdujących się bliżej urządzenia CPE, co w skokowy sposób 
zwiększa uzyskiwaną przepustowość. 

8. Wymagania dla radiowych Sieci POPC 

Zgodnie z przypisem 73 do Wytycznych UE dopuszcza się zastosowanie następujących standardów i rozwiązań 
LTE, WiFi, LTE-A oferujących stacjonarny dostęp szerokopasmowy oraz inne standardy i systemy zapewniające 
uzyskanie gwarantowanych przepustowości wymaganych dla Sieci POPC, np. radiolinie P2P.  

Wszystkie systemy radiodostępu muszą spełniać wymagania w zakresie 

 harmonizacji częstotliwościowej
20

, 

 harmonizacji systemowej
21

, 

 zaawansowanego stadium komercjalizacji systemu
22

. 

Z uwagi na powyższe na obecnym etapie dopuszcza się wszystkie standardy i technologie należące do rodziny 
standardów WiFi, LTE, LTE-A spełniające wymagania Sieci POPC w zakresie minimalnych wymagań dla 
świadczonych usług detalicznych (przepustowość w dół, przepustowość w górę, opóźnienie, zmienność 
opóźnienia, utrata pakietów). 

Prezes UKE zastrzega możliwość rozszerzenia listy powyższych rozwiązań i standardów o nowe, wraz 
z rozwojem technologii i zmian rynkowych na wniosek zainteresowanych stron lub z własnej inicjatywy. 

9. Wymagania dla rozwiązań hybrydowych w Sieci POPC 

W ramach Sieci POPC rozwiązania hybrydowe są dopuszczalne pod warunkiem, że stacjonarna usługa 
podstawowa spełnia samodzielnie wymagania, stawiane dla Sieci POPC. Nie są dopuszczalne rozwiązania, 
w których technologia i usługa podstawowa samodzielnie nie gwarantuje uzyskania wymaganych w ramach 
Sieci POPC parametrów przez Abonenta. 

Rozdział VI - Optymalizacja kosztowa 

1. Wymaganie ogłoszenia projektu technicznego 

                                                           
20 takie same przeznaczenie częstotliwości w krajach sąsiadujących, spełnianianie norm kompatybilności takich jak np. transmisje 
pozapasmowe w bezpośrednio sąsiadujących pasmach częstotliwości, czy odpowiednie poziomy sygnału na granicy państwa. 
21 korzystanie z systemu, który w krajach sąsiednich (europejskich) ma ściśle i praktycznie określone zasady koordynacji trans granicznej. 
22 dostępność komercyjna zarówno stacji nadawczych jak i urządzeń abonenckich w cenach akceptowalnych przez rynek masowy 
i uzyskanie popularności przez system w innych krajach europejskich, w stopniu gwarantującym długoterminową eksploatację 
i zastępowalność oraz otwartość systemu i możliwość szerokiego stosowania CPE różnych dostawców, niezależnie od dostawcy systemów 
radiodostępu. 
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Mając na uwadze cele optymalizacji kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej
23

 OSD, przed 
przystąpieniem do realizacji budowy sieci na etapie projektowania, zobowiązany jest do ogłoszenia przez 
minimalnie 30 dni kalendarzowych szczegółowego projektu technicznego projektowanej sieci na swojej stronie 
internetowej, mającego na celu poinformowanie wszystkich potencjalnych OK, a szczególnie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych działających na terenie planowanej Sieci POPC, o planowanym zakresie prac  
i harmonogramie, a w szczególności o: 

 planowanych przebiegach modernizowanej lub nowobudowanej sieci Kanalizacji Kablowej, studni, 
zasobników kablowych, rurociągów i Podbudowy słupowej wraz ze skrzynkami i puszkami, 

 planowanym położeniu wszystkich punktów elastyczności Sieci POPC, w tym położeniu węzłów oraz 
punktów przełączania włókien światłowodowych, ich typie oraz pojemności, w tym: Szaf, szafek, muf, 
mufoprzełącznic, słupków i innych, 

 planowanym położeniu wszystkich punktów dostępu do usług w Sieci POPC, 

 planowanych przebiegach i pojemności sieci oraz poszczególnych kabli światłowodowych na Segmentach 
magistralnych, Segmentach rozdzielczych oraz Segoemtach abonenckich. 

Obowiązek ogłoszenia projektu technicznego na obszarze Sieci POPC opiera się m.in. na Wytycznych UE, gdzie  
w przypisie 121

24
 wymienione jest wprost, zobowiązanie zapewnienia dostępu w celu umożliwienia obecnym 

operatorom szerokopasmowym sieci dostępowych przeniesienia swoich Abonentów do Sieci POPC. Aby 
przeniesienie takie było możliwe i pozostawiało OK elastyczność podjęcia decyzji, w zakresie sposobu 
przeniesienia (np. na Usługę BSA lub Usługę LLU), konieczne jest zapewnienie OK możliwości zapoznania się 
z planami budowy Sieci POPC oraz zgłoszenia uzasadnionego zapotrzebowania na usługi hurtowe. Zgłoszenie 
zapotrzebowania przez OK do OSD może umożliwić OK ograniczenie kosztów przyłączenia do sieci OSD 
a jednocześnie pozwolić OSD na optymalne zaprojektowanie infrastruktury w celu zapewnienia jej otwartości 
i pozyskania Abonentów hurtowych w znaczącej skali już na początku działalności. Zgłoszenie przez 
OK zapotrzebowania na poziomie i w miejscach najbardziej adekwatnych dla OK powinno pozwolić OSD   
na zapewnienie wystarczającej nadmiarowości sieci w elementach sieci wskazanych przez OK. Ogłoszenie przez 
OSD powinno też pomóc innym OK w ewentualnym planowaniu wykorzystania infrastruktury Sieci POPC. 

W związku z powyższym OSD zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione zapotrzebowania zgłoszone przez OK, 
w tym nie mniej niż: 

 ustanowienie nowych PDU w uzgodnionych pomiędzy OK i OSD punktach elastyczności Sieci POPC, 

 ustanowienie nowych PDU w uzgodnionych pomiędzy OK i OSD punktach Sieci POPC, 

 budowę Przyłączy telekomunikacyjnych o długości do 50m od planowanego przebiegu trasy Sieci POPC 
celem połączenia Sieci POPC z sieciami operatorów sieci podstawowych, 

 zwiększenia nadmiarowości budowanej kanalizacji, 

 zwiększenie nadmiarowości kabli światłowodowych, 

 zwiększenie nadmiarowości we wskazanych przez OK punktach elastyczności Sieci POPC. 

2. Wymóg wyboru optymalnej kosztowo technologii prowadzenia kabli 

W Sieci POPC należy dążyć do wykorzystania w stopniu maksymalnym istniejącej Podbudowy słupowej 
telekomunikacyjnej i energetycznej NN oraz istniejącej Kanalizacji Kablowej. W przypadku braku dostępności 
takiej Podbudowy słupowej rekomendowane jest na obszarach zabudowy wielorodzinnej wybudowanie 
Kanalizacji Kablowej, a na obszarach zabudowy jednorodzinnej lub obszarach skalistych wybudowanie linii 
napowietrznych na Podbudowie słupowej

25
. 

                                                           
23 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu 
zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej 
24 „Ścisłe zobowiązanie do zapewnienia dostępu jest szczególnie istotne z uwagi na możliwość rozwiązania kwestii tymczasowej 
substytucyjności między usługami oferowanymi przez operatorów istniejącej technologii ADSL i operatów przyszłych sieci NGA. 
Zobowiązanie do zapewnienia dostępu zagwarantuje konkurującym operatorom ADSL możliwość przeniesienia klientów do sieci NGA, kiedy 
tylko uruchomiona zostanie dotowana sieć, a to oznacza możliwość rozpoczęcia planowania przyszłych inwestycji bez obaw o ograniczenie 
konkurencji.”. 
25 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie §5 ust. 2 Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych 
na istniejącej Podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej. §5 ust. 3 W przypadku rozbudowy linii kablowych 
nadziemnych oraz budowy Przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę 
telekomunikacyjnych linii nadziemnych. 
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Celem ograniczenia kosztów i niepowielania istniejącej Podbudowy słupowej należy dążyć do wykorzystania 
istniejącej Podbudowy słupowej telekomunikacyjnej, energetycznej NN lub innej. Planując Podbudowę 
słupową, należy w pierwszej kolejności dokonać oceny możliwości wykorzystania istniejącej Podbudowy 
słupowej pod kątem technicznym i ekonomicznym. Dopuszczalną metodą pozyskania dostępu do istniejącej 
infrastruktury, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności warunków w długim okresie, jest umowa IRU. 

Celem ograniczenia kosztów i niepowielania istniejącej Kanalizacji Kablowej należy dążyć do wykorzystania 
istniejącej infrastruktury. Planując Kanalizację Kablową, należy w pierwszej kolejności wykorzystywać istniejące 
dostępne otwory Kanalizacji Kablowej pierwotnej i wtórnej. Dostępne otwory Kanalizacji Kablowej pierwotnej 
należy wypełniać rurami Kanalizacji Kablowej wtórnej, systemami Mikrokanalizacji pakietowej oraz 
pojedynczymi Mikrorurkami. W przypadku braku istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej wymaga się 
stosowanie systemu rur HDPE (40mm lub 50mm) umożliwiających ułożenie Mikrorurek lub Mikrokanalizacji 
pakietowej doziemnej.  

Dla nowych instalacji należy ograniczyć przekrój poprzeczny instalacji do wymaganego minimum. W przypadku 
potrzeby układania więcej niż jednej rury, należy rozważyć zastosowanie Mikrokanalizacji lub układać 
je w pionie celem ograniczenia zajętości pasa drogowego oraz opłat za jego zajętość. Stosowanie Kanalizacji 
Kablowej pierwotnej o przekroju 100(110) i większych oraz rur stalowych powinno być ograniczone wyłącznie 
do miejsc, gdzie ich zastosowanie jest wymagane lub uzasadnione kosztowo. 

Rozdział VII - Wymagania dla sposobu wykonania i nadmiarowości infrastruktury w Sieci 
POPC 

1. Uzasadnienie nadmiarowości 

Zgodnie z motywem 80 lit. a Wytycznych UE: „[…] operatorzy będący osobami trzecimi muszą mieć dostęp  

do pasywnej, a nie tylko aktywnej infrastruktury sieciowej, takiej jak sprzęt w pomieszczeniach lub inny sprzęt 

niezbędny do obsługiwania sieci. Jeżeli okazuje się, że dla zapewnienia skutecznego dostępu konieczna jest 

modernizacja niektórych części sieci, organ przyznający pomoc uwzględnia to w swoich planach;  

np. przewidując kanały odpowiedniej wielkości, zwiększenie rozmiarów szafek ulicznych dla zapewnienia 

skutecznego uwolnienia itp.[…]” 

Zgodnie z art. 52 pkt 5 GBER: „[…] W przypadku pomocy na budowę kanałów muszą być one na tyle duże, aby 

mogły zaspokoić potrzeby kilku sieci kablowych i różnych topologii sieci.” 

Biorąc pod uwagę powyższe wymagania, Wytyczne wskazują poniżej konkretne wymogi dotyczące 

nadmiarowości sieci i jej dodatkowej pojemności zarezerwowanej w celu świadczenia usług hurtowych  

i zapewnienia otwartości sieci. 

Poniżej wskazane wymagania na nadmiarowość Kanalizacji Kablowej mogą się wiązać ze wzrostem kosztów jej 

budowy o ok 3%. Przy zachowaniu identycznych przekrojów pionowych nadmiarowość Kanalizacji Kablowej nie 

powoduje wzrostu kosztów operacyjnych. Wymagania na nadmiarowość włókien w Segmencie magistralnym 

i Segmencie rozdzielczym mogą się wiązać z ok. 1%-1,5% wzrostem całkowitych kosztów budowy linii kablowej 

w Kanalizacji Kablowej i o ok. 2-3,5% dla Podbudowy słupowej. Nadmiarowość włókien nie powoduje 

znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych. 

2. Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na odcinku Przyłącza telekomunikacyjnego 

W przypadku realizacji Przyłącza telekomunikacyjnego od budynku wielomieszkaniowego do sieci rozdzielczej 
przy wykorzystaniu kanalizacji wymagane jest stosowanie alternatywnie: 

 ułożenie Mikrokanalizacji o odpowiedniej krotności i przekroju, w której co najmniej 3 wolne mikro otwory 
o średnicy wewnętrznej >=8mm

26
 stanowią rezerwę na potrzeby OK, 

 ułożenie dwóch rur HDPE 32 lub 40 mm, z czego druga rura HDPE stanowi instalację nadmiarową dla OK. 

                                                           
26 Wymóg przekroju wewnętrznego min. 8 mm, 8mm zapewnić ma możliwość OK poprowadzenia mikrokabla o krotności do 72J 
umożliwiającej świadczenie usług w modelu P2P. 
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W przypadku prowadzenia przyłącza od budynku jednomieszkaniowego do sieci rozdzielczej wymagane jest 
stosowanie alternatywnie: 

 Mikrorurki, 

 jednej rury HDPE 32, 

 kabla doziemnego bez osłony o krotności 2J lub wyższej. 

Na segmencie abonenckim współbieżnym do sieci rozdzielczej (np. wzdłuż drogi do najbliższego PDU) 
dopuszczalne jest stosowanie alternatywnie: 

 Mikrokanalizacji, 

 Rury HDPE 40mm współdzielonych przez wiele Segmentów abonenckich, 

 Kabli doziemnych bez osłony stanowiących przyłącza o krotności 2J lub wyższej. 

OSD powinien uwzględnić uzasadnione zapotrzebowanie zgłoszone przez OK działających na terenie objętym 
budowaną Siecią POPC. 

3. Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na Segmentach rozdzielczych 

Na Segmentach rozdzielczych w Sieci POPC zabronione jest stosowanie kabli doziemnych bez osłony.  

Kanalizacja Kablowa na Segmentach rozdzielczych oraz na Segmentach abonenckich równoległych 
do Segmentu rozdzielczego musi być wykonana alternatywnie w postaci: 

 Mikrokanalizacji, 

 jednej rury HDPE 40 mm lub 50 mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy, 

 dwóch lub więcej rur HDPE 40 mm lub 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez Segmenty 
abonenckie. 

Wymagana nadmiarowość kanalizacji na potrzeby OK to, co najmniej 25% przekroju kanalizacji, lecz nie mniej 
niż alternatywnie

27
: 

 trzy wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej >=8mm dla OK, 

 rura HDPE 40mm na całej długości sieci rozdzielczej umożliwiająca wprowadzenie 3 Mikrorurek o przekroju 
wewnętrznym >=8 mm, 

 uzasadnione zapotrzebowania zgłoszone przez OK działających na terenie objętym budowaną Siecią POPC. 

4. Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na Segmentach magistralnych 

Na Segmentach magistralnych w Sieci POPC zabronione jest stosowanie kabli doziemnych bez osłony.  

Kanalizacja Kablowa na Segmentach magistralnych musi być wykonana w postaci alternatywnie: 

 Mikrokanalizacji, 

 dwóch rur HDPE 40. 

Wymagana nadmiarowość kanalizacji na potrzeby OK to, co najmniej 25% przekroju kanalizacji, lecz nie mniej 
niż alternatywnie: 

 trzy wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej >=10mm dla OK, 

 rura HDPE 40mm na całej długości sieci rozdzielczej umożliwiająca wprowadzenie 3 Mikrorurek o przekroju 
wewnętrznym >=10mm

28
 OK, 

 uzasadnione zapotrzebowania zgłoszone przez OK działających na terenie objętym budowaną Siecią POPC. 

5. Wymagania dla kanalizacji na odcinkach współdzielonych przez Segmenty magistralne i rozdzielcze 

Na odcinkach współdzielonych przez sieć magistralną i rozdzielczą Kanalizacja Kablowa na Segmentach 
magistralnych musi być wykonana w postaci alternatywnie: 

 Mikrokanalizacji, 

                                                           
27 Zgodnie z przypisem 107 Wytycznych „Jeżeli pomoc państwa została przyznana na sfinansowanie budowy kanałów, powinny one być 
na tyle obszerne, aby można umieścić w nich więcej sieci kablowych, oraz aby można było zastosować w nich zarówno rozwiązania »punkt-
wiele punktów«, jak i »punkt-punkt«”. 
28 Średnica wewnętrzna powinna umożliwić OK poprowadzenie mikrokabla o krotności do 96J. 
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 trzech lub więcej rur HDPE 40mm. 

Wymagana nadmiarowość kanalizacji na potrzeby OK to, co najmniej 25% przekroju kanalizacji, lecz nie mniej 
niż alternatywnie: 

 trzy wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej >=8mm i 3 wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej 
>=10mm dla OK, 

 2 rury HDPE na całej długości współdzielonej przez sieć rozdzielczą i magistralną umożliwiające 
wprowadzenie 3 Mikrorurek o przekroju wewnętrznym 8mm oraz 3 Mikrorurek o przekroju wewnętrznym 
8mm, 

 uzasadnione zapotrzebowania zgłoszone przez OK działających na terenie objętym budowaną Siecią POPC. 

6. Wymagania dla muf światłowodowych w Sieci POPC 

W Sieci POPC Splittery optyczne muszą być umieszczane w studniach lub zasobnikach kablowych  
w odpowiednio wyposażonych osłonach złączowych. Z uwagi na panujące warunki środowiskowe w studniach 
kablowych wymaga się stosowanie klasy szczelności IP obudowy lub wymagania określone w odpowiednich 
normach. 

Należy pamiętać, że mufy światłowodowe dysponują ograniczoną ilością dostępnej przestrzeni i ich pojemność 
jest z reguły ściśle powiązana z pojemnością kabli, które łączą. Wymaga to montażu w mufie odpowiedniej 
ilości tacek spawów włókien. Ogranicza to możliwość montażu większej liczby Splitterów optycznych bez 
jednoczesnego znaczącego zwiększania kosztów inwestycji, dlatego też przy planowaniu pojemności muf 
światłowodowych OSD nie jest zobowiązany do zakładania nadmiarowości, a jedynie uwzględnienia 
uzasadnionych zapotrzebowań zgłoszonych przez OK działających na terenie objętym budowaną Siecią POPC. 

7. Wymagania dla Podbudowy słupowej dla Segmentu rozdzielczego 

OSD zobowiązany jest uwzględnić możliwość wykorzystania istniejącej Podbudowy słupowej 
telekomunikacyjnej oraz energetycznej niskich napięć. 

8 Wymagania dla Podbudowy słupowej dla Segmentu rozdzielczego 

OSD zobowiązany jest uwzględnić możliwość wykorzystania istniejącej Podbudowy słupowej 
telekomunikacyjnej oraz energetycznej niskich i średnich napięć. 

9. Wymagania dla punktów elastyczności w Sieci POPC 

Scenariusze zakładające budowę przez OSD skrzynek multioperatorskich lub skrzynek i Szaf o zwiększonej 
pojemności mogą znacznie wpływać na koszty budowy sieci i jej utrzymania, a jednocześnie nie przyczyniać się 
do zwiększenia konkurencji na obszarze działania Sieci POPC. Z uwagi na powyższe dla punktów przełączania 
włókien światłowodowych OSD zobowiązany jest: 

 zapewnić w każdym z przypadków pojemność pola komutacyjnego w punktach elastyczności, na których 
zakańczane są kable budynkowe równe, co najmniej 100% Abonentów dostępnych w zasięgu danej 
skrzynki operatorskiej, 

 zapewnić możliwość wprowadzenia do swoich budynkowych skrzynek operatorskich i Szaf zewnętrznych 
3 dodatkowych kabli światłowodowych oraz zapewnić 3 dodatkowe porty na polu komutacyjnym, 

 uwzględnić uzasadnione zgłoszenia zapotrzebowania przez OK dla budynkowych skrzynek operatorskich 
i Szaf zewnętrznych oraz innych wskazanych przez OK punktów elastyczności jak np. studnie i zasobniki 
kablowe, złącza rozgałęźne, mufy i mufoprzełącznice, skrzynki nasłupowe. 

10. Wymagania dla zasilania w energię elektryczną 

Dla lokalizacji, w których znajdują się urządzenia aktywne OSD należy zapewnić zasilanie elektryczne o mocy 

wystarczającej dla zasilenia własnych urządzeń Sieci POPC oraz wymaganej rezerwy dla urządzeń OK. Przy 

budowie przyłącza energetycznego należy zapewnić, aby jego projekt i wykonanie umożliwiało ewentualne 

zwiększenie zapotrzebowania na moc elektryczną w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez OK, bez 

konieczności przebudowy przyłącza, a jedynie poprzez ewentualną zmianę zabezpieczeń prądowych przy 

uzyskaniu pozytywnych nowych warunków przyłączenia do sieci energetycznej. 
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11. Wymagania dla podtrzymania zasilania 

Dla lokalizacji, w których znajdują się urządzenia aktywne OSD oprócz CPE wymagane jest zapewnienie przez 

OSD podtrzymania akumulatorowego. 

Rozdział VIII - Kable w Sieci POPC 

1. Wymaganie dla zastosowania włókien jednomodowych 

W Sieci POPC wymagane jest stosowanie kabli jednomodowych. Okablowanie i wyposażenie włókien 
wielomodowych może znaleźć zastosowanie w przypadku niewielkich odległości pomiędzy urządzeniami 
np. przy połączeniu pomiędzy urządzeniami w ramach jednej lokalizacji. Zastosowanie rozwiązania włókien 
wielomodowych jest wskazane, gdy jest ono technicznie dopuszczalne i pozwala na ograniczenie kosztów 
inwestycji i jej późniejszego utrzymania np. w przypadku znaczących oszczędności na kosztach interfejsów 
optycznych urządzeń aktywnych. 

2. Wymaganie dla zastosowania rozwiązań jednowłóknowych 

Rozwiązania techniczne wymagające jednoczesnego wykorzystania dwóch włókien dla transmisji nie 
są efektywne kosztowo. W Sieci POPC stosowane mogą być rozwiązania bazujące na wykorzystaniu 
pojedynczego włókna światłowodowego. 

3. Wymagania dla połączeń światłowodów w Sieci POPC 

Mając na celu zapewnienie efektywnego dostępu hurtowego przy jednoczesnym ograniczeniu dodatkowego 
tłumienia wprowadzanego przez połączenia rozłączalne wymaga się stosowanie połączeń rozłączalnych SC/APC, 
co najmniej w następujących PDU Sieci POPC: 

 w sieciach P2MP - strona stacyjna pierwszego splittera od strony CPE, 

 w sieciach P2P i P2MP - pierwszy punkt przełączania włókien od strony CPE oraz węzeł aktywny, 

 w sieciach dostępu radiowego – węzeł dostępu radiowego. 

4. Wymagania dla instalacji mieszkaniowych i budynkowych w Sieci POPC 

W przypadku prowadzenia okablowania we współdzielonych szachtach kable powinny być czytelnie 
oznakowane.  

5. Wymagania dla okablowania światłowodowego na segmencie abonenckim 

Krotność dla okablowania wykorzystywanego na segmencie abonenckim od budynku do najbliższego punktu 
łączenia kabli powinna spełniać następujące wymagania: 

Wymagana liczba włókien  

WLW = KR(MAX(1/n (LLM +LKB)*1,25; 1/n (LLM +LKB) +Z);2))  

gdzie: 

 WLW – wymagana liczba włókien w kablu, 

 KR – funkcja identyfikująca następną dostępną krotność kabla, 

 MAX – funkcja wyboru maksymalnej wartości, 

 1/n – zakładany przez OSD stopień zwielokrotnienia dla sieci xPON P2MP dla sieci OSD poniżej 
analizowanego Segmentu, n=1 dla sieci P2P, 

 LLM – liczba lokali mieszkalnych w budynku, 

 LKB – liczba Abonentów biznesowych lub lokali użytkowych w budynku, 

 1,25 dodatkowy narzut na rezerwę techniczną i zapas dla OK, 

 Z - minimalna nadmiarowość wyrażona w J dla OK i na rezerwę techniczną dla domów jednorodzinnych Z=1 
dla domów wielomieszkaniowych Z= 6, 

 2- minimalna krotność kabla na segmencie abonenckim. 

OSD może również stosować kable o wyższej krotności , jeśli wykaże, że kable takie są tańsze niż kable o niższej 
krotności, np. na skutek standaryzacji i ujednolicenia zamówień. 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
27 

6. Wymagania dla okablowania światłowodowego na segmencie rozdzielczym 

Krotność dla okablowania wykorzystywanego na segmencie sieci rozdzielczej, tj. od Segmentu abonenckiego 
do sieci magistralnej powinna spełniać następujące wymagania: 

Wymagana liczba włókien  

WLW = KR(MAX( 1/n*(LLM +LKB)*1,25; 1/n*(LLM +LKB) +Z);12))  

gdzie: 

 WLW – wymagana liczba włókien w kablu, 

 KR – funkcja identyfikująca następną dostępną krotność kabla, 

 MAX – funkcja wyboru maksymalnej wartości, 

 1/n – zakładany przez OSD efektywny stopień zwielokrotnienia dla sieci xPON P2MP dla sieci OSD poniżej 
analizowanego odcinka, n=1 dla sieci P2P, 

 LLM – liczba lokali mieszkalnych w budynkach w zasięgu kabla sieci rozdzielczej, 

 LKB – liczba Abonentów biznesowych lub lokali użytkowych w zasięgu PDU zasilanego kablem sieci 
rozdzielczej 

 1,25 - dodatkowy narzut na rezerwę techniczną i zapas dla OK, 

 Z - minimalna nadmiarowość wyrażona w J dla OK i na rezerwę techniczną na segmencie rozdzielczym 
– 6 J

29
, 

 12 - minimalna krotność kabla na segmencie rozdzielczym. 

Na segmencie sieci rozdzielczej dopuszczalne jest użycie zarówno mikrokabli zewnętrznych w Mikrorurce, jak 
i tradycyjnych kabli światłowodowych układanych w kanalizacji wtórnej / rurociągu, lub kabli wzmocnionych, 
układanych bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej. 

W sieci rozdzielczej kable powinny być łączone za pomocą spawów termicznych. 

7. Wymagania dla okablowania światłowodowego na segmencie magistralnym 

Krotność dla okablowania wykorzystywanego na segmencie sieci magistralnej powinno spełniać następujące 
wymagania: 

Wymagana liczba włókien  

WLW = KR(MAX(1/n (LLM +LKB)*1,25; 1/n(LLM +LKB) + Z);24))  

gdzie: 

 WLW – wymagana liczba włókien w kablu, 

 KR – funkcja identyfikująca następną dostępną krotność kabla, 

 MAX – funkcja wyboru maksymalnej wartości, 

 1/n – zakładany przez OSD efektywny stopień zwielokrotnienie dla sieci xPON P2M, n=1 dla sieci P2P, 

 LLM – liczba lokali mieszkalnych w budynkach w zasięgu kabla sieci rozdzielczej, 

 LKB – liczba Abonentów biznesowych lub lokali użytkowych w zasięgu PDU zasilanego kablem sieci 
rozdzielczej, 

 1,25 - dodatkowy narzut na rezerwę techniczną i zapas dla OK, 

 Z minimalna nadmiarowość wyrażona w J dla OK i na rezerwę techniczną na segmencie magistralnym 
– 12 J

30
, 

 24 - minimalna krotność kabla na segmencie magistralnym. 

OSD może również stosować kable o wyższej krotności, jeśli wykaże, że kable takie są tańsze niż kable o niższej 
krotności np. na skutek standaryzacji i ujednolicenia zamówień. 

Rozdział IX - Wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych 

W przypadku budowy nowych Wież lub Masztów w ramach Sieci POPC, OSD zobowiązany jest uwzględnić 
zasadne zapotrzebowania OK

31
 w zakresie Kolokacji, lecz nie mniej niż dla zestawu anten dla trzech sektorów 

                                                           
29 Jedna tuba w kablu wielotubowym. 
30 Dwie tuby w kablach wialotubowych. 
31 OK może zgłosić zapotrzebowanie na kolokację na maszcie lub wierzy podając wagę oraz powierzchnię boczną urządzeń. 
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wraz z RRU używanych przez OSD, oraz nie mniej niż dla obciążenia 150kg na wysokości przewidzianym dla 
montażu zestawu i na powierzchnię anten 3*2m*0,4m. Ponadto OSD zobowiązany jest do umożliwienia 
posadowienia w pobliżu Masztu lub Wieży Szafy zewnętrznej OK i jej połączenia oraz udostępnienia zasilania 
zmiennoprądowego 230V. 

OSD nie jest zobowiązany do zapewnienia Kolokacji dla OK w lokalizacjach dachowych i na budowlach 
nienależących do OSD. 

Rozdział X - Wymagania na urządzenia aktywne w Sieci POPC 

1. Parametry dla urządzeń aktywnych 

Urządzenia aktywne w Sieci POPC od węzła dostępowego w górę sieci
32

 muszą: 

 wspierać protokół IPv6, 

 być wyposażone w porty optyczne 1GbE, 10GbE lub 100GbE dla połączenia z innymi aktywnymi 
urzędzeniami aktywnymi, 

 zapewniać wsparcie dla 802.1Q i obsługę VLAN tagging lub posiadać certyfikat MEF CE 1.0 lub wyższy. 

2. Wymagania dla lokalizacji urządzeń aktywnych 

Wszystkie lokalizacje lub szafy, w których znajdują się urządzenia aktywne będą wyposażone w rozwiązania 
umożliwiające zdalny monitoring dostępu (np. czujniki otwartych drzwi pomieszczenia lub szafy). 

  

                                                           
32 Wymaganie nie dotyczy więc CPE i interfejsów dostępowych węzła dostępowego. 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Część II - Zasady dostępu hurtowego 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
30 

Rozdział I - Zasady Ogólne 

1. Zakres dostępu hurtowego 

1. Podmiotem zobowiązanym do przestrzegania obowiązków wynikających z Wytycznych jest podmiot, 
który wykorzystał środki publiczne przyznane mu w ramach POPC do realizacji Sieci POPC – OSD. 
Na mocy art. 27 Ustawy obowiązki wynikające z Wytycznych spoczywają również na podmiocie, który 
nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci oraz na jego podmiotach zależnych i podmiotach zależnych 
OSD. 

2. Obowiązki wynikające z Wytycznych obejmują infrastrukturę telekomunikacyjną Sieci POPC stanowiącą 
funkcjonalną całość oraz wszystkie elementy tej infrastruktury telekomunikacyjnej, którymi dysponuje 
OSD, a które są niezbędne do świadczenia Usług wskazanych w ppkt 4 poniżej i usług 
telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników końcowych objętych zasięgiem Sieci POPC. W szczególności 
obowiązki wynikające z Wytycznych obejmują elementy tej infrastruktury telekomunikacyjnej bez 
względu na tytuł prawny jaki przysługuje OSD względem tej infrastruktury oraz bez względu na źródło jej 
finansowania.  

3. OSD oferuje możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych, świadczonych 
w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną Sieci POPC, stosownie do postanowień Wytycznych, 
na równych i niedyskryminujących warunkach. Taki hurtowy dostęp będzie zapewniony przez 
co najmniej 7 lat, a prawo dostępu do Kanalizacji Kablowej i Podbudowy słupowej nie jest ograniczone 
w czasie.  

4. Najszerszy możliwy dostęp, o którym mowa w ppkt 3 powyżej obejmuje co najmniej następujące Usługi: 

a. BSA, 

b. dostęp do Kanalizacji Kablowej,  

c. dostęp do Ciemnych włókien, 

d. LLU, 

e. VULA, 

f. dostęp do Podbudowy słupowej, Wież i Masztów, 

g. Kolokację, 

h. Połączenie sieci w trybie kolokacji,  

i. Połączenie sieci w trybie liniowym, 

5. Z zastrzeżeniem ppkt 6 poniżej, OSD oferuje wszystkie Usługi wymienione w ppkt 4 powyżej, 
za wyjątkiem Usług, których świadczenie nie jest możliwe ze względu na technologię budowy Sieci POPC 
wybraną przez OSD stosownie do postanowień Części I Wytycznych - Specyfikacja techniczna.  

6. OSD jest zobowiązany do świadczenia usługi VULA w przypadku, gdy łącznie zachodzą następujące 
okoliczności: 

a. OSD nie dysponuje wolnymi włóknami lub rozwiązaniami technicznymi, które może udostępnić OK, 
celem świadczenia przez niego usług dla Abonentów, w zasięgu Sieci POPC, 

b. OSD oferuje usługi detaliczne, które nie mogą być świadczone przez OK w oparciu o inne niż VULA 
Usługi, oferowane przez OSD. 

7. OSD świadczy na rzecz OK Usługę wskazaną w Zamówieniu na Usługę zrealizowanym zgodnie 
z pkt 7 – Zamówienie na Usługę poniżej.  

8. OSD może oferować i świadczyć również inne usługi hurtowego dostępu telekomunikacyjnego poza 
Usługami wskazanymi w Wytycznych oraz może stosować warunki świadczenia Usług korzystniejsze niż 
określone w Wytycznych z zastrzeżeniem ppkt 9 poniżej. 

9. OSD oferuje i świadczy Usługi oraz udostępnia Informacje Ogólne na zasadzie równego traktowania 
wszystkich PT w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności poprzez oferowanie 
i świadczenie Usług na jednakowych warunkach dla wszystkich PT w porównywalnych okolicznościach, 
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a także oferowanie i świadczenie usług oraz udostępnianie Informacji Ogólnych na warunkach nie 
gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami 
zależnymi. 

10. Zasady dostępu do sieci POPC określone są niezależnie od technologii czy topologii w jakiej sieć została 
zrealizowana, przy uwzględnieniu technicznych możliwości tej sieci, zgodnych z zapisami Części I - 
Specyfikacja techniczna. 

2. Zobowiązania Stron 

1. OSD jest zobowiązany do zapewnienia OK dostępu do Infrastruktury Sieci POPC, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 365 (trzysta 
sześćdziesiąt pięć) dni w roku. 

2. OK zobowiązuje się do wykorzystywania Infrastruktury Sieci POPC zgodnie z warunkami określonymi 
w dokumentach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych budowy Sieci 
POPC. W szczególności OK zobowiązuje się do świadczenia użytkownikom końcowym usług 
o parametrach nie gorszych niż, określone w Załączniku nr 1 do Wytycznych, parametry dla usług 
detalicznych świadczonych w Sieci POPC. 

3. OSD jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykorzystywania przez OK Sieci POPC pod kątem 
przestrzegania przez OK warunków, o których mowa w ppkt 2 powyżej. OK jest zobowiązany 
do przedstawienia wszelkich wyjaśnień i dowodów w tym zakresie na każde żądanie OSD. 

4. OSD jest zobowiązany do zapewnienia poprawnego świadczenia Usług z zachowaniem parametrów 
technicznych nie gorszych niż wskazane w Części I Wytycznych - Specyfikacja techniczna. Szczegółowe 
warunki świadczenia Usług określono w Rozdziale III – Usługi. 

5. OSD jest zobowiązany do utrzymania Infrastruktury Sieci POPC niezbędnej do świadczenia Usług 
w należytym stanie, w szczególności poprzez bieżącą konserwację oraz usuwanie wszelkich uszkodzeń 
uniemożliwiających lub utrudniających normalne korzystanie z Sieci POPC. 

6. OK jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz OSD opłat z tytułu Usług świadczonych przez OSD na rzecz 
OK zgodnie z postanowieniami Umowy, w terminach i formie określonych w pkt 18 – Warunki rozliczeń 
poniżej oraz w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami Rozdziału II – Opłaty. 

7. OK zobowiązuje się wykonywać wszelkie prace związane z korzystaniem z Usług świadczonych  
przez OSD na podstawie Umowy w taki sposób, by nie powodować zakłóceń lub uszkodzeń 
w Sieci POPC lub u innych użytkowników Sieci POPC. 

8. OK nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody OSD wykonywać istotnych zmian lub przeróbek w zakresie 
Sieci POPC. 

9. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie 
realizacji Usług mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Infrastruktury Sieci POPC lub sieci 
telekomunikacyjnych przyłączonych do Sieci POPC, w tym na ich integralność lub na jakość usług 
świadczonych Abonentom. 

3. Odpowiedzialność Stron 

1. Strona jest zobowiązana do naprawienia szkody, którą poniosła druga Strona, wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Strona ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia Infrastruktury telekomunikacyjnej drugiej 
Strony lub podmiotów trzecich powstałe w związku z korzystaniem przez tę Stronę z Infrastruktury 
telekomunikacyjnej i jest zobowiązana do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń drugiej Strony 
bądź mogących wyniknąć w związku z powstałymi uszkodzeniami. 

3. Za działanie lub zaniechania podwykonawców oraz wszelkich osób upoważnionych przez OK lub OSD,  
OK lub OSD odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 
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4. Strona nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez drugą Stronę wynikające z przerwania 
lub zakłócenia funkcjonowania Infrastruktury będącej następstwem działań drugiej Strony lub osób 
trzecich, na które Strona nie miała wpływu.  

5. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest 
działaniem Siły wyższej. 

6. Jeżeli Siła wyższa może spowodować bądź spowodowała niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę to: 

a.  Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie lub elektronicznie drugą Stronę o zaistnieniu zdarzenia  
o charakterze Siły wyższej, a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających 
wpływ na przebieg takiego zdarzenia, w szczególności o przewidywanym terminie jego ustania  
i o przewidywanym terminie podjęcia niezwłocznie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym 
zakresie; 

b. Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia. 

4. Ogólne zasady dotyczące obowiązywania Umowy 

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 

2. OK może rozwiązać bez podania przyczyn Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku Umowa nie może 
być rozwiązana przed upływem 1 roku od dnia zrealizowania ostatniego Zamówienia na Usługę 
dotyczącego uruchomienia Usługi. 

3. Strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty uprawnień 
do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez drugą Stronę Umowy. 

4. Strona może rozwiązać Umowę, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, jeżeli druga Strona rażąco narusza postanowienia tej 
Umowy i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania 
wskazującego zakres tych naruszeń. 

5. Za rażące naruszenie Umowy uznaje się m.in.: 

a. zaleganie przez OK z wymagalnymi płatnościami na rzecz OSD z tytułu świadczonych Usług 
za co najmniej 3 Okresy Rozliczeniowe, 

b. wykorzystanie przez OK Sieci POPC niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentach, 
na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych budowy Sieci POPC, 

c. wprowadzanie przez OK nieuzgodnionych istotnych ingerencji w infrastrukturę Sieci POPC. 

6. Przed rozwiązaniem Umowy Strony są zobowiązane uzgodnić na piśmie warunki zapewniające ochronę 
Abonentów OK, w szczególności zachowanie ciągłości świadczenia usługi telekomunikacyjnej oraz 
warunki uwzględniające potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego 
po rozwiązaniu Umowy. W sytuacji, gdy Strony nie ustaliły tych warunków, do czasu ich ustalenia przez 
Strony, obowiązują dotychczasowe zasady wynikające z rozwiązywanej Umowy. 

5. System Informatyczny (SI) 

1. OSD udostępni narzędzie informatyczne służące wymianie niezbędnych informacji w zakresie 
świadczenia Usług, w formie elektronicznego kanał wymiany informacji lub portalu www, zwane dalej 
„Systemem Informatycznym” (SI). W przypadku braku możliwości skorzystania z SI z przyczyn 
technicznych, OSD udostępni kanał awaryjny.  

2. Komunikacja pomiędzy OSD i OK będzie realizowana w oparciu o SI, z wyłączeniem przypadków, gdy 
przepisy prawa wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. OSD udostępni SI mając na względzie w szczególności konieczność zapewnienia: 
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a. niezawodności,  

b. bezpieczeństwa i poufności informacji, 

c. swobodnego i dogodnego dostępu na zasadzie niedyskryminacji, 

d. dostępu przez obie strony do informacji na temat przebiegu procesów w sposób umożliwiający 
m.in. określenie czasu trwania tych procesów i ich etapów. 

4. OSD udostępni za pośrednictwem SI następujące funkcjonalności: 

a. dostęp do Informacji Ogólnych; 

b. obsługę Usług, w szczególności w zakresie: 

i. składania i rozpatrywania Zamówień na Usługę, 

ii. zgłaszania i obsługi reklamacji, Awarii, nadzoru, prac planowych dotyczących Usług; 

c. dostęp do formularzy i wzorów dokumentów określonych przez OSD, w szczególności Zamówień 
na Usługę i zgłoszeń, o których mowa w lit. b powyżej; 

d. przesyłanie innych dokumentów i korespondencji w wersji elektronicznej. 

5. OSD udostępni aktualny dokument zawierający szczegółowy opis funkcjonalności oraz instrukcję obsługi 
SI. 

6. Informacje Ogólne 

1. OSD publikuje za pośrednictwem SI ofertę hurtową określającą wszystkie istotne warunki świadczenia 
Usług w oparciu o Sieci POPC, niezbędne do zawarcia Umowy i świadczenia tych Usług. 

2. OSD udostępnia za pośrednictwem SI wszelkie informacje dotyczące Infrastruktury Sieci POPC niezbędne 
do prawidłowego składania Zamówień na Usługi, a w szczególności: 

a. listę PDU wraz z podaniem ich indywidualnych, unikalnych identyfikatorów, dokładnej lokalizacji 
w postaci Punktu Adresowego lub współrzędnych geograficznych oraz listą urządzeń 
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w danej lokalizacji do świadczenia Usług oraz rodzajami 
portów, 

b. informacje dotyczące możliwości świadczenia Usług w danym PDU wraz ze wskazaniem parametrów 
technicznych, takich jak opcja usługi czy technologia, 

c. informacje dotyczące obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu Sieci 
POPC przyporządkowanych poszczególnym PDU przedstawione poprzez dokładne lokalizacje  
w postaci Punktu Adresowego i jego współrzędnych geograficznych, 

d. liczbę kabli telekomunikacyjnych w danym PDU z uwzględnieniem liczby włókien i ich zajętości, 

e. informacje na temat Kanalizacji Kablowej, a w szczególności wielkość i liczbę otworów Kanalizacji 
Kablowej dla poszczególnych odcinków z uwzględnieniem ich zajętości, 

f. informacje dotyczące możliwości technicznych oraz warunków dołączenia Kanalizacji Kablowej 
OK do Kanalizacji Kablowej OSD, 

g. informacje na temat dostępnej powierzchni kolokacyjnej ze wskazaniem dokładnej lokalizacji oraz 
ilości dostępnej powierzchni kolokacyjnej, 

h. informacji dotyczących PPDU. 

3. Informacje, o których mowa w ppkt 2 powyżej, dotyczące lokalizacji elementów Infrastruktury Sieci 
POPC powinny być udostępnione również w formie graficznej np. w postaci plików shp z atrybutami,  
na których naniesiono elementy Infrastruktury Sieci POPC, w szczególności: 

a. warstwę Kanalizacji Kablowej, 

b. warstwę Podbudowy słupowej, 

c. warstwę kabli telekomunikacyjnych, 
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d. warstwę elementów aktywnych, 

e. warstwę powierzchni kolokacyjnej, 

f. warstwę Punków Adresowych w zasięgu Sieci POPC. 

4. OI udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, mając na względzie konieczność 
zapewnienia: 

a. zgodności ze stanem faktycznym, 

b. swobodnego i dogodnego dostępu do informacji, 

c. usystematyzowanego oraz zrozumiałego sposobu prezentowania informacji, 

d. kompletności, rzetelności oraz aktualności informacji, 

e. szczegółowości i konkretności informacji. 

5. OSD udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, najpóźniej w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia w Sieci POPC, Usług lub usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz 
użytkowników końcowych objętych zasięgiem Sieci POPC.  

6. Informacje, o których mowa w ppkt 2 i 3 są udostępniane OK w formie plików elektronicznych  
o atrybutach zgodnych z formatem i wymaganiami dla plików przekazywanych do SIIS

33
. 

7.  Zamówienie na usługę 

1. OK wybiera Usługę lub Usługi poprzez złożenie Zamówienia na Usługę za pośrednictwem SI. 

2. Zamówienie na Usługę dotyczy uruchomienia Usługi, modyfikacji Usługi lub rezygnacji z Usługi. 

3. Realizacja Zamówienia na Usługę dotyczącego rezygnacji z Usługi następuje nie wcześniej niż z upływem 
1 roku od dnia realizacji Zamówienia na Usługę dotyczącego uruchomienia tej Usługi. 

4. W Zamówieniu na Usługę OK wskazuje Usługę lub Usługi, istotne parametry każdej Usługi oraz PDU, 
w którym OK uzyskuje dostęp do danej Usługi. Zgodnie z pkt 6 – Informacje Ogólne ppkt 2 OSD 
udostępnia OK wszelkie informacje na temat Sieci POPC, jakie są niezbędne do przygotowania przez 
OK Zamówienia na Usługę. 

5. OSD w terminie 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia na Usługę wskazuje braki lub nieprawidłowości 
w Zamówieniu na Usługę, które wymagają uzupełnienia lub poprawienia, stosownie do wymogów, 
o których mowa w ppkt 3 powyżej. W przypadku nie wskazania przez OSD braków lub nieprawidłowości 
Zamówienia na Usługę w zakreślonym terminie, Zamówienia na Usługę uznaje się za wolne od braków 
formalnych. 

6. OK uzupełnia braki wskazane przez OSD lub poprawia Zamówienie na Usługę w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania od OSD informacji o brakach lub nieprawidłowościach Zamówienia na Usługę, pod rygorem 
pozostawienia przez OSD Zamówienia na Usługę bez rozpoznania. 

7. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez OSD Zamówienia na Usługę wolnego od braków lub 
nieprawidłowości OSD informuje OK o przystąpieniu do realizacji Zamówienia na Usługę lub 
o konieczności przeprowadzenia wywiadu technicznego.  

8. OSD może w każdym czasie odmówić realizacji Zamówienia na Usługę, dotyczącego uruchomienia lub 
modyfikacji Usługi, jeżeli: 

a. realizacja Zamówienia na Usługę jest niemożliwa z powodu Siły wyższej, 

b. OK rażąco naruszył postanowienia Umowy i skutki takiego naruszenia nie zostały usunięte 
do chwili udzielenia odpowiedzi negatywnej na Zamówienia na Usługę, 

c. OK zalega z płatnościami na rzecz OI z tytułu świadczonych Usług za co najmniej 2 Okresy 
Rozliczeniowe, 

                                                           
33 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, 
prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach 
umożliwiających kolokację. 
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d.  Zamówienie na Usługę nie dotyczy Usługi wskazanej w pkt 1 – Zakres dostępu hurtowego ppkt 4, 

e.  nie ma możliwości technicznych świadczenia danej Usługi. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt 8 powyżej, OSD niezwłocznie przekaże 
OK informację o odmowie realizacji Zamówienia na Usługę. 

10. Odmowa realizacji Zamówienia na Usługę wymaga uzasadnienia, a jeżeli istnieje możliwość 
zastosowania rozwiązań alternatywnych względem Usług wskazanych w Zamówieniu na Usługę, należy 
wskazać takie rozwiązania alternatywne. 

11. W przypadku odmowy realizacji niektórych Usług wskazanych w Zamówieniu na Usługę OK w terminie 
3 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie realizacji Zamówienia na Usługę, może anulować 
to Zamówienie na Usługę. 

8. Wywiad techniczny i projekt techniczny 

1. OSD w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia na Usługę wolnego od braków 
i nieprawidłowości przekazuje OK warunki techniczne realizacji Zamówienia na Usługę niezbędne 
do sporządzenia przez OK projektu technicznego, w tym przypadku OSD dokonuje jednocześnie 
rezerwacji zasobów sieciowych na okres 90 dni od dnia przekazania OK warunków technicznych. 

2. Jeżeli spełnienie przez OK warunków technicznych określonych przez OSD po przeprowadzeniu wywiadu 
technicznego jest ekonomicznie nieopłacalne lub niecelowe z punktu widzenia świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, czego OK nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, OK może 
anulować Zamówienie na Usługę w terminie 14 dni od dnia otrzymania warunków technicznych. 

3. W terminie 60 dni od dnia otrzymania warunków technicznych, o których mowa w ppkt 1 powyżej, 
OK przekazuje do OSD projekt techniczny opracowany na podstawie wydanych warunków technicznych, 
pod rygorem pozostawienia Zamówienia na Usługę bez rozpoznania i anulowania rezerwacji zasobów. 

4. OSD w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu technicznego, o którym mowa w ppkt 3 powyżej 
wskazuje braki lub nieprawidłowości tego projektu technicznego, które wymagają uzupełnienia lub 
poprawienia. W przypadku nie wskazania przez OSD braków lub nieprawidłowości projektu 
technicznego w zakreślonym terminie, projekt techniczny uznaje się za wolny od braków formalnych. 

5. OK uzupełnia braki wskazane przez OSD lub poprawia projekt techniczny w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania od OSD informacji o brakach lub nieprawidłowościach projektu technicznego, pod rygorem 
pozostawienia przez OSD Zamówienia na Usługę bez rozpoznania. 

6. OSD w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu technicznego wolnego od braków i nieprawidłowości 
informuje OK o przystąpieniu do realizacji Zamówienia na Usługę. 

7. OSD może obciążyć OK kosztami przeprowadzenia procesu związanego z obsługą Zamówienia na Usługę, 
w tym kosztami przeprowadzenia wywiadu technicznego jeżeli Zamówienie na Usługę nie zostanie 
zrealizowane z przyczyn leżących po stronie OK, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 7 – 
Zamówienie na Usługę, ppkt 11 oraz ppkt 2 powyżej. 

9. Przekazanie, zwrot oraz instalacja Infrastruktury  

1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez OK informacji o przystąpieniu przez OSD do realizacji Zamówienia 
na Usługę, Strony ustalą termin przekazania lub zwrotu elementów Infrastruktury niezbędnych 
do realizacji Usługi, o której mowa w tym Zamówieniu na Usługę, przypadający nie później niż 14 dni 
od dnia otrzymania przez OK informacji o przystąpieniu przez OSD do realizacji Zamówienia na Usługę, 
chyba że Strony uzgodnią inny termin. 

2. Po przekazaniu elementów Infrastruktury Sieci POPC, zgodnie z ppkt 1 powyżej, OK może przystąpić 
do prac instalacyjnych wyłącznie pod nadzorem OSD. OK wykonuje prace instalacyjne na własny koszt. 

3. Przed zwrotem elementów Infrastruktury Sieci POPC, o których mowa w ppkt 1 powyżej, OSD przywróci 
je do stanu poprzedniego z uwzględnieniem zużycia wynikającego z ich prawidłowej eksploatacji, 
poprzez odinstalowanie swoich urządzeń telekomunikacyjnych i zwolnienie zajmowanej powierzchni 
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kolokacyjnej, Kanalizacji Kablowej, Podbudowy słupowej oraz włókien światłowodowych, chyba 
że Strony uzgodnią inne warunki. 

4. OK może przystąpić do wykonywania prac, o których mowa w ppkt 3 powyżej, w terminie ustalonym 
przez Strony na podstawie ppkt 1 powyżej, wyłącznie pod nadzorem OSD. OK wykonuje te prace 
na własny koszt. 

5. Jeżeli OK nie zwróci elementów Infrastruktury stosownie do postanowień ppkt 1 i 4 powyżej,  
OSD wyznaczy OK dodatkowy termin na dokonanie tych czynności nie krótszy niż 7 dni. 
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu OSD może dokonać czynności, o których mowa 
w ppkt 3 powyżej na koszt i ryzyko OK. 

6. Przekazanie oraz zwrot elementów infrastruktury Sieci POPC, następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez strony w momencie przekazania lub zwrotu elementów 
infrastruktury Sieci POPC zgodnie z ppkt 1 powyżej. 

7. Zamówienie na Usługę jest zrealizowane z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w ppkt 6 powyżej, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub 
rezygnację z Usługi, chyba że Strony postanowią inaczej. 

10. Zasady budowy PPDU 

1. Wybrana lokalizacja PPDU jest wskazywana przez OK w zapytaniu o wydanie warunków technicznych 
w zakresie budowy PPDU, z zachowaniem zasad określonych zgodnie z warunkami określonymi 
w dokumentach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych budowy 
infrastruktury Sieci POPC. 

2. PPDU może być wybudowany w odległości nie mniejszej niż 200 m od najbliższego istniejącego już PDU, 
z zastrzeżeniem ppkt 4 poniżej. 

3. Po otrzymaniu zapytania o wydanie warunków technicznych w zakresie budowy PPDU, o którym mowa 
w ppkt 1 powyżej, OSD zbada możliwość budowy PPDU we wskazanej lokalizacji w terminie 14 dni.  

4. OSD może odmówić budowy PPDU w szczególności jeżeli: 

a. budowa PPDU byłaby ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona, 

b. budowa PPDU jest niemożliwa lub niecelowa z punktu widzenia planowania przestrzennego, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

c. budowa PPDU jest niemożliwa lub niecelowa ze względu na dokumenty, na podstawie których 
nastąpiło finansowanie ze środków publicznych budowy Sieci POPC lub zasady określone 
w Wytycznych, 

d. OSD nie dysponuje wolnymi zasobami na budowę PPDU, 

e. OSD nie wyraził zgody na budowę PPDU. 

5. Budowa więcej niż trzech PPDU w danej relacji jest ekonomicznie nieuzasadniona, chyba że wystąpią 
wyjątkowe okoliczności przemawiające za budową kolejnego PPDU. 

6. Jeżeli proponowana przez OK lokalizacja PPDU znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m 
od istniejącego zasobnika, wtedy PPDU musi być zlokalizowany dokładnie w tym miejscu sieci, w którym 
znajduje się zasobnik. 

7. OSD nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku OK, ani obowiązku budowy PPDU. Niemniej 
jednak rozpatrzenie wniosków OK oraz podejmowanie przez OSD decyzji o budowie PPDU odbywa się 
z przestrzeganiem zasady równego traktowania (niedyskryminacji), przejrzystości i obiektywizmu. 

8. PPDU jest budowany przez OSD po zawarciu z OK umowy szczegółowo regulującej prawa i obowiązki 
Stron. 

9. OK pokrywa koszt budowy PPDU, o którym mowa w ppkt 10 poniżej. Umowa, o której mowa 
w ppkt 8 powyżej, reguluje zasady pokrywania kosztów budowy PPDU, które uiszczane są przed 
poniesieniem kosztu przez OSD lub – w wyjątkowych przypadkach i po ustanowieniu wymaganego przez 
OSD zabezpieczenia – po poniesieniu kosztu przez OSD. 
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10. Koszty budowy PPDU obejmują:  

a. koszt nabycia materiałów do budowy PPDU, 

b. koszt robót budowlanych, w tym koszt odtworzenia nawierzchni oraz koszty uzgodnieniowe (w tym 
za zajętość pasa drogowego) oraz koszty robocizny. 

11. Koszt nabycia materiałów ustalany jest zgodnie z umowami OSD z dostawcami, a OSD przekaże OK kopie 
dowodów poniesienia wydatków. 

12. Koszt robót budowlanych ustalany jest według kosztorysu załączonego do umowy, o której mowa 
w ppkt 8 powyżej. 

13. Po pozytywnym rozpatrzeniu zapytania, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, i zawarciu umowy, o której 
mowa w ppkt 8 powyżej, OK w terminie 14 dni rozpocznie projektowanie PPDU. Jeżeli budowa PPDU 
będzie wymagała wyłącznie zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu bez 
konieczności uzgadniania projektu budowlanego, OSD deklaruje dokonanie zgłoszenia w terminie nie 
dłuższym niż 10 dni. Terminy szczegółowo reguluje umowa, o której mowa w ppkt 8 powyżej. 

14. Wybudowany PPDU jest własnością OSD oraz może być wykorzystywany na potrzeby podłączeń innych 
OK. zgodnie z zasadami równego traktowania (niedyskryminacji), przejrzystości i obiektywizmu. OK, 
który chce się podłączyć do PPDU będzie ponosił opłatę instalacyjną właściwą do usługi, z której będzie 
korzystał wg obowiązującego cennika OSD. 

15. Postanowienia ppkt 14 powyżej stosuje się odpowiednio do podłączenia OK do istniejących muf poza 
PPDU i PDU. 

11. Kary umowne 

1. OSD obowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz OK w następujących przypadkach: 

a. niedotrzymania terminu przekazania elementów infrastruktury Sieci POPC niezbędnych do realizacji 
Usługi - 25% opłaty instalacyjnej za każdy dzień opóźnienia, 

b. niezachowania parametrów jakościowych określonych w pkt 17 – Parametry jakościowe Usług – 1% 
opłaty miesięcznej za każdą godzinę opóźnienia, godzinę rozpoczętą liczy się za pełną godzinę; 

c. nieudostępnienia przez OSD pomieszczeń w celu wykonania prac eksploatacyjnych przez OK – 1% 
opłaty miesięcznej za Kolokację za każdą godzinę opóźnienia, godzinę rozpoczętą liczy się za pełną 
godzinę. 

2. OK może dochodzić od OSD odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

3. OSD jest obowiązany do zapłaty kary umownej bez względu na wysokość poniesionej szkody. 

4. OK obowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz OSD w przypadku niedotrzymania terminu 
zwrotu elementów infrastruktury Sieci POPC stosownie do postanowień pkt 9 Przekazanie, zwrot oraz 
instalacja infrastruktury ppkt 3 oraz ppkt 4 – 1/30 opłaty miesięcznej za korzystanie z Usługi będącej 
przedmiotem Zamówienia na Usługę za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie nastąpiło  
z winy OSD. W takim przypadku OSD jest zobowiązany do zapłaty OK kary umownej określonej 
w zdaniu poprzedzającym. 

5. W przypadku wykorzystywania przez OK Sieci POPC niezgodnie z warunkami, o których mowa 
w pkt 2 – Zobowiązania Stron ppkt 2 OSD może przewidzieć w Umowie dodatkowe kary umowne. 

6. Strona nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli zdarzenie będące podstawą 
do naliczenia kar umownych było spowodowane działaniem lub zaniechaniem drugiej Strony. 

12. Bonifikaty 

1. Bonifikaty przysługują OK za każdy rozpoczęty dzień, w którym Usługa będąca przedmiotem Zamówienia 
na Usługę była niedostępna po przekroczeniu parametru RDU określonego w pkt 17 Parametry 
jakościowe Usług ppkt 1. Bonifikaty nie przysługują OK, jeżeli podstawą do ich przyznania są zdarzenia, 
za które odpowiedzialność ponosi OK. 
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2. Wysokość bonifikaty, o której mowa w ppkt 1 powyżej ustala się na poziomie 1/30 opłat miesięcznych 
za każdy rozpoczęty dzień, w którym Usługa była niedostępna po przekroczeniu parametru RDU. 

3. Jako dzień, w którym nastąpiła w sposób ciągły lub przerywany niedostępność Usługi będącej 
przedmiotem Zamówienia na Usługę, Strony przyjmują każdy dzień liczony jako kolejne 24 godziny 
po przekroczeniu parametru RDU, określonego w pkt 17 Parametry jakościowe Usług ppkt 1. 

4. Bonifikaty uwzględnia się odejmując wysokość bonifikaty od sumy opłat za Okres Rozliczeniowy 
następujący po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie związane z bonifikatą. OSD, bez 
potrzeby zgłaszania stosownego żądania przez OK, uwzględnia bonifikatę przy wystawianiu faktury 
w najbliższym terminie płatności, przed uwzględnieniem zwrotu pobranych należności. 

13. Reklamacje 

1. Komunikacja pomiędzy OSD i OK w zakresie reklamacji będzie realizowana w oparciu o SI. 

2. OK może składać reklamacje w szczególności z tytułu: 

a. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będącej przedmiotem Zamówienia na Usługę, 

b. opłat znajdujących się na fakturach VAT. 

3. Jeżeli reklamacja została sformułowana w sposób nie określający jej przedmiotu lub żądania, OSD 
powinien wezwać OK do niezwłocznego jej uzupełnienia. W przypadku wezwania OK do uzupełnienia 
reklamacji, bieg terminu na jej rozpatrzenie ulega zawieszeniu. 

4. OSD rozpatruje reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty przekazania reklamacji. 

5. W przypadku gdy OSD nie rozpatrzy reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wniesienia 
przekazania przez OK, reklamację uważa się za uwzględnioną. 

6. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia. Postępowanie 
reklamacyjne jest jednoinstancyjne. 

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji (pozytywnego lub negatywnego), OSD przekazuje odpowiedź wraz 
z uzasadnieniem. 

14. Awarie  

1. Komunikacja pomiędzy OSD i OK w zakresie Awarii będzie realizowana w oparciu o SI. 

2. OSD i OK współpracują przy lokalizacji i usuwaniu Awarii. 

3. Strona odpowiada za usunięcie Awarii w zakresie infrastruktury, którą ta Strona dostarczyła. Strona 
ponosi koszty usunięcia Awarii w tym zakresie, chyba że zdarzenie będące przyczyną Awarii było 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona. 

4. W przypadku, w którym Strona wykryje Awarię, zobowiązana jest do natychmiastowego jej zgłoszenia 
drugiej Stronie. 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia, Strona przyjmująca zgłoszenie, niezwłocznie informuje Stronę zgłaszającą 
o prawidłowym dokonaniu zgłoszenia Awarii. 

6. Zgłoszenie Awarii musi zawierać: 

a. informacje identyfikujące podmiot zgłaszający Awarię, 

b. informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować Usługę, 

c. opis problemu, 

d. szczegółowe dane kontaktowe na wypadek potrzeby współpracy w zakresie usunięcia Awarii. 

7. Za moment zgłoszenia oraz początek czasu potrzebnego do usunięcia Awarii (CUA) uważa się moment 
przekazania przez Stronę zgłoszenia w formie elektronicznej za pośrednictwem SI dotyczącego awarii. 

8. Strona odpowiadająca za usunięcie Awarii, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań 
mających na celu usunięcia Awarii. 
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9. Po dokonaniu wstępnej analizy przyczyny Awarii, Strona odpowiadająca za usunięcie Awarii przekaże 
drugiej Stronie przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia naprawy. 

10. Każda ze Stron prowadzi dziennik Awarii, dostępny Stronom za pośrednictwem SI, zawierający 
podstawowe informacje na temat Awarii. 

11. Strona informuje drugą Stronę, o rejestracji Awarii oraz o przystąpieniu do jej usuwania w czasie nie 
dłuższym niż czas określony jako Czas Reakcji na Awarię (CRA). 

12. Strona odpowiadająca za usunięcie Awarii informuje drugą Stronę o usunięciu Awarii. Po otrzymaniu 
informacji o usunięciu Awarii Strona niezwłocznie informuje drugą Stronę czy Awaria została usunięta. 

13. OSD po wykryciu Awarii Masowej w czasie do 6 godzin od zdiagnozowania zaistniałej sytuacji przekaże 
OK wiadomość z listą ID łączy objętych Awarią Masową. Wiadomość będzie zawierała dodatkowo 
następujące informacje: 

a. ID Łącza; 

b. data wystąpienia Awarii Masowej; 

c. planowana data usunięcia Awarii Masowej; 

d. opis Awarii Masowej. 

14. OSD co 2 godziny przez 24 godziny na dobę informowała będzie OK poprzez SI o statusie łączy objętych 
Awarią Masową. W przypadku braku zmian w przekazywanych statusach OSD nie będzie informował OK 
poprzez SI o statusach łączy objętych Awarią Masową po raz kolejny. 

15. W sytuacji wystąpienia Awarii Masowej OK nie będzie zgłaszał do OSD pojedynczych informacji o Awarii, 
wchodzących w skład węzła sieci telekomunikacyjnej objętego Awarią Masową. 

16. Zamknięcie statusu Awarii Masowej dotyczyło będzie pełnej listy łączy, dla których Awaria Masowa 
została usunięta. 

17. OK może nadać Awarii status priorytetowy wyłącznie w sytuacji, gdy Awaria dotyczy Abonentów 
będących organami administracji publicznej bądź jednostkami świadczącymi usługi w zakresie ochrony 
zdrowia i życia, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, obronności, szkolnictwa oraz 
sądownictwa. 

18. Opłata z tytułu interwencji w przypadku Awarii o statusie priorytetowym wynosi maksymalnie 150% 
opłaty za Nadzór OSD. 

15. Prace planowe 

1. Komunikacja pomiędzy OSD i OK w zakresie prac planowych będzie realizowana w oparciu o SI. 

2. OSD będzie powiadamiać OK o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach i modernizacji Sieci 
POPC, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prac, jeżeli zdarzenia 
te będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie Usług na rzecz OK (prace planowe). 

3. Informacja o pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz: 

a. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac planowych, 

b. charakter i krótki opis prac planowanych, 

c. możliwy wpływ na świadczone Usługi, 

d. numery kontaktowe do osób przeprowadzających prace planowane, z którymi należy kontaktować 
się w razie potrzeby. 

4. OSD przeprowadzając prace planowe zapewni utrzymanie ruchu telekomunikacyjnego. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia Usług, a planowane zawieszenie 
ruchu jest nieuniknione, prace planowe powinny być wykonane w porze najmniejszego ruchu 
międzysieciowego.  

5. Prace planowe będą wykonywane w godzinach 22:00 – 06:00, zaś łączny czas prowadzenia prac 
planowych dla danej usługi nie może przekroczyć 72 godzin w ciągu roku. 
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6. Do czasu prowadzenia prac planowych nie wlicza się czasu potrzebnego do usunięcia Awarii. Skutki 
prowadzenia prac planowych w czasie prowadzenia tych prac nie podlegają zgłoszeniu jako Awarie. 

7. Czas trwania prac planowych nie wlicza się do wskaźnika RDU, przy czym czas trwania prac planowych 
przekraczający wymogi wskazane w ppkt 5 powyżej jest wliczany do tego wskaźnika. 

8. OK nie ponosi opłat z tytułu świadczenia Usługi za okres trwania prac planowych mających wpływ 
na prawidłowe świadczenie tej Usługi. 

16. Nadzór OSD 

1. Komunikacja pomiędzy OSD i OK w zakresie Prac planowych będzie realizowana w oparciu o SI. 

2. Wszelkie prace związane z korzystaniem z Sieci POPC wykonywane przez OK prowadzone są pod 
nadzorem OSD. OSD pobiera opłaty za Nadzór w wysokości określonej zgodnie z wytycznymi, o których 
mowa w Rozdziale II – Opłaty, przy czym OSD nieodpłatnie sprawuje Nadzór nad pracami 
wykonywanymi przez OK w związku z koniecznością usunięcia skutków zdarzeń, za które 
odpowiedzialność ponosi OSD. 

3. Z zastrzeżeniem ppkt 4 poniżej, OK deklaruje sposób sprawowania nadzoru OSD: 

a. ciągły/gwarantowany - zapewnienie nadzoru OSD przez cały czas trwania prac. OSD na bieżąco 
weryfikuje poprawność wykonania prac. 

b. nieciągły - OSD ma obowiązek pojawić się co najmniej na początku i na końcu prac planowych. 
Minimalny czas nadzoru to 1 godzina. W tym przypadku Nadzór OSD ma obowiązek zweryfikować 
poprawność wykonanych prac. OK ma prawo do kontaktu z nadzorcą OSD w ciągu całego czasu 
trwania prac. Nadzór OSD ma obowiązek przybyć na miejsce prac na żądanie OK w czasie nie 
dłuższym niż 4 godziny (w godzinach sprawowania nadzoru OSD) od momentu wezwania OK. 

4. OK informuje OSD o planowanym terminie prac, o których mowa w ppkt 1 powyżej z podaniem 
przewidywanego zakresu czynności i szacowanego okresu prowadzenia prac na 7 dni przed planowaną 
datą rozpoczęcia tych prac. 

5. W przypadku pilnej potrzeby wykonania przez OSD prac związanych z usunięciem Awarii, obowiązuje 
sprawowanie nadzoru OSD w sposób ciągły (gwarantowany). OK informuje OSD o planowanym terminie 
takich prac nie później niż: 

a. w dni powszednie oraz w soboty (8.00 – 16.00) – 4 godziny przed rozpoczęciem prac, 

b. w dni powszednie oraz w soboty (16.00 – 22.00 i 6:00-22:00) – 6 godzin przed rozpoczęciem prac, 

c. w nocy (22.00 – 8.00), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – 8 godzin przed rozpoczęciem prac. 

6. W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w miejscu i terminie wskazanym przez OK zgodnie  
z ppkt 3 powyżej, Strona, której przedstawiciel stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie obciąża 
drugą Stronę opłatą w wysokości jak za 8 godzin nadzoru OSD, sprawowanego w danych godzinach. 

7. Po zakończeniu prac, przedstawiciel OSD spisuje protokół odbioru wykonanych prac i podpisuje  
go dwustronnie z przedstawicielem OK. Protokół odbioru wykonanych prac powinien zawierać krótki 
opis wykonanych prac z wyszczególnieniem m.in.: elementów infrastruktury Sieci POPC, na jakich prace 
były wykonane, zakresu prac, sposobu sprawowania nadzoru (ciągły, nieciągły) oraz ilości godzin 
sprawowania nadzoru OSD. Odmowa podpisania protokołu odbioru wykonanych prac przez 
którąkolwiek ze Stron zostanie opisana w ww. protokole wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 

17. Parametry jakościowe Usług 

1. W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych OSD zapewnia następujące parametry: 

- CRA, 

- CUA, 

- RDU*. 
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CRA [min] CUA [h] RDU [%] 

60 12** 99,7 

 

*Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: 

RDU [ % ] = 

czas całkowity – ∑ czas Awarii 

× 100 [ % ] 

czas całkowity 

**8 godzin dla Awarii, której OK nadał status priorytetowy. 

 

2. Strony mogą określić poziom gwarantowanych parametrów jakościowych, o których mowa w ppkt 1 
powyżej, odrębnie dla każdej z Usług. 

18. Warunki rozliczeń 

1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie na podstawie 
wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury zgodnie z właściwymi 
przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane 
na fakturze konto bankowe. 

2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź 
na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT 
wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji. 

3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność  
ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora Usługi (pozwalającego na identyfikuję Zamówienia 
na Usługę, na podstawie którego świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają 
wpływ na wysokość płatności. 

4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty jej wystawienia. 

5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w pkt 9 – Przekazanie, zwrot oraz instalacja infrastruktury ppkt 6, 
potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 

6. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką 
czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. 
W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby  
30. 

7. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast opłaty jednorazowe są płatne z dołu. 

8. OK upoważnia OSD do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 

9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 

10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek 
naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana 
odrębnym dokumentem finansowym. 

11. Podane w Umowie ceny są cenami netto.  

 

Rozdział II – Opłaty 

1. Usługa BSA 

Górny limit opłat miesięcznych pobieranych przez OSD za Usługę BSA dla poszczególnych opcji 
przepływności wynosi zgodnie z poniższymi wzorami (CH-BSA): 
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- Dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany: 

CH-BSA = CD * (1 – 21,84%) 

- Dla dostępu na poziomie Ethernet: 

 CH-BSA = CD * (1 – 48,42%), gdzie: 

CD – miesięczna cena detaliczna netto za usługę dostępu szerokopasmowego w opcji przepływności 
analogicznej do opcji usługi hurtowej, dla której kalkulowana jest opłata CH-BSA. Wartość CD jest ustalana 
w następujący sposób: 

Na miesięczną cenę detaliczną CD składają się następujące pozycje (wszystkie netto): 

- cena jednorazowa, 

- cena abonamentowa w okresie promocyjnym, 

- cena abonamentowa poza okresem promocyjnym, 

- cena jednorazowa za dodatkowy gadżet/bonus oferowany w ramach usługi, 

- wartość jednorazowego gadżetu promocyjnego, 

- koszt inkrementalny usługi lub usług innych niż dostęp szerokopasmowy. 

Etap 1 - Cena abonamentowa 

Należy ustalić średnio ważoną cenę miesięczną usługi detalicznej na podstawie ceny miesięcznej w okresie 
promocyjnym i ceny miesięcznej poza okresem promocyjnym, które uiszcza Abonent korzystający z usługi 
detalicznej. 

Średnio ważona cena miesięczna = (Cena miesięczna w okresie promocyjnym * liczba miesięcy w okresie 
promocyjnym + Cena miesięczna poza okresem promocyjnym * liczba miesięcy poza okresem 
promocyjnym) / okres trwania umowy terminowej w miesiącach

34
. 

Etap 2 - Cena jednorazowa 

Cena jednorazowa związana z aktywacją usługi detalicznej lub z pozyskaniem dodatkowego gadżetu 
promocyjnego, powinna zostać rozłożona równomiernie na czas trwania umowy terminowej 

Etap 3 - Suma cen za usługę detaliczną 

Suma cen za usługę detaliczną stanowi sumę średnio ważonej ceny miesięcznej o której mowa w Etapie 1 
i ceny jednorazowej, o której mowa w Etapie 2. 

Etap 4 - Gadżet i usługi dodatkowe 

Ponadto od sumy cen ustalonej w Etapie 3 odejmowana jest ewentualna wartość gadżetu przyznawanego 
przez OSD Abonentowi nabywającemu usługę rozłożona równomiernie na czas trwania umowy terminowej 
oraz inkrementalny miesięczny koszt usług innych niż usługi dostępu szerokopasmowe. 

Wartość gadżetu i inkrementalny miesięczny koszt usług innych niż usługa dostępu szerokopasmowego 
są zapisane w ogólnie dostępnym regulaminie usługi detalicznej. 

Etap 5 - Wynik 

Parametr CD stanowi sumę cen za usługę detaliczną przypadającą miesięcznie na Abonenta, 
o której mowa w Etapie 3, pomniejszoną o miesięczną wartość gadżetu i koszt usług dodatkowych, 
o których mowa w Etapie 4. 

W przypadku, kiedy OSD w danym momencie oferuje więcej niż jedną ofertę detaliczną zawierającą dostęp 
szerokopasmowy w określonej opcji przepływności, powyższe etapy kalkulacji zostaną przeprowadzone dla 
każdej z tych ofert a parametr CD dla danej opcji przepływności zostanie wyznaczony jako minimalna 
wartość wyników w ten sposób otrzymanych. 

 

                                                           
34 W przypadku usług świadczonych bezterminowo do powyższych obliczeń przyjmuje się że okres trwania umowy terminowej 
to 36 miesięcy. 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
43 

2. Usługa LLU  

Górny limit opłaty miesięcznej pobieranej przez OSD za świadczenie Usługi LLU wynosi zgodnie  
z poniższym wzorem (CH-LLU): 

CH-LLU = CD * (1 – 62,81%), gdzie: 

CD – jest to miesięczna cena detaliczna netto za usługę dostępu szerokopasmowego. Wartość CD jest 
ustalana w następujący sposób: 

Na miesięczną cenę detaliczną CD  składają się następujące pozycje (wszystkie netto): 

- cena jednorazowa, 

- cena abonamentowa w okresie promocyjnym, 

- cena abonamentowa poza okresem promocyjnym, 

- cena jednorazowa za dodatkowy gadżet/bonus oferowany w ramach usługi, 

- wartość jednorazowego gadżetu promocyjnego, 

- koszt inkrementalny usługi lub usług innych niż dostęp szerokopasmowy. 

Etap 1 - Cena abonamentowa 

Należy ustalić średnio ważoną cenę miesięczną na podstawie ceny miesięcznej w okresie promocyjnym 
i ceny miesięcznej poza okresem promocyjnym, które uiszcza Abonent korzystający z usługi detalicznej. 

Średnio ważona cena miesięczna = (Cena miesięczna w okresie promocyjnym * liczba miesięcy w okresie 
promocyjnym + cena miesięczna poza okresem promocyjnym * liczba miesięcy poza okresem 
promocyjnym) / okres trwania umowy terminowej w miesiącach

35
. 

Etap 2 - Cena jednorazowa 

Cena jednorazowa związana z aktywacją usługi detalicznej lub z pozyskaniem dodatkowego gadżetu 
promocyjnego, powinna zostać rozłożona równomiernie na czas trwania umowy terminowej. 

Etap 3 - Suma cen za usługę detaliczną 

Suma cen za usługę detaliczną stanowi sumę średnio ważonej ceny miesięcznej, o której mowa w Etapie 
1 i ceny jednorazowej, o której mowa w Etapie 2. 

Etap 4 - Gadżet i usługi dodatkowe 

Ponadto od sumy cen ustalonej w Etapie 3 odejmowana jest ewentualna wartość gadżetu przyznawanego 
przez OSD Abonentowi nabywającemu usługę rozłożona równomiernie na czas trwania umowy terminowej 
oraz inkrementalny miesięczny koszt usług innych niż usługi dostępu szerokopasmowe. 

Wartość gadżetu i inkrementalny miesięczny koszt usług innych niż usługa dostępu szerokopasmowego 
są zapisane w ogólnie dostępnym regulaminie usługi detalicznej. 

Etap 5 - Wynik 

Parametr CD stanowi sumę opłat za usługę detaliczną przypadającą miesięcznie na Abonenta, o której mowa 
w Etapie 3, pomniejszoną o miesięczną wartość gadżetu i miesięczny koszt usług dodatkowych, 
o których mowa w Etapie 4. 

W przypadku, kiedy OSD w danym momencie oferuje więcej niż jedną ofertę detaliczną zawierającą dostęp 
szerokopasmowy, powyższe etapy kalkulacji zostaną przeprowadzone dla każdej z tych ofert 
a parametr CD zostanie wyznaczony jako minimalna wartość wyników w ten sposób otrzymanych. 

3. Dostęp  do Kanalizacji Kablowej 

Górny limit opłaty miesięcznej pobieranej przez OSD za świadczenie usługi dostępu do 1 metra pełnego 
otworu Kanalizacji Kablowej wynosi 1,19 zł netto. Opłata końcowa za dostęp do Kanalizacji Kablowej 
obliczana jest proporcjonalnie do zajętości, tj. poprzez przemnożenie proporcji średnicy zewnętrznej 

                                                           
35 W przypadku usług świadczonych bezterminowo do powyższych obliczeń przyjmuje się że okres trwania umowy terminowej  
to 36 miesięcy 
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wprowadzanego przez OK kabla lub kanalizacji wtórnej do średnicy wewnętrznej otworu Kanalizacji 
Kablowej OSD przez opłatę za dostęp do pełnego otworu Kanalizacji Kablowej. 

4. Dostęp do Ciemnego włókna 

Górny limit opłaty miesięcznej pobieranej przez OSD za świadczenie usługi dostępu do 1 kilometra 
Ciemnego włókna światłowodowego jest zgodny z opłatą wskazaną w aktualnie obowiązującej  
i zatwierdzonej przez Prezesa UKE Ofercie SOR. 

5. Uzasadnienie kosztowe 

W przypadkach kiedy OSD ponosi znacznie wyższe koszty operowania Siecią POPC w porównaniu 
do innych bardziej konkurencyjnych obszarów Polski, OSD może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem 
o możliwość przekroczenia górnego limitu opłat określonego w pkt 3 i 4 powyżej. W takich przypadkach OSD 
wychodzi z wnioskiem do Prezesa UKE przedstawiając szczegółowe uzasadnienie konieczności przekroczenia 
limitu opłat, a następnie Prezes UKE po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przesyła do OSD 
kwestionariusz danych dotyczących inwestycji realizowanej przez OSD mający na celu umożliwienie 
skalkulowania faktycznych kosztów budowy i operowania siecią liniową OSD. Po uzyskaniu wypełnionego 
kwestionariusza Prezes UKE weryfikuje koszty przedstawione przez OSD i wyznacza nowy górny limit opłat 
wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej możliwy do stosowania przez OSD. 

6. Usługi komplementarne  

Jednostki rozliczeniowe i górny limit opłat pobieranych przez OSD za świadczenie wszelkich hurtowych usług 
komplementarnych niewymienionych w pkt 1 – 4 powyżej i wymienionych w aktualnie obowiązującej  
i zatwierdzonej przez Prezesa UKE Ofercie SOR takich jak: 

- dostęp do słupów, 

- dostęp do Wież i Masztów, 

- Kolokacja, 

- korzystanie z Szaf, 

- Nadzór, 

- usługi instalacyjne, 

- usługi utrzymaniowe, 

- inne usługi jednorazowe, 

są zgodne z jednostkami rozliczeniowymi i opłatami za odpowiadające usługi wskazanymi w aktualnie 
obowiązującej i zatwierdzonej przez Prezesa UKE Ofercie SOR. 

7. Inne Usługi 

W przypadku świadczenia przez OSD usług nie ujętych w pkt 1 – 6 powyżej, OSD jest zobowiązany 
do świadczenia takich usług za opłaty oparte na punktach odniesienia obowiązujących w innych, 
porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach Polski lub Unii lub w przypadku braku dostępności 
takich punktów odniesienia, na podstawie ponoszonych kosztów świadczenia takich usług. 

8. Monitorowanie obowiązków kontroli cen 

Prezes UKE uprawniony jest do monitorowania i weryfikacji wszelkich informacji na podstawie których OSD 
przygotował opłaty w swojej ofercie ramowej i ich zgodności z zawartymi w niniejszym rozdziale wymogami 
poprzez wezwanie danego OSD do przekazania wymaganych informacji na podstawie art. 6 Pt. 

9. Operator hurtowy 

W przypadku kiedy OSD nie świadczy żadnych usług detalicznych i posiada tylko ofertę hurtową, pkt 1-8 
zawarte w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania. Nie oznacza to zwolnienia OSD z obowiązku 
przygotowania i publikacji hurtowej oferty ramowej i oferowania na jej podstawie usług dla wszystkich 
zainteresowanych OK na niedyskryminujących warunkach. 

10. Elastyczność cenowa 
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Oferowanie opustów wolumenowych przez OSD w hurtowej ofercie ramowej jest zabronione. Każdy 
OK ma dostęp do tych samych niedyskryminujących warunków zawartych w ofercie ramowej niezależnie 
od swej wielkości czy wielkości składanego zamówienia. 

Dodatkowo cenniki usług OSD nie mogą zawierać mechanizmów i rozwiązań, które uprzywilejowują 
poszczególnych OK lub ich grupy względem innych np. m.in.: 

 rozliczenia barterowe oraz powiązanie sprzedaży usług z zakupem innych usług od OK lub podmiotu 
z nim powiązanego, które ograniczają transparentność rozliczeń, 

 stosowanie krótkotrwałych okresowych promocji cenowych, 

 oferowanie voucherów i innych usług dodatkowych, powiązanych z cennikową usługą hurtową 
a nieujętych w cenniku podstawowym. 

OSD mogą stosować mechanizmy elastyczności cenowej z zakresu zamkniętego katalogu. Do dozwolonych 
mechanizmów elastyczności cenowej zakładających oferowanie takich samych warunków wszystkim  
OK należą: 

 różne poziomy opustów, w zależności od długości i terminu, na jaki zawierana jest umowa, 

 różne poziomy opustów lub dopłat, w zależności od poziomu SLA, 

 długoterminowe opusty dla usług hurtowych związane z niskim potencjałem popytowym, dla danego 
obszaru geograficznego. 

 
 

Rozdział III - Usługi 

1. Usługa BSA 

1. OSD oferuje Usługę BSA niezależnie od technologii, architektury czy topologii Sieci POPC. 

2. Przedmiotem Usługi BSA jest zapewniany przez OSD dostęp do Łączy Abonenckich poprzez węzły Sieci 
POPC na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, przy wykorzystaniu (innych 
elementów) infrastruktury Sieci POPC. 

3. Usługa BSA powinna umożliwiać OK kształtowanie i świadczenie własnych usług szerokopasmowych oraz 
odsprzedaż usługi detalicznej o parametrach technicznych nie gorszych niż określone  
w Części I Wytycznych - Specyfikacja techniczna oraz odsprzedaż usług detalicznych oferowanych przez 
OSD, w tym pakietów usług powiązanych.  

4. W ramach Usługi BSA OSD zapewni OK dostęp telekomunikacyjny na poziomie IP Niezarządzany oraz 
Ethernet w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych. 

5. W ramach dostępu na poziomie IP Niezarządzanym OSD zapewnia OK funkcjonalność następujących 
elementów Sieci POPC: 

a. Łączy Abonenckich wraz z kartami na urządzeniach DSLAM/ IP DSLAM/ DSLAM Hybrydowy/OLT, 
do których przyłączone są Łącza Abonenckie, na których możliwa jest realizacja szerokopasmowej 
transmisji danych; 

b. Sieci transmisji danych – Sieci IP, urządzeń BRAS, Sieci Ethernet i urządzeń DSLAM/ IP DSLAM/ 
DSLAM Hybrydowy/OLT (poza kartami, do których przyłączone są Łącza Abonenckie).  

6. Dla poziomu dostępu IP Niezarządzanego OSD realizuje całość Usługi BSA od strony technicznej,  
o jakości nie gorszej niż usługa detaliczna świadczona przez OSD.  

7. Dla poziomu dostępu IP Niezarządzanego OSD zapewnia aplikację, za pomocą której następuje 
dokonanie rejestracji Abonenta OK. OSD zapewni, aby w trakcie procesu rejestracji Abonenta OK nie 
były prezentowane znaki towarowe, reklamy czy firmy. 

8. Dla poziomu dostępu IP niezarządzanego pomoc techniczną oraz obsługę reklamacji Abonenckich 
zapewnia OK. 
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9. W ramach dostępu na poziomie Ethernet OSD zapewnia OK funkcjonalność następujących elementów 
Sieci POPC: 

a. Łączy Abonenckich wraz z kartami na urządzeniach IP DSLAM/ DSLAM Hybrydowy/OLT,  
do których przyłączone są Łącza Abonenckie, na których możliwa jest realizacja szerokopasmowej 
transmisji danych, 

b. sieci transmisji danych – sieci Ethernet, urządzeń IP DSLAM/ DSLAM Hybrydowy/OLT (poza kartami, 
do których przyłączone są Łącza Abonenckie) zapewniających transmisję danych pomiędzy Łączami 
Abonenckimi udostępnionymi OK w PDU, 

c. węzłów Ethernet, przy których realizowane są PDU. 

10. OSD oferuje OK zarówno Usługę BSA wraz z urządzeniem CPE jak też bez urządzenia CPE. OSD publikuje 
za pośrednictwem SI aktualną listę urządzeń końcowych CPE kompatybilnych z węzłami dostępowymi 
Sieci POPC.  

11. OK, który korzysta z Usługi BSA i stosuje własne urządzenie CPE, podaje OSD jego serial number. 

12. OSD udostępnienia PDU dla Usługi BSA, w co najmniej jednej lokalizacji, w której znajduje się główny 
węzeł Sieci POPC lub istnieje punkt styku z dostawcą usługi dostępu do Internetu.  

13. Dostęp do PDU dla Usługi BSA nie może być ograniczony, a każdy OK musi mieć możliwość 
wprowadzenia do tego PDU swoich włókien światłowodowych. 

14. PDU dla Usługi BSA znajduje się na ODF z portem Ethernet, z dostępem do BSA. 

15. OSD zobowiązany jest zapewnić porty Ethernet 10Gb/s.  

16. OSD zapewni dostępność nie mniej niż 6 interfejsów fizycznych. 

17. OSD zobowiązany jest umożliwić współdzielenie wspólnego portu fizycznego przez kilku OK.  

18. Na wniosek OK OSD zobowiązany jest zestawić statyczną konfigurację Ethernet, ograniczoną 
do wymiany ruchu Ethernet na potrzeby realizacji Usługi BSA z wykorzystaniem Ethernet VLANs (IEEE 
802.1Q i obsługą VLAN tagging lub Carrier Ethernet).  

19. Na wniosek OK, OSD zapewni konfigurację skutkującą przenoszeniem całego ruchu, dla wszystkich 
Abonentów OK, w jednym wydzielonym VLAN. 

20. Stroną zarządzającą VLAN różnych OK jest OSD. 

21. OK zobowiązany jest do kwartalnego przesyłania do OSD za pośrednictwem SI dokumentu (zwanego 
dalej „Prognozą”) określającego: 

a. przewidywaną liczbę Łączy Abonenckich oraz wskazanie PDU, na którym w/w Usługa będzie 
świadczona;  

b. przewidywaną liczbę oraz typy interfejsów w poszczególnych PDU, z których zamierza korzystać dla 
potrzeb świadczenia usług detalicznych. 

22. Prognozy przygotowane przez OK powinny zostać przesłane do OSD nie później niż 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem okresu, którego dotyczą, przy czym pierwszą prognozę OK prześle w dniu podpisania 
Umowy. 

23. Jeżeli OSD wykaże, że występujące w tym okresie Awarie w świadczeniu Usług spowodowane 
są błędnymi Prognozami dostarczonymi przez OK, OSD nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności i nie 
jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania, kar umownych lub zapewnienia bonifikaty, o których 
mowa w Części II Wytycznych – Zasady dostępu hurtowego, Rozdział I – Zasady Ogólne, pkt 11 – Kary 
Umowne oraz pkt 12 Bonifikaty. 

24. Wielkość prognozowana na dany kwartał będzie porównywana z rzeczywistymi zamówieniami 
złożonymi w tym kwartale. 

25. OSD określi dopuszczalne limity odchyleń od przesłanej przez OK Prognozy, a OK zobowiązany jest 
do przestrzegania górnych i dolnych limitów określonych przez OSD. 
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26. Nieprzestrzeganie przez OK ustalonych odchyleń od przesłanej Prognozy będzie skutkowało naliczeniem 
dodatkowych opłat wynikających z realizacji złożonych Zamówień na Usługę. 

27. W ramach prognozy Zamówień na Usługi podawane są ilości i rodzaj interfejsów fizycznych dla 
poszczególnych PDU. 

28. Różnica miedzy ostatnią prognozą a rzeczywistą liczbą zamówień w zakresie liczby portów dla 
poszczególnych PDU może wynosić co najwyżej 1 port. W przypadku, gdy różnica między ostatnią 
prognozą, a rzeczywistą liczbą zamówień jest większa niż jeden port naliczone zostaną dodatkowe opłaty 
wynikające z realizacji złożonych Zamówień na Usługi. 

2. Dostęp do Kanalizacji Kablowej 

1. Usługa Kanalizacji Kablowej obejmuje dzierżawę miejsca na ułożenie kabli telekomunikacyjnych  
w rurze Kanalizacji Kablowej wtórnej lub Kanalizacji Kablowej pierwotnej. Usługa ta umożliwia OK 
ułożenie własnych kabli telekomunikacyjnych, rur Kanalizacji Kablowej wtórnej lub rur 
Mikrokanalizacyjnych umożliwiających ułożenie wielu kabli telekomunikacyjnych, oraz korzystanie  
z przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla telekomunikacyjnego oraz 
realizacji liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów, w Kolokacji, 
bezpośrednio w studniach kablowych OSD lub mufach kablowych. 

2. OK w Zamówieniu na Usługę dotyczącym dzierżawy Kanalizacji Kablowej, o którym mowa  
w Części II Wytycznych - Zasady dostępu hurtowego, Rozdział I Zasady Ogólne, pkt 7 Zamówienie  
na Usługę, wskazuje konkretny odcinek Kanalizacji Kablowej, jego zakończenia, preferowany przebieg, 
długość oraz inne istotne parametry techniczne w tym np.: 

a. typ i średnicę kabla oraz pojemność kabla, 

b. typ i średnicę rur Kanalizacji Kablowej wtórnej lub Mikrokanalizacji, 

c. liczbę wymaganych zakończeń na przełącznicach OSD lub wymaganą wielkość wyrażoną  
w U, jeśli OK będzie chciał zainstalować własny panel zakończenia kabla w Szafie OSD. 

3. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowień Umowy, OSD ma prawo przeprowadzić 
w każdym czasie kontrolę wykorzystania Kanalizacji Kablowej, w uzgodnionym przez Strony terminie 
i w obecności przedstawiciela OK. Kontrola nie może naruszać ciągłości i jakości świadczonych usług. 

4. W przypadku niestawienia się przedstawiciela OK w umówionym terminie, OSD dokona jednostronnie 
kontroli. 

5. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez OK lub podmioty działające w jego imieniu,  
na Kanalizacji Kablowej, w częściowo zajętych otworach, muszą być zgodne z zaakceptowanym 
projektem technicznym. 

6. Cały otwór Kanalizacji Kablowej może być udostępniony OK w przypadku, gdy wynika to z sumy średnic 
kabli lub ilości rur Kanalizacji Kablowej wtórnej.  

7. OSD dopuszcza możliwość umieszczania takich elementów jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, 
stelaży, złączy/muf OK w studni kablowej OSD. Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych, 
wymienionych w zdaniu poprzednim elementów sieci powinna być zawarta w składanym  
do OSD Zamówieni na Usługę. Umieszczenie dodatkowych elementów nastąpi po sprawdzeniu przez 
OSD: 

a. dostępności miejsca w studni kablowej OSD, 

b. możliwości technicznych, 

c. planów rozwojowych OSD. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo, nie dopuszcza się instalowania w studniach kablowych elementów 
czynnych, takich jak: zasilacze, wzmacniacze itp. 
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3. Dostęp do Ciemnych włókien. 

1. Usługa dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych obejmuje dzierżawę jednego lub więcej 
Ciemnych włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych pomiędzy 
PDU. 

2. Usługa dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych nie obejmuje dzierżawy włókien 
światłowodowych wchodzących w skład Lokalnej pętli abonenckiej, do których dostęp jest zapewniony 
na podstawie pkt 4 – Usługa LLU poniżej. 

3. OK w Zamówieniu na Usługę wskazuje odcinek Ciemnego włókna światłowodowego, jego zakończenia, 
preferowany przebieg, długość oraz inne istotne parametry techniczne. 

4. Długość dzierżawionego Ciemnego włókna światłowodowego jest liczona jako długość odcinka 
Kanalizacji Kablowej lub Podbudowy słupowej wykorzystanych do przeprowadzenia tego Ciemnego 
włókna światłowodowego. Długość odcinka Podbudowy słupowej, o którym mowa w zdaniu powyżej 
jest liczona jako odległość mierzona w osi tej Podbudowy słupowej od pierwszego do ostatniego słupa.  

4. Usługa LLU. 

1. Usługa LLU polega na zapewnieniu pełnego dostępu do Lokalnej pętli abonenckiej przez OSD na rzecz 
OK. 

2. W ramach Usługi LLU OSD jest zobowiązany, w zależności od technologii dostępowej do: 

a. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli lokalnej w sieciach bazujących na miedzianych kablach 
koncentrycznych, 

b. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli lub podpętli abonenckiej w sieciach bazujących 
na miedzianych kablach parowych, 

c. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2MP, 

d. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2P. 

3. Dla Usługi LLU, OSD zapewnia następujące PDU, odpowiednio dla: 

a. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli lokalnej w sieciach bazujących na miedzianych kablach 
koncentrycznych – w każdym punkcie komutacji kabli koncentrycznych od CPE do pierwszego Punktu 
agregacji (połączenia) kabli koncentrycznych, 

b. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli lub podpętli abonenckiej w sieciach bazujących 
na miedzianych kablach parowych - w każdym punkcie komutacji kabli parowych od CPE 
do aktywnego węzła dostępowego, 

c. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2MP - w każdym 
punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE Abonenta do pierwszego Splittera optycznego. 
Udostępnienie nie może być realizowane na wykorzystanych włóknach światłowodowych 
zasilających splitter pierwszego i drugiego stopnia kaskady, 

d. Fizycznego pełnego uwolnienia pętli abonenckiej w sieciach światłowodowych P2P - w każdym 
punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE do aktywnego węzła dostępowego. 

4. OSD udostępnia Lokalną pętlę abonencką z zachowaniem parametrów technicznych nie gorszych niż: 

a. określonych w Części I Wytycznych – Specyfikacja techniczna, 

b. parametry techniczne Lokalnych pętli abonenckich o porównywalnej długości wykorzystywanych 
przez OSD do świadczenia usług na rzecz własnych Abonentów. 

5. Usługa VULA. 

1. OSD jest zobowiązany do świadczenia usługi VULA w przypadku, gdy łącznie zachodzą następujące 
okoliczności: 
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a. OSD nie dysponuje wolnymi włóknami lub rozwiązaniami technicznymi, które może udostępnić OK, 
celem świadczenia przez niego usług dla Abonentów OSD, w zasięgu Sieci POPC lub stosuje 
rozwiązania kablowe wykluczające możliwość świadczenia Usługi LLU, 

b. OSD oferuje usługi, które nie mogą być świadczone przez OK w oparciu o usługi hurtowe, oferowane 
przez OSD. 

2. Przedmiotem Usługi VULA jest zestawienie przez OSD na wniosek OK dedykowanych Ethernet VLANs 
(IEEE 802.1Q i obsługą VLAN tagging lub 802.1ad Q-in-Q) na poziomie L2 zapewniających przeźroczystość 
na odcinku od CPE do punktu styku. W ramach usługi VULA OK może: 

a. zestawiać dostęp do Abonentów, o przepływnościach równych bądź wyższych przepustowości 
gwarantowanej w Sieci POPC, w tym przepustowościach nieoferowanych przez OSD w ramach 
świadczenia Usłuigi BSA, 

b. zestawiać do 4 VLAN do każdego CPE, 

c. rezerwować dedykowaną, gwarantowaną przepustowość oraz przepustowość niegwarantowaną  
na odcinkach od węzłów aktywnych do punktu styku, z zachowaniem minimalnych wymagań 
na jakość usług świadczonych w ramach Sieci POPC. 

3. PDU dla Usługi VULA znajduje się w PDU, w których OSD świadczy Usługę BSA. 

4. Poziomy dostępu do Usługi VULA oraz parametry i SLA umożliwiają OK świadczenie usług adekwatnych 
do usług oferowanych przez OSD. 

5. Stroną zarządzającą konfiguracją Usługi VULA różnych OK na węzłach dostępowych oraz innych 
urządzeniach w Sieci POPC jest OSD. OSD może, lecz nie jest zobowiązany do zapewnienia OK możliwości 
samodzielnego kreowania VLAN i zmian ich parametrów. 

6. OSD zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji jakości dla OK korzystającego z VULA na ustalonym 
poziomie oraz jednocześnie zapewnienia minimalnych wymaganych parametrów jakościowych dla 
pozostałych OK i Abonentów indywidualnych współkorzystających z Sieci POPC. 

6. Usługa dostępu do Podbudowy słupowej Wież i Masztów. 

1. OSD jest zobowiązany do świadczenia Usługi dzierżawy Podbudowy słupowej oraz dostępu do Wież 
i Masztów należących do OSD i wchodzących w skład Sieci POPC. 

2. W ramach Usługi dzierżawy Podbudowy słupowej, Wież i Masztów, OSD zobowiązany jest do: 

a. udostępniania OK Podbudowy słupowej, Wież i Masztów OSD w celu dokonania montażu, 
konserwacji, wymiany, naprawy Linii kablowych, anten i innych urządzeń telekomunikacyjnych OK, 

b. zapewnienia dostępu do skrzynek, przełącznic i mufoprzełącznic oraz innych elementów agregacji lub 
przełączania kabli będących integralnymi częściami Sieci POPC zainstalowanej na tej Podbudowie 
słupowej, Wieży lub Maszcie. 

3. OSD wyraża zgodę na doprowadzenie przez OK, do Infrastruktury Sieci POPC wszelkich instalacji, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń telekomunikacyjnych 
i zezwala na używanie ciągów kablowych OSD w otoczeniu Podbudowy słupowej, Wieży i Masztu OSD 
w tym należących do OSD drabinek, kanałów, duktów kablowych umieszczonych w/lub na budynku 
do przeprowadzania kabli.  

4. Tworzenie nowych ciągów kabli, tras przebiegu i prowadzenia kabli oraz instalacji, o których mowa 
w ppkt 3 powyżej wymaga uzyskania uprzedniej zgody OSD. 

5. OK zobowiązuje się do oznaczania linii kablowych OK, na każdym słupie udostępnionej Podbudowy 
słupowej OSD w sposób widoczny, trwały i umożliwiający identyfikację OK będącego ich właścicielem 
oraz Umowy, na podstawie której OSD udostępnia OK Podbudowę słupową OSD. OK zobowiązuje się 
do zapewnienia aktualności oznaczenia. 

6. OK zobowiązuje się do uzyskiwania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód 
i pozwoleń na prowadzenie prac, związanych z budową, nadbudową i montażem urządzeń 

http://www.ieee802.org/1/pages/802.1ad.html


Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
50 

telekomunikacyjnych lub urządzeń towarzyszących zainstalowanych na infrastrukturze Sieci POPC 
należącej do OSD. 

7. OK zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt i przedstawienia OSD pomiarów pól 
elektromagnetycznych wynikających z ochrony środowiska oraz przepisów BHP, przed uruchomieniem 
urządzeń radiotelekomunikacyjnych i urządzeń towarzyszących zainstalowanych na infrastrukturze Sieci 
POPC należącej do OSD. 

7. Kolokacja 

1. W ramach Kolokacji OSD zapewnia fizyczną powierzchnię niezbędną do umieszczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych OK. Kolokacja może obejmować: 

a. dzierżawę miejsca w Szafie telekomunikacyjnej OSD, którego wysokość stanowi wielokrotność U, 

b. dzierżawę miejsca pod Szafę telekomunikacyjną, 

c. dzierżawę powierzchni technicznej wyposażonej w systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego 
zasilania realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych 
generatorów prądu elektrycznego. Powierzchnia kolokacyjna wyposażona jest również 
w elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu. 

2. Przy realizacji Kolokacji OK doprowadza własny kabel do Przełącznicy OSD poprzez studnię „zero” 
i komorę kablową, wskazane przez OSD. OK zapewnia również połączenie od swoich urządzeń 
telekomunikacyjnych do tej przełącznicy. OK ponosi wszystkie koszty związane z realizacją połączenia 
oraz koszty niezbędnych prac. 

3. OSD zapewnia OK możliwość doprowadzenia do urządzeń telekomunikacyjnych OSD łączy 
telekomunikacyjnych. 

4. OSD jest zobowiązany do świadczenia usług Kolokacji w następujących punktach Sieci POPC: 

a. na węźle centralnym, na którym świadczona jest usługa BSA, 

b. w lokalizacji Wieży lub Masztu Sieci POPC, 

c. w pozostałych punktach Sieci POPC. 

5. W ramach usługi Kolokacji na węźle centralnym OSD zobowiązany jest do świadczenia usług Kolokacji 
w zakresie dostępu do energii elektrycznej: 

a. zasilanie stałoprądowe gwarantowane DC48V nie mniej niż 1kW, 

b. zasilanie zmiennoprądowe AC230V nie mniej niż 1kW. 

6. Dla konstrukcji posadowionych na gruncie (Wieże i Maszty) OSD umożliwi OK, co najmniej posadowienie 
Szafy dla urządzeń aktywnych w bezpośredniej bliskości Wieży lub Masztu i Szafy, a także zapewni 
dostęp do linii zasilającej AC 230V. 

7. OSD zapewni przestrzeń kolokacyjną we wszystkich Szafach, szafkach, mufoprzełacznicach, studniach 
i zasobnikach kablowych oraz punktach przełączania w zakresie: 

a. dostępu do pola komutacyjnego oraz możliwości połączenia kabli światłowodowych, parowych, 
4-parowych, koncentrycznych,  

b. posiadanych pojemności na ODF, DDF, MDF, polach krosowych,  

nie mniejszym niż nadmiarowość wymagana dla poszczególnych elementów zgodnie z postanowieniami 
Części I Wytycznych – Specyfikacja techniczna. 

8. OSD zapewni dostęp do energii elektrycznej na obiektach poza węzłem centralnym i lokalizacjami Wież 
i Masztów wyłącznie na obiektach (Szafy, kontenery, pomieszczenia), na których OSD posiada aktywne 
urządzenia: 

a. zasilanie stałoprądowe gwarantowane DC48V nie mniej niż 0,5kW, 

b. zasilanie zmiennoprądowe AC230V nie mniej niż 0,5kW. 
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9. Z tytułu zasilania prądem stałym DC gwarantowanym, o napięciu 48V w obiektach posiadających 
zasilanie stałoprądowe – opłata uzależniona od mocy pobieranej przez urządzenia telekomunikacje OK, 
wysokość opłaty jest obliczana w następujący sposób: 

Moc znamionowa w kW x Stawka za 1 kW 

gdzie: 

Moc znamionowa w kW – sumaryczna moc znamionowa urządzeń telekomunikacyjnych 
zainstalowanych w Kolokacji, wyrażona w kW; 

Stawka za 1 kW – miesięczna stawka za 1 kW mocy określona w Rozdziale II - Opłaty Wytycznych. 

Podlicznik AC instalowany jest na koszt OK. Z tytułu zasilania prądem przemiennym AC, o napięciu 230V 
– opłata pobierana według wskazań podlicznika. 

8. Połączenie sieci w trybie kolokacji. 

1. Połączenie sieci w trybie kolokacji jest to połączenie, w którym OK zapewnia całą infrastrukturę między 
własną siecią a punktem dostępu do sieci wybranym przez OK. 

2. W przypadku Połączenia sieci w trybie kolokacji urządzenia telekomunikacyjne OK zlokalizowane 
są w budynku OSD i są przez OK obsługiwane. 

3. Postanowienia dotyczące Kolokacji w pkt 7 – Usługa Kolokacji powyżej znajdują odpowiednie 
zastosowanie do realizacji Połączenia sieci w trybie kolokacji. 

4. Realizacja fizycznego Połączenia sieci na bazie łączy dzierżawionych od innego OK wymaga doręczenia 
do OSD pisemnej zgody tego OK wraz z dokładnym określeniem lokalizacji tych łączy na Przełącznicy 
OSD. 

9. Połączenie sieci w trybie liniowym. 

1. Połączenie sieci w trybie liniowym polega na połączeniu kabla telekomunikacyjnego OK lub kabla 
należącego do innego podmiotu, z którego korzysta OK, z kablem telekomunikacyjnym OSD lub 
na doprowadzeniu kabla wskazanego przez OK do Przełącznicy OSD. Punkt połączenia znajduje 
się w miejscu uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami – 
w studni „zero” wskazanej przez OSD. Punkt ten stanowi FPSS. 

2. W przypadku, gdy kabel OK jest już wprowadzony do budynku OSD i zakończony na Przełącznicy OSD, 
FPSS dla tego połączenia znajduje się na Przełącznicy OSD. 

3. OSD zapewnia Infrastrukturę do FPSS i odpowiada za jej utrzymanie. 

4. W przypadku, gdy istnieje możliwość wyboru spośród kilku PDU, do której wprowadzony zostanie kabel 
telekomunikacyjny OK, będzie określony wspólnie przez OSD i OK składającego zamówienie, przy 
uwzględnieniu możliwości technicznych i zasobów sieciowych OSD. 

5. Miejsce wprowadzenia kabla OK do PDU, w której zlokalizowano FPSS, jest ustalane wspólnie przez 
Strony. 
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Część III - Rekomendacje dla Sieci POPC 
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Rozdział I – Topologie Sieci POPC 

Sieć POPC może się składać z: 

 Segmentów magistralnych, 

 Segmentów rozdzielczych, 

 Segmentów abonenckich. 

 

 

Przykładowy schemat z sieci z oznaczeniem Segmentów Źródło: Opracowanie własne 

 

W zakresie budowy tras kablowych Segmentów magistralnych i rozdzielczych należy dążyć do ograniczenia 

kosztów całkowitych inwestycji i stosować ułożenie Kanalizacji Kablowej jednostronne, wzdłuż drogi lub 

jednostronne posadowienie Podbudowy słupowej na wszystkich odcinkach gdzie nie jest uzasadniona kosztowo 

budowa infrastruktury dwustronnej.  

Mając na celu ograniczenie kosztów budowy i utrzymania, należy dążyć do współdzielenia Kanalizacji Kablowej 

i Podbudowy słupowej (telekomunikacyjnej lub energetycznych niskich napięć) dla Segmentów magistralnego, 

rozdzielczego oraz części Segmentów abonenckich współbieżnych do Segmentu rozdzielczego. W Sieci POPC nie 

należy planować wykorzystania jednocześnie Kanalizacji Kablowej i Podbudowy słupowej na wspólnych 

odcinkach.  

Mając na względzie ograniczenie negatywnych efektów na jakość i niezawodność transmisji, przy budowie Sieci 

POPC należy dążyć do ograniczenia liczby Urządzeń telekomunikacyjnych aktywnych na trasie pomiędzy 

urządzeniem Abonenckim CPE a punktem przyłączenia do sieci Internet. Należy dążyć do ograniczenia liczby 

Urządzeń telekomunikacyjnych aktywnych
36

 w łańcuchu. 

 

 

                                                           
36 Węzeł aktywny to jedno lub więcej urządzeń aktywnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji. 
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Rozdział II – Architektura Sieci POPC 

W zależności od wymaganego pasma oraz kosztów budowy i eksploatacji, sieć pasywna może być budowana 

poprzez doprowadzenie niezależnego włókna do każdego Abonenta od jednostki aktywnej (tzw. P2P – Point 

to Point) lub jako częściowo współdzielone medium transmisyjne (tzw. P2MP - Point to Multipoint). Zgodnie 

z definicją neutralności sieci w przypadku sieci FTTH infrastruktura powinna być w stanie wspierać zarówno 

sieci P2P jak i P2MP
37

. 

1. Architektura P2P dla sieci światłowodowych 

Architektura P2P dla sieci optycznych zakłada poprowadzenie od urządzenia CPE aż do węzła aktywnego 

(np. switch ethernetowy) jednego lub dwóch włókien dedykowanych jednemu Abonentowi. Jeden port 

na Urządzeniu telekomunikacyjnym aktywnym jest dedykowany jednemu Abonentowi. Umożliwia  

to bezpieczną transmisję na duże odległości z praktycznie nieograniczonym pasmem. Dodatkowo architektura 

taka jest najprostsza z punktu widzenia świadczenia usług hurtowych i daje największą elastyczność.  

Węzeł aktywny może być węzłem centralowym o dużej pojemności lub wyniesionym węzłem agregującym 

łącza z określonej grupy Abonentów, zlokalizowanych na mniejszym obszarze. Pierwsze rozwiązanie wiąże się 

z wyższymi nakładami, związanymi z budową dedykowanego okablowania aż do węzła aktywnego i może się 

sprawdzać w wysoko zurbanizowanych terenach miejskich o dużej liczbie Abonentów przypadających 

na obsługiwany obszar. Drugie rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania przyjętego w przypadku 

wyniesionych Szaf dostępowych z DSLAM na terenach wiejskich i zakłada agregację ruchu w wyniesionym węźle 

aktywnym z wielu dedykowanych łączy do jednego łącza backhaul. 

 

 

Architektura P2P dla sieci światłowodowych Źródło: Opracowanie własne 

 

Drugie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów prowadzenia dedykowanego okablowania na duże 

odległości poprzez instalację wyniesionych węzłów dostępowych o ograniczonej liczbie interfejsów, w pobliżu 

obsługiwanych skupisk Punktów Adresowych. Wadą tego rozwiązania jest jednak zwiększenie liczby węzłów, 

w których pracują urządzenia aktywne i które wymagają zasilania w energię elektryczną.  

                                                           
37 Sieci neutralne: sieci, które mogą wspierać wszelkie rodzaje topologii sieci. W przypadku sieci FTTH infrastruktura powinna być w stanie 

wspierać zarówno topologię „punkt-punkt”, jak i topologię „punkt-wiele punktów”. 
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Stosowanie topologii gwiazdy dla sieci P2P bez wyniesionych węzłów dostępowych w terenach wiejskich może 

skutkować znaczącym kosztem, związanym z prowadzeniem kabli optycznych o dużych krotnościach na duże 

odległości. Dlatego też przed zastosowaniem tej topologii należy porównać koszty inwestycyjne i operacyjne 

takiego rozwiązania z rozwiązaniem bazującym na wyniesionych węzłach aktywnych w rozwiązaniu P2P 

i rozwiązaniami światłowodowymi P2MP. 

Rozwiązania P2P są rozwiązaniami otwartymi, umożliwiającymi współpracę węzła dostępowego z wieloma 

typami CPE, wielu producentów. 

2. Architektura dla sieci xDSL/xETH 

Architektura dla sieci optycznych wykorzystujących na ostatnim segmencie skrętkę miedzianą lub kable 

4-parowe jest analogiczna do architektury optycznej sieci P2P dla sieci światłowodowych z wyniesionym 

węzłem dostępowym, z tym zastrzeżeniem, że na odcinku od wyniesionego węzła dostępowego do CPE 

używane jest okablowanie miedziane. 

 

 

Architektura dla sieci xDSL/xETH Źródło: Opracowanie własne 

3. Architektura P2MP dla sieci światłowodowych 

Architektura P2MP jest alternatywną do P2P architekturą, wykorzystującą również medium światłowodowe 

aż do lokalu Abonenta. Charakterystycznym elementem tego rozwiązania jest całkowicie pasywny Splitter 

optyczny, dzielący sygnał optyczny na wielu Abonentów. Włókno od splittera do węzła aktywnego jest 

współdzielone przez wielu Abonentów. Od splittera prowadzone są pojedyncze włókna, które zakańczane 

są gniazdkiem optycznym u każdego Abonenta.  

 

Architektura P2MP dla sieci światłowodowych Źródło: Opracowanie własne 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
56 

Zaletą sieci FTTH budowanych w architekturze P2MP jest efektywne wykorzystanie włókien światłowodowych 

od węzła aktywnego do wejścia splittera, a dzięki temu mniejsze liczby włókien światłowodowych koniecznych 

do budowy na tym odcinku sieci.  

W sieciach P2MP Splittery optyczne mogą występować pojedynczo lub w kaskadzie. Splittery w kaskadzie mogą 

pokrywać rozleglejszy obszar. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na dobór rozwiązania jest budżet mocy toru 

optycznego, czyli sumaryczne tłumienie poszczególnych elementów składowych toru, plus założony margines 

na degradację. Budżet nie może przekroczyć tłumienia określonego przez system aktywny (jego klasę). 

Elementami wprowadzającymi największe tłumienie są Splittery optyczne. Im większa ich krotność tym większe 

tłumienie.  

Dobierając krotność splitterów w kaskadzie należy pamiętać o maksymalnym podziale portu optycznego. Jeżeli 

założymy, że jest on równy 64 to kaskadowane splittery mogą mieć podziały: 1x2 i 1x32, 1x4 i 1x16, 1x8 i 1x8. 

Zaletą pojedynczego splittera w torze optycznym jest prostsze zarządzanie, natomiast wadą potencjalnie niższa 

efektywność wykorzystania portów urządzeń aktywnych OLT.  

 

 

Porównanie scenariuszy z pojedynczym splitterem i kaskadą splitterów Źródło: Opracowanie własne 

 

Wadą rozwiązań P2MP jest konieczność dokładnego zaplanowania splitterów już na etapie projektowania, 

z uwagi na ograniczenia mocy sygnału optycznego oraz stosunkowo niższą elastyczność zmian, wynikających 

ze zmiennego zapotrzebowania niż w sieciach P2P. Sieci P2MP w terenach wiejskich budowanych na potrzeby 

podłączenia 100% HP będących w zasięgu sieci, mogą się cechować niską liczbą aktywnych Abonentów (HC) 

na aktywny port PON OLT. Wadą rozwiązań PON jest ponadto brak pełnej kompatybilności OLT z CPE innych 

producentów, co oznacza brak otwartości sieci dla jednoczesnego zastosowania urządzeń różnych dostawców. 

4. Architektura dla sieci xDOSCIS 

Architektura dla sieci optycznych wykorzystujących na ostatnim odcinku kabel koncentryczny i standard DOCSIS 

jest analogiczna do architektury sieci optycznej P2MP, gdyż zakłada doprowadzenie pojedynczego światłowodu 

w pobliże obsługiwanego obszaru, a następnie konwersję z sygnału optycznego na sygnał elektryczny 

przesyłany za pomocą kabli koncentrycznych, których rozdzielenie może być dokonywane w pobliżu 

poszczególnych Abonentów. 
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Architektura dla sieci xDOSCIS Źródło: Opracowanie własne 

 

W przypadku budynków wielomieszkaniowych rozdział sygnału z kabla koncentrycznego może być realizowany 

w skrzynkach, z których do każdego podłączonego mieszkania prowadzony jest dedykowany kabel. 

5. Architektura sieci radiodostępowych 

W przypadku sieci radiodostępowych możliwe jest zastosowanie zarówno rozwiązań P2P, gdzie ostatni 

Segment będzie realizowany za pomocą dedykowanego łącza radiowego, jak i P2MP, gdy stacja bazowa 

wyposażona jest w anteny sektorowe, obsługujące jednego lub więcej Abonentów jednocześnie. 

6. Wymagania dla architektury Sieci POPC 

W Sieci POPC dopuszczalne jest stosowanie zarówno architektury P2P, jak i P2MP, z zastrzeżeniem, że: 

 węzeł dostępowy Sieci POPC przyłączony jest do innych węzłów Sieci POPC wyłącznie za pomocą łącza 

opartego o włókna światłowodowe, 

 Architektura i rozwiązania technologiczne na odcinku pomiędzy węzłem dostępowym a CPE Abonenta 

gwarantują uzyskanie przez każdego z podłączonych Abonentów, w dowolnym czasie, przepustowości 

wymaganej dla Sieci POPC. 

 

W celu zapewnianie neutralności technologicznej Sieć POPC wybudowana w technologii FTTH powinna 

umożliwiać jednoczesne zastosowanie rozwiązań światłowodowych P2P i P2MP. 

 

Rozdział III – Technologie i standardy w Sieci POPC 

Zgodnie z przypisem 118 Wytycznych UE
38

 sieci P2P i P2MP nie są równoważne w kontekście skutecznego 

uwolnienia. Sieci P2P dają większą elastyczność eksploatacji i udostępniania infrastruktury, a w przypadku 

niepełnego zainteresowania usługami na danym obszarze mogą być również bardziej efektywne kosztowo, 

na poziomie wykorzystania portów urządzeń aktywnych, zakładając ich skalowalność i odpowiedni dobór. 

                                                           
38 „Na obecnym etapie rozwoju rynku skuteczne uwolnienie możliwe jest w przypadku topologii „punkt-punkt” (ang. point-to-point). Jeżeli 

wybrany oferent buduje sieć opartą na topologii „punkt-wiele punktów”, powinien zostać wyraźne zobowiązany do zapewnienia 
skutecznego uwolnienia za pośrednictwem technologii zwielokrotnienia z podziałem długości fali (WDM), jak tylko dostęp będzie 
ustandaryzowany i osiągalny na zasadach komercyjnych. Do czasu aż rozdzielenie za pośrednictwem WDM zostanie dokonane 
w praktyce, wybrany oferent jest zobowiązany zapewnić podmiotom ubiegającym się o dostęp produkt wirtualnego uwolnienia, jak 
najbardziej zbliżony do uwolnienia fizycznego.”. 
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1. Sieci P2P światłowodowe 

Obecnie na rynku dostępnym jest wiele standardów i rozwiązań z wykorzystaniem dedykowanych kabli 

światłowodowych, a zapewniających dostęp do CPE Abonenta o przepustowości wymaganej dla Sieci POPC. 

Rozwiązania światłowodowe P2P, zapewniają nieograniczone pasmo do CPE, największą elastyczność oraz 

możliwość uwolnienia zasobów Sieci POPC. Rozwiązania światłowodowe P2P są rozwiązaniami otwartymi 

umożliwiającymi jednoczesne wykorzystanie urządzeń różnych dostawców, jako urządzeń w węzłach 

aktywnych i CPE. 

Wdrożenie rozwiązania P2P z jednym centralnym węzłem aktywnym w terenie o rozproszonej zabudowie wiąże 

się jednak z koniecznością budowy kabli światłowodowych o dużej krotności na znacznych odległościach. Wada 

ta może być ograniczona w przypadku zastosowania architektury bazującej na wyniesionych węzłach 

dostępowych na zasadzie podobnej, jak w przypadku xDSL. Rozwiązanie to zmniejsza jednocześnie liczbę 

optycznych pętli abonenckich zakończonych w jednym miejscu, co obniża efekt skali niezbędny dla zaistnienia 

skutecznej zachęty wobec OK dla skorzystania z oferty LLU.  

2. Sieci P2MP światłowodowe 

Rozwiązania PON są systemami o ograniczonej elastyczności i możliwości uwolnienia zasobów dla OK. Wybór 

dostawcy OLT nierzadko determinuje również wybór dostawcy urządzeń Abonenckich CPE z uwagi na brak 

pełnej kompatybilności i integralności rozwiązań poszczególnych dostawców. 

Klasa sieci zdeterminowana jest przez rodzaj systemu aktywnego, który w danej klasie pracuje. Definiuje ona 

maksymalne oraz minimalne tłumienie całego toru od urządzenia do Abonenta, a co za tym idzie, rodzaje i ilości 

stosowanych elementów pasywnych. Wyznacza ona też pośrednio maksymalny zasięg świadczenia usługi. 

Obecnie u większości dostawców światłowodowego osprzętu pasywnego dostępne są Splittery optyczne 

o podziale 1x2; 1x4; 1x8; 1x16; 1x32; 1x64, a ostatnio także 1x128. Z uwagi na budżet tłumienia toru 

optycznego w sieciach PON są stosowane przeważnie, maksymalnie dwupoziomowe kaskady splitterów. 

Zastosowanie większej liczby splitterów w kaskadzie znacznie ograniczy zasięg sieci xPON. 

Splitter optyczny służy do podziału mocy sygnału optycznego, doprowadzonego do wejścia elementu. Splittery 

mogą być kaskadowane (zazwyczaj stosuje się 2 - stopniowe kaskady) lub umieszczane w jednym centralnym 

punkcie. Kaskadowanie splitterów pozwala na pokrycie większego, bardziej rozległego obszaru i jest stosowane 

przeważnie tam, gdzie koncentracja Abonentów jest mała np. zabudowa jednorodzinna. Centralny splitter jest 

efektywny w sytuacji dużego zagęszczenia Abonentów np. budownictwo wielorodzinne. 

Każda krotność splittera wprowadza inną tłumienność sygnału. Im większa krotność tym większe straty sygnału 

np. splitter 1x8 to 10,4 dB natomiast splitter 1x64 to już 20,3 dB. Oznacza to, iż stosowanie splitterów o dużych 

podziałach, np. 1x64 adresuje obszary bliżej OLT. Im mniejsza krotność, tym odległość od OLT jest większa. 

Przykładowa wizualizacja zasięgów różnych krotności Splitterów optycznych przedstawiona została poniżej.  
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Przykładowe zasięgi sieci GPON dla różnych krotności splittera Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Technologie P2P xDSL dla parowych kabli miedzianych 

Obecnie na rynku dostępne jest kilka standardów i rozwiązań z wykorzystaniem skrętki miedzianej 

a zapewniających dostęp do CPE Abonenta o przepustowościach wymaganych dla Sieci POPC. Jednym z takich 

standardów jest VDSL2 lub inne zapewniające wyższe przepustowości (np. G.FAST). 

Dopuszczalne są również rozwiązania zwiększające przepustowość dla Abonenta poprzez zwielokrotnienie 

liczby par miedzianych, wykorzystywanych dla połączenia DSLAM/MSAN i CPE. 

W przypadku przebudowy sieci i skrócenia pętli miedzianej celem zastosowania VDSL2 w Sieci POPC 

dopuszczalne jest zastosowanie pełnego vectoringu. Zastosowanie vectoringu na wszystkich liniach wyklucza 

świadczenie usług LLU. W przypadku zastosowania vectoringu lub innych rozwiązań wykluczających możliwość 

świadczenia usług LLU, wymagane jest świadczenie usługi VULA z dostępem na poziomie odpowiadającemu 

poziomowi BSA. 

W przypadku skracania długości pętli miedzianej i zastosowania VDSL2 przy jednoczesnym świadczeniu usług 

LLU na jej dłuższych odcinkach, może dojść do wzajemnego negatywnego wpływu poszczególnych usług, 

skutkujących brakiem możliwości świadczenia usług przez OK w oparciu o uwolnioną pętlę abonencką sprzed 

modernizacji sieci. W związku z powyższym, w przypadku modernizacji sieci miedzianej do Sieci POPC, OSD 

zapewni obecnym Abonentom hurtowym i detalicznym nieodpłatną migrację z usług LLU i BSA 

do odpowiadających im usług w zmodernizowanej Sieci POPC. 

4. Technologie P2P Ethernet oparte o 4-parowe kable miedziane 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele standardów i rozwiązań z wykorzystaniem kabli 4-parowych 

a zapewniających dostęp do CPE Abonenta o przepustowościach wymaganych dla Sieci POPC. Dostępne 

standardy i rozwiązania zakładają jednak, że odległość pomiędzy CPE a węzłem dostępowym nie przekracza 

z reguły 100 m, co praktycznie ogranicza ich zastosowanie do zabudowy wielorodzinnej. 

5. Technologie P2MP oparte o koncentryczne kable miedziane 
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Obecnie na rynku dostępnych jest wiele standardów (DOSCIS i EuroDOCSIS, 3.0 i 3.1) i rozwiązań 

z wykorzystaniem kabli koncentrycznych a zapewniających dostęp do CPE Abonenta o przepustowościach 

wymaganych dla Sieci POPC.  

6. Technologie P2MP radiodostępowe 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele standardów i rozwiązań z wykorzystaniem dostępu radiowego 

a zapewniających dostęp do CPE Abonenta, o przepustowościach wymaganych dla Sieci POPC.  

7. Rozwiązania hybrydowe 

Rozwiązania hybrydowe zakładają wykorzystanie połączenia dwóch rozwiązań technologicznych w celu 

zwiększenia uzyskiwanej przepustowości. Przykładem takiego rozwiązania jest oferowana przez Deutsche 

Telecom
39

 usługa zakładająca wykorzystanie sieci ADSL2+/VDSL2 oraz dodatkowo sieci mobilnej, w przypadku 

pojawienia się zapotrzebowania na większe przepustowości i znajdowaniu się Abonenta w zasięgu sieci 

mobilnej. 

 

Rozdział IV – Optymalizacja kosztowa 

1. Rekomendacja dla infrastruktury, dla systemów radiodostępu 

Dla sieci radiodostępu zalecane jest wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych (kominy, Wieże, silosy). 

W przypadku konieczności postawienia własnej konstrukcji Wieży lub Masztu, należy ograniczyć jego wysokość 

i nośność do minimalnych wymogów, dla spełnienia celów Sieci POPC oraz wymaganej nadmiarowości. 

Z uwagi na współdzielenie pasma radiowego w systemach radiodostępu oraz negatywny wpływ zakłóceń 
wywołanych przez sąsiadujące BTS i CPE zaleca się odpowiednie zaprojektowanie radiodostępowych Sieci 
POPC, które powinno uwzględnić, co najmniej: 

 dostępne dla OSD kanały radiowe, 

 odległości pomiędzy BTS i CPE i ich wpływ na świadczoną usługę w GNR, 

 maksymalne obciążenie sektorów w GNR przez wszystkich Abonentów przyłączonych do BTS w zakresie 
gwarantowanych parametrów w Sieci POPC. 

2. Rekomendacja dla zasilania w energię elektryczną 

Znaczące przewymiarowanie zapotrzebowania na moc elektryczną może prowadzić do zawyżenia opłat 

za energię elektryczną. Zaleca się odpowiednie planowanie zapotrzebowania na moc. 

4. Rekomendacja dla klimatyzacji 

Utrzymanie klimatyzacji wiąże się ze znacząco wyższymi kosztami, zarówno za energię elektryczną, jak i za jej 

obsługę, niż w przypadku zastosowania rozwiązań opartych o free cooling. Zaleca się rozważenie zastosowania 

urządzeń aktywnych, dla których możliwa jest praca w szerszym zakresie temperaturowym. 

5. Rekomendacja dla optymalizacji obciążeń podatkowych 

Dwoma głównymi obciążeniami podatkowymi dla sieci dostępowych są podatki za zajęcie pasa drogowego oraz 

podatek od infrastruktury. 

Zmniejszenie obciążeń podatkowych w przypadku zajętości pasa drogowego można osiągnąć m.in. stosując 

ograniczenia zajmowanej powierzchni dla własnej infrastruktury, np. poprzez: 

                                                           
39 https://www.telekom.com/media/media-kits/ifa_2014/249166 
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 zastosowanie Podbudowy słupowej zamiast Kanalizacji Kablowej, 

 ograniczenie rzutu poziomego Kanalizacji Kablowej poprzez: 

 zastosowanie mniejszej liczby rur, 

 zastosowanie rur o mniejszym przekroju, 

 ułożenie rur w pionie zamiast w poziomie, 

 zastosowanie pakietów Mikrokanalizacji zamiast rur, 

 zastosowanie ułożonych pionowo taśm Mikrorurek. 

 

Najniższe obciążenia podatkowe za wykorzystanie pasa drogowego i od infrastruktury może dać również 

poprowadzenie kabli na Podbudowie słupowej należącej do zakładów energetycznych.  

Na etapie projektowania zaleca się rozważenie alternatywnych metod poprowadzenia kabli światłowodowych 

z wykorzystaniem różnych podbudów. Dzierżawa Kanalizacji Kablowej lub Podbudowy słupowej na zasadzie IRU 

może skutkować niższymi kosztami, niż budowa takiej infrastruktury, nawet przy założonym dofinansowaniu. 

W przypadku założenia budowy na terenach samorządu lokalnego zaleca się uzyskanie listu intencyjnego lub 

innego zabezpieczenia w zakresie niezmienności opłat za zajętość pasa drogowego po zakończeniu inwestycji.  

6. Rekomendacja dla optymalnego wymiarowania urządzeń  

Optymalizacja kosztów dla urządzeń aktywnych powinna być prowadzona w kontekście inwestycji ze środków 

własnych i środków z programu POPC pod kątem wydatkowanych środków inwestycyjnych, ale również 

operacyjnych. Przewymiarowanie infrastruktury, zarówno pasywnej, jak i aktywnej, może skutkować 

ponoszeniem wyższych kosztów operacyjnych związanych z jej utrzymaniem. W przypadku urządzeń aktywnych 

mogą to być: 

 opłaty za wsparcie techniczne i zapewnienie części zamiennych, 

 większe zużycie energii elektrycznej, 

 wyższe koszty za zajętość Powierzchni kolokacyjnej. 

 

W przypadku infrastruktury pasywnej przewymiarowanie może prowadzić do wyższych kosztów podatkowych. 

Na etapie projektowania zaleca się rozważenie całkowitych kosztów wybudowania i utrzymania sieci, 

w kontekście przepływów pieniężnych. 

Rozdział V – Rekomendacje dla sposobu wykonania infrastruktury Sieci POPC  

1. Sieć optyczna 

Optyczna sieć dostępowa opisana została w rekomendacji ITU-T G.982. Sieć ta stanowi fizyczne medium 

umożliwiające komunikację ONU z OLT. 

Transmisja sygnału optycznego realizowana jest w dwóch kierunkach: 

 downstream, gdzie sygnał transmitowany jest od OLT do ONU, 

 upstream, gdzie sygnał transmitowany jest od ONU do OLT. 

 

Transmisja downstream/upstream może się odbywać po jednym włóknie światłowodowym (transmisja duplex) 

lub na dwóch oddzielnych włóknach osobno dla downstream i upstream (transmisja simplex).  

W celu optymalizacji kosztów infrastruktury pasywnej w Sieci POPC dla podłączenia Abonentów używane 

będzie jedno włókno światłowodowe. W Sieci POPC nie są dopuszczalne rozwiązania zakładające wykorzystanie 

dwóch lub więcej włókien na Abonenta. 
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Istotnymi parametrami opisującymi optyczną sieć dostępową i mającymi wpływ na pracę całego systemu 

są maksymalne i minimalne, dopuszczalne tłumienie toru optycznego pomiędzy punktami referencyjnymi R/S. 

Maksymalne oraz minimalne tłumienie toru optycznego wyznaczone jest przez klasę systemu aktywnego.  

Zgodnie z Rekomendacją, sieć ta zbudowana jest z wyłącznie pasywnych elementów, czyli niewymagających 

zasilania. Pasywne elementy, z których zbudowana jest sieć to: 

 kable światłowodowe, 

 optyczne przełącznice światłowodowe, 

 pasywne Splittery optyczne, 

 złącza rozłączalne i spawy termiczne, 

 osłony złączowe i osłony zakończeń kabli światłowodowych. 

2. Punkty Elastyczności Sieci POPC 

Poniżej przedstawiono Punkty Elastyczności występujące w Sieci POPC, niezależne od zastosowanej 

architektury (P2P, P2MP) i technologii wykonania (sieć doziemna, sieć napowietrzna). W punktach tych 

dochodzi do łączenia lub przełączania włókien światłowodowych lub możliwe jest Połączenie sieci OSD z siecią 

OK na poziomie Kanalizacji Kablowej bez jednoczesnego połączenia na poziomie włókien. Punkty Elastyczności 

stanowić mogą PDU w Sieci POPC.  

3. Punkty Elastyczności na zakończeniu toru optycznego  

Zakończenie toru optycznego zazwyczaj stanowi element pasywny w postaci puszki, skrzynki. Jej wymiary oraz 

wyposażenie zależą od miejsca posadowienia. 

W budynkach wielomieszkaniowych PDU to zazwyczaj skrzynka operatorska lub skrzynka multioperatorska. 

Skrzynki te mogą być umieszczane w jednym punkcie budynku celem obsłużenia wszystkich mieszkańców lub 

w kilku miejscach. 

 

Umiejscowienie elementów elastyczności w budynkach wielomieszkaniowych Źródło: Opracowanie własne 

 

W przypadku zabudowy blokowej o małej liczbie mieszkań lub w zabudowie jednorodzinnej często stosowane 

są Punkty Elastyczności w postaci zewnętrznych Szaf/szafek lub nawet słupków. Funkcjonalnością są one 

tożsame ze skrzynkami operatorskimi wewnątrzbudynkowymi, różnią się jednak pojemnością oraz formą 

obudowy zewnętrznej.  
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Punkt przełączania włókien światłowodowych w takich przypadkach zazwyczaj obsługuje wiele budynków 

i zawiera Splitter optyczny. Od tych punktów poszczególne kable światłowodowe rozprowadzają sygnał 

do poszczególnych lokali. W rozwiązaniach tych stosuje się dodatkowe elementy umożliwiające przejście 

z kabla zewnętrznego na wewnętrzny.  

W przypadku rozwiązań napowietrznych Punkt Elastyczności stanowi szafka nasłupowa oraz punkt koncentracji 

umożliwiający połączenia Segmentów rozdzielczych do Segmentu magistralnego np. szafa uliczna.  

 

Umiejscowienie elementów elastyczności w budynkach wielomieszkaniowych Źródło: Opracowanie własne 

 

4. Skrzynki w budynkach wielomieszkaniowych 

Punktem zakończeniowym sieci w budynku wielomieszkaniowym są zazwyczaj skrzynki operatorskie 

wewnątrzbudynkowe. Są one elementami pasywnymi, w których następuje komutacja poszczególnych 

Abonentów. Skrzynki stanowią przede wszystkim elementy wewnątrzbudynkowe i umieszczane 

są na wybranych kondygnacjach. W przypadku zastosowania kabli modułowych wielowłókowych, w skrzynkach 

następuje rozszycie poszczególnych modułów na włókna. Włókna te są pospawane na tackach z pigtailami 

Abonenckimi prowadzącymi do mieszkań. Skrzynki mogą także być wyposażone w adaptery oraz Splittery 

optyczne. 

Skrzynki mogą podobnie jak przełącznice centralowe ODF składać się z 3 sekcji:  

 sekcji liniowej (zakończenie kabla wchodzącego do budynku), 

 sekcji Abonenckiej (zakończenie włókien prowadzących do poszczególnych mieszkań), 

 sekcji Splitterów optycznych. 

 

Kable instalacyjne Abonenckie zakończone są na polu komutacyjnym, umożliwiającym elastyczne przełączanie 

 i dołączanie nowych Abonentów. 

W przypadku jednego operatora skrzynkę operatorską wewnątrzbudynkową stanowi szafka/Szafa lub skrzynka, 

wyposażona w jedno pole komutacyjne. Może ona zawierać zestaw tacek do wprowadzania i spawania włókien 

światłowodowych. Charakterystyczną cechą takiej przełącznicy jest możliwość zamocowania od jednego 

do kilku modułów splitterów zakończonych fabrycznie pigtailami.  

Schematyczny rysunek skrzynki operatorskiej dla jednego operatora znajduje się na rysunku poniżej. 
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Schemat skrzynki dla jednego operatora. Źródło: Opracowanie własne 

5. Skrzynki multioperatorskie 

Skrzynki multioperatorskie funkcjonalnie zbudowane są analogicznie do skrzynek dla jednego operatora, 

natomiast fizycznie złożone są z niezależnych modułów. Pierwszym modułem jest moduł Abonencki 

wyposażony w tacki oraz pole komutacyjne do zakończenie kabli instalacyjnych Abonentów. Kolejne moduły 

to moduły operatorskie, złożone z tacek oraz Splitterów optycznych, zakończonych także na polach 

komutacyjnych. Każdy operator ma możliwość rozszerzenia przełącznicy o dodatkowy moduł. Przyłączenie 

Abonentów odbywa się wspólnym kanałem, poprzez poprowadzenie patchcordu obustronnie zakończonego 

złączami. Schemat skrzynki multioperatorskiej znajduje się na rysunku poniżej. 

 

Schemat skrzyni multioperatorskiej. Źródło: Opracowanie własne 

6. Skrzynki i mufoprzełącznice nasłupowe 

Wszelkiego rodzaju puszki oraz skrzynki i mufoprzełącznice stanowią elementy sieci napowietrznych i zazwyczaj 

są umieszczane na słupach kablowych. Każdy element zawiera wejścia i wyjścia kablowe oraz, z reguły, zawiera 

zestaw tacek na spawy. Takie elementy mogą pełnić również funkcję osłony złączowej i mogą być 

wykorzystywane do połączenia/rozgałęzienia kabla napowietrznego.  

Dostępne mufoprzełącznice napowietrzne. Ich konstrukcja umożliwia nie tylko umieszczanie wewnątrz tacek 

spawów do łączenia, np. kabla rozdzielczego z instalacjami za pomocą spawów, Splittera optycznego, ale także 

pola komutacyjnego, gdzie podłączenie Abonenta następuje poprzez wpięcie złącza kabla instalacyjnego 
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w odpowiednie pole komutacyjne. Istnieją także wersje, gdzie pole komutacyjne, w wersji hermetycznej 

wyprowadzone jest na zewnątrz puszki napowietrznej. 

 

Mufoprzełącznica z trójramiennym stelażem instalacyjnym Źródło: http://www.cyberbajt.pl 

 

7. Słupki 

Słupki optyczne najczęściej stosowane są w zabudowie jednorodzinnej i stanowią element agregacji kabli 

światłowodowych prowadzących do poszczególnych domków. Budowa słupków podobnie jak w sytuacji 

puszek, zapewnia możliwość pełnienia roli osłony złączowej rozgałęźnej (zawiera tacki służące do pospawania 

światłowodów) lub przełącznicy. W tym drugim przypadku w słupku umieszczone jest pole komutacyjne 

wyposażone w adaptery- zazwyczaj 12 lub 24 pola.  

Od słupka światłowody jedno, dwu, lub 4-włókowe rozchodzą się do poszczególnych domów i zakańczane 

są w gniazdkach optycznych. W przypadku światłowodów czterowłókowych często stosowany jest element 

pośredni w postaci skrzynki umieszczonej na lub w budynku, która rozdziela kabel na poszczególne mieszkania.  

8. Szafki 

Szafki zewnętrzne są to wyniesione przełącznice Abonenckie, umieszczone w zamykanej obudowie. Typowe 

szafki pod FTTH mają krotność do kilkuset Abonentów, natomiast dla większych krotności budowane są już 

duże Szafy oparte o stojaki 19 lub 21 calowe.  

Podział funkcjonalny szafki jest tożsamy z opisanym w poniższych punktach podziałem na sekcje dla przełącznic 

wewnątrzbudynkowych, dlatego też stanowi ona dobry punkt kolokacyjny.  

9. Rekomendowane dodatkowe systemy monitorowania 

W celu ograniczenia kosztów nadzoru pracowników OSD w pomieszczeniach i kontenerach, w których 
znajdować się będą urządzenia aktywne OK lub do których dostęp będą mogli mieć pracownicy OK, zaleca się 
ich wyposażone w urządzenia pozwalające na zdalny monitoring wizyjny. 

W celu podniesienia dostępności usług zaleca się wyposażenie lokalizacji w system zdalnego monitorowania 
warunków temperaturowych oraz stanu zasilania AC/DC. 
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Rozdział VI – Punkty Elastyczności w Kanalizacji Kablowej 

1. Studnie kablowe 

Studnie kablowe stanowią pomieszczenia podziemne umożliwiające dostęp do rur Kanalizacji Kablowej oraz 

wciąganie, montaż i konserwację kabli telekomunikacyjnych. Studnie kablowe posiadają otwór włazowy 

zamykany pokrywą. W szczególnych przypadkach pokrywa może posiadać mechanizm ryglowania, 

uniemożliwiający dostęp do studni kablowej osobom nieuprawnionym. W zależności od przeznaczenia studnie 

kablowe mogą być magistralne lub rozdzielcze. Studnie magistralne budowane są na ciągach wielootworowych 

Kanalizacji Kablowej Segmentu magistralnego, czyli głównych ciągów kablowych; rozdzielcze zaś na ciągach 

Kanalizacji Kablowej Segmentu rozdzielczego, zwykle 1 lub 2 otworowej kończącej się przy budynkach lub 

słupkach, skąd są prowadzone Przyłącza telekomunikacyjne do budynków. W zależności od przeznaczenia 

i usytuowania mogą mieć różne wielkości i być wykonane z różnych materiałów, najczęściej z betonu a coraz 

częściej z tworzyw sztucznych. 

W studni kablowej może nastąpić połączenie ciągów Kanalizacji Kablowej operatorów lub dostęp do złączy 

kablowych OSD. 

2. Zasobniki kablowe 

Zasobnik kablowy stanowi osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego lub jego zapasów, ułatwiający 

jego zaciąganie i wyciąganie. Zasobniki kablowe umieszczane są bezpośrednio w ziemi na ciągach rurociągów 

kablowych. W elemencie tym może być zrealizowany dostęp do włókien kabla światłowodowego, jeśli 

w zasobniku zlokalizowane jest także złącze kablowe. Istotną wadą tego rozwiązania jest jego umieszczenie 

bezpośrednio w ziemi. Jakikolwiek dostęp wymaga prac ziemnych polegających na zabezpieczeniu terenu prac, 

odkopaniu zasobnika kablowego, wykonaniu niezbędnych prac oraz na ponownym zakopaniu. Należy także 

pamiętać, że zasobniki z reguły umieszczane są na ciągach rurociągów kablowych poza obszarem 

zabudowanym w odstępie nawet 1km. 

3. Złącza rozgałęźne 

Złącze rozgałęźne stanowi element sieci doziemnej budowanej najczęściej w technologii Mikrokanalizacji. 

Elementy te umożliwiają wyprowadzenie z pakietu Mikrokanalizacji pojedynczych Mikrorurek i skierowanie ich 

w innym kierunku (do słupka, budynku itp.). Przykład osłony złącza rozgałęźnego przedstawiony został 

na rysunku poniżej. 

 

Mufa rozgałęźna typu H. Źródło: Optomer 
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Złącza te mogą być lokalizowane zarówno bezpośrednio w ziemi, jak i w studniach Kanalizacji Kablowej. 

Rozdział VII – Punkty Elastyczności kabli światłowodowych 

1. Złącza kablowe 

Osłona złączowa zwana także mufą światłowodową jest elementem, w którym następuje połączenie lub 

rozgałęzienie kabla światłowodowego. Może ona występować w formie doziemnej, być umieszczana 

w Kanalizacji Kablowej lub w formie napowietrznej, czyli umieszczana na słupach, budynkach.  

Połączenie/rozgałęzienie kabla światłowodowego z innym polega na połączeniu, na znajdujących się w osłonie 

tackach, włókien światłowodowych poszczególnych kabli. Połączenie może być zrealizowane w postaci 

spawania termicznego lub połączenia za pomocą tzw. spawu mechanicznego. 

Osłony złączowe mogą również zawierać elementy dzielące moc sygnału optycznego czyli Splittery optyczne. 

2. Mufy rozgałęźne 

Mufy rozgałęźne stosowane są w celu rozejścia się wieloma kablami światłowodowymi od głównego kabla 

magistralnego zazwyczaj o dużej ilości włókien. Konfiguracja takiej osłony (ilość wejść i wyjść) silnie zależy 

od topologii sieci. Włókna kabla wchodzącego zazwyczaj pospawane są z włóknami poszczególnych kabli 

o mniejszych krotnościach. Mufy te umieszczane są w studniach kablowych, zapewniając tym samym 

dostępność i możliwość rekonfiguracji sieci. 

3. Mufy przelotowe 

Mufy przelotowe stosowane są w celu połączenia odcinków fabrykacyjnych kabla (zazwyczaj ok. 2 km). Profil 

kabla wchodzącego i wychodzącego jest taki sam.  

4. Mufy z polem komutacyjnym / mufo przełącznice 

Osłony złączowe mogą także być wyposażone w element komutacyjny, czyli listwę z adapterami, do której 

poszczególne włókna wpinane są za pomocą dospawanych pigtaili. Takie osłony zazwyczaj stosowane 

są na ostatnim odcinku do Abonenta i umożliwiają jego łatwe podłączanie oraz identyfikację. Przykład takiej 

mufy z polem komutacyjnym przestawiony został na rysunku poniżej. 

 

Mufa z polem komutacyjnym. Źródło: FCA 
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5. Wymagania dla PDU dla kabli światłowodowych 

W sieciach szkieletowych oraz w przypadku łączenia odcinków backhaul zaleca się stosowanie muf 

przelotowych. W przypadku istnienia węzła komunikacyjnego, wszędzie tam gdzie istnieje możliwość 

dołączenia się innego przedsiębiorcy lub w miejscowościach z dużym potencjałem rozwojowym, zalecane jest 

stosowanie osłon rozgałęźnych o dużej ilości portów wyjściowych (zaślepionych na potrzeby przyszłe). 

W przypadku udostępniania sieci, osłony złączowe powinny być wyposażone w pole komutacyjne, w celu łatwej 

konfiguracji. Takie osłony zalecane są także dla Segmentów abonenckich, w celu podłączenia Abonentów oraz 

w sieciach napowietrznych, gdzie problematyczne może być wykonywanie spoin termicznych (spawy) 

na wysokości. W przypadku wysoko zainstalowanej skrzynki, wymagane może być zaplanowanie dodatkowych 

kosztów dla zapasów kablowych, w celu umożliwienia wykonania spawania na dole słupa (po 12 m dla każdego 

z zakończeń: 6 m wysokość słupa + 6 m na dojście do samochodu i zapas). 

Rozdział VIII – Punkty Elastyczności na poziomie węzłów 

Przełącznica światłowodowa centralowa jest elementem umożliwiającym podłączenie poszczególnych włókien 

światłowodowych prowadzących od Abonentów do portów karty aktywnej, generującej sygnał optyczny. 

Aktywna część znajduje się w tzw. OLT, od której za pomocą sieci optycznej sygnał dystrybuowany jest  

do poszczególnych Abonentów. 

W przełącznicy światłowodowej wyróżnić można trzy funkcjonalne sekcje: 

 sekcja stacyjna - umożliwiająca rozszycie części aktywnej na poszczególne porty. Porty połączone 

są zazwyczaj z polami ODF za pomocą obustronnie zakończonych złączami, krótkich odcinków 

światłowodu (tzw. patchcordów), 

 sekcja liniowa, w której wyprowadzone są zakończenia kabli liniowych, 

 sekcja splitterów opcjonalnych, wykorzystywana do umieszczenia splitterów, za pomocą których jeden 

port wychodzący z jednostki aktywnej rozdzielany jest na określoną liczbę Abonentów. 

  

Przykładowe rozmieszczenie poszczególnych sekcji przełącznicy ODF przedstawione jest na rysunku poniżej. 

 

Schemat przełącznicy ODF. Źródło: opracowanie własne 

Przełącznice centralowe mogą występować w dwóch postaciach:  
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 zamkniętej, 

 otwartej. 

 

Przełącznice zamknięte tzw. stojakowe są najbardziej popularnym typem przełącznic. Ich konstrukcja oparta 

jest o stojaki np. 19”, 21”, w których to poszczególne sekcje realizowane są poprzez odpowiednie panele lub 

moduły wyposażone w adaptery. Panele te umieszczane są w stojakach, natomiast połączenia między 

poszczególnymi sekcjami realizowane jest zazwyczaj za pomocą patchcordów. Stojaki przełącznicy zazwyczaj 

wyposażone są w zamykane drzwi lub mogą być one umieszczane w konstrukcji Szafy. Przełącznice zamknięte 

mogą być rozbudowywane poprzez zestawianie ich bokami lub plecami. Ten typ przełącznic umożliwia, 

w sposób przejrzysty, organizację poszczególnych operatorów. 

W przeciwieństwie do przełącznic zamkniętych, przełącznice otwarte są mniej popularne i pojawiły się głównie 

w związku z FTTH. Ich charakterystyczną cechą jest fakt, iż nie istnieje jednolity standard budowy tego typu 

przełącznic. Zazwyczaj oparte są one na konstrukcji umożliwiającej mocowanie w różnych miejscach modułów, 

spełniających funkcje poszczególnych sekcji. Przełącznice takie nie są zamykane, natomiast można do nich dojść 

od każdej strony. Prowadzenie patchcordów realizowane jest w dedykowanych do tego kanałach. 

Rozbudowa przełącznic otwartych następuje poprzez dodawanie poszczególnych modułów. 

Porównując obydwa typy przełącznic można zauważyć, iż: 

 przełącznice zamknięte gwarantują dużo większe bezpieczeństwo, szczególnie w przypadkach, gdzie 

w danym pomieszczeniu znajdują się urządzenia wielu operatorów, 

 w przełącznicach zamkniętych jest bardziej przejrzysta organizacja poszczególnych sekcji, przez 

co łatwiejsze jest zarządzanie w przypadku Kolokacji, 

  przełącznice otwarte umożliwiają gęstsze upakowanie adapterów oraz elastyczną rozbudowę. Moduły 

mogą być konfigurowane w dowolny sposób. 

 

Zakończenie toru optycznego zazwyczaj realizowane jest w elemencie pasywnym (puszka, skrzynka, 

przełącznica) za pomocą złącza rozłącznego. Złącza te umieszczane są często w polu komutacyjnym 

i umożliwiają szybkie i elastyczne podłączanie/odłączanie Abonentów. 

W obiektach centralowych Sieci POPC dopuszcza się stosowanie obydwu typów ODF. 

Wymaganym przez Rozporządzenie
40

 typem złącz jest SC/APC. 

Liczba portów zakończenia toru optycznego powinna być adekwatna do liczby Abonentów obsługiwanych przez 

ten punkt. Wymagane jest stosowanie przełącznic / skrzynek o pojemności w części Abonenckiej stanowiącej 

100% liczby obsługiwanych mieszkań. Część liniowa, w zależności od przyjętego scenariusza, powinna 

uwzględniać dodatkową pojemność pola komutacyjnego dla zapewnienia przestrzeni dla OK, korzystającego 

z usługi dostępu lub Kolokacji. 

Rozdział IX – Udostępnianie Sieci POPC 

Poniżej przedstawione zostały scenariusze udostępnienia sieci FTTH realizowane na poszczególnych jej 

fragmentach. W poniższych scenariuszach przyjęto zasadę, że FPSS realizowane są w Punktach Elastyczności 

sieci, w których pierwotnie zaprojektowano punkt spawania włókien światłowodowych lub punkt ich 

przełączania na polu komutacyjnym. 

                                                           
40 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Scenariusz pierwszy prezentuje przypadek bez współdzielenia sieci, który jest punktem odniesienia 

do przedstawionych w dalszej części scenariuszy udostępnienia sieci przez OSD. 

1. Scenariusz FTTH bez współdzielenia infrastruktury 

W scenariuszu bez współdzielenia na całym odcinku od węzła usługowego aż do gniazdka optycznego, w lokalu 

Abonenta, nie występuje w ogóle współdzielenie sieci jakiegokolwiek elementu sieci. Oznacza to, że każdy 

z operatorów buduje całkowicie autonomiczną infrastrukturę składającą się z własnych Segmentów 

magistralnych, rozdzielczych i abonenckich oraz instalacji budynkowych i mieszkaniowych.  

 

Scenariusz FTTH bez współdzielenia infrastruktury Źródło: Opracowanie własne 

Niestety scenariusz taki oznacza multiplikację sieci światłowodowej do poszczególnych lokalizacji oraz 

w samych budynkach, co skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów. Ponadto w przypadku 

większej ilości operatorów, budujących własne sieci, powstaje problem licznej infrastruktury – osobne skrzynki 

operatorskie każdego przedsiębiorcy – w budynkach mieszkalnych i problem z ich niekolizyjnym 

rozmieszczeniem, nie tylko względem siebie, ale także innych instalacji wewnątrzbudynkowych. W scenariuszu 

takim problematyczne jest także wykonanie instalacji z wykorzystaniem istniejących peszli do mieszkań. Przy 

zmianie dostawcy usług przez Abonenta oznacza to najpierw likwidację instalacji poprzedniego dostawcy usług 

i dopiero potem instalację własnej. W przypadku braku możliwości likwidacji tej instalacji konieczne staje się 

montowanie kabli instalacyjnych bezpośrednio na ścianach lub w korytkach/rurach osłonowych. 

2. Scenariusz z udostępnieniem instalacji budynkowej 

Scenariusz drugi prezentuje udostępnienie instalacji wewnątrzbudynkowej, gdzie FPSS między operatorami 

został zdefiniowany w skrzynce multioperatorskiej. Cechą charakterystyczną takiej skrzynki jest budowa 

modułowa, gdzie moduł Abonencki stanowi część wspólną dla wszystkich operatorów i stanowi zakończenie 

instalacji budynkowej. Kolejne moduły liniowe są identyczne ze sobą i stanowią zakończenie Przyłączy 

telekomunikacyjnych poszczególnych operatorów. Podłączenie Abonenta następuje poprzez komutację między 

częścią należącą do PT, który dostarcza usługę, a częścią Abonencką. Przykładowa skrzynka multioperatorska 

przedstawiona została na rysunku poniżej. 
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Skrzynka multioperatorska. Źródło: FCA 

Każdy z operatorów ma dostęp tylko do własnego modułu oraz do wspólnego modułu Abonenckiego. 

W przypadku wyboru skrzynki multioperatorskiej „pierwszy” w budynku operator (OSD) instaluje zarówno 

moduł Abonencki jak i swój moduł liniowy. Kolejni OK instalują tylko swoje moduły liniowe. 

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania instalacji budynkowej i instalacji mieszkaniowej przez 

każdego z operatorów, bez konieczności ich powielania. Skrzynka multioperatroska zapewnia skuteczną 

separację kabli liniowych operatorów i ew. Splitterów optycznych. Eksploatacja sieci w takim scenariuszu może 

być realizowana niezależnie od pozostałych OK – każdy operator może mieć dostęp do swojego modułu 

liniowego oraz modułu Abonenckiego w dowolnym momencie. 

Wadą jest, że „pierwszy” OSD narzuca standard i dostawcę skrzynki multioperatorskiej. 

 

 

Scenariusze z udostępnieniem instalacji budynkowej Źródło: Opracowanie własne 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
72 

3. Scenariusz z udostępnieniem instalacji budynkowej oraz Segmentu abonenckiego  

Scenariusz trzeci przewiduje udostępnienie nie tylko instalacji budynkowej, ale także Przyłącza 

telekomunikacyjnego między OSD i OK. FPSS jest w tym scenariuszu zlokalizowany w miejscu, gdzie Segment 

rozdzielczy przechodzi w Segment abonencki. Miejsce to może być zrealizowane w postaci zewnętrznej szafki 

ulicznej lub też mufy rozgałęźnej, umieszczonej w studni Kanalizacji Kablowej lub na słupie w architekturze sieci 

napowietrznej. 

W scenariuszu tym zredukowana jest liczba kabli przyłączeniowych do budynku, do jednego, z którego korzysta 

kilku OK. W architekturze P2P dostęp do Abonentów realizowany jest bezpośrednio z mufy kablowej lub z pola 

przełącznicy optycznej w szafce zewnętrznej.  

W architekturze P2MP, w przypadku, gdy skrzynka operatorska jest zbyt mała, aby pomieścić dodatkowe 

Splittery optyczne pozostałych OK, każdy z nich powinien w budynku zainstalować swoją skrzynkę operatorską, 

w której umieści swój Splitter optyczny. Ponieważ Przyłącze telekomunikacyjne jest zakończone w skrzynce 

operatorskiej pierwszego OSD wymagane jest także, wykonanie połączenia kablowego pomiędzy obiema 

skrzynkami.  

Do wad tego scenariusza należy konieczność współdziałania operatorów w przypadku konieczności uzyskania 

dostępu do mufy kablowej lub do Szafy. 

 

Scenariusz z udostępnieniem instalacji budynkowej oraz Segmentu abonenckiego Źródło: Opracowanie własne 

4. Scenariusz udostępnienia podpętli optycznej 

Dwa poniższe scenariusze obrazują udostępnienie podpętli optycznej. Dostęp OK do udostępnianej pętli przez 

OSD następuje na poziomie złącza kablowego lub szafki kablowej. W przypadku złącza kablowego dostęp może 

być zrealizowany poprzez zespawanie włókien kabla światłowodowego OK „B” z włóknami kabla 

światłowodowego udostępnianymi przez OSD „A”, lub też poprzez zastosowanie pola komutacyjnego i spięcie 

udostępnianych włókien z wykorzystaniem adapterów. 
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Scenariusz udostępnienia podpętli optycznej Źródło: Opracowanie własne 

 

Scenariusz udostępnienia podpętli optycznej Źródło: Opracowanie własne 

5. Scenariusz udostępnienia pętli optycznej 

Scenariusz czwarty to w zasadzie udostępnienia całej pętli optycznej od węzła sieci OSD udostępniającego, 

aż do skrzynki operatorskiej w budynku i/lub gniazdka optycznego w lokalu Abonenta. 

W scenariuszu tym OK powinien wybudować kabel międzywęzłowy do węzła sieci OSD udostępniającego sieć. 

Kabel ten może zostać zakończony na ODF OSD udostępniającego lub też w osobnym urządzeniu ODF. 

Przyłączenie do udostępnionego włókna / włókien następuje poprzez łączenie patchcordami światłowodowymi. 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
74 

Podobnie jak w scenariuszu trzecim w przypadku architektury P2P OK „B” uzyskuje dostęp do każdego 

z Abonentów będących w zasięgu sieci światłowodowej OSD „A”. 

W przypadku architektury P2MP, podobnie jak w scenariuszu trzecim, OK „B” w budynku może albo umieścić 

swój splitter w skrzynce operatorskiej OSD ”A” (jeśli konstrukcja to umożliwia) lub też zainstalować swoją 

skrzynkę operatorską i wykonać połączenie kablowe do skrzynki operatorskiej OSD „A”. 

 

Scenariusz udostępniania pętli optycznej Źródło: Opracowanie własne 

6. Zasady udostępnienia sieci pasywnej i wymagania na nadmiarowość 

Zgodnie z motywem 80
41

 i przypisem 120
42

 do Wytycznych UE dla zapewnienia skutecznego dostępu 

do infrastruktury OSD zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej nadmiarowości w Sieci POPC. Niniejszy 

rozdział przedstawia wymagania związane z zasadami udostępnienia infrastruktury pasywnej oraz 

uwzględniania wymaganej nadmiarowości.  

Rozdział X – Planowanie nadmiarowości w Sieci POPC 

Zgodnie z motywem 80 Wytycznych UE dostęp hurtowy Sieci POPC ma ogromne znaczenie dla zapewnienia 

skutecznego dostępu hurtowego innym operatorom, szczególnie na obszarach, na których już działają 

konkurujący ze sobą operatorzy Podstawowych sieci szerokopasmowych i gdzie trzeba zapewnić utrzymanie 

na rynku konkurencyjności, co najmniej na tym samym poziomie, jaki istniał przed interwencją.  

W związku z powyższym OSD zobowiązany jest, przed wybudowaniem sieci, publicznie ogłosić konsultacje, 

mające na celu umożliwienie potencjalnym OK złożenie uzasadnionego zapotrzebowania na usługi hurtowe. 

Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych już świadczących usługi na terenie 

przyszłej Sieci POPC, którzy będą mogli zdecydować się na przeniesienie swoich Abonentów do Sieci POPC
43

. 

                                                           
41 Ponadto operatorzy będący osobami trzecimi muszą mieć dostęp do pasywnej, a nie tylko aktywnej (przypis 119 Wytycznych UE) 

infrastruktury sieciowej (przypis 120 Wytycznych UE). 
42 Takiej jak sprzęt w pomieszczeniach klienta lub inny sprzęt niezbędny do obsługiwania sieci. Jeżeli okazuje się, że dla zapewnienia 

skutecznego dostępu konieczna jest modernizacja niektórych części sieci, organ przyznający pomoc uwzględnia to w swoich planach; 
np. przewidując kanały odpowiedniej wielkości, zwiększenie rozmiarów szafek ulicznych dla zapewnienia skutecznego uwolnienia itp. 

43 (przypis 121 Wytycznych UE) Ścisłe zobowiązanie do zapewnienia dostępu jest szczególnie istotne z uwagi na możliwość rozwiązania 
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1. Infrastruktura doziemna  

W chwili obecnej kable światłowodowe w wyższych warstwach sieci telekomunikacyjnej praktycznie nigdy nie 

są układane bezpośrednio w ziemi. Z reguły w sieciach tych stosowane są kable tradycyjne, zewnętrzne, 

układane w rurociągu lub Mikrokable wdmuchiwane do Mikrokanalizacji. Wyjątek stanowi sieć przyłączeniowa 

FTTH w obszarach o zabudowie jednorodzinnej gdzie na ostatnim fragmencie sieci wykorzystywane są kable 

doziemne o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczone do bezpośredniego układania w ziemi, na odcinku 

od punktu dystrybucji /szafka, słupek, osłona złączowa/ do poszczególnych domów jednorodzinnych. Zwykle 

kable takie posiadają od 2 do 12 włókien jednomodowych.  

Niezaprzeczalną przewagą tego typu technologii budowy na odcinkach Segmentu abonenckiego jest niski koszt 

oraz szybkość jej realizacji i gotowość sieci do świadczenia usług zaraz po wybudowaniu. 

Wadą stosowania kabli doziemnych jest skomplikowana naprawa w przypadku uszkodzenia kabla lub jego 

włókien. Każde uszkodzenie takiego kabla skutkuje albo koniecznością wymiany całego odcinka od Punktu 

Elastyczności aż do gniazdka optycznego w domu Abonenta, lub też wykonanie „wstawki” z kabla, co pogarsza 

parametry optyczne całego odcinka.  

Dostęp do tego fragmentu sieci może nastąpić na poziomie Punktu Elastyczności w postaci np. szafki 

zewnętrznej. 

2. Kanalizacja Kablowa 

Obecnie dla sieci optycznych stosuje się nadal rury HDPE 40mm. Liczba rur zależy od przewidywanego 

zapotrzebowania. Rury o większym przekroju 100/110 stosuje się na gęsto zabudowanych terenach miejskich, 

jako Kanalizację Kablową pierwotną lub w miejscach wymagających dodatkowej ochrony np. zbliżenia lub 

przewierty.  

Mikrokanalizacja jest obecnie powszechnie stosowaną metodą dla układania światłowodów na Segmentach 

sieci rozdzielczej, magistralnej i dystrybucyjnej a również na Przyłączach telekomunikacyjnych. Ułożenie 

Mikrokanalizacji a następnie wdmuchiwanie kabla światłowodowego może wydłużyć czas realizacji inwestycji 

w stosunku do ułożenia kabla doziemnego.  

Naprawa mikrokabla w Mikrokanalizacji może być zrealizowana poprzez wyciągnięcie mikrokabla 

i wdmuchnięcie lub wciągnięcie nowego. Uszkodzenie Mikrokanalizacji może być usunięte poprzez wymianę 

uszkodzonego odcinka, bez jakiegokolwiek wpływu na parametry optyczne kabla.  

Potencjalne współdzielenie tej części infrastruktury telekomunikacyjnej może mieć miejsce w jednym 

z Punktów Elastyczności, który może stanowić na przykład studnia, zasobnik lub osłona złączowa. 

3. Podbudowa słupowa 

W przypadku występowania Kanalizacji Kablowej lub Podbudowy słupowej wymagane jest wykorzystanie 

istniejącej dostępnej infrastruktury. W przypadku braku występowania infrastruktury, którą można 

wykorzystać, rekomendowane jest na obszarach zabudowy wielorodzinnej wybudowanie Kanalizacji Kablowej, 

a na obszarach zabudowy jednorodzinnej lub obszarach skalistych wybudowanie linii napowietrznych 

na Podbudowie słupowej
44

. Podbudowę słupową mogą stanowić, wykonane z drewna lub betonu, słupy 

                                                                                                                                                                                     
kwestii tymczasowej substytucyjności między usługami oferowanymi przez operatorów istniejącej technologii ADSL i operatów przyszłych 
sieci NGA. Zobowiązanie do zapewnienia dostępu zagwarantuje konkurującym operatorom ADSL możliwość przeniesienia klientów  
do sieci NGA, kiedy tylko uruchomiona zostanie dotowana sieć, a to oznacza możliwość rozpoczęcia planowania przyszłych inwestycji bez 
obaw o ograniczenie konkurencji. Zob. np. N 461/09 – Zjednoczone Królestwo, Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband. 

44 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie §5 ust. 2 Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych 
na istniejącej Podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej. §5 ust. 3 W przypadku rozbudowy linii kablowych 
nadziemnych oraz budowy Przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej 
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telekomunikacyjne lub słupy energetyczne NN i SN. Przed wykorzystaniem istniejących słupów Podbudowy 

słupowej należy dokonać jej inwentaryzacji oraz określenia przydatności do budowy nowej sieci (ocena stanu 

technicznego słupów). Słupy w złym stanie technicznym lub niespełniające wymagań należy wymienić lub 

wyremontować przed wybudowaniem nowej sieci. Brak dostępnej infrastruktury oznacza, zarówno brak 

dostępności fizycznej, jak również zbyt wysokie ceny za udostępnienie infrastruktury w stosunku do kosztu jej 

wybudowania i utrzymania. 

4. Rekomendacja dla miejsca montażu i krotność splitterów w sieciach PON napowietrznych 

W zależności od topologii i przyjętej architektury istnieją dwa podejścia do planowania miejsca montażu 

i krotności splitterów. W przypadku dużego zagęszczenia Abonentów rekomendowane jest stosowanie jednego 

centralnego splittera 1x64 lub 1x32 obsługującego Abonentów. Montowany jest on zazwyczaj w przełącznicy 

nasłupowej, która funkcjonalnością jest analogiczna do skrzynki operatorskiej stosowanej w budynkach 

wielorodzinnych. Od skrzynki operatorskiej do poszczególnych Abonentów rozchodzą się instalacyjne kable 

napowietrzne. Odejścia do poszczególnych lokalizacji realizowane jest w osłonie złączowej napowietrznej lub 

specjalnej puszce, zapewniającej stosowną ochronę IP. 

Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym przy zabudowie rozproszonej jest kaskadowanie splitterów. 

Splittery zazwyczaj umieszczane są w małych puszkach na słupach. Typowa krotność splittera w takiej topologii 

to 1x8. 

5. Dostęp do włókien światłowodowych w Punktach Elastyczności 

Dostęp do włókien światłowodowych może być zrealizowany w punktach przełączania włókien np.: 

 Skrzynkach wewnątrzbudynkowych, 

 Skrzynkach nasłupowych i zewnętrznych, 

 Szafach zewnętrznych, 

 Węzłach, 

 Mufach i mufoprzełacznicach, 

 Poniżej zaprezentowano przykłady dostępu do sieci budynkowej OSD na poziomie skrzynki operatorskiej 

wewnątrzbudynkowej. Poniższe scenariusze udostępniania sieci budynkowej należącej do OSD mają 

również zastosowanie do udostępniania innych włókien np. w kablach rozdzielczych i magistralnych. 

6. Rozdzielne skrzynki operatorskie przy udostępnianym polu komutacyjnym 

W scenariuszu tym OSD buduje skrzynkę i kable instalacji budynkowej, a następnie do skrzynki wprowadza swój 

kabel liniowy a aktywne włókno wyprowadza na pole komutacyjne. W przypadku budowy przez OSD sieci 

w architekturze P2MP, w skrzynce następuje włączenie Splittera optycznego, którego wejście jest podłączone 

do kabla liniowego, a wyjścia wyprowadzone na pole komutacyjne i połączone z kablami budynkowymi 

Abonentów, którym OSD świadczy usługi. 

OSD buduje swoją oddzielną skrzynkę operatorską. Do skrzynki wprowadza swój kabel liniowy. W przypadku 

budowy sieci w oparciu o architekturę P2MP OK umieszcza w niej swój Splitter optyczny. Aby uzyskać dostęp 

do poszczególnych Abonentów OK powinien wybudować kabel łączący jego splitter z zakończeniami kabli 

budynkowych, w skrzynce operatorskiej OSD. Kabel ten może mieć np. postać multipatchcordu zakończonego 

z obu stron złączami rozłączalnymi. Podłączanie Abonenta następuje na polu komutacyjnym w skrzynce OSD. 

W scenariuszu tym możliwe jest także, przy odpowiednio długich pigtailach wyjściowych ze splittera, 

wprowadzenie ich bezpośrednio do skrzynki OSD, zamiast budowy kabla łącznikowego. 

                                                                                                                                                                                     
jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę 
telekomunikacyjnych linii nadziemnych. 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
77 

Poniżej przedstawiono schemat połączenia skrzynek operatorskich dla scenariuszy o identycznych 

architekturach OSD i OK tj. ze Splitterami optycznymi i bez Splitterów optycznych. Możliwe są również odmiany 

mieszane gdzie OSD lub OK stosują różne architektury.  

Rozdział XI – Kable w Sieci POPC 

1. Połączenia światłowodów 

Kable światłowodowe łączone są ze sobą poprzez połączenia poszczególnych włókien. W zależności 

od warunków transmisyjnych (budżet mocy), miejsca występowania oraz przeznaczenia wyróżnić można 

połączenia trwałe, czyli spawy termiczne lub mechaniczne (niektóre spawy mechaniczne mogą być używane 

wielokrotnie) oraz połączenia rozłączalne, czyli złączki.  

2. Połączenia spawane 

Spaw termiczny wykonywany jest z wykorzystaniem spawarki światłowodowej, w której to następuje proces 

spawania światłowodu. Odbywa się to poprzez przetopienie końcówek włókna światłowodowego w łuku 

elektrycznym. Po przygotowaniu włókna, obcięciu oraz wyczyszczeniu, następuje wstępne wygrzanie włókna, 

wykonanie spawania i końcowe wygrzanie spawu. Gotowy spaw zabezpieczany jest osłonką spawu, 

i umieszczany zazwyczaj na tackach osprzętu pasywnego np. osłona złączowa, przełącznica, skrzynka. 

Poprawnie wykonany spaw termiczny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami transmisyjnymi, 

mechanicznymi oraz stabilnością w zmieniających się warunkach. Dobrze wykonany spaw wprowadza tłumienie 

około 0,05 – 0,1 dB. 

3. Połączenia mechaniczne 

Alternatywnym sposobem trwałego połączenia jest spaw mechaniczny, wykonywany za pomocą specjalnie 

dedykowanego urządzenia. Po przygotowaniu włókna analogicznie jak przy spawaniu termicznym, 

wprowadzane jest ono do zaciskarki i umieszczane w spawie mechanicznym w v - rowku. Potem następuje 

zaciśnięcie spawu na włóknach. Dobre parametry spawu zapewnia umieszczony w środku specjalny żel 

imersyjny. 

Spaw mechaniczny jest połączeniem trwałym, i do jego wykonania nie jest potrzebne żadne urządzenie 

wymagające zasilania. Urządzenie do wykonania spawu jest lekkie i poręczne.  

Tłumienie wprowadzane przez spaw mechaniczny to 0,05 – 0,2 dB. 

4. Połączenia rozłączalne 

Kolejnym typem połączenia włókien światłowodowych jest złącze rozłączalne składające się z wtyku i adaptera. 

Najbardziej popularnym typem złączki jest SC/APC lub E2000. 

Połączenie to wykorzystywane jest wszędzie tam gdzie istnieje konieczność przepinania, rekonfiguracji lub 

dołączenia Abonenta i realizowane jest na tzw. polu komutacyjnym, czyli panelu wyposażonym w adaptery. 

Najczęściej wtyki zarabiane są fabrycznie na włóknie, natomiast istnieją także takie, które zarabiane 

są na miejscu instalacji. 

Złącza rozłączalne umożliwiają wielokrotne i szybkie połączenia światłowodów, wprowadzają natomiast duże 

straty transmisyjne - tłumienie około 0,2 – 1 dB. Często ulegają też zabrudzeniu i uszkodzeniu, dlatego bardzo 

ważną rolę podczas wszelkiego rodzaju instalacji i napraw odgrywa ich staranne czyszczenie.  

5. Kable światłowodowe wewnątrzbudynkowe/instalacyjne 
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Powłoki kabli stosowanych wewnątrz instalacji budynkowych powinny być wykonane z materiałów 

niepodtrzymujących płomienia oraz bezhalogenowych. Powinny także zawierać odpowiedni rodzaj włókna 

np. G657 umożliwiający mniejszy promień gięcia. W zależności od miejsca instalacji wyróżniamy kable: 

 Pionowe - umieszczane zazwyczaj w szybach kablowych, 

 Kable poziome – obejmujące także instalacje mieszkaniową, 

 Istnieją też przypadki, w których okablowanie jest wykonane za pomocą jednego kabla. 

Prowadzenie okablowania w lokalach mieszkalnych. 

Pigtaile Abonenckie zazwyczaj stanowią okablowanie prowadzące od gniazda Abonenckiego do: 

 Puszki naściennej lub skrzynki nasłupowej w przypadku budynków jednorodzinnych, 

 Skrzynki umieszczonej na wybranych piętrach budynków wielomieszkaniowych lub w wybranych 

przypadkach (np.: niska zabudowa) pigtaile mogą zbiegać się bezpośrednio w przełącznicy 

wewnątrzbudynkowej. 

 

Zalecane jest stosowanie do instalacji w lokalach mieszkalnych kabli z włóknem ze zmniejszonym promieniem 

gięcia (np. G.657A2, G657B3). Kable te zaleca się prowadzić w istniejących peszlach kablowych lub w przypadku 

ich braku bez osłony przy lub w listwie przypodłogowej. Możliwy jest także montaż w korytkach kablowych. 

Standardowe rozwiązanie bazuje na pigtailach o przekroju kołowym i średnicy od 2.3 do nawet 4mm. Pigtaile 

te mogą być prowadzone bezpośrednio po ścianach (przybijane), wewnątrz ścian (w peszlach) lub 

w przymocowanych do ściany rurkach albo korytkach. Alternatywnymi rozwiązaniami są kable klejone 

oferowane lub tzw. kable „invisible” o średnicy 900 Mikrometrów przyklejane przy listwach podłogowych lub 

suficie. Charakterystyczną cechą kabli klejonych jest możliwość ich pomalowania taką samą farbą jak ściana bez 

wpływu na jakość włókna. Kable invisible ze względu na swój rozmiar są praktycznie niewidoczne, natomiast 

przy ich prowadzeniu należy wziąć pod uwagę podatność na uszkodzenia mechaniczne. 

6. Kable łatwego dostępu sieci wewnątrzbudynkowej w budynkach wielomieszkaniowych 

Kable łatwego dostępu (vertical) są to kable prowadzące od przełącznicy Abonenckiej (dla jednego operatora 

lub multioperatorska) do ostatniej kondygnacji budynku. Zazwyczaj stosowane są kable łatwego dostępu, 

w których dostęp do włókien następuje za pomocą wycięcia specjalnego okna w powłoce kabla i wyciągnięcia 

modułu z włóknami światłowodowymi lub pojedynczego włókna. W zależności od architektury wyróżniane 

są dwa typy kabli: modułowe wielowłóknowe oraz kable z pojedynczymi włóknami (wzmocnionymi). Kable 

modułowe złożone są z modułów 900 Mikrometrów zawierających kilka włókien: 4,8,12. Moduły te zakańczane 

są na poszczególnych piętrach w skrzynkach, w których następuje ich rozszycie na poszczególne lokale 

i pospawanie z pigtailami Abonenckimi. 
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Instalacja budynkowa z wykorzystaniem kabli modułowych Źródło: Opracowanie własne 

 

Drugi rodzaj kabli z pojedynczymi włóknami zakańczany jest na ostatniej kondygnacji w dedykowanej skrzynce 

zapasu. Podłączenie Abonenta następuje poprzez wycięcie okna w powłoce kabla, wyciągnięcie włókna 

i wprowadzenie go do specjalnej tuby osłonowej, oraz poprowadzenie do mieszkania bez konieczności 

pośrednich spawów. Spawanie następuje dopiero w mieszkaniu w gniazdku Abonenckim. 
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Instalacja budynkowa z wykorzystaniem KŁD z pojedynczymi włóknami Źródło: Opracowanie własne 

 

7. Prowadzenie okablowania w częściach ogólnie dostępnych 

Okablowanie w częściach ogólnie dostępnych powinno być prowadzone w osłonach z Mikrorurek, rurek lub 

korytach kablowych. Do budowy kabli instalacji budynkowej, w budynkach wielopiętrowych, stosowane mogą 

być kable łatwego dostępu o konstrukcji z pojedynczymi włóknami lub modułowe. W budynkach niskich (dwie, 

trzy kondygnacje nadziemne) możliwe jest stosowanie odpowiednio długich kabli instalacyjnych od gniazdka 

optycznego w lokalu Abonenta do skrzynki operatorskiej. 

8. Wymagania dla instalacji mieszkaniowych i budynkowych w Sieci POPC 

W przypadku prowadzenia okablowania we współdzielonych szachtach kable powinny być czytelnie 

oznakowane.  
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Rozdzielne skrzynki operatorskie przy udostępnianym polu komutacyjnym Źródło: Opracowanie własne 

9. Udostępniana skrzynka operatorska 

W scenariuszu tym, w odróżnieniu od scenariusza z rozdzielnymi skrzynkami operatorskimi następuje 

udostępnienie nie tylko kabli budynkowych, ale także przestrzeni wewnątrz skrzynki operatorskiej OSD. 

W scenariuszu tym OK wprowadza swój kabel liniowy do skrzynki OSD oraz zakańcza aktywne włókno na polu 

komutacyjnym. Wewnątrz skrzynki OK może także umieścić swój Splitter optyczny, którego wyjścia wpina 

w pole komutacyjne do kabli budynkowych Abonentów, którym świadczy usługi. 

Poniżej przedstawiono schemat połączenia skrzynek operatorskich dla scenariuszy o identycznych 

architekturach OSD i OK tj. ze Splitterami optycznymi i bez Splitterów optycznych. Możliwe są również odmiany 

mieszane gdzie OSD lub OK stosują różne architektury.  

  

Udostępniona skrzynka operatorska Źródło: Opracowanie własne 
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10. Udostępnienie skrzynek multioperatorskich 

W przypadku uzasadnionego, zgłoszonego zapotrzebowania przez OK, OSD może zainstalować w budynkach 

wielomieszkaniowych skrzynki multioperatorskie. 

11. Udostępnienie skrzynek dla rozwiązań bazujących na okablowaniu miedzianym 

W przypadku sieci hybrydowych, wykorzystujących na ostatnim odcinku kable koncentryczne lub kable 

4-parowe, udostępnienie sieci światłowodowej może nastąpić w węźle aktywnym z ODF. Udostępniane może 

być całe łącze światłowodowe od ODF do skrzynki operatorskiej w budynku. W samym budynku może nastąpić 

przejście z udostępnionej sieci światłowodowej na urządzenia aktywne konwertujące sygnał optyczny 

na elektryczny a następnie z niego na udostępnione kable miedziane. W scenariuszu tym OSD nie jest 

zobowiązany do zapewnienia miejsca w swojej skrzynce lub Szafie o ile OK nie zgłosił uzasadnionego 

zapotrzebowania na taką usługę na etapie konsultacji. 
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Załącznik nr 1 do Wytycznych 

Wymagania jakościowe dla Sieci POPC. 

 

Sieci POPC muszą spełniać, co najmniej wymagania jakościowe dla następujących usług: 

 VoIP, 

 interaktywne Video, 

 video jakości HD, 

 streaming audio/video, 

 transakcje interaktywne, 

 gry interaktywne, 

 dostęp do baz danych w modelu Abonent – serwer. 

 

Poniżej przytoczono wymagania dla poszczególnych usług zaczerpnięte z Implementation Agreement MEF 23.1 

Carrier Ethernet Class of Service – Phase 2 January 2012, gdzie: 

FD Frame Delay 
FDR Frame Delay Range 
FLR Frame Loss Ratio 
IFDV Inter Frame Delay Variation 

MFD 

Mean Frame Delay - The arithmetic mean, or average of 
delays experienced by Service or ENNI Frames 
belonging to the same CoS Frame Set 
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Wymagania dla usług VoIP 

 

Wymagania dla usług Interaktywnego Video 
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Wymagania dla usług video o jakości HD 

 

Usługi streamingowe Audio/Video 
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Wymagania dla usług transakcji interaktywnych 

 

 

 

 



Urząd Komunikacji Elektronicznej 

 

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji 
87 

Wymagania dla usług gier interaktywnych 

 

Wymagania dla usług dostępu do baz danych w modelu Abonent-Serwer 

 

 


