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Plan Prezentacji 
 

o Prezentacja ORSS 
o Informacje ogólne dotyczące oferty ramowej ORSS 
o Nowa oferta dedykowana dla przyszłych beneficjentów 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
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Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe zarządzają dwoma regionalnymi 
sieciami  szerokopasmowymi na terenie województwa Podkarpackiego oraz 
Warmińsko - Mazurskiego 
 
 

o Długość sieci wynosi ponad: 4 tysiące km 
o Liczba węzłów sieci: 429 
o Punkty styku do sieci wyższego rzędu: 6 
o Liczba mieszkańców w zasięgu sieci ponad 1 mln. 
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Możliwości korzystania z infrastruktury przez wszystkich przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych oraz JST (bez dyskryminacji któregokolwiek z nich). 
 

Zapewnienie podmiotom korzystającym z sieci warunków 
konkurowania pomiędzy sobą i z pozostałymi operatorami 
oferującymi usługi detaliczne. 
 
Stworzenie możliwości skorzystania z usług  
w wymiarach: 

o technicznym; 
o formalnym; 
o ekonomicznym. 
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o dzierżawa ciemnych włókien  

o dzierżawa kanalizacji kablowej  

o kolokacja 

o serwis sieci 

 

o transmisja DWDM oraz IP 

o dostęp do sieci Internet 

 

Lista usług podstawowych  
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o brak dyskryminacji jakichkolwiek podmiotów 

o zapewnienie  konkurencyjności  

o preferencyjne warunki na obszarach białych plam 

o dostosowanie cen do warunków rynkowych 

 

o założenie rabatowania 

o opusty wolumenowe do 25% 

o opusty lojalnościowe do 25% 

o maksymalny poziom opustów: 45% 

 

Założenia cennika 
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Przyłączenie do sieci 

o węzły dystrybucyjne 

o podłączenie liniowe (punkty 

w przebiegu magistrali) 

o węzły szkieletowe 
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województwo podkarpackie 
 
Parametry infrastruktury: ponad 2013 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci 
światłowodowej oraz 203 węzły (w tym 14 węzłów szkieletowych) 
 
Długość sieci dystrybucyjnej wynosi ok. 1 785 km.  
Długość sieci szkieletowej (w tym sieci szkieletowej 
współbieżnej z siecią dystrybucyjną) wynosi  
ok. 700 km 
 
Przyłączenia do sieci realizowane są na 
Dowolnym punkcie sieci dogodnym dla 
Operatorów Sieci Dostępowych  
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województwo warmińsko - mazurskie 
 
Parametry infrastruktury: ponad 2062 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci 
światłowodowej oraz 226 węzłów (w tym 10 węzłów szkieletowych) 
 
Długość sieci dystrybucyjnej wynosi ok. 1 800 km.  
Długość sieci szkieletowej (w tym sieci szkieletowej 
współbieżnej z siecią dystrybucyjną) wynosi  
ok. 750 km 
 
Przyłączenia do sieci realizowane są na 
Dowolnym punkcie sieci dogodnym dla 
Operatorów Sieci Dostępowych  
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Nowa oferta ramowa ORSS dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

o Oferta dedykowana do wszystkich Operatorów Sieci Dostępowych 

o Szczególne zwrócenie uwagi na polepszenie oferty na obszarach białych plam 

o Nowa oferta dotyczy sieci pasywnej – włókna światłowodowe 1J oraz 2J 

o Obniżenie cen podstawowych na włókna od 20 do 30% 

o Ujednolicenie cennika ORSS – jedna oferta dla 2 województw 

o Uproszczenie cennika – 4 kategorie sieci pasywnej zamiast 8 

o Obniżenie progu maksymalnych rabatów wolumenowych z 1000km do 250km 

o Obniżenie progu maksymalnych rabatów lojalnościowych z 96 do 60 miesięcy 
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Nowa oferta ramowa ORSS dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 

o Wysoka dostępność oferty 

o Wysoka jakość usług 

o Najniższe ceny na włókna na rynku krajowym w obszarze interwencji POPC 

o Elastyczność oferty dla klientów ORSS – możliwość negocjacji oferty 

o Szybkość i sprawność reakcji ORSS 

 

 

 

 

 



Nowy cennik – Dzierżawa Ciemnych Włókien: 

UMOWA TERMINOWA DO 23 MIESIĘCY – SLA STANDARD 

TYP RELACJI 

OPŁATA 

JEDNORAZOWA  

 [PLN] 

OPŁATA ABONAMENTOWA 

ZA1 KM/MIESIĄC [PLN] 

1J Relacja Szkieletowa 1000 100 

2J Relacja Szkieletowa 1000  120 

1J Relacja Dystrybucyjna 500  80 

2J Relacja Dystrybucyjna 500 100 



Nowy cennik – opusty wolumenowe: 

LP. SUMARYCZNY WOLUMEN DZIERŻAWY 
OPUST DO OPŁATY 

ABONAMENTOWEJ 

1. Poniżej 50km Brak opustu 

2. 50km - 149,99km -10% 

3. 150km - 249,99km -15% 

4.  250 km i więcej -25%  



Nowy cennik – opusty lojalnościowe: 

LP. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY OPUST DO OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

1. Umowa na czas oznaczony do 23 miesięcy Brak opustu 

2. Umowa na czas oznaczony 24 – 35 miesięcy -10% 

3. Umowa na czas oznaczony 36 – 59 miesięcy -15% 

4. Umowa na czas oznaczony 60 i więcej -25% 
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Województwo Podkarpackie 

Pan Dariusz Grudzień 

Menedżer ds. wsparcia sprzedaży 

dariusz.grudzien@orss.pl  

tel.: 510 219 478 

Kontakt ORSS 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Pan Sebastian Sielski 

Menedżer ds. wsparcia sprzedaży 

sebastian.sielski@orss.pl  

tel.: 510 219 458 
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Pytania? 
 
Dziękuję za uwagę! 



www.alcatel-lucent.com 


